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POBUDE

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

A. ker je pomembno upoštevati določbe, ki jih vsebuje lizbonska pogodba glede državljanske 
pobude in ki so namenjene temu, da omogočijo evropskim državljanom pomembnejšo 
neposredno vlogo pri oblikovanju evropskih zakonodajnih aktov, ki so potrebni za 
izvajanje pogodb,

B. ker pravica do peticije obstaja že od maastrichtske pogodbe dalje in ker je Parlament 
razvil vrsto postopkov, ki so zasnovani tako, da se odzivajo na to pomembno pravico vseh 
državljanov in prebivalcev EU, zlasti glede zadev, ki se nanašajo na uporabo zakonodaje 
EU s strani nacionalnih in lokalnih organov ter učinkov te zakonodaje na posameznike in 
njihove lokalne skupnosti,

1. zahteva uredbo o izvajanju državljanske pobude, ki bo določala pogoje za uresničevanje te 
pravice ter bo jasna, enostavna in uporabnikom prijazna, vključevati pa mora tudi 
praktične elemente v zvezi z opredelitvijo državljanske pobude, da je ne bi zamenjevali s 
pravico do peticije;

2. izraža zaskrbljenost, ker je med predlogi, ki jih trenutno širijo podporniki državljanske 
pobude, prikazanih veliko praktičnih primerov, pri katerih gre dejansko za peticije v 
smislu kampanje, nekateri od teh primerov pa so že prijavljeni v Parlamentu kot peticije, 
ne da bi bili v pravi zvezi z državljansko pobudo, kot je ta opredeljena v pogodbi;

3. zato opozarja, da je treba zagotoviti, da se državljani popolnoma zavedajo tega 
razlikovanja, saj se pravica do peticije naslavlja na Evropski parlament, državljanska 
pobuda pa na Komisijo;

4. poleg tega opozarja, da se sme Parlament pri uresničevanju svoje lastne pravice do 
zakonodajne pobude odločiti za začetek tega postopka in za ravnanje v skladu s 
priporočili, ki temeljijo na peticijah, katere je prejel njegov pristojni odbor;

5. poziva, naj se Odboru za peticije podelijo pristojnosti za nadzor izvajanja uredbe o 
državljanski pobudi, in sicer naj se zagotovi, da se predlogi državljanov obravnavajo na 
sejah Odbora za peticije, na katere so vabljeni tudi drugi odbori s sektorsko odgovornostjo 
za zadevno politično področje in na katerih bi morali pozvati Komisijo, da poda svoje 
mnenje;

6. meni, da bodo takšni ukrepi zagotovili skladnost med predlogi, ki jih državljani najprej 
prijavijo pri Komisiji, ter prednostnimi nalogami in predlogi, ki jih demokratično potrdi 
Parlament;

7. meni, da bi Parlament moral imeti možnost izraziti mnenje o primernosti državljanske 
pobude glede vseh podanih predlogov in priporočil, preden Komisija nadaljuje s podrobno 
izdelavo zakonodajnega besedila, ki temelji na državljanski pobudi;



PE416.357v01-00 4/4 PA\755476SL.doc

SL

8. priznava, da je treba obravnavati vprašanje upravičenosti, in v zvezi s tem meni, da bi 
morali pokazati prožnost glede tega, kaj točno predstavlja „več držav članic“, v katerih je 
treba zbrati več kot milijon podpisov; v skladu s prakso, ki se uporablja za peticije, tudi 
meni, da bi vsi državljani in prebivalci EU morali imeti možnost izraziti podporo 
državljanski pobudi brez razlik glede na njihovo starost ali druge diskriminatorne 
elemente.
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