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Revizorji EU bodo preučili sodelovanje javnosti pri 
pripravljanju zakonodaje 
Evropsko računsko sodišče izvaja revizijo v zvezi s sodelovanjem javnosti pri pripravljanju 
zakonodaje EU. Preučilo bo zlasti javna posvetovanja z deležniki, ki jih Komisija organizira pri 
pripravi svojih predlogov zakonodaje. Danes so revizorji za bralce, ki jih zanima ta tema, 
objavili tudi informativni dokument z naslovom Consulting the public when preparing EU law. 

Preden Komisija predlaga nove zakonodajne pobude, oceni njihove morebitne ekonomske, 
socialne in okoljske posledice. Posvetuje se tudi z zainteresiranimi stranmi, kot so državljani, 
podjetja in druge organizacije. Revizorji bodo ocenili uspešnost, ustreznost, preglednost in 
odprtost teh javnih posvetovanj z deležniki. 

„Javna posvetovanja so namenjena krepitvi preglednosti in odgovornosti ter zagotavljanju 
soglasja široke javnosti s pobudami EU in njene podpore tem pobudam,“ je izjavila članica 
Evropskega računskega sodišča Annemie Turtelboom, pristojna za revizijo. „Preučili bomo, v 
kolikšni meri posvetovanja dosegajo te cilje.“ 

Revizorji bodo pregledali okvir Komisije za javna posvetovanja in preučili vzorec njenih javnih 
posvetovanj. Revizijsko poročilo naj bi bilo objavljeno sredi leta 2019. 

Pojasnila za urednike 

Komisija je po evropskih volitvah leta 2014 sprejela agendo za boljše pravno urejanje. Njen cilj je 
bil pregledati prakse priprave zakonodaje v EU, da bi se zagotovilo, da te ustrezajo zahtevam 
sodobnosti in izpolnjujejo pričakovanja državljanov glede kar največje preglednosti in široke 
vključenosti v posvetovanja. Agenda podpira tudi zagotavljanje dodatnih možnosti za 
zainteresirane državljane in druge deležnike za sodelovanje v celotnem ciklusu priprave in 
izvajanja politik. 

Namen tega sporočila za javnost je predstaviti glavna sporočila informativnega dokumenta, ki ga 
je sprejelo Evropsko računsko sodišče. Cel informativni dokument je na voljo na 
www.eca.europa.eu. 
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