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OBVESTILO DELEŽNIKOM
IZSTOP ZDRUŽENEGA KRALJESTVA IN PRAVILA EU NA PODROČJU EVROPSKE
DRŽAVLJANSKE POBUDE

Združeno kraljestvo je 29. marca 2017 v skladu s členom 50 Pogodbe o Evropski uniji
predložilo uradno obvestilo o nameri o izstopu iz Unije. To pomeni, da bo od 00.00 ure
30. marca 2019 (po srednjeevropskem času) (datum izstopa) za Združeno kraljestvo
prenehala veljati vsa primarna in sekundarna zakonodaja Unije, razen če se z
ratificiranim sporazumom1 o izstopu določi drug datum.2 Takrat bo Združeno kraljestvo
postalo „tretja država“3.
Priprave na izstop ne zadevajo samo organov EU in nacionalnih organov, ampak tudi
zasebne subjekte.
Organizatorje tekočih pobud državljanov, kot tudi tiste, ki nameravajo sprožiti
državljansko pobudo pred datumom izstopa, je treba opozoriti na pravne posledice, ki jih
bo treba upoštevati, ko bo Združeno kraljestvo postalo tretja država.
Pravila v osnutku sporazuma o izstopu glede prehodnih ureditev, dogovorjena na ravni
pogajalcev med EU in Združenim kraljestvom ter objavljena 19. marca 2018,
izključujejo uporabo prava EU o evropski državljanski pobudi v prehodnem obdobju.
(https://ec.europa.eu/commission/publications/draft-agreement-withdrawal-unitedkingdom-great-britain-and-northern-ireland-european-union-and-european-atomicenergy-community-0_sl)
Tako se pravila EU o evropski državljanski pobudi, zlasti člen 11(4) Pogodbe o Evropski
uniji in Uredba (EU) št. 211/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja
2011 o državljanski pobudi (Uredba o evropski državljanski pobudi)4, od datuma izstopa
ne bodo več uporabljala za Združeno kraljestvo.
To bo imelo zlasti naslednje posledice za organizacijo pobud, ki bodo v teku na datum
izstopa:
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Z Združenim kraljestvom potekajo pogajanja o sklenitvi sporazuma o izstopu.
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Poleg tega lahko v skladu s členom 50(3) Pogodbe o Evropski uniji Evropski svet v dogovoru z
Združenim kraljestvom soglasno odloči, da Pogodbi prenehata veljati pozneje.
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Tretja država je država, ki ni članica EU.
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1.

ORGANIZATORJI
Od datuma izstopa državljani Združenega kraljestva ne morejo biti več organizatorji
državljanskih pobud v skladu z Uredbo o evropski državljanski pobudi, ki so na
datum izstopa v teku ali so bile sprožene na datum izstopa ali po njem.
Če so med sedmimi registriranimi organizatorji pobude državljani ali prebivalci
Združenega kraljestva, jih morajo od datuma izstopa zamenjati druge osebe, tako da
odbor izpolnjuje pogoje iz člena 3(2) Uredbe o evropski državljanski pobudi.

2.

PODPISNIKI
Od datuma izstopa Komisija ne bo več upoštevala izjav o podpori, predloženih na
obrazcu Združenega kraljestva, razen če so bile preverjene in potrjene pred
datumom izstopa v skladu s členom 8(1) Uredbe o evropski državljanski pobudi. To
velja za izjave o podpori, ki jih predložijo državljani Združenega kraljestva, ki
prebivajo v Združenem kraljestvu, in za državljane EU-27, ki prebivajo v
Združenem kraljestvu.
Izjave o podpori, ki so jih predložili državljani Združenega kraljestva, ki prebivajo v
državah članicah, ki sprejemajo izjave svojih rezidentov o podpori5, se bodo
upoštevale samo, če so bile zbrane pred datumom izstopa. Preverjanje in potrjevanje
v skladu s členom 8(1) Uredbe o evropski državljanski pobudi se lahko opravi pred
datumom izstopa ali po njem.

3.

SISTEMI SPLETNEGA ZBIRANJA
Od datuma izstopa ne bo več mogoče uporabljati nobenega sistema spletnega
zbiranja, ki so ga potrdili organi Združenega kraljestva v skladu s členom 6 Uredbe
o evropski državljanski pobudi.

Splošne informacije o evropski državljanski pobudi so na voljo na posebni spletni strani
Komisije (http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=sl). Spletna stran bo
po potrebi posodobljena z nadaljnjimi informacijami.

Evropska komisija
Generalni sekretariat

5

Belgija, Danska, Nemčija, Estonija, Irska, Grčija, Španija, Hrvaška, Italija, Ciper, Latvija, Litva,
Luksemburg, Madžarska, Malta, Nizozemska, Poljska, Romunija, Slovenija, Slovaška, Finska in
Švedska.
2

