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Vsebina & cilji

 spoznati proces nastajanja javnih politik EU
oziroma javnopolitični proces EU (EU
policymaking process)

 razumeti vlogo institucij EU, nacionalnih
institucij (izvršne in zakonodajne veje oblasti) in
nedržavnih akterjev v procesu sprejemanja in
izvajanja javnih politik

 razumeti odnos in povezave med institucijami,
drugimi akterji/deležniki in državljani v procesih
oblikovanja in izvajanja javnih politik EU



Zakaj je pomembno znanje o
procesih nastajanja EU politik?
 imajo velik vpliv na naše vsakdanje življenje, pomembno

vplivajo na kakovost našega življenja; ocena: približno 80 %
ekonomske zakonodaje se sprejema na ravni EU

 demokratični primanjkljaj: razkorak med državljani in
institucijami EU, občutek „oddaljenosti odločanja“, občutek
izogibanja demokratičnemu argumentiranju, problem
(ne)transparentnosti in kompleksnosti sprejemanja odločitev

 zagotavljanje transparentnosti delovanja / odločanja institucij
EU: državljani imamo pravico vedeti, kdo in na kakšen način
sprejema odločitve, ki vplivajo na kakovost našega življenja

 spodbujamo / razvijamo kritično mišljenje



Kakšne EU politike poznamo?
 izključne pristojnosti EU

 samo Unija lahko izdaja zakonodajne in sprejema pravno zavezujoče
akte; države članice lahko ukrepajo same le, če jih Unija za to pooblasti,
ali za izvajanje aktov Unije (npr. carinska unija, pravila o konkurenci,
monetarna politika)

 deljene pristojnosti med EU in državami članicami

 Unija in države članice lahko izdajajo zakonodajne in sprejemajo pravno
zavezujoče akte (npr. notranji trg, kmetijstvo, okolje, promet)

 politike v pristojnosti držav članic

 Unija je pristojna za izvajanje ukrepov za podporo, uskladitev ali
dopolnitev ukrepov držav članic, ne da bi s tem nadomestila pristojnost
držav članic na teh področjih (npr. kultura, izobraževanje, mladina, šport)
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Kako pride do ideje za pripravo nove
politike?
 EU, nacionalne institucije ali družbene

skupine lahko predlagajo, da se oblikuje nova
politika ter s tem problem postavijo na dnevni
red:
 Evropski parlament
 Svet EU
 nacionalni politiki in uradniki
 organizirana civilna družba
 državljani (Evropska državljanska pobuda)



Kako pride do ideje za pripravo nove
politike?

Primer: Evropski parlament je na podlagi resolucije
pozval Evropsko komisijo, da  temeljito analizira ter
preuči trenutne razmere ter pravni okvir glede lažnih
novic ter preveri možnosti zakonodajnega ukrepanja
za omejitev širjenja lažnih vsebin.



Kdo pripravi javno politiko in kako?

 Evropska komisija ima izključno pristojnost, da pripravi
predlog nove politike, novega zakonodajnega predloga

 Pri pripravi novega zakonodajnega predloga se
Komisija zanaša tudi na znanje strokovnjakov in
civilnodružbenih organizacij:
 Z organiziranjem odprtih javnih posvetovanj
 Z oblikovanjem strokovnih skupin, kjer so lahko zastopani

strokovnjaki, podjetja, civilnodružbene organizacije,
ekonomske organizacije ter različni nacionalni akterji

 Ocena učinka (impact assessment) na okolje, družbo in
gospodarstvo!



Kdo pripravi javno politiko in kako?

Primer:Med novembrom 2017 in februarjem 2018
je Komisija organizirala javno posvetovanje o
lažnih novicah in dezinformacijah na spletu.
Januarja je bila ustanovljena tudi strokovna
skupina, v kateri so zastopani akademski krogi,
spletne platforme, informativni mediji in
organizacije civilne družbe.



Kako so državljani povezani s Komisijo?
 Evropska komisija prepoznana kot institucija, ki je

najbolj oddaljena od državljanov EU.
 Iz vsake države članice prihaja en komisar, ki ga

predlaga država članica.
 V posameznih generalnih direktoratih so zaposleni

uslužbenci, ki prihajajo iz vseh držav članic.
 Sestavo Evropske komisije potrdi Evropski

parlament + predsednik Komisije iz vrst zmagovite
politične skupine na evropskih volitvah.

 Državljani z volitvami v EP vplivajo tudi na sestavo
Komisije.



Kaj se zgodi z zakonodajnim predlogom,
ki ga pripravi Komisija?
 O zakonodajnem predlogu odločata:
 Evropski parlament, kot edina neposredno izvoljena

institucija, ki zastopa evropske državljane/ volivce
 Svet Evropske unije, ki zastopa vlade držav članic

 Odločanje poteka v okviru rednega
zakonodajnega postopka

 Ko gre za oblikovanje zakonodaje o vprašanjih, ki
zadevajo lokalne in regionalne organe, se
institucije EU posvetujejo z Odborom regij.

 Evropski ekonomski-socialni odbor podaja
mnenje do zakonodajnih predlogov v povezavi z
upoštevanjem ekonomskih in socialnih pogojev.



Kako poteka redni zakonodajni
postopek?





 Sestavljajo ga ministri iz držav članic EU

 Ministri so določeni na podlagi rezultatov nacionalnih
volitev ter koalicijske pogodbe.

 Ministri v imenu svoje vlade obravnavajo predpise EU in
jih sprejemajo.

 Sestaja se v 10 različnih sestavah glede na področje
politike.

 Sodeluje s Stalnimi predstavništvi držav članic pri EU -
nacionalni veleposlaniki pri EU.

Kako je Svet EU povezan z državljani?



 edina neposredno izvoljena institucija (od leta 1979):
poslanci izvoljeni za mandatno dobo pet let; problem
nizke volilne udeležbe

 750 poslancev + predsednik (min. 6, max. 96)

 “evroposlanci” niso razvrščeni po nacionalni pripadnosti,
ampak po pripadnosti političnim skupinam

Kako je Evropski parlament povezan z
državljani?



Kako se država dogovori, kakšno stališče bo
zagovarjala v rednem zakonodajnem postopku?

 koordinacija EU zadev na nacionalni ravni
 prepuščena državam članicam
 procesi notranje koordinacije so

praviloma prilagojeni procesom
odločanja v Svetu EU



Koordinacija EU zadev v Sloveniji
EU RAVEN – zakonodajna veja oblasti

?



Kako politika, ki je sprejeta na EU
ravni, začne veljati v Sloveniji?

 UREDBE – začnejo veljati ob objavi v
Uradnem listu in ne potrebujejo prenosa v
slovensko zakonodajo.
 DIREKTIVE – potrebno jih je prenesti v

slovensko zakonodajo.
 Državni zbor RS mora poskrbeti, da se direktive

prenesejo v nacionalni pravni red.
 Vlada RS mora poskrbeti, da se politika ustrezno

izvaja.



Kako politika, ki je sprejeta na EU
ravni, začne veljati v Sloveniji?

 Evropska komisija spremlja in nadzira, da se
zakonodaja prenese in izvaja v državah
članicah. Ob neizvajanju ali neustreznem
izvajanju je lahko država predmet tožbe pred
Sodiščem EU.



Značilnosti javnopolitičnega procesa EU

POBUDA ZA JAVNO

POLITIKO

OBLIKOVANJE JAVNE

POLITIKE

POGAJANJE O JAVNI

POLITIKI

IMPLEMENTACIJA

JAVNE POLITIKE

EU raven - Komisija kotjavnopolitičnipodjetnik uokviripredlog- Svet EU ali Evropskiparlament lahkopodata Komisijipredlog za pobudo ojavni politiki

- Posvetovanja- Uporaba strokovnihznanj- Komisija oblikujepredlog

- Odločanje v Svetu EU- Odločanje vEvropskem parlamentu
Evropska komisijaspremlja in nadziraimplementacijo

Nacionalna raven Nacionalni politiki,uradniki, organiziranacivilna družba …identificirajo inizkoristijo možnostijavnopolitičnega okoljaEU

Akterji nacionalneravni lahko sodelujejoskozi različne oblikeposvetovalnihpostopkov

- Oblikovanjenacionalnih stališč(nacionalni politiki,uradniki), ki sopredstavljena inzastopana v Svetu EU- Sodelovanje s poslanciv Evropskemparlamentu

Nacionalna izvršnaoblast izvaja javnopolitiko ali za topooblasti druge(sub)nacionalne akterje



EUR-Lex: dostop do prava EU

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html



Register za preglednost

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do



EU politike



Pomen EU tematik za mlade

 podpora evropskemu integracijskemu procesu
 pridobivanje kompetenc in znanja za življenje v

EU: poznavanje pravic, ki jih imamo kot državljani
EU

 pomanjkanje interesa med mladimi za
vključevanje v procese (političnega) odločanja
(zlasti volitve, pa tudi druge oblike participacije)

 mladi kot aktivni državljani tako v okviru
slovenskega političnega sistema, kot v okviru EU



TO JE PA
ZARADI
EU.

Zgoraj je prazen zemljevid Evrope.
S križcem označite ali pobarvajte države članice EU.
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Hvala za pozornost!


