Vodnik po evropski
državljanski pobudi
3. izdaja – september 2015

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Drage bralke in bralci,
od aprila 2012 dalje imajo evropski državljani novo pravico, ki jim daje več besede pri zadevah EU: to je
evropska državljanska pobuda. S tem zelo demokratičnim orodjem so lahko začeli svoje zahteve izražati
na popolnoma nov način, saj jim omogoča, da na podlagi enega milijona zbranih podpisov v vsej Evropi
Evropsko komisijo pozovejo k predložitvi ali spremembi zakonskih aktov. Tako lahko dosežejo, da je
posamezno vprašanje uvrščeno na program dela EU, in postanejo resnični akterji na evropskem prizorišču.
Državljani nekaterih držav so lahko tovrstno pravico že prej uveljavljali v svojem mestu, regiji ali celo na
nacionalni ravni. Z evropsko državljansko pobudo pa se je takšen mehanizem začel prvič uporabljati v
nadnacionalnem okviru. Toda zbrati milijon podpisov med 500 milijoni Evropejcev iz 28 držav članic,
ki govorijo različne jezike, ni lahka naloga. Potrebno je veliko trdega dela, predanosti in sodelovanja s
podobno mislečimi državljani iz vse Evrope.
V tem vodniku vam želimo predstaviti, kako se lahko vključite v evropsko državljansko pobudo. Vodnik v
devetih korakih pojasnjuje, kaj morajo storiti organizatorji in kdaj, na katere ovire lahko naletijo in kakšni
so postopki: od prve zamisli, registracije in zbiranja podpisov pa vse do trenutka, ko lahko – upajmo –
Evropski komisiji predložijo milijon podpisov.
Evropski ekonomsko-socialni odbor se že od začetka evropskega projekta zavzema za pravico državljanov
do udeležbe in deluje kot predstavnik civilne družbe. Že od začetka podpiramo zamisel o državljanski
pobudi in si prizadevamo za enostavna ter razumljiva pravila. Trdno smo prepričani, da lahko skrbni in
zavzeti državljani spremenijo svet.
Želimo si, da bi državljani v celoti izkoristili to novo pravico, da bi sodelovali pri evropskih vprašanjih, ki
oblikujejo naše vsakdanje življenje, in vnesli svež veter v evropske programe dela! Upamo, da vam bo ta
vodnik pri tem v pomoč. Srečno!
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Za vseevropsko
participativno
demokracijo

Udeležba in zastopanost: dva obraza sodobne demokracije

D

emokracija – moč v rokah ljudi – se lahko izraža na različne načine. V sodobni predstavniški
demokraciji, kot je Evropska unija, lahko državljani na dva načina sodelujejo pri določanju
političnih nalog in sprejemanju odločitev: na neposredni in posredni. Predstavniška demokracija
se uresničuje prek volitev v institucije, kot je Evropski parlament, participativna demokracija
pa je sedaj zapisana v evropskih pogodbah, in sicer v obliki novih instrumentov, kot je evropska
državljanska pobuda. Poudariti je treba, da participativna demokracija v sodobni demokratični
družbi ne more in ne sme nadomestiti predstavniške demokracije: neposredne in posredne
demokratične poti se dopolnjujejo na lokalni, regionalni, nacionalni in nadnacionalni ravni.

EESO – osrednja točka nadnacionalne participativne demokracije

E

vropski ekonomsko-socialni odbor že od začetka procesa evropskega povezovanja v 50-ih letih
deluje kot most med organizacijami civilne družbe in evropskimi institucijami. Še preden je bila
participativna demokracija formalno vključena v Pogodbo o Evropski uniji, je Odbor služil kot njen
forum, saj si je prizadeval za to, da bi državljani in njihove predstavniške organizacije z vse celine
imeli priložnost izraziti svoje mnenje o odločitvah, ki nanje vplivajo.
Odbor je nepristranski posvetovalni organ institucij EU in kot tak civilni družbi pomaga posredovati
mnenja in stališča ter tako vplivati na evropsko zakonodajo. 350 članov Odbora iz 28 držav članic
EU zastopa široko paleto organizacij s socialno-ekonomskega, poklicnega, civilnega in kulturnega
področja.

Lizbonska pogodba kot priložnost

P

otrebno je bilo pol stoletja evropskega povezovanja, preden so evropski državljani dobili
priložnost za neposredno uresničevanje nadnacionalne demokracije. Člen 11 Pogodbe o
Evropski uniji je prelomen, saj zagotavlja štiri pomembna orodja udeležbe na nadnacionalni ravni:
informiranje, posvetovanje, dialog in določanje prednostnih nalog so ključne zasnove, ki odpirajo
mnoge priložnosti.
Državljani in predstavniška združenja morajo imeti možnost, da izrazijo in izmenjajo svoja stališča o
vseh odločitvah in ukrepih EU. Poleg tega je "civilni dialog" omenjen v Pogodbi, kar od vseh institucij
zahteva, da vzdržujejo odprt, pregleden in reden dialog s civilno družbo. Zlasti Komisija mora
izvajati širša posvetovanja z zainteresiranimi stranmi, da bi zagotovila usklajenost in preglednost
delovanja Unije. Na koncu pa člen 11 uvaja še pravico državljanov do dajanja pobud.
V vseh teh postopkih ima EESO osrednjo vlogo, saj je most med organizacijami civilne družbe in
institucijami EU, pa tudi forum za posvetovanje in informiranje, ki zagotavlja okolje, v katerem lahko
te organizacije, kot to določata Pogodbi, izrazijo svoja stališča.
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Nov nadnacionalen instrument za določanje prednostnih nalog

E

vropska državljanska pobuda je glavna značilnost poglavja Lizbonske pogodbe, ki obravnava
participativno demokracijo. Ta novi instrument enemu milijonu državljanov EU iz najmanj
sedmih držav članic daje pravico, da Komisijo pozove k predložitvi novega zakonodajnega
akta EU. Z evropsko državljansko pobudo lahko državljani spreminjajo programe dela, saj lahko
opredelijo problem in pozovejo k ukrepanju. To pomeni, da evropska državljanska pobuda ni peticija
(ki jo lahko vlagajo posamezniki in skupine v EU) pa tudi ne instrument, s katerim bi državljani lahko
neposredno sprejemali odločitve na ravni EU, kot je to referendum.

Pogosto se na evropsko državno pobudo gleda kot na enako pravico, kot jo imata Parlament in Svet, ki
Komisijo lahko pozoveta k pripravi novega zakonodajnega akta. Komisija mora nato temeljito razmisliti
o tem, kaj bo storila, če sploh, in svojo odločitev utemeljiti. Če povzamemo: evropska državljanska
pobuda je zaradi svoje nadnacionalne narave in možnosti, da se z njo določajo prednostne naloge,
edinstven način za udeležbo državljanov v sodobnih demokratičnih procesih. Poleg tega utira pot
tako za dialog med državljani po vsej Evropi kot tudi za komuniciranje med državljani in institucijami,
torej dialog od "spodaj navzgor". Evropske državljanske pobude je mogoče pri Evropski komisiji
registrirati od 1. aprila 2012 dalje.
Državljani lahko poleg tega Evropskemu parlamentu izročijo peticijo (http://www.petiport.europarl.
europa.eu/petitions/sl/main) ali pa vložijo pritožbo pri Evropskem varuhu človekovih pravic (www.
ombudsman.europa.eu), če menijo, da je prišlo do nepravilnosti.

Člen 11(4) Pogodbe o Evropski uniji
Najmanj milijon državljanov Unije iz večjega števila držav članic lahko s svojo pobudo Evropsko
komisijo pozove, da v okviru svojih pristojnosti predloži ustrezen predlog v zadevah, za katere
državljani menijo, da je za izvajanje Pogodb treba sprejeti pravni akt Unije.

7

Korak za korakom:
priročnik za uspešno
izvedbo evropske
državljanske pobude

Začetna faza

K

ot prvo je treba poznati evropski problem, ki morebiti zahteva rešitev na evropski ravni. Že v
tej začetni fazi je pomembno upoštevati postopkovni okvir in celoten proces, ki ga je treba
prebroditi. Samo tako je mogoče oceniti, ali je evropska državljanska pobuda najboljša rešitev.
Morebiti obstajajo drugi, lažji načini, na katere se državljani lahko obrnejo na institucije EU: npr.
navezava osebnega stika s poslancem v Evropskem parlamentu ali institucijo, lobiranje ali peticija.
Evropska državljanska pobuda je gotovo najučinkovitejši, vendar hkrati najbolj zapleten in zamuden
način za stik državljanov z Evropsko unijo.

Kritična pripravljalna faza

Ž

e pred prvim poskusom priprave in registracije evropske državljanske pobude morajo
organizatorji zbrati precej informacij. Takoj ko je pobuda uradno registrirana in objavljena, se
namreč začne odštevanje.
Zato si je treba vzeti čas za iskanje in zbiranje vseh mogočih informacij o samem postopku in
vsebinskih vidikih. Pri tem je treba odgovoriti na naslednja vprašanja:
• Ali že obstaja zakonodaja EU na tem področju?
• Na kateri pravni podlagi iz Pogodbe se vloži predlog?
• Ali je vprašanje v pristojnosti EU?
Najprej je treba torej preveriti, ali je predlog "sprejemljiv". To pomeni, da mora biti v pristojnosti
Komisije in ne sme biti v nasprotju s katero koli zahtevo, ki jo določa Uredba o Evropski državljanski
pobudi, na primer, predlog mora spoštovati načela Listine o temeljnih pravicah.
Ker bo pobuda uspešna le, če bo prepričala najmanj en milijon državljanov EU iz vsaj sedmih držav
članic, je treba pred registracijo zasnovati zanesjivo strategijo komuniciranja. Že v tej zgodnji fazi je
pomembno stopiti v stik z možnimi partnerji v drugih državah članicah in začeti vzpostavljati mrežo
ljudi, ki so pripravljeni sodelovati in prispevati. Na kratko povedano, vse delo, ki bo opravljeno pred
registracijo, bo prihranilo čas, ki ga bo med uradno fazo treba nameniti dejanski pobudi.
Ne pozabite, da bodo za organizacijo državljanske pobude potrebni tudi viri in denarna sredstva.
Nekaj nalog bodo gotovo lahko prevzeli prostovoljci, vendar bodo organizatorji kljub temu verjetno
potrebovali sponzorje in podporo. Evidenca finančne podpore je ključna, saj bo treba te informacije
posredovati ob registraciji.
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Sedem ljudi, sedem držav, sto znakov

P

o opravljenem začetnem delu je treba položiti temelje za evropsko državljansko pobudo. Sem
sodi ustanovitev državljanskega odbora (to so "organizatorji"), ki ga mora sestavljati najmanj
sedem državljanov iz vsaj sedmih različnih držav članic EU. Organizatorji izberejo glavno kontaktno
osebo in namestnika.
Zdaj je primeren čas, da se napiše in dokonča besedilo pobude, ki mora izpolnjevati nekatere
formalne zahteve, navedene v uradnih obrazcih. Naslov pobude ne sme biti daljši od sto znakov,
opis predloga ima lahko največ dvesto znakov, obrazložitev, ki se navezuje na cilje EDP, pa največ
petsto znakov.
Organizatorji morajo predložiti tudi informacije o financiranju in podpori. Te morajo med
postopkom redno posodabljati, in sicer na spletnem mestu, ki ga je posebej v ta namen oblikovala
Komisija (glej spodaj).

Točka ena: registracija

F

ormalna registracija EDP pri Evropski komisiji je zelo enostavna. Komisija da na voljo spletno stran
(uradno "register"), na kateri je mogoče vložiti pobudo tako, da se vnesejo potrebni podatki. Nato
Komisija potrdi registracijo, kar je prvi uradni odgovor na pobudo.
Prek svojega "računa" na registru lahko organizatorji komunicirajo s Komisijo, pripravijo ustreze
obrazce za zbiranje podpisov, naložijo prevode, posodobijo informacije o finančni podpori ter
predložijo podpise. To je tudi kontaktna točka, na katero se lahko obrnejo z vprašanji in problemi.
Naslednja naloga Komisije je, da preveri sprejemljivost predlagane pobude. To je prvi dialog in vir
komunikacije med obema stranema.
V roku dveh mesecev po predložitvi pobude organizatorji od Komisije prejmejo uradni odgovor.
Pobuda je ali uradno registrirana in objavljena na spletni strani, kjer začne teči rok za zbiranje
podpisov, ali pa iz pravnih razlogov zavrnjena. To se lahko zgodi, če Komisija na primer ugotovi,
da na zadevnem področju nima pristojnosti, ker so zanj odgovorne izključno države članice, ali če
ugotovi, da EDP krši načela Listine o temeljnih pravicah.
Več informacij o registraciji EDP: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/registration
V primeru zavrnitve imajo organizatorji seveda pravico do pritožbe; lahko se na primer obrnejo na
Evropskega varuha človekovih pravic ali odločitev Komisije izpodbijajo pred Sodiščem Evropske
unije.
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Prevajanje

P

omembno je vedeti, da lahko organizatorji evropsko državljansko pobudo registrirajo v katerem
koli od 24 uradnih jezikov EU, vendar morajo sami poskrbeti za prevode besedil v druge
jezike. Poleg tega lahko podpise zbirajo samo na registriranih obrazcih. Po prvi registraciji lahko
organizatorji na spletno stran naložijo še druge jezikovne različice predlagane pobude. Od oktobra
2014 EESO ponuja storitve prevajanja za opise evropske državljanske pobude z 800 znaki. Potem
ko Evropska komisija potrdi pobudo, se prvotno besedilo lahko pošlje na naslov citizensinitiative@
eesc.europa.eu z navedbo jezikov, v katere naj bi bilo prevedeno. Organizatorji lahko navedejo
kateri koli jezik EU, razen galščine.

Pripravite se na zbiranje podpisov

P

riporočljivo je, da se pripravite na zbiranje podpisov, še preden je vaša pobuda registrirana.
Podpise in izjave o podpori lahko zbirate na dva načina: na konvencionalen način na papirju (v
tem primeru je potreben podpis) ali v elektronski obliki (v tem primeru zadošča osebna identifikacija).
Za elektronsko zbiranje podpore sta bila uvedena popolnoma nov pravni okvir in elektronski
sistem. Tako Komisija v ta namen da na voljo odprtokodno programsko opremo, ki jo organizatorji
lahko uporabljajo brezplačno. Seveda pa lahko, če želijo, razvijejo tudi lasten sistem.
V obeh primerih mora njihov spletni sistem potrditi pristojen organ v državi članici, kjer se bodo
podatki shranjevali. Ta preveri, ali sistem izpolnjuje vse tehnične zahteve in zahteve glede varstva
podatkov. Vsaka država članica imenuje organ, ki je pristojen za potrjevanje spletnega sistema.
Preverjanje naj bi bilo načeloma zaključeno v roku enega meseca. Potrditev lahko organizatorji
pridobijo pred registracijo pobude v Komisiji ali po njej.
Več informacij o nacionalnih organih: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/implementationnational-level?lg=sl
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Evropska državljanska
Faza priprave:
• opredelitev problema
• predlog za rešitev
• interes celotne EU
• ugotavljanje dejstev o vprašanju
• ustanovitev državljanskega odbora
• ocena postopka

Organizatorji

Spletna registracija

Prvi dan
Začetek zbiranja
lastnoročnih podpisov:
največ 12 mesecev
Potrditev spletnega sistema:
spletno zbiranje podpisov
se lahko prične

Komisija in države članice

Priprava

Države članice najpozneje
v enem mesecu
potrdijo spletni sistem

Komisija začne s preverjanjem,
ki traja največ 2 meseca

Zbiranje podpisov

Prvi dan
Odločitev Komisije:
registracija in objava
na spletni strani

pobuda (EDP) na kratko

15. mesec
Organizatorji Komisiji
predložijo potrjene
izjave o podpori

12. mesec
Predložitev zbranih
podpisov državam
članicam v preverjanje

Preverjanje

Ocenjevanje

Nadaljnje ukrepanje

12. mesec

18. mesec

Države članice najpozneje
v treh mesecih preverijo
podpise

Uradna odločitev Komisije
glede nadaljnjega ukrepanja:
priprava zakonodajnega
predloga (ali ne)

15. mesec
Komisija najpozneje v treh
mesecih oceni pobudo
in pripravi odločitev
Organizacija posvetovanja
v Evropskem parlamentu
Če Komisija predloži
zakonodajni predlog,
se v Parlamentu in Svetu
začne običajni
zakonodajni postopek

Kako prepričati ljudi, da bodo podpisali

Z

biranje podpisov je naloga, ki zajema veliko več kot le pravne in tehnične zahteve. Med drugim
morajo organizatorji razdeljevati in zbirati obrazce v papirni in spletni obliki ter voditi njihovo
evidenco.
Ne pozabite, da lahko evropsko državljansko pobudo podpišejo samo državljani držav članic EU, ki
lahko volijo na volitvah v Evropski parlament. Prebivalci iz tretjih držav, ki zakonito prebivajo v EU, ne
morejo podpisati izjave o podpori.
Organizatorji in podpisniki morajo uporabiti pravi obrazec, ki velja v posamezni državi članici.
Nekatere države na izjavah o podpori namreč zahtevajo veliko več podatkov kot druge, to pa
zato, da pozneje lahko preverijo istovetnost podpisov. Tako v nekaterih državah ni treba navesti
nobenih osebnih identifikacijskih številk, v drugih pa so potrebne številka osebne izkaznice ali
druge identifikacijske številke na osebnih dokumentih, kot so potni list, dovoljenje za prebivanje
ali vozniško dovoljenje, včasih pa celo imena staršev in kraj rojstva. Katere podatke zahtevajo
posamezne države članice, je navedeno v Uredbi o državljanski pobudi št. 211/2011.
Uredba določa tudi, koliko podpisov je treba zbrati po posameznih državah članicah, da bi bila
izpolnjena zahteva za najmanj sedem držav. Številke so bile izračunane glede na število članov
Evropskega parlamenta, zaradi česar bo podpise nekoliko lažje zbrati v "večjih" državah članicah,
v "manjših" pa bo sorazmerno s tem potrebno nekoliko več podpisov. Številke bodo prilagojene
glede na morebitne spremembe sestave Evropskega parlamenta.
Izkušnje s pobudami na nacionalni in regionalni ravni kažejo, da vsi podpisi, potem ko jih bodo
preverili nacionalni organi, ne bodo veljavni. Organizatorjem zato svetujemo, da zberejo vsaj 10
do 20 % podpisov več; tako si bodo zagotovili varovalko in se izognili temu, da zgolj zaradi nekaj
podpisov premalo ne bi dosegli enega milijona.
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Najmanjše število podpisnikov iz posamezne države članice
Nemčija

72000
Francija

55500

Italija, Združeno kraljestvo

54750
Španija

40500
Poljska

38250
Romunija

24000

Nizozemska

19500

Belgija, Češka, Grčija, Madžarska, Portugalska

15750
15000
13500
12750

Švedska
Avstrija
Bolgarija

9750

Danska, Slovaška, Finska

8250

Irska, Litva, Hrvaška

6000
4500

Latvija, Slovenija
Estonija, Ciper, Luksemburg, Malta

Točka dve: preverjanje podpisov

3

65 dni po objavi pobude v registru Komisije je treba različnim organom držav članic predložiti
zbrane podpise in izjave o podpori. Tako na primer podpisi danskih državljanov potujejo v
København, podpisi Ciprčanov pa v Nikozijo. Podpise na papirju in elektronske izjave o podpori je
treba predložiti ločeno.
Organi držav članic morajo nato v treh mesecih preveriti veljavnost predloženih izjav. Organi lahko
načeloma sami odločajo, kako bodo to preverjanje izvedli: z naključnimi vzorci ali preverjanjem vseh
izjav. Preden se evropska državljanska pobuda lahko končno pošlje Evropski komisiji, morata biti
izpolnjeni dve zahtevi: prvič, najmanj sedem držav članic mora potrditi, da je bilo zbrano zadostno
število podpisov, in drugič, skupno število potrjenih izjav mora biti vsaj en milijon.
Če sta ti zahtevi izpolnjeni, je predložitev pobude Komisiji s pomočjo obrazca lahka naloga – obrazec
se pošlje po elektronski (s prilogami) ali navadni pošti. Seveda organizatorji dan predložitve pobude
Komisiji izkoristijo tudi za to, da prek medijev s svojim predlogom seznanijo širšo evropsko javnost.

Milijon podpisov – kaj zdaj?

S

tem ko so zbrali en milijon izjav o podpori iz najmanj sedmih držav članic, so organizatorji postali
akterji, ki v vseevropskem merilu sodelujejo pri določanju političnih nalog. Po uspešni predložitvi
evropske državljanske pobude ima Komisija tri mesece časa, da pripravi pravne in politične sklepe o
pobudi ter odloči, ali namerava sprejeti ukrepe in kakšne, in svojo odločitev utemelji.
Medtem ko Komisija proučuje pobudo, so organizatorji povabljeni, da predlog obsežneje
predstavijo institucijam EU na javnem posvetovanju, ki ga organizira Evropski parlament.
V tem času je na vrsti nekaj dodatnega dela, saj je treba potrjene izjave o podpori uničiti najpozneje
v mesecu dni po predložitvi Komisiji ali 18 mesecev po registraciji pobude. Nacionalni organi, ki so
potrdili izjave, morajo datoteke uničiti najpozneje v mesecu dni po datumu potrditve.
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Delo se nadaljuje

Č

e se Komisija odloči, da na podlagi pobude pripravi zakonodajni predlog, organizatorji mogoče
želijo nadaljevati delo – lahko nadzirajo zakonodajni postopek, ki bo sledil. Toda tudi če
Komisija utemelji, da zakonodajni predlog ni potreben, zaželen ali nujen, se organizatorji evropske
državljanske pobude morebiti želijo odzvati, izraziti pripombe ali celo pripraviti nove akcije ali
pobude.
Ne glede na rezultat je za vsako od vpletenih strani priporočljivo, da povzame storjeno delo: ga
obsežno dokumentira in izdela naknadno oceno. Tako se iz postopka, ki je trajal več let, vsaka stran
nauči nekaj koristnega.
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Kako lahko
pomaga EESO

E

vropska unija z uvedbo načel sodobne participativne demokracije vabi vse državljane in
organizacije civilne družbe, da aktivno sodelujejo pri skupnem določanju nalog in postopku
odločanja na nadnacionalni ravni. Člen 11 Pogodbe o Evropski uniji določa temelje za ta nov odnos
med državljani in institucijami EU.
Evropski ekonomsko-socialni odbor je bil ustanovljen z namenom, da ta proces spodbuja in
podpira. Kot institucija, ki ima vlogo mostu med civilno družbo in institucijami EU, je pripravljen
pomagati pri uresničevanju pravice državljanov do dajanja pobud.
Odbor aktivno sodeluje v posvetovanjih in različnih oblikah dialoga z institucijami EU ter jih
podpira. V ta namen je ustanovil povezovalno skupino z evropskimi organizacijami in mrežami
civilne družbe ter ad hoc skupino za evropsko državljansko pobudo, ki se posebej ukvarja s temi
vprašanji. V zvezi z EDP Odbor – poleg obveščanja zainteresiranih državljanov in organizacij civilne
družbe – opravlja še naslednji nalogi:
– zagotavlja podporo državljanskim pobudam v pripravi in vpletenim stranem omogoča, da
se povežejo in po možnosti srečujejo;
– deluje kot mentor, ki organizira posvetovanja in pripravi mnenje, da bi Komisiji pomagal oceniti
pobudo v vseh fazah izvajanja.
EESO v ta namen vsako leto aprila organizira konferenco, tj. dan evropske državljanske pobude, ki je
posvečen izključno tem vprašanjem in razvoju tega orodja.
Več informacij o dnevu EDP: www.eesc.europa.eu/eci
Več o pravicah državljanov v EU je v brošuri EESO o evropskem potnem listu za aktivno državljanstvo:
www.eesc.europa.eu/eci
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Opredelitev
ključnih pojmov

Evropska državljanska pobuda
Pravica enega milijona državljanov iz vse Evrope, da Evropsko komisijo pozove k predložitvi novega
zakonodajnega akta EU.

Organizatorji
Državljanski odbor za evropsko državljansko pobudo, ki ga sestavlja najmanj sedem posameznikov
iz sedmih držav članic.

Izjava o podpori
Lastnoročni podpisi ali elektronsko zbrane izjave o podpori evropski državljanski pobudi.

Registracija
Postopek prijave pobude, njeno preverjanje in objava, da se lahko začne zbiranje podpisov.

Elektronsko zbiranje
Zbiranje izjav o podpori na spletni strani s pomočjo odprtokodne programske opreme, ki jo da na
voljo Komisija in jo potrdijo organi držav članic.

Predložitev
Postopek predložitve podpisanih izjav Komisiji, ki potrjujejo, da pobudo podpira določeno število
državljanov iz določenega števila držav članic.
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Koristne povezave
in dokumenti

Za najnovejše informacije se lahko obrnete na sekretariat EESO:
Evropski ekonomsko-socialni odbor
Enota za odnose z organizirano civilno družbo in prognostične analize
Rue Belliard/Belliardstraat 99
1040 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
E-naslov: citizensinitiative@eesc.europa.eu

Spletna stran EESO o državljanski pobudi
www.eesc.europa.eu/eci

Uredba št. 211/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja
2011 o državljanski pobudi
Objava v uradnem listu: UL L 65, 11. 3. 2011
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:ai0044

Mnenje EESO o državljanski pobudi
Št. dokumenta: CESE 993/2010, objavljen v Uradnem listu C 44 z dne 11. 2. 2011.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1443687992942&uri=CELEX:52010AE0993

Mnenje EESO o participativni demokraciji in evropski državljanski pobudi (člen 11)
Št. dokumenta: CESE 465/2010, objavljen v Uradnem listu C 354 z dne 28. 12. 2010.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1443688201505&uri=CELEX:52010IE0465

Spletna stran EESO o Lizbonski pogodbi
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.institutional-reform

EESO – informacije o participativni demokraciji in civilni družbi
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.civil-society

Povezovalna skupina EESO z evropskimi organizacijami in mrežami civilne
družbe
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.liaison-group

23

Evropska komisija
Spletna stran in register za državljansko pobudo
Komisija je oblikovala obsežno spletno stran, na kateri so vse informacije o evropski državljanski
pobudi, o samem postopku v zvezi s pobudo in zakonodajnih besedilih, pregled vseh – preteklih
in sedanjih – državljanskih pobud, software, ki je na voljo na spletu, ter povezave do pristojnih
nacionalnih organov. Poleg tega lahko organizatorji na tej spletni strani prijavijo pobudo in
upravljajo s svojim računom.

Evropska državljanska pobuda – spletna stran
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=sl

Druge koristne povezave
Europe direct
Brezplačna telefonska številka 00 800 67 89 10 11 kjer koli v EU
http://europa.eu/europedirect/

Predstavništvo Evropske komisije v vaši državi
http://ec.europa.eu/represent_sl.htm

Evropski parlament – peticije
www.petiport.europarl.europa.eu/petitions/sl/main

Evropski varuh človekovih pravic
www.ombudsman.europa.eu
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Avtor vodnika je Bruno Kaufmann, glavni urednik spletnega portala
people2power.info in predsednik volilne komisije v švedskem Falunu.
Vodnik vsebuje uvod v evropsko državljansko pobudo in navodila, ki
v posameznih korakih pojasnjujejo izvedbo pobude. Za več informacij
so navedene dodatne povezave. Tretjo izdajo vodnika z najnovejšimi
informacijami in posodobljenimi številkami je pripravil EESO.
Za več informacij pišite na naslov citizensinitiative@eesc.europa.eu

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Rue Belliard/Belliardstraat 99
1040 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Za izdajo odgovarja: Enota za obiske in publikacije
EESC-2015-57-SL

www.eesc.europa.eu
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