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POBUDE

Odbor za peticije poziva Odbor za kulturo in izobraževanje kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. meni, da je komunikacija med Evropsko unijo in njenimi državljani pomembna, vendar 
priznava, da doslej ni bila zelo uspešna;

2. meni, da je prvi pogoj za izboljšanje komunikacije razumevanje značilnosti komunikacije 
in upoštevanje dejstva, da „dejanja govorijo glasneje kot besede“;

3. meni, da je pomembno upoštevati tudi vsebino, ki jo sporočajo dejanja, in primerjati, ali 
je v nasprotju s sporočilom, ki ga želi EU posredovati svojim državljanom;

4. ker se 85 % odraslih (po raziskavi Eurobarometra) zaveda, da imajo pravico naslavljati 
peticije na Evropski parlament, meni, da so peticije in delo Odbora za peticije ključni 
instrument pri neposredni komunikaciji med EU in njenimi državljani; opozarja, da se to 
odraža v hitrem povečevanju števila peticij, ki jih predložijo državljani, in meni, da bosta 
pomen in število peticij v prihodnosti še naraščala;

5. ponovno opozarja, da je Odbor za peticije edini politični organ, ki sprejema podatke in 
povratne informacije s strani državljanov v zvezi z njihovimi vsakodnevnimi težavami; 
zato predlaga, da EU svojim državljanom posreduje proaktivno sporočilo s tem, da 
poudari pomembnost dela Odbora za peticije;

6. za uresničitev slednjega predlaga, da se nameni več sredstev že sedaj preobremenjenemu 
sekretariatu Odbora za peticije, tako da bo obravnava peticij prek dejanj posredovala 
jasno podobo o Evropi, komunikacija pa se bo z dejanji izboljšala;

7. pozdravlja spletni prenos sej Odbora za peticije kot pozitiven napredek, ki bo izboljšal 
preglednost v komunikaciji in bo najverjetneje vodil k boljši udeležbi državljanov in k 
večjemu številu peticij; meni, da ta možnost nadalje poudarja potrebo po dodelitvi 
dodatnih človeških virov Odboru za peticije;

8. priporoča dodatne izboljšave v komunikaciji Odbora za peticije z državljani in sicer z 
močno podporo sodelovanju predstavnikov vlad držav članic pri delu Odbora, kadar je to 
ustrezno, zlasti glede peticij, ki zadevajo posamezno državo članico;

9. priznava, da namenja Odbor za peticije vsem peticijam veliko pozornost, vendar pa 
priporoča proaktivnejši odziv na veljavne peticije s tem, da bi Odbor sodeloval v vseh 
korakih postopka vlaganja peticij do njegovega zaključka; meni, da bi takšno 
sistematično in dosledno spremljanje povečalo prepoznavnost teh komunikacijskih 
možnosti in bi spodbudilo komunikacijo z dejanji;

10. verjame, da bi morali posebno pozornost nameniti pobudi državljanov; istočasno meni, da 
je ta novi instrument sodelovanja mogoče šteti za demokratičnega le, če mora Komisija 
kot odgovor na pobude, ki jih je podpisalo milijon državljanov, predložiti zakonodajne 
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predloge; meni pa tudi, da bi se državljanske pobude morali praviloma posredovati 
Odboru za peticije.
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