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III. Posebna vprašanja

§ 5. O vprašanju "večjega števila držav članic"

V skladu s členom 11(4) Pogodbe EU morajo biti državljani Unije, ki podpirajo državljansko 
pobudo, iz večjega števila držav članic. Kaj pomeni „večje število“, ni pojasnjeno. V skladu s 
členom 24(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije to predpisuje zakonodajalec, ki mu je v 
tem oziru najprej na voljo zelo visoka raven prožnosti od 2 do 26 držav članic. Pravno 
izključeni sta le obe skrajni možnosti, v zvezi s katerima „večje število“ pomeni že ena sama 
ali pa vseh 27 držav članic.

Razlaga pojma „večje število držav članic“ mora upoštevati tudi druge določbe pogodbe, da 
bi preprečili morebitne protislovne razlage. Po eni strani je tako treba upoštevati, da je eno 
temeljnih načel pravnega reda Evropske unije prepoved diskriminacije na podlagi 
državljanstva. Na področju uporabe prava Unije državljanstvo državljanov Unije v osnovi 
torej ne bi smelo igrati nobene vloge. Za vsako odstopanje je potrebno podati prepričljivo 
utemeljitev. Odstopanje je mogoče le, če je to nujno za uresničitev legitimnega cilja. 
Popolnoma poljubna opredelitev „večjega“ števila držav članic bi bila torej s tem v neskladju.

Legitimni cilj zahteve, da morajo biti podporniki državljanske pobude iz številnih držav 
članic, je preprečiti, da bi bilo že izhodišče evropskega zakonodajnega postopka pod vplivom 
posebnih interesov posamezne države članice. V zadostni meri mora namreč predstavljati 
interese za splošno evropsko blaginjo. Načeloma je to tudi razlog, zakaj ima Komisija 
monopol nad podajanjem predlogov. 

V skladu s členom 76 Pogodbe o delovanju Evropske unije je pravne akte s področja svobode, 
varnosti in pravice seveda mogoče sprejemati tudi na pobudo ene četrtine držav članic. Že 
sama pogodba torej nakazuje število držav članic, ki naj bi predvidoma v zadostni meri 
upoštevalo interese za splošno evropsko blaginjo. Pri oblikovanju evropske državljanske 
pobude se zakonodajalec ne bi smel nasprotovati tej oceni.

V zvezi s tem je treba upoštevati, da se člen 76 Pogodbe o delovanju Evropske unije navezuje 
na zahtevano število držav članic za neposredno predložitev zakonodajnega predloga, pri 
čemer evropska državljanska pobuda „le“ pozove Komisijo, da predloži tak predlog. Zadeva 
torej stopnjo zakonodajnega postopka, ki je pred stopnjo, na katero se navezuje člen 76 
Pogodbe o delovanju Evropske unije. V skladu s členom 11(4) Pogodbe EU lahko torej 
opredelitev „velikega števila držav članic“ razumemo kot neprotislovno le takrat, ko 
predstavlja manj kot eno četrtino držav članic skladno s členom 76 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije.

Pri opredelitvi „velikega“ števila držav članic skladno s členom 11(4) Pogodbe EU ostane 
zakonodajalcu tako s pravnega kot politično neprotislovnega vidika na voljo od 2 do 6 držav 
članic. Evropski parlament naj bi pri predpisovanju pogojev in postopkov za evropsko 
državljansko pobudo poslal jasen politični signal, da se bo izognil vsemu, kar bi lahko po 
nepotrebnem otežilo uresničevanje pravice do sodelovanja pri evropski državljanski pobudi. 
V tej luči je opredelitev štirih držav članic kot zadostnega števila v okviru člena 11(4) 
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Pogodbe EU smiselna in primerna.

Seveda je namen zahteve, da so podporniki državljanske pobude državljani velikega števila 
držav članic, uresničen le takrat, ko je hkrati izpolnjena zahteva po najmanjšem številu 
podpornikov iz vsake posamezne države članice. Smiselno usmeritev pri tem zagotavlja sam 
člen 11(4) Pogodbe EU, ki predpisuje en milijon državljanov, iz česar je mogoče razbrati, da 
je 1/500 prebivalstva v zadostni meri reprezentativna. To število naj se zato prevzame tudi za 
reprezentativno v posameznih državah članicah.

§ 6. O drugih pogojih za državljansko pobudo

Poleg definicije pojma „velikega števila držav članic“ mora uredba vsebovati tudi opredelitev 
drugih pogojev, ki veljajo za evropsko državljansko pobudo. Ob tem se postavlja vprašanje, 
ali bi na sodelovanje posameznika pri državljanski pobudi poleg državljanstva Unije morale 
biti vezane tudi druge osebne zahteve. Eno takih meril bi lahko bila zlasti starost. Evropska 
državljanska pobuda se kljub temu ne bi smela omejiti le na odrasle. Po mnenju poročevalke 
bi uredba lahko vsebovala določilo, po katerem bi pri evropski državljanski pobudi lahko 
sodelovali vsi državljani Unije po dopolnjenem 14 letu starosti.

Uredba mora nadalje odgovoriti na vprašanje, ali lahko državljansko pobudo organizirajo 
posamezniki, ali pa je v ta namen potrebna skupina posameznikov. Če je temu tako, mora biti 
jasno, ali morajo biti združeni v določeno vrsto organizacije in ali morajo biti iz različnih 
držav članic.

§ 7. O problemu ustavne državljanske pobude

Med nevladnimi organizacijami poteka razprava, ali člen 11(4) Pogodbe EU načeloma 
vključuje tudi ustavne državljanske pobude, katerih cilj je sprememba pogodb, vendar 
obstajajo v tem oziru pravni pomisleki. 

Določbe o državljanski pobudi in spremembi pogodb se ne „ujemajo“. Državljanska pobuda v 
skladu s členom 11(4) Pogodbe EU vključuje poziv Komisiji, da predloži predlog za sprejem 
pravnega akta Unije. Njen cilj je torej sprejetje pravnega akta Unije, pri čemer ima pravico do 
predlaganja Komisija. 
Takšen pravni akt v rednem večstopenjskem postopku za spremembo pogodb ni predviden na 
nobenem mestu.

Sprememba pogodb je načeloma rezultat pogodbe med državami članicami (prek dogovora 
med vladnimi predstavniki držav članic, ki ga ratificirajo). Komisija ima pravico predložiti 
Svetu „osnutke za spremembo pogodb“. Pravo Unije vsekakor zelo jasno ločuje med 
„predlogi“ na eni strani in „osnutki“ ali „pobudami“ na drugi strani, tako da je zelo vprašljivo, 
ali je mogoče tak „osnutek“ razumeti kot „predlog“ v smislu člena 11(4) Pogodbe EU. Bolj 
problematično je, če se reformne pogodbe, ki jih sklenejo države članice, obravnavajo kot 
pravni akti Unije. 

Prav tako problematičen je en sam vmesni korak v teku postopka za spremembo pogodb. Po 
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rednem postopku za spremembo pogodb „osnutke za spremembo pogodb“, ki jih sicer 
Komisija predloži Svetu, Svet posreduje Evropskemu svetu. Evropski svet se nato lahko 
odloči, da preveri osnutke (prek ustavne konvencije ali po potrebi le prek vladne konference). 
Ta odločitev bi dejansko lahko nesporno predstavljala pravni akt Unije v smislu člena 11(4) 
Pogodbe EU. Pravzaprav Komisija v tem primeru nima pravice do predlaganja, ker njen 
„osnutek“ (v kolikor ga je sploh mogoče razumeti kot „predlog“) zadeva „spremembo 
pogodb“ in torej ne odločitve o preverjanju osnutkov.

Ne glede na to zapleteno pravno vprašanje je za poročevalko evropska ustavna državljanska 
pobuda politično nedvomno nujna. Ravno na podlagi razvoja zadnjih let bi evropske 
institucije morale pozdraviti ideje in predloge državljanov tudi v zvezi z revizijo pogodb. 

Z začetkom veljavnosti lizbonske pogodbe bo tudi Evropski parlament dobil pravico do 
predložitve „osnutkov za spremembo pogodb“. Po mnenju poročevalke bi bilo zato treba 
preveriti možnost, da bi hkrati z državljansko pobudo v skladu s členom 11(4) Pogodbe EU 
analogno odobrili ustavno državljansko pobudo, ki bi bila naslovljena neposredno na 
Evropski parlament. Za to pobudo bi veljali isti pogoji in podoben postopek, le da bi bil 
namesto Evropske komisije naslovnik Evropski parlament.
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