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II. Postopkovna vprašanja

§ 4. O postopku pobude evropskih državljanov

Postopek pobude evropskih državljanov je mogoče razdeliti na štiri dele:
 prijava državljanske pobude,

 zbiranje podpornih izjav za državljansko pobudo,

 vložitev državljanske pobude ter

 opredelitev stališča Komisije do državljanske pobude.

K prvemu delu pobude evropskih državljanov: „Prijava“
Prvi del pobude evropskih državljanov se začne, ko organizatorji prijavijo državljansko 
pobudo pri Komisiji, konča pa z uradnim sklepom Komisije o uspehu prijave.

Nevladne organizacije opozarjajo, da je za organizatorje državljanske pobude še posebej 
pomembno, da med postopkom čim prej, obvezno pa pred začetkom zbiranja podpornih izjav, 
dobijo pravno varnost glede dopustnosti prijavljene pobude. Tak pristop je treba podpreti tudi 
z demokratično-političnega vidika. 

Zato je priporočljivo postopek državljanske pobude oblikovati tako, da bo dopustnost pobude 
zavezujoče preverjena že pred začetkom zbiranja podpornih izjav. To je mogoče opraviti tudi 
v okviru uradne prijave državljanske pobude.

Za prevzem prijave in preverjanje dopustnosti je lahko glede na dane okoliščine pristojna le 
Komisija. Med rezultati preverjanja mora organizatorju navesti pravno zavezujočo potrditev 
dopustnosti državljanske pobude. Poraja pa se povsem drugo vprašanje, in sicer, ali bosta 
lahko Sodišče Evropskih skupnosti in Evropski varuh človekovih pravic preverila pravno 
veljavo takega sklepa, pa tudi, ali bo Evropski parlament lahko opravljal politični nadzor nad 
Komisijo.

V teku dosedanje razprave je bila dana pobuda, da se preverjanje dopustnosti ne zaupa 
Komisiji, pač pa drugemu organu. Pri tem sta bila kot možnosti navedena Evropski varuh 
človekovih pravic ter Evropski parlament. Na prvi pogled je prednost takšne ureditve kot na 
dlani: že od vsega začetka bi se bilo mogoče izogniti vtisu, da lahko Komisija sama odloča, 
ali se lahko nanjo naslovi državljanska pobuda ali ne. 

Poročevalka kljub temu ne priporoča, da bi se ubrala ta pot. Pri dopustnosti državljanske 
pobude namreč ne gre za vprašanje politične koristi, pač pa za pravni in pravno povsem 
preverljiv predpogoj za vsebinsko obravnavo podane zadeve. Komisija je kot pogodbeni 
naslovnik državljanske pobude v vsakem primeru obvezana, da pred vsebinsko obravnavo 
vsebovane zahteve preveri dopustnost državljanske pobude, bodisi (kakor je predlagano v tem 
dokumentu) že ob prijavi sami ali pa po njeni vložitvi. V takih okoliščinah bi bil vsak drug 
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(dodaten) urad za preverjanje dopustnosti državljanske pobude nova prepreka, ki bi 
onemogočala uspeh pobude, saj v tem primeru v dopustnost državljanske pobude ne bi bilo 
treba prepričati le Komisije, temveč tudi drugi urad.  

Poročevalka meni, da bi morala biti vsaka ločena odločitev o dopustnosti državljanske pobude 
zavezujoč in sodno preverljiv sklep1.

Smernice za mogoče oblikovanje postopka: 

a) Organizator mora pobudo evropskih državljanov prijaviti Komisiji. Ob prijavi mora vsak 
organizator navesti svoje ime, datum rojstva, državljanstvo in naslov, pa tudi točno besedilo 
državljanske pobude, ki mora biti v enem od uradnih jezikov Evropske unije. 

b) Komisija preveri dopustnost prijavljene državljanske pobude. Državljanska pobuda je 
dopustna, če izpolnjuje naslednje štiri pogoje:

 Vsebuje zahtevo za Evropsko komisijo, naj predloži predlog za sprejetje pravnega akta 
Evropske unije.

 V temeljnih pogodbah EU je bila Evropski uniji dodeljena pristojnost, da sprejme tak 
pravni akt.  

 V temeljnih pogodbah EU je bila Evropski komisiji dodeljena pristojnost, da pripravi 
ustrezen zakonodajni predlog. 

 Pravni akt ni v očitnem nasprotju z zakonodajo. 

V roku dveh mesecev od prijave državljanske pobude Komisija sprejme zavezujočo odločitev 
glede uspeha prijave. Ta vključuje tudi zavezujočo izjavo o dopustnosti državljanske pobude. 
Pobudo se sme zavrniti le iz pravnih razlogov. 

c) Sklep velja za posamezne organizatorje, pa tudi za splošno javnost. Posreduje se 
organizatorjem in objavi v uradnem listu. O sklepu je treba takoj obvestiti Evropski 
parlament, Svet in države članice.

d) V skladu z veljavnimi predpisi Unije morata imeti Sodišče Evropskih skupnosti in 
Evropski varuh človekovih pravic možnost, da preverita sklep. Enako velja tudi v primeru, če 
Komisija ne sprejme ustreznega sklepa. 

e) V objavi sklepa Komisija obvesti organizatorje državljanske pobude tudi o zakonodajnih 
osnutkih v teku ali predvidenih zakonodajnih osnutkih na to temo, pa tudi o že uspešno 

                                               
1 Če sklepa ne sprejme Komisija, temveč drugi organ, bi lahko Komisija prek sodne poti 
dosegla ničnost sprejetega sklepa. Če dopustnost ne bi bila potrjena, bi to možnost imel tudi 
organizator. Toženec bi bil v obeh primerih urad, ki je sprejel odločitev o dopustnosti. Zaradi tega bi 
imelo oblikovanje postopka, po katerem bi bil za sprejetje sklepa pristojen Evropski varuh človekovih 
pravic ali Evropski parlament, to slabost, da bi bila ta organa uradna udeleženca postopka tako pri 
prijavi kot tudi pri sodnem preverjanju, zaradi česar ne bi več mogla opravljati vloge organa za pravno 
preverjanje oz. vloge političnega nadzornega organa Komisije.   
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prijavljenih državljanskih pobudah, ki so v zvezi z enakimi ali deloma enakimi zadevami.

f) Komisija na svoji spletni strani vodi javno dostopen seznam vseh uspešno prijavljenih 
državljanskih pobud. 

g) Organizatorji lahko kadar koli odjavijo državljansko pobudo. V tem primeru velja, da 
pobuda ni prijavljena, zato se jo izbriše z zgoraj navedenega seznama Komisije.

K drugemu delu pobude evropskih državljanov: „Zbiranje“
V drugem delu postopka pobude evropskih državljanov se zbirajo posamezne podporne izjave 
za uspešno prijavljeno državljansko pobudo, države članice pa uradno potrdijo rezultate 
zbiranja. 
Nevladne organizacije so poudarile, da bi bilo smiselno časovno omejiti ta del. Kot referenčni 
datum za začetek tega obdobja se ponuja datum sklepa Komisije o uspešnosti prijave. 

Po mnenju poročevalke bi bilo treba postopek oblikovati tako, da bo omogočal zbiranje 
podpornih izjav na čim več različnih načinov. Tako morajo imeti organizatorji v vsakem 
primeru možnost, da samoiniciativno („na cesti“) zberejo podporne izjave, vključena pa mora 
biti tudi možnost oddaje podporne izjave prek interneta, če so izpolnjeni tehnični predpogoji. 

Osrednjo težavo v tem delu postopka povzroča preverjanje pristnosti podpornih izjav, ki ga v 
nobenem primeru ne more opravljati Komisija centralizirano. To nalogo morajo namreč 
izpolniti države članice, ki morajo zagotoviti, da organizatorji državljanske pobude po poteku 
roka za zbiranje podpornih izjav prejmejo zavezujoče potrdilo o številu podpornikov, 
razvrščeno po njihovem državljanstvu.

Kot kaže, ni niti potrebno niti - z ozirom na načelo subsidiarnosti - upravičeno, da bi se za 
zbiranje podpornih izjav vpeljal enoten evropski postopek. Uredba o državljanski pobudi se 
mora omejiti na to, da zaveže države članice k vpeljavi učinkovitega sistema v okviru njihove 
nacionalne zakonodaje, in vsebovati zgolj nekaj osrednjih določb, ki jih morajo v enaki meri 
upoštevati vse države članice. Mednje mora biti vključena predvsem obveznost držav članic, 
da imenujejo pristojne urade za preverjanje podpornih izjav.  

Smernice za mogoče oblikovanje postopka: 

a) Državljanska pobuda mora vključevati v skladu z zakonodajo podano podporo vsaj 
milijona državljank in državljanov Unije, ki morajo biti državljani znatnega števila držav 
članic.

b) Države članice morajo v svoji zakonodaji predvidevati učinkovit postopek zbiranja 
posameznih podpornih izjav za pobudo evropskih državljanov in uradno potrditev rezultatov 
zbiranja. 

c) Podporna izjava je v skladu s predpisi, če je podana v roku za zbiranje podpornih izjav ob 
upoštevanju veljavnih pravnih predpisov držav članic in prava Unije. Rok za zbiranje 
podpornih izjav je eno leto. Teči začne prvi dan tretjega meseca, ki sledi sklepu o prijavi 
državljanske pobude.
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d) Vsako podporo je treba izraziti individualno, praviloma z lastnim podpisom (pisno ali po 
potrebi v elektronski obliki). Iz izjave mora biti mogoče razbrati vsaj ime, datum rojstva, 
naslov in državljanstvo podpornika. Če ima oseba več državljanstev, navede le enega, ki ga 
izbere sama.
Za osebne podatke velja zakonodaja glede varstva podatkov, za upoštevanje katere so 
odgovorni organizatorji. 

e) Podporno izjavo za državljansko pobudo je dovoljeno oddati samo enkrat. Vsaka podporna 
izjava vsebuje ločeno zapriseženo izjavo podpornika, v kateri potrdi, da pred tem še ni izrekel 
podpore isti državljanski pobudi.

f) Vsako podporno izjavo je mogoče preklicati do poteka roka za zbiranje podpornih izjav. 
Prvotno podana podpora se v tem primeru obravnava, kot da sploh ne bi bila podana. 
Organizatorji morajo vse podpornike obvestiti o preklicu. Vsaka podporna izjava mora 
vsebovati ločeno izjavo podpornika, da je prejel obvestilo.

h) Vsak podpornik od organizatorjev prejme kopijo podporne izjave, ki vključuje tudi kopijo 
zaprisežene izjave ter izjavo o prejemu informacij glede možnosti preklica.

i) Države članice preverijo dokazila o podpornih izjavah ter organizatorjem državljanske 
pobude v roku dveh mesecev posredujejo uradno potrdilo o številu v skladu s pravili podanih 
podpornih izjav, ki mora biti razvrščen glede na državljanstvo podpornika. Z ustreznimi 
ukrepi zagotovijo, da vsako podporno izjavo potrdi le ena od držav članic, in učinkovito 
preprečijo, da bi posamezno podporno izjavo potrdilo več držav članic ali več uradov znotraj 
posamezne države članice.

K tretjemu delu pobude evropskih državljanov: „Vložitev“
Tretji del pobude evropskih državljanov se začne, ko organizatorji vložijo državljansko 
pobudo pri Komisiji, konča pa z uradnim sklepom Komisije o uspehu vložitve. Podobno kot 
pri postopku prijave državljanske pobude je treba tudi v tem primeru zavezati Komisijo k 
izdaji sklepa, Sodišče Evropskih skupnosti in Evropski varuh človekovih pravic pa morata 
imeti možnost, da preverita njegovo vsebino.

Smernice za mogoče oblikovanje postopka: 

a) Organizator mora pobudo evropskih državljanov vložiti pri Komisiji. Vlogi je treba 
priložiti potrdilo držav članic o številu v skladu s predpisi podanih podpornih izjav. 

b) Komisija preveri, ali so izpolnjeni minimalni pogoji glede podpore državljanski pobudi. V 
roku dveh mesecev od vložitve državljanske pobude Komisija sprejme zavezujočo odločitev 
glede uspeha vložitve. Ta vključuje tudi zavezujočo izjavo o izpolnjevanju minimalnih 
pogojev glede podpornih izjav. Vlogo se sme zavrniti le iz pravnih razlogov. 

c) Sklep velja za posamezne organizatorje, pa tudi za splošno javnost. Posreduje se 
organizatorjem in objavi v uradnem listu. O sklepu je treba takoj obvestiti Evropski 
parlament, Svet in države članice.



PE414.326v01-00 6/7 DT\747883SL.doc

SL

d) V skladu z veljavnimi predpisi Unije morata imeti Sodišče Evropskih skupnosti in 
Evropski varuh človekovih pravic možnost, da preverita sklep. Enako velja tudi, če Komisija 
ne sprejme sklepa. 

e) Komisija na svoji spletni strani vodi javno dostopen seznam vseh uspešno vloženih 
državljanskih pobud. 

K četrtemu delu pobude evropskih državljanov: „Opredelitev stališča“
Četrti del postopka pobude evropskih državljanov zajema obdobje, v katerem Komisija 
obravnava državljansko pobudo s strokovne plati. Konča se z uradno opredelitvijo stališča 
Komisije do zahteve iz državljanske pobude, da mora Komisija podati zakonodajni predlog. 

Četrti del je politično najobčutljivejši trenutek v celotnem postopku. V tem delu se namreč 
dokončno odloči, ali bodo državljani na državljansko pobudo dejansko gledali kot na 
instrument za neposredno sodelovanje pri oblikovanju evropske zakonodaje in bo zanje 
delovala kot spodbuda k nadaljnjemu sodelovanju pri evropskem integracijskem procesu. 
Tega se je treba obvezno zavedati pri oblikovanju postopka.

Gotovo pa ni sporno dejstvo, da Komisija na podlagi državljanske pobude ni sama po sebi 
zavezana, da dejansko predloži zakonodajni predlog ali celo zakonodajni predlog z določeno 
vsebino. Takšnih pravnih posledic ni mogoče izpeljati iz določb lizbonske pogodbe, niti ne bi 
bile v skladu z enakopravnostjo državljanske pobude in pravice do iniciative Evropskega 
parlamenta in Sveta, ki jo je zahtevala Evropska ustavna konvencija. V nobenem primeru pa 
ne sme biti državljanska pobuda obravnavana bolj malomarno kot pobuda enega od obeh 
zakonodajnih organov. Nasprotno: da bi odpravili kakršen koli dvom, da se državljanske 
pobude ne obravnava enako resno, mora biti obravnava v vseh delih kolikor mogoče 
pregledna in javna.

Zaradi tega mora na tej točki priti do neposrednega dialoga med organizatorji državljanske 
pobude in kolegijem komisarjev, v okviru katerega imajo organizatorji pravico, da izčrpno 
predstavijo zadevo državljanske pobude.

Smernice za mogoče oblikovanje postopka:

a) Uspešno vložena državljanska pobuda Komisijo zavezuje, da se v primernem roku loti 
vsebinske obravnave in javno predstavi svoje stališče.

b) V okviru vsebinske obravnave kolegij komisarjev prisluhne organizatorjem državljanske 
pobude in jim ponudi možnost, da izčrpno predstavijo zadevo. 

c) Kolegij komisarjev sprejme zavezujočo odločitev glede stališča do državljanske pobude. 
Če Komisija ne namerava podati predloga, sporoči vzroke za svojo odločitev.

c) Sklep velja za posamezne organizatorje, pa tudi za splošno javnost. Posreduje se 
organizatorjem in objavi v uradnem listu. O sklepu je treba takoj obvestiti Evropski 
parlament, Svet in države članice.

d) Če Komisija ne sprejme sklepa, morata imeti Sodišče Evropskih skupnosti in Evropski 
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varuh človekovih pravic možnost, da preverita zadevo v skladu z veljavnimi predpisi Unije .
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