
 

Obvestilo o prehodni ureditvi glede nove uredbe o evropski državljanski pobudi, ki 

se bo uporabljala od 1. januarja 2020 

 

S 1. januarjem 2020 se bodo začela uporabljati nova pravila o evropski državljanski 

pobudi.  

V skladu s temi pravili se „Uredba (EU) št. 211/2011 („stara pravila“ razveljavi z 

učinkom od 1. januarja 2020“ (glej člen 26).  

Uredba (EU) 2019/788 (v nadaljnjem besedilu: „nova pravila“) tudi določa prehodno 

ureditev: „Členi 5 do 9 Uredbe (EU) št. 211/2011 se še naprej uporabljajo po 

1. januarju 2020 za evropske državljanske pobude, prijavljene pred 1. januarjem 2020“ 

(glej člen 27). 

 

Kaj bo s pobudami, prijavljenimi pred koncem leta 2019, in za katere se že zbirajo 

oziroma bodo začeli zbirati izjave o podpori? Ali bodo morali organizatorji 

spremeniti obrazce za zbiranje izjav o podpori in svoje sisteme spletnega zbiranja?  

Za državljanske pobude, prijavljene do konca leta 2019, veljajo stara pravila za zbiranje 

izjav o podpori, zlasti pogoji in zahteve glede osebnih podatkov podpisnikov. Tudi za 

uporabo (individualnih) sistemov spletnega zbiranja morajo organizatorji upoštevati stara 

pravila. 

To pomeni, da morajo organizatorji, ki še niso začeli spletnega zbiranja izjav o podpori, 

vzpostaviti svoj sistem spletnega zbiranja in od pristojnega nacionalnega organa v državi 

članici, kjer sistem gostuje, prejeti potrdilo o skladnosti. 

Za pobude, za katere že zbirajo izjave o podpori, obrazcev (in zahtevanih podatkov) za 

zbiranje izjav o podpori ni treba spreminjati. Prav tako ni treba spreminjati sistemov 

spletnega zbiranja.  

 

 

Katera pravila je treba upoštevati za pobudo, prijavljeno pred 1. januarjem 2020, 

za katero bo zbrano potrebno število izjav o podpori? 

Pravila za potrjevanje izjav o podpori, zbranih za pobude, prijavljene pred 1. januarjem 

2020, se ne bodo spremenila.  

Tudi pravila za predložitev pobude Komisiji se ne bodo spremenila. Za predložitev ne bo 

roka, vendar morajo organizatorji poznati časovna obdobja za hrambo zbranih izjav o 

podpori (nova pravila določajo trimesečni rok, vendar se bo ta uporabljal le za pobude, 

prijavljene po 1. januarju 2020). 

Toda ko bo pobuda predložena, se bodo nova pravila uporabljala v fazi pregleda pobude; 

to pomeni, da bo imela Komisija za pripravo odgovora na voljo 6 mesecev (namesto 3 

mesecev po starih pravilih).  

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1558082143592&uri=CELEX:32019R0788
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1558082143592&uri=CELEX:32019R0788


Ali bo imela Komisija na voljo 3 ali 6 mesecev za pripravo odgovora na uspešno 

pobudo, predloženo konec leta 2019? 

Komisija bo imela v zvezi s pregledom uspešnih pobud, predloženih pred koncem leta 

2019, za sprejetje sporočila namesto treh na voljo šest mesecev.  

 

Ali bodo morali državljanski odbori spremeniti obstoječo ureditev za pobude, 

prijavljene pred 1. januarjem 2020?  

Državljanski odbori se bodo od 1. januarja 2020 imenovali skupine organizatorjev in jim 

ne bo treba spremeniti obstoječe strukture. Upoštevali pa bodo lahko nova pravila in po 

želji dodali več članov.  

Kljub temu ne bodo mogli ustanoviti pravne osebe – ta možnost bo na voljo samo 

pobudam, prijavljenim od 1. januarja 2020.  


