
PREVZEMITE 
POBUDO 

E V R O P S K A U N I J A

Evropska državljanska 
pobuda 
Orodje za oblikovanje 
evropske politike

Ključni koraki 
državljanske pobude  

 Priprava pobude in vzpostavitev skupine 
organizatorjev

 Komisija potrdi prijavo pobude in poskrbi za 
brezplačen prevod v vse uradne jezike EU – če 
gre za predlog (v določeni meri) zunaj okvira 
pristojnosti Komisije, lahko organizatorji 
predlog revidirajo, možna je tudi delna prijava 

 Objava na spletišču evropske državljanske 
pobude

 Zbiranje izjav o podpori v papirni obliki in/ali  
na spletu

  Preverjanje izjav o podpori s strani pristojnega 
nacionalnega organa

 Predložitev državljanske pobude Komisiji

  Srečanje s predstavniki Komisije

 Javna predstavitev in ocena politične podpore  
v Evropskem parlamentu

 Uradni odgovor Evropske komisije

 Nadaljnji ukrepi Komisije v zvezi s predlaganimi 
ukrepi

Na kratko o evropski  
državljanski pobudi
Evropska državljanska pobuda je priložnost za 
neposredno sodelovanje v evropskem demo-
kratičnem procesu, saj omogoča, da poveste 
svoje mnenje o politikah EU, ki vplivajo na vaše 
življenje. 

Evropska državljanska pobuda je edinstvena. Je 
prvo orodje, ki državljanom različnih držav EU 
daje možnost, da skupaj predlagajo dejanske 
zakonodajne spremembe. Državljani EU se 
lahko pridružijo skupini organizatorjev, ki začne 
pobudo, ali podprejo že obstoječo pobudo. 

Pobudo lahko začne 7 državljanov EU iz naj-
manj 7 različnih držav članic, ki so dovolj 
stari, da lahko volijo. Ko ima pobuda milijon 
podpisov podpore, Evropska komisija odloči o 
morebitnih nadaljnjih ukrepih. 

Državljansko pobudo je mogoče dati na vseh 
področjih, kjer je Evropska komisija pristojna, 
da predlaga zakonodajo, denimo na področju 
okolja, varstva potrošnikov, kmetijstva, ribištva, 
energije, prometa in trgovine.

Več informacij o evropski državljanski pobudi, 
vključno s seznamom pobud v teku, na strani:   

europa.eu/citizens-initiative

#EUTakeTheInitiative
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Ukrepajte v zvezi  
z vprašanji, ki so  
pomembna za vas
Mogoče imate predlog, kako rešiti družbene in 
okoljske izzive, s katerimi se spopada Evropa, 
vendar niste prepričani, da je vaš glas dovolj 
močan, da bi ga slišali? Tukaj lahko pomaga 
evropska državljanska pobuda, saj omo-
goča, da sodelujete pri vprašanjih, ki so za vas 
pomembna, in da svoje predloge podate na zelo 
konkreten način. 

S pomočjo tega orodja lahko vplivate na evrop-
sko agendo in na reševanje vprašanj, ki zadevajo 
vas. Evropska državljanska pobuda krepi vaš 
glas in vam daje možnost, da „pritisnete na 
gumb“, ki sproži oblikovanje politike EU. 

Vzpostavljanje 
mrež in spodbujanje 
razprav
Evropski državljani imamo skupne vrednote in 
tudi če prebivamo v različnih državah, nas lahko 
zanimajo ista vprašanja. Prek evropske drža-
vljanske pobude se lahko povežete z drugimi 
prebivalci EU, ki se ravno tako kot vi zavzemajo 
za iste cilje, z njimi razpravljate in predlagate 
reforme. 

Evropska državljanska pobuda omogoča drža-
vljanom različnih držav, da izmenjajo zamisli in 
pridejo do skupnih zaključkov. Pobuda je eno 
glavnih orodij Evropske unije za krepitev parti-
cipativne demokracije.

Snovalce politik  
nagovorite neposredno
Z evropsko državljansko pobudo lahko ljudje 
z vse EU skupaj obvestijo snovalce politik o 
vprašanjih, ki jih zadevajo. 

Vedno je dobro izmenjati zamisli, vendar je cilj 
evropske državljanske pobude bolj konkreten. 
Končni cilj je vplivati na politiko in spodbujati 
spremembe. Ko organizatorji zberejo 1 milijon 
podpisov, svoje zahteve predložijo neposredno 
najprej Evropski komisiji in nato javno Evrops-
kemu parlamentu. Tako zagotovijo, da njihovo 
sporočilo sliši veliko ljudi in da o njem razpravl-
jajo njihovi predstavniki in drugi zainteresirani.

Vodenje pobude ustvarja omrežja na regionalni 
in nacionalni ravni in na ravni EU, v katerih 
sodelujejo vsi, ki jih vprašanje zanima. S tem 
povečujejo ozaveščenost in krepijo razpravo, 
tudi v medijih, vsebina pobude pa postane 
del politične agende, in to celo v primerih, ko 
pobuda ne vodi v sprejetje zakonodaje EU. 
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