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SKLEP KOMISIJE
z dne 18. julija 2018
o predlagani državljanski pobudi „Stalno državljanstvo Evropske unije“
(Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno)

(2018/C 264/05)
EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 211/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o državljanski
pobudi (1), in zlasti člena 4 Uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Vsebina predlagane državljanske pobude „Stalno državljanstvo Evropske unije“ („Permanent European Union
Citizenship“) se nanaša na naslednje: „državljanstvo Evropske unije“.

(2)

Cilji predlagane državljanske pobude se nanašajo na naslednje: „Državljani EU izvolijo Evropski parlament in sode
lujejo pri njegovem delu, s čimer uveljavljajo pravice iz Pogodb, krepijo demokracijo in državljanstvo Unije. Ob
upoštevanju stališča Sodišča EU glede državljanstva Unije kot „temeljnega statusa“ državljanov držav članic in tega,
da bo zaradi izstopa Združenega kraljestva milijone državljanov EU izgubilo ta status in pravico do glasovanja na
evropskih volitvah, Komisija predlaga sredstva, s katerimi bi se izognili tveganju kolektivne izgube državljanstva in
pravic EU ter vsem državljanom EU zagotovili, da so status državljana EU in pravice, ki iz njega izhajajo, trajni, ko
so enkrat pridobljeni“.

(3)

Pogodba o Evropski uniji (v nadaljnjem besedilu: PEU) krepi državljanstvo Unije in nadalje krepi demokratično
delovanje Unije; med drugim določa, da ima vsak državljan pravico sodelovati v demokratičnem življenju Unije
prek evropske državljanske pobude.

(4)

Zato bi morali biti postopki in pogoji, potrebni za državljansko pobudo, jasni, preprosti, uporabniku prijazni in
sorazmerni z naravo državljanske pobude, da bi spodbujali sodelovanje državljanov in prispevali k večji dostopno
sti Unije.

(5)

Sprejeti je mogoče pravni akt Unije za namen izvajanja Pogodb na področju pravic državljanov tretjih držav, ki zako
nito prebivajo v državi članici, in pogojev, ki urejajo svobodo gibanja in prebivanja v drugih državah članicah EU.
Medtem ko tak pravni akt državljanom države, ki je izstopila iz Unije v skladu s členom 50 PEU, ne daje pravice voliti
ali kandidirati na volitvah v Evropski parlament, lahko državljanom te države podeli nekatere pravice, ki so podobne
pravicam državljanov Unije, kot je pravica do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic. Poleg tega se
lahko pravice državljanov EU, ki so pred izstopom njihove države članice iz Unije zase in za svoje družinske člane že
uveljavili svobodo gibanja, ohranijo tako, da se sklene sporazum v skladu s členom 50 PEU.

(6)

Predlagana državljanska pobuda ni očitno zunaj okvira pristojnosti Komisije za predložitev predlogov pravnih
aktov Unije za izvajanje Pogodb v skladu s členom 4(2)(b) Uredbe.

(7)

Predlagano državljansko pobudo „Stalno državljanstvo Evropske unije“ je zato treba prijaviti –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1
Predlagana državljanska pobuda „Stalno državljanstvo Evropske unije“ se prijavi.
Člen 2
Ta sklep začne veljati 23. julija 2018.
(1) UL L 65, 11.3.2011, str. 1.
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Člen 3
Ta sklep je naslovljen na organizatorje (člane državljanskega odbora) predlagane državljanske pobude „Stalno državljan
stvo Evropske unije“, ki jih kot kontaktni osebi zastopata Anthony SIMPSON in Dexter WHITFIELD.
V Bruslju, 18. julija 2018

Za Komisijo
Frans TIMMERMANS

Prvi podpredsednik

