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POBUDE

Odbor za peticije poziva Odbor za ustavne zadeve, kot pristojni odbor, da v svoj predlog 
resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da bo okrepitev demokratičnega nadzora in spremljanja politik Unije na eni 
strani in okrepitev pravic državljanov EU na drugi strani poleg znatnega institucionalnega 
napredka, ki ga vsebujejo nove pogodbe, prinesla vidne prednosti za državljane EU;

2. opozarja, da je postopek za peticije, ki se je ohranil v novi pogodbi, pomemben, saj 
Evropejcem omogoča, da dejavno kot posamezniki ali prek prostovoljnih združenj 
sodelujejo pri razvoju Unije; poudarja, da lahko takšno sodelovanje vključuje usmerjanje 
pozornosti Parlamenta na primere, ko države članice nepravilno izvajajo zakonodajo EU, 
opozarjanje Parlamenta na pomanjkljivosti v veljavni zakonodaji EU ter ugovarjanje proti 
morebitnemu nespoštovanju temeljnih pravic državljanov ali prebivalcev EU;

3. v zvezi s tem poudarja, da ima Odbor za peticije pomembno vlogo in odgovornosti, ter da 
je treba pridobiti polno in učinkovito sodelovanje vseh institucij in organov EU, vseh 
držav članic in regionalnih ter lokalnih oblasti pri odgovarjanju in obravnavanju 
pomislekov državljanov EU v duhu lizbonske pogodbe;

4. ugotavlja, da člen 8B lizbonske pogodbe državljanom EU nudi novo priložnost s t.i. 
„državljansko pobudo“, s katero lahko najmanj milijon državljanov iz več kot ene države 
članice Komisijo pozove, naj pripravi nov zakonodajni akt, ki je potreben za izvajanje 
pogodb;

5. je sklenil zagotoviti, da bodo s postopkom izvajanja državljanske pobude državljani imeli 
pravico, da svoje predloge prek Odbora za peticije najprej predstavijo Evropskemu 
parlamentu, saj je to novo možnost očitno mogoče enačiti in povezovati s pravico do 
peticije ter je za državljane EU smiselno, da v celoti uporabijo to demokratično izvoljeno 
institucijo, kadar želijo Komisijo pozvati k ukrepanju1; nadalje meni, da bi takšen 
postopek zagotovil večjo odprtost in preglednost, ki bi državljanom EU omogočali 
dejavno sodelovanje pri delu institucij;

6. pozdravlja razglas Listine temeljnih pravic in priznavanje v njej zapisanih pravic, 
svoboščin in načel za vse državljane EU; sklene, da bo z drugimi institucijami razjasnil, 
do katere mere je listina neposredno veljavna za državljane EU – kar državljani 
pričakujejo – in tudi specifična pravna in izvensodna sredstva, ki so na voljo državljanom 
EU, ki na Parlament naslovijo peticijo, da bi zagotovili pravilno izvajanje Listine in njenih 
določb o nedotakljivosti osebe in o različnih pravicah glede življenja, svobode in zasebne 
lastnine.

                                               
1 Člen 21 Pogodbe o delovanju Evropske unije – redni zakonodajni postopek (glasovanje s kvalificirano večino) 
za postopke v zvezi z vložitvijo državljanske pobude.
Člen 22 Pogodbe o delovanju Evropske unije – posebni zakonodajni postopek za določbe za krepitev pravic 
državljanov: Svet soglasno sprejme odločitev po pridobitvi soglasja Evropskega parlamenta in odobritve držav 
članic.
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