
Evropska državljanska 
pobuda
 

PREVZEMITE 
POBUDO

Evropska državljanska pobuda državljanom omogoča neposredno 
udeležbo v evropskem demokratičnem procesu, saj jim daje več besede 
pri politikah EU, ki vplivajo na njihovo življenje.

MIT ŠT. 1

Pobuda, ki ne pripelje  
do zakonodajnega akta,  
ne služi ničemur

 DEJSTVO

1. Tudi če pobuda ne pripelje do 
zakonodajnega akta, pripomore k večji 
ozaveščenosti javnosti o zadevnem 
vprašanju in spodbudi razpravo o njem.

2. Pobuda pripomore k nastanku mrež na 
regionalni in nacionalni ravni ter ravni EU.

3. Vprašanja postavi na dnevni red 
snovalcev politik in lahko privede 
do drugih pomembnih ukrepov.

INFORMATIVNI PREGLED   
MITI IN DEJSTVA

MIT ŠT. 3

Evropska državljanska pobuda  
je le črka na papirju

 DEJSTVO

1. Evropska državljanska pobuda je eno glavnih orodij za udeležbo državljanov pri 
oblikovanju politik EU. Evropska komisija resno jemlje vse uspešne pobude in jasno 
obrazloži svoje odločitve o ukrepih, ki bodo sprejeti. 

2. Kadar je pobuda uspešna, Komisija:
 organizira sestanek med organizatorji in pristojnimi komisarji,
	 v	Evropskem	parlamentu	soorganizira	javno	razpravo	z	glavnimi	deležniki,
	doseže	dogovor	o	uradnem	odgovoru	in	ga	objavi.

3. Od leta 2020, ko so se začela uporabljati nova pravila, je to orodje še lažje uporabljati. 
Poleg tega je na voljo več časa za spremljanje, ozaveščanje javnosti in javno razpravo, 
preden Komisija objavi svoj odgovor.

vaše orodje za oblikovanje  
evropske politike

MIT ŠT. 2

Večina pobud je zavrnjenih
 DEJSTVO

1. Od leta 2015 je bilo prijavljenih 90 % 
predlaganih pobud! Od januarja 2020, ko so 
se začela uporabljati nova pravila, še nobena 
pobuda ni bila zavrnjena1.

2. Prijava pobude se zavrne, če je ta očitno 
zunaj pristojnosti Komisije oziroma je žaljiva, 
neresna ali v nasprotju z vrednotami EU.

3. 3. Da bi zmanjšala delež zavrnjenih pobud, je 
Komisija izboljšala podporo za organizatorje 
z neodvisno svetovalno storitvijo (ECI Forum) 
ter omogočila delno prijavo pobud.
1	Stanje:	oktober	2021]

https://europa.eu/citizens-initiative-forum/seek-advice_sl


MIT ŠT. 4

Ukrepi, sprejeti na podlagi pobud,  
ki so imele zahtevano podporo, 
niso izpolnili pričakovanj

 DEJSTVO

Na podlagi pobude „Končajmo dobo kletk“ 
je Komisija predstavila zakonodajni predlog za 
postopno odpravo in končno prepoved uporabe 
sistemov kletk za vse živali, navedene v pobudi, 
do konca leta 2023.

Na podlagi pobude „Zaščita manjšin“ je 
Komisija: 

 ocenila, da so bili od leta 2013, ko je bila 
pobuda prvič predstavljena, sprejeti številni 
ukrepi, ki obravnavajo več vidikov njenih 
predlogov. Dodatni pravni akti sicer niso 
bili predlagani, vendar se lahko s celovitim 
izvajanjem obstoječe zakonodaje in politik 
izdatno podprejo cilji pobude.

Na podlagi pobude „Prepovejmo glifosat ter 
obvarujmo ljudi in okolje pred strupenimi 
pesticidi“:
1. je Komisija predstavila predlog uredbe o 

preglednosti in trajnosti ocenjevanja tveganja 
v prehranski verigi v EU. Evropski parlament 
in Svet sta uredbo sprejela junija 2019, veljati 
pa je začela marca 2021;

2. so bile od leta 2017 okrepljene revizije in 
sodelovanje z državami članicami, da bi 
zagotovili skladnost z direktivo o trajnostni 
rabi pesticidov;

3. so bili z Direktivo Komisije 2019/782, ki velja 
od septembra 2019, določeni usklajeni 
kazalniki tveganja. 

Po pobudi „Ustavimo vivisekcijo“ je Komisija:

1. priznala potrebo po večjem napredku na 
področju nadomeščanja, zmanjšanja in 
izboljšanja testiranja na živalih;

2. se zavezala še bolj podpreti razvoj in 
potrjevanje alternativnih pristopov.

Na podlagi pobude  „Pravica do vode“:
1. je Komisija predstavila predlog za revizijo 

direktive o pitni vodi za boljši dostop do 
vode in zagotavljanje dostopa za ranljive 
in marginalizirane skupine. Revidirana 
direktiva je začela veljati 12. januarja 2021;

2. se je Komisija zavzela za ohranitev 
splošnega dostopa do vode in sanitarnih 
storitev kot enega od trajnostnih 
razvojnih ciljev agende Združenih narodov 
za trajnostni razvoj do leta 2030;

3. je bila v evropski steber socialnih pravic 
vključena izrecna omemba pravice do vode.

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/782/oj


INFORMATIVNI PREGLED
MITI IN DEJSTVA 

EVROPSKA UNIJA 

Več	informacij	o	evropski	državljanski	pobudi	in	seznam	pobud	v	teku:
ec.europa.eu/citizens-initiative 

©	Evropska	unija	[2021].	Ponovna	uporaba	je	dovoljena	ob	navedbi	vira.
Politiko	ponovne	uporabe	dokumentov	Evropske	komisije	ureja	Sklep	2011/833/EU	(UL	L	330,	14.12.2011,	str.	39).

MIT ŠT. 5

Uporaba orodja je prezapletena 
in prezahtevna

 DEJSTVO

1. Nova pravila, ki temeljijo na povratnih 
informacijah uporabnikov in se uporabljajo 
od leta 2020, so olajšala vzpostavitev, prijavo 
in organizacijo pobud ter zbiranje podpore 
zanje.

2. Z novimi pravili se je izboljšal postopek 
prijave, ECI Forum pa organizatorjem 
zagotavlja več podpore. 

3. Za podpis izjave o podpori pobudi se zdaj 
zahteva manj osebnih podatkov, na voljo pa 
so tudi podrobne smernice za organizatorje.

4. Organizatorjem ni treba vzpostaviti lastnega 
spletnega orodja za zbiranje podpore, temveč 
lahko uporabljajo orodje, ki ga upravlja 
Komisija in ustreza zelo visokim standardom 
varnosti. Komisija nenehno izboljšuje njegovo 
prijaznost do uporabnikov, tudi njegovo 
dobro dostopnost prek mobilnih naprav. 
Nova pravila omogočajo podpis izjave o 
podpori prek elektronske identifikacije.

#EUTakeTheInitiative
ISBN	978-92-76-42765-0	–	DOI	10.2792/233349

MIT ŠT. 6

Nihče ne ve za evropsko  
državljansko pobudo

 DEJSTVO

1. Po izsledkih raziskave Flash Eurobarometer 
485 trije od štirih državljanov (75 %) poznajo 
svojo pravico do sodelovanja v evropski 
državljanski pobudi.

2. Namen informacijske kampanje o evropski 
državljanski pobudi (#EUTakeTheInitiative) 
z ukrepi na ravni EU in držav članic je 
povečati ozaveščenost državljanov o njihovi 
pravici, da vzpostavijo ali podprejo evropsko 
državljansko pobudo.

3. Uspešnost pobud je odvisna od nas vseh – 
zato širite glas!
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http://ec.europa.eu/citizens-initiative
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/learn_sl
https://europa.eu/citizens-initiative/how-it-works/data-protection_sl
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/214273/Eurobarometer%20Report%20Summary%20_%20EU%20Citizenship%20&%20Democracy%20-%20July%202020.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/214273/Eurobarometer%20Report%20Summary%20_%20EU%20Citizenship%20&%20Democracy%20-%20July%202020.pdf

