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Opinia do ustawy o europejskiej inicjatywie obywatelskiej 

(druk nr 568) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Uchwalona przez Sejm ustawa o europejskiej inicjatywie obywatelskiej ma na celu 

wykonanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 z dnia 

16 lutego 2011 r. w sprawie inicjatywy obywatelskiej (Dz. Urz. UE L 65 z 11.03.2011, str.1) 

poprzez wyznaczenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych jako organu 

odpowiedzialnego za wydanie certyfikatu potwierdzającego posiadanie przez system 

zbierania deklaracji on-line odpowiednich zabezpieczeń oraz elementów technicznych w celu 

ich zapewnienia, odpowiedzialnego za koordynowanie procesu weryfikacji deklaracji 

poparcia oraz dostarczanie certyfikatów dotyczących poświadczenia liczby ważnych 

deklaracji poparcia inicjatywy z danego państwa członkowskiego. Ustawa określa również 

sankcje za naruszenie przepisów rozporządzenia (art. 14 i 15). 

Rozporządzenie nr 211/2011 ustanawia zasady dotyczące inicjatywy obywatelskiej 

wprowadzonej Traktatem Lizbońskim w celu wzmocnienia wymiaru demokratycznego Unii 

Europejskiej. Inicjatywa obywatelska pozwala obywatelom europejskim wezwać Komisję do 

przedstawienia wniosków legislacyjnych w określonej sprawie. Obywatele mają obecnie 

możliwość wypowiedzenia się na szczeblu europejskim i pełnego zaangażowania w procesie 

decyzyjnym UE. 

Rozporządzenie określa procedurę, dzięki której można wprowadzić inicjatywę 

obywatelską. Procedura odbywa się w kilku etapach. 

Aby zagwarantować zasadność i europejski charakter wprowadzanej inicjatywy 

obywatelskiej, należy spełnić szereg warunków. 
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Osoby wspierające inicjatywę wypełniają deklarację poparcia i tym samym stają się 

sygnatariuszami inicjatywy. 

Sygnatariusze muszą pochodzić z co najmniej jednej czwartej państw członkowskich. 

Celem jest zagwarantowanie, by inicjatywa była odzwierciedleniem interesu Unii, a nie tylko 

jednego państwa członkowskiego lub małej grupy państw członkowskich. 

Niniejsze rozporządzenie ustanawia minimalną liczbę obywateli sygnatariuszy 

pochodzących z każdego reprezentowanego państwa członkowskiego. Minimalną liczbę dla 

każdego państwa członkowskiego ustalono w załączniku I do rozporządzenia. 

Dla każdej inicjatywy obywatelskiej tworzy się komitet obywatelski. Komitet składa się 

z siedmiu członków pochodzących z siedmiu różnych państw członkowskich i przedstawicieli 

pośredniczących w kontaktach z instytucjami europejskimi w toku całej procedury.  

Przed rozpoczęciem zbierania deklaracji poparcia dla inicjatywy organizatorzy dokonują 

rejestracji proponowanej inicjatywy w rejestrze Komisji. Wniosek musi zawierać w 

szczególności przedmiot i cele inicjatywy. 

Komisja bada dopuszczalność inicjatywy. Sprawdza czy utworzono komitet wsparcia 

i wyznaczono jego członków, przedmiot inicjatywy leży w zakresie polityk, w przypadku 

których Komisja jest upoważniona do przedstawiania propozycji legislacyjnych, inicjatywa 

nie jest niepoważna, dokuczliwa ani nie stanowi nadużycia, inicjatywa nie jest sprzeczna 

z wartościami określonymi w artykule 2 Traktatu o funkcjonowaniu UE. 

Jeśli warunki te zostały spełnione, Komisja rejestruje propozycję inicjatywy, 

a organizatorzy mogą rozpocząć zbieranie deklaracji poparcia. Deklaracje poparcia 

inicjatywy mogą być zbierane na piśmie, pocztą elektroniczną lub on-line. 

Na zebranie wszystkich deklaracji poparcia organizatorzy mają 12 miesięcy od daty 

rejestracji proponowanej inicjatywy. 

Po zebraniu deklaracji poparcia, organizatorzy przedkładają je właściwym organom 

państw członkowskich, które są odpowiedzialne za ich weryfikację. Właściwe organy 

dostarczają certyfikat poświadczający liczbę deklaracji poparcia, pochodzących z danego 

państwa członkowskiego. 

Po uzyskaniu certyfikatów i spełnieniu warunków organizatorzy mogą przedłożyć 

inicjatywę obywatelską Komisji, która przyjmuje organizatorów, aby mogli szczegółowo 
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wyjaśnić kwestie, których dotyczy inicjatywa. Organizatorzy mają prawo do publicznego 

wysłuchania, które jest organizowane w Parlamencie Europejskim. 

Komisja musi zbadać inicjatywę obywatelską w ciągu trzech miesięcy, po czym wydaje 

komunikat zawierający prawne i polityczne wnioski, uzasadnienie podjęcia bądź niepodjęcia 

działań, ewentualne działania, jakie zamierza podjąć. 

Dane osobowe obywateli sygnatariuszy mogą być używane jedynie w ramach 

inicjatywy obywatelskiej. Dane te są następnie niszczone najpóźniej w ciągu miesiąca 

od przedłożenia inicjatywy Komisji. 

Rozporządzenie nakłada, na państwa członkowskie obowiązek określenia sankcji dla 

organizatorów za składanie nieprawdziwych deklaracji lub bezprawne wykorzystywanie 

danych. 

W celu zapewnienia aby systemy zbierania deklaracji były wyposażone w odpowiednie 

zabezpieczenia oraz elementy techniczne wydane zostało rozporządzenie wykonawcze 

Komisji (UE) nr 1179/2011 z dnia 17 listopada 2011 r. ustanawiające specyfikacje techniczne 

w odniesieniu do systemów zbierania deklaracji on-line na mocy rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 w sprawie inicjatywy obywatelskiej (Dz. U. UE. L 

301 z 18.11.2011, str.3). 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa została uchwalona przez Sejm w dniu 21 lutego 2014 r.  

Pierwsze czytanie ustawy odbyło się na posiedzeniu Sejmu w dniu 9 stycznia 2014 r. 

Prace nad ustawą prowadziła Komisja Spraw Wewnętrznych (druk sejmowy nr 2121). 

W wyniku prac komisji projekt ustawy został przekształcony tj. pierwotnie projekt zmierzał 

do nowelizacji ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (druk 

sejmowy nr 1990), jednak wskutek prac został przekształcony w projekt nowej, odrębnej 

ustawy o europejskiej inicjatywie obywatelskiej. W drugim czytaniu nie zgłoszono poprawek 

i niezwłocznie przystąpiono do trzeciego czytania.  
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III. Uwagi szczegółowe 

Art. 4 ustawy zawiera przepis karny, który określa między innymi odpowiedzialność 

karną organizatora za nie niszczenie deklaracji poparcia i ich kopii, otrzymanych w związku 

z inicjatywą obywatelską w terminach określonych w rozporządzeniu (UE) nr 211/2011.  

Analiza rozporządzenia prowadzi do wniosku, że odwołanie do art. 12 ust. 3–5 jest za 

szerokie i powinno się ograniczyć tylko do art. 12 ust. 3 i 5, bowiem art. 12 ust. 4 dotyczy 

tylko i wyłącznie organu dokonującego weryfikacji i poświadczenia deklaracji poparcia 

inicjatywy i nie określa żadnego terminu niszczenia deklaracji dla organizatora inicjatywy 

ustawodawczej. 

 

Proponowania poprawka: 

- w art. 4 wyrazy „art. 12 ust. 3–5” zastępuje się wyrazami „art. 12 ust. 3 i 5”. 

 

 

Aldona Figura 

Legislator 


