
Zavzemite se za vprašanje, 
ki vam je pomembno, in 

sprožite postopek oblikovanja 
politik EU

Angažirajte se –  
s podpisom ali s kampanjo  

v okviru pobude

Vzpostavite mrežo in si 
priskrbite podporo foruma 

evropske državljanske pobude

Evropska državljanska 
pobuda: ponesite svoje zamisli 

po vsej EU

Zakaj bi morali prevzeti pobudo?

EVROPSKA UNIJA 



Prevzemite  pobudo

Če boste naredili prvi korak in se angažirali pri prijavi evropske državljanske pobude, vas 
bo to vedno znova izpolnilo z zadovoljstvom. Opazovati, kako se z zbiranjem podpisov vaša 
zamisel širi med sodržavljani, je le eden od številnih posebnih dosežkov in mejnikov v kam-
panji evropske državljanske pobude. In vse to samo zato, ker ste vi naredili prvi korak. 
Oglejmo si, kaj so o svojih kampanjah povedali organizatorji evropske državljanske pobude:

Organizacija evropske državljanske pobude nam je omogočila izmenjave in odlične 
razprave z ljudmi iz vse EU, ki jih pri svojem delu sicer ne nikoli srečali. Najbolj 

pozitivno od vsega pa je bilo slišati zahvale in spodbudne besede od podpornikov po vsej 
Evropi. To nas je spomnilo, zakaj je tako pomembno, da izrazimo svoje mnenje – tudi kadar 
je to težko.“ 

 Organizatorka pobude civilne družbe za prepoved praks biometričnega 
množičnega nadzora „Reclaim Your Face“

Organizacija evropske državljanske pobude odpira nova vrata! Omogoča 
vam, da postavite zahteve in dejansko nekaj dosežete. Naše zamisli so 

bile vključene v nedavno resolucijo Evropskega parlamenta z naslovom „Stanovanja 
za vse“. Seveda je pomembno zbrati milijon podpisov, vendar se je treba osredotočiti 
predvsem na temo in vsebino. Postavite svoje zahteve in ne odnehajte, tudi če vam 
ne uspe zbrati milijona podpisov! Šele pozneje postane zares zanimivo, tako kot v našem 
primeru, saj smo zdaj del naslednjega projekta, housing4europe.org. S pobudo smo navdušili 
veliko ljudi, ki zdaj sodelujejo.“

Organizatorja pobude HOUSINGFORALL

Naša evropska državljanska pobuda je bila v veliki meri skladna s cilji in ukrepi evropskega 
zelenega dogovora ter z agendo Združenih narodov za trajnostni razvoj do leta 2030. Komisija 

Ursule von der Leyen je vprašanja varstva tal postavila na dnevni red razprave na ravni EU. Povabljen 
sem bil na seje Evropskega parlamenta, kjer sem predstavil svoje zamisli. Potem ko je Evropski parlament 
sprejel resolucijo o varstvu tal, je Komisija predstavila novo strategijo EU za tla: prav to smo želeli doseči 
s svojo evropsko državljansko pobudo, le da je do tega prišlo tri leta pozneje.“

Organizator pobude People4Soil  



Uvedena je bila z Lizbonsko 
pogodbo, ki je začela 
veljati 1. decembra 2009.

Izvajati se je začela 
1. aprila 2012, ko se je začela 

uporabljati prva uredba o 
evropski državljanski pobudi.

Organizatorjem več evropskih 
državljanskih pobud je že uspelo zbrati 
potrebno število izjav o podpori, da 
so lahko Evropsko komisijo pozvali k 
ukrepanju. Pri nekaterih je to privedlo 
do sprejetja novih predpisov, pri drugih 
pa do drugih pomembnih rezultatov.

Za predložitev 
predloga Komisiji je 
potreben milijon 
podpisov, pri čemer 
je treba v najmanj 
sedmih državah EU zbrati 
minimalno število podpisov.

Ključna   dejstva o evropski državljanski pobudi

Organizatorji lahko brezplačno 
uporabljajo centralni sistem 

spletnega zbiranja, ki ga 
upravlja Komisija in ki omogoča 

spletno zbiranje podpisov v skladu z 
zakonodajo o varstvu podatkov.
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Evropska državljanska pobuda
vaše orodje za oblikovanje evropske politike

PREVZEMITE 
POBUDO

#EUTakeTheInitiative
europa.eu/citizens-initiative

EVROPSKA UNIJA

Participativna   demokracija na ravni EU – kratek vodnik  

Kot državljan oziroma državljanka EU imate pravico sodelovati v postopku odločanja EU. V 
nadaljevanju je pregled različnih možnosti za to, da izrazite svoje mnenje ter se angažirate pri 
oblikovanju politik na ravni EU.

1. Volite ali kandidirajte na evropskih volitvah. Glasujte za kandidate, katerih volilni program 
najbolje odraža vaše želje za EU. Ostanite v stiku s „svojimi“ poslanci v Evropskem parlamentu med njihovim 
celotnim mandatom, da bodo lahko zastopali vaše interese. Državljani EU, ki živijo v drugi državi EU, imajo 
pravico, da volijo in kandidirajo na evropskih volitvah. Več o tem.

2. Evropska državljanska pobuda – kot je opisano zgoraj, vam evropska državljanska pobuda 
omogoča, da predlagate ukrepanje v zvezi z vprašanjem, ki vam je pomembno, in v ta namen zberete 
podporo po vsej EU. Potem ko bo zbranih milijon podpisov, se boste srečali s Komisijo in se udeležili 
javne predstavitve v Evropskem parlamentu. Komisija bo nato preučila vsebino vaše pobude in se 
odločila, ali in kakšne ukrepe bo sprejela, ter to pojasnila v uradnem odgovoru. Če se Komisija 
odloči pripraviti zakonodajni predlog, je treba upoštevati načela subsidiarnosti, sorazmernosti in 
boljše priprave zakonodaje. V večini primerov bosta morala Evropski parlament in Svet sprejeti 
predlog, preden lahko ta postane del zakonodaje EU. 

3. Konferenca o prihodnosti Evrope (2021/2022) državljanom omogoča, da se 
pridružijo vseevropski razpravi, organizirajo dogodke od spodaj navzgor in predstavijo 
predloge, ki se jim zdijo pomembni za prihodnost EU. Večjezična platforma konference 
je bila zasnovana z namenom, da spodbudi resnično vseevropsko razpravo in omogoči 
zbiranje vseh predlogov, povezanih s konferenco. Institucije EU so se zavezale, da bodo po 
možnosti ukrepale na podlagi  rezultatov konference.

4. Portal Povejte svoje mnenje vsem državljanom in deležnikom (javnim organom, 
nevladnim organizacijam, raziskovalcem, univerzitetnim učiteljem in podjetjem) omogoča, da poš-
ljejo povratne informacije v zvezi s pobudami EU in tako prispevajo k njihovemu oblikovanju. Sodelujte 
v javnem posvetovanju o prihodnjih predpisih in pobudah EU z izpolnitvijo vprašalnika ali tako da izrazite 
svoje stališče o osnutku pravnega akta – tudi vaše mnenje šteje! Komisija analizira in povzema prejete povratne 
informacije in prispevke. V zvezi z nekaterimi pobudami so na voljo poročila. Tako lahko izveste, kako povratne 
informacije prispevajo k temeljitejši pripravi pobud. Več o tem.

5. Portal Povejte svoje mnenje: poenostavite! omogoča izmenjavo zamisli o tem, kako poenostaviti 
obstoječo zakonodajo EU. Vaše predloge bo obravnavala strokovna skupina platforme Fit for Future. Oglejte si 
seznam tem v delovnem programu platforme in nam povejte, kako bi povečali možnosti digitalizacije, poenosta-
vili postopke in obveznosti na področju označevanja, dovoljenj in poročanja ali kako bi preprečili prekrivanja in 
pravno negotovost. Predlagate lahko tudi nove teme.

6. Evropskemu parlamentu predložite peticijo o tem, kako se evropska zakonodaja izvaja in kako 
vpliva na vaše življenje. Peticije se nanašajo na obstoječe dejavnosti EU; z njimi ne morete zahtevati priprave 
novih predpisov EU; peticijo lahko vloži en sam vlagatelj. Odbor Evropskega parlamenta za peticije si prizadeva 
odgovoriti na vse peticije in, če je le mogoče, poiskati izvensodno rešitev za legitimne pomisleke, ki zadevajo 
vprašanja v zvezi s področji delovanja EU, na katero ga opozorijo vlagatelji peticij. Več o peticijah.
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