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                   Bruksela, dnia 17 kwietnia 2012 r. 
 
 
 
 

 
  

     Sprawozdanie nr 23/2012 
 
 

Sprawozdanie nt. europejskiej inicjatywy obywatelskiej 
 
1 kwietnia br. weszły w życie przepisy dotyczące europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej, dającej Europejczykom bezpośredni wpływ na podejmowanie 
decyzji w Unii. Jest to jedyny w świecie przykład zastosowania demokracji 
bezpośredniej na szczeblu ponadnarodowym. Od 1 kwietnia br. obywatele z całej 
Europy mogą się zwrócić się do Komisji, by zajęła się istotną dla nich sprawą. 
Dzięki inicjatywie obywatelskiej Europejczycy mogą zażądać od Komisji 
Europejskiej stworzenia aktu prawnego w dziedzinie objętej kompetencjami UE 
i zgodnej z prawami podstawowymi Unii. Pod wnioskiem musi się podpisać 
przynajmniej milion obywateli.  
 
1. Informacje podstawowe 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Maroš Šefčovič stwierdził: „Cieszę się niezmiernie, że 
ciężka praca i długie oczekiwanie zostaną nagrodzone: Europejczycy będą mogli 
wreszcie zgłaszać inicjatywy obywatelskie, rejestrując je na stronie internetowej 
Komisji. Jestem ciekaw, jakie przedstawią pomysły. 
 
Mamy do czynienia z bezprecedensowym wzmocnieniem demokracji uczestniczącej. 
Przekazujemy obywatelom wpływowe narzędzie pozwalające im decydować o 
przyszłym rozwoju polityki. Mam nadzieję, że będzie ono wspomagać również rozwój 
prawdziwie europejskiego społeczeństwa, umożliwiając obywatelom z różnych krajów 
wspólną dyskusję na temat istotnych dla nich kwestii”.  
 
„Europejska inicjatywa obywatelska jest nowatorskim instrumentem włączania ludzi 
w proces podejmowania decyzji w Unii. Rozbudza ona duże oczekiwania europejskiej 
opinii publicznej i może mieć wpływ na proces podejmowania decyzji. Inicjatywa 
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pomoże stworzyć europejską sferę publiczną, w której Unia budowana jest u podstaw. 
Parlament Europejski w istotnym stopniu wpłynął na ostateczny kształt przepisów o 
inicjatywie, czyniąc je prostszymi, przyjaźniejszymi i mniej zbiurokratyzowanymi” - 
powiedział wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Georgios Papastamakos. 
 
Według posła Alaina Lamassoure'a (EPP, Francja), współsprawozdawcy raportu o 
inicjatywie obywatelskiej, „prawdziwymi beneficjentami europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej będą ludzie, którzy dziś nie mogą się przebić ze swoimi problemami. 
To na przykład studenci Erasmusa, których kwalifikacje nie są uznawane za granicą, 
to pracownicy, którzy muszą płacić podatki w dwóch krajach - tam gdzie pracują i 
tam gdzie mieszkają, to pionierzy sprawy europejskiej decydujący się mieszkać, 
pracować, zawierać małżeństwa poza swoim krajem pochodzenia, narażeni każdego 
dnia na przeszkody biurokratyczne. Magazyn z pomysłami na rozwiązanie tych 
problemów został otwarty.” 
 
Współsprawozdawczyni, posłanka Zita Gurmai (S&D, Węgry), dodaje: „Celem 
europejskiej inicjatywy obywatelskiej jest zredukowanie przepaści między 
obywatelami i unijnymi instytucjami. Inicjatywa pozwoli wpływać na kształt prawa, 
zachęci do ogólnoeuropejskiej debaty. Procedura daje obywatelom Unii wyjątkową 
okazję do artykułowania swoich obaw, dlatego zależało nam na tym, by była jak 
najbardziej dostępna.” 
 
Posłowie do Parlamentu Europejskiego w znaczącym stopniu wpłynęli na 
uproszczenie procedury zgłaszania inicjatywy obywatelskiej. Dzięki poprawkom 
wprowadzonym w PE Komisja Europejska sprawdzi dopuszczalność inicjatywy już 
na samym początku, nie zaś dopiero po zebraniu przez inicjatorów 300 000 podpisów, 
jak proponowano w pierwotnym projekcie.  
 
Minimalna liczba państw członkowskich, z których należy zdobyć podpisy została 
zmniejszona z jednej trzeciej do jednej czwartej.  
 
Posłowie do PE zobowiązali też Komisję Europejską do przygotowania przystępnego 
przewodnika dla organizatorów, ustanowienia punktu kontaktowego oraz 
udostępnienia bezpłatnego internetowego oprogramowania do zbierania podpisów. 
 
2. Jak przygotować europejską inicjatywę obywatelską?  
 
Aby Komisja Europejska uznała daną inicjatywę za ważną, muszą być spełnione 
następujące warunki:  
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• wniosek obywatelski musi dotyczyć sprawy, w której Komisja Europejska ma 

kompetencje ustawodawcze, jak np. rozszerzenie UE, ochrona środowiska, 
rolnictwo, transport czy służba zdrowia;  

 
• pod daną inicjatywą musi się podpisać co najmniej milion obywateli Unii 

Europejskiej w wieku wyborczym, pochodzących z co najmniej siedmiu 
krajów członkowskich UE; 

 
• podpisy  muszą być zebrane w ciągu roku przez komitet liczący co najmniej 7 

obywateli z 7 lub więcej państw członkowskich. Zbiórka może odbywać się 
także drogą elektroniczną za pośrednictwem programu, udostępnionego przez 
UE. Podpisy muszą być później zatwierdzone przez kraje UE zgodnie z ich 
wewnętrznymi regułami i procedurami, 

 
• ważnym elementem wstępnym całego procesu jest rejestracja inicjatywy. 
 

Po zebraniu miliona podpisów:  
 

• organizatorzy spotkają się z przedstawicielami Komisji, aby wyjaśnić 
szczegóły swojej propozycji; 

 
• przedstawiają ją podczas publicznego wysłuchania w Parlamencie 

Europejskim; 
 

• w ciągu trzech miesięcy KE oficjalnie ogłosi, czy i jakie podejmie działania w 
związku z inicjatywą obywatelską i uzasadnia swoją decyzję.   

 
Po zarejestrowaniu inicjatywy komitet ma 12 miesięcy na zebranie niezbędnych głosów 
poparcia z co najmniej siedmiu państw członkowskich. Wymagana minimalna liczba 
podpisów obywateli z każdego z siedmiu państw członkowskich to 750–krotność liczby 
posłów do Parlamentu Europejskiego reprezentujących dany kraj. Inicjatywę może 
poprzeć każdy obywatel w wieku uprawniającym do głosowania w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego (18 lat we wszystkich państwach członkowskich za 
wyjątkiem Austrii, gdzie wiek ten wynosi 16 lat). 
 
Liczba głosów poparcia musi być poświadczona przez właściwe organy państw 
członkowskich. Następnie Komisja będzie miała trzy miesiące na zbadanie danej 
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inicjatywy i podjęcie decyzji dotyczących dalszych działań w jej sprawie. Komisja 
spotka się również z organizatorami inicjatywy w celu dogłębnego zbadania 
podniesionych w niej kwestii. Organizatorzy będą również mogli przedstawić swoją 
inicjatywę w trakcie wysłuchania publicznego w Parlamencie Europejskim.  
 
Następnie Komisja przedstawi komunikat, w którym nakreśli wnioski dotyczące 
inicjatywy, ewentualne planowane działania, jak również argumenty przemawiające za 
ich podjęciem, bądź przeciw.  
 
Komisja Europejska dołożyła starań, by procedura była dla obywateli jak najprostsza, a 
jednocześnie, by niemożliwe było rejestrowanie inicjatyw stanowiących oczywiste 
nadużycie, niepoważnych, dokuczliwych lub niewchodzących w zakres uprawnień 
Komisji. Zapewniono również ochronę danych osób wspierających zgłoszone 
inicjatywy. 
  
• Kontekst 
 
Europejska inicjatywa obywatelska została wprowadzona traktatem lizbońskim. Będzie 
to narzędzie, dzięki któremu 1 milion obywateli z przynajmniej jednej czwartej państw 
członkowskich będzie mógł zwrócić się do Komisji Europejskiej o przedłożenie 
wniosków ustawodawczych w dziedzinach, w których posiada ona takie uprawnienia. 
 
Rozporządzenie w sprawie inicjatywy obywatelskiej przyjęto w dniu 16 lutego 2011 r. 
Ponieważ jednak państwa członkowskie potrzebowały czasu na uruchomienie 
mechanizmów umożliwiających poświadczanie głosów wsparcia, obywatele mają 
możliwość wystąpienia z inicjatywą obywatelską dopiero od dnia 1 kwietnia 2012 r. 
 
 
3. Ogólne pytania i odpowiedzi dotyczące europejskiej inicjatywy obywatelskiej 
 

1. Co o europejskiej inicjatywie obywatelskiej mówi traktat lizboński? 
 
Traktat lizboński jest aktem prawnym, który wprowadził instytucję europejskiej 
inicjatywy obywatelskiej. Stanowi on, iż: „obywatele Unii w liczbie nie mniejszej niż 
milion, mający obywatelstwo znacznej liczby państw członkowskich, mogą podjąć 
inicjatywę zwrócenia się do Komisji Europejskiej o przedłożenie, w ramach jej 
uprawnień, odpowiedniego wniosku w sprawach, w odniesieniu do których, zdaniem 
obywateli, stosowanie Traktatów wymaga aktu prawnego Unii.” (art. 11 ust. 4 TUE). 
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W traktacie przewidziano ponadto, iż procedury i warunki wymagane do 
przedstawienia takiej inicjatywy, w tym minimalna liczba państw członkowskich, z 
których muszą pochodzić obywatele występujący z taką inicjatywą, są określane w 
drodze rozporządzenia przyjmowanego przez Parlament Europejski i Radę na wniosek 
Komisji Europejskiej. Komisja przyjęła taki wniosek w dniu 31 marca 2010 r. 
Parlament Europejski i Rada przyjęły rozporządzenie w dniu 16 lutego 2011 r. Na 
wniosek państw członkowskich rozporządzenie nie było stosowane do dnia 1 kwietnia 
2012 r. (zob. pytanie 27).  
 

2. Kiedy będzie można wystąpić z pierwszą tego rodzaju inicjatywą? 
 
Od niedzieli, 1 kwietnia br. Od tego dnia Komisja może przyjmować wnioski o 
zarejestrowanie proponowanych inicjatyw. To pierwszy niezbędny etap, po którym 
obywatele mogą rozpocząć zbieranie deklaracji poparcia.  
 

3. Co stanie się w przypadku takich spraw, jak petycja wystosowana 
niedawno przez organizację Greenpeace? Czy może zostać ona złożona 
ponownie po tym, jak rozporządzenie w sprawie europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej stało się skuteczne? 

 
Petycje takie, jak ta złożona niedawno przez organizację Greenpeace, nie mogą być 
uznane za inicjatywę obywatelską. Traktat stanowi, iż procedury i warunki wymagane 
do przedstawienia inicjatywy obywatelskiej są określane w drodze rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady, a zatem inicjatywy złożone zanim rozporządzenie 
staje się skuteczne nie mogą zostać uznane za „inicjatywę obywatelską” z uwagi na 
brak obowiązujących zasad i procedur. Podpisy zebrane przed dniem, z którym 
rozporządzenie stało się skuteczne, nie mogą być wykorzystane po tej dacie, 
rozporządzenie przewiduje bowiem, że deklaracje poparcia mogą być zbierane dopiero 
po zarejestrowaniu proponowanej inicjatywy przez Komisję.  
 

4. Na czym polega wartość dodana europejskiej inicjatywy obywatelskiej?  
 
Traktat lizboński wyraźnie określa, że podstawą funkcjonowania Unii Europejskiej jest 
w dalszym ciągu „demokracja przedstawicielska”, a obywatele UE są bezpośrednio 
reprezentowani na poziomie Unii w Parlamencie Europejskim.  
 
Instytucja europejskiej inicjatywy obywatelskiej pozwoli jednak na poszerzenie zakresu 
debaty publicznej, umożliwiając obywatelom Unii aktywniejszy udział w jej życiu 
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demokratycznym – właśnie za sprawą tego nowego mechanizmu „demokracji 
uczestniczącej”.  
 
Komisja jako organ posiadający prawo inicjatywy ustawodawczej nie ma obowiązku 
występowania z wnioskiem ustawodawczym w odpowiedzi na inicjatywę obywatelską, 
jest jednak zobowiązana do gruntownego rozpatrzenia wszelkich inicjatyw dotyczących 
kwestii wchodzących w zakres jej kompetencji oraz rozważenia, czy w określonej 
sprawie należy przedstawić wniosek ustawodawczy zawierający nowe rozwiązania w 
danej dziedzinie polityki.  
 
Komisja jest zatem przekonana, że ten nowy mechanizm wniesie bardzo pozytywny 
wkład nie tylko w europejską demokrację, ale również w proces kształtowania polityki 
w UE. 
 

5. Jaka jest różnica między europejską inicjatywą obywatelską a petycją?  
 
Prawo do składania petycji do Parlamentu Europejskiego, przewidziane już w 
poprzednich traktatach, różni się znacząco od nowego mechanizmu inicjatywy 
obywatelskiej, wprowadzonego przez traktat lizboński. Petycje mogą składać, 
indywidualnie lub wspólnie z innymi obywatelami lub osobami, obywatele Unii oraz 
osoby fizyczne lub prawne mające miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie 
członkowskim. Muszą odnosić się one do spraw wchodzących w zakres działalności 
Unii i bezpośrednio dotyczących ich autorów (np. skarga). Niekoniecznie są one zatem 
powiązane z nowymi wnioskami ustawodawczymi. Petycje są kierowane do 
Parlamentu Europejskiego, jako bezpośredniego przedstawiciela obywateli na szczeblu 
Unii Europejskiej.  
 
Inicjatywa europejska z kolei daje grupie obywateli liczącej co najmniej milion osób 
prawo do bezpośredniego zwrócenia się do Komisji z wnioskiem o wystąpienie z 
nowymi inicjatywami politycznymi. 
 

6. Czy w państwach członkowskich UE funkcjonuje instytucja inicjatywy 
obywatelskiej? 

 
Instytucja inicjatywy obywatelskiej funkcjonuje w większości państw członkowskich 
na różnych szczeblach: krajowym, regionalnym czy też lokalnym. Mechanizm 
inicjatywy obywatelskiej na szczeblu krajowym istnieje na przykład w Austrii, na 
Węgrzech, we Włoszech, na Łotwie i Litwie, w Polsce, Portugalii, Rumunii, na 
Słowacji, w Słowenii, Hiszpanii i Niderlandach. Na szczeblu regionalnym prawo 
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inicjatywy przysługuje między innymi obywatelom Austrii, Niemiec, Hiszpanii, 
Szwecji i Niderlandów. Instytucja lokalnej inicjatywy obywatelskiej funkcjonuje 
między innymi w Belgii, Niemczech, na Węgrzech, we Włoszech, w Luksemburgu, 
Słowenii, Hiszpanii i Szwecji. Tego rodzaju mechanizmy istnieją także w państwach 
nienależących do UE (np. w Szwajcarii czy USA). Wspomniane mechanizmy różnią się 
jednak znacząco pod względem zakresu i funkcjonują w oparciu o zupełnie inne 
procedury.  
 

7. Czy przedmiotem europejskiej inicjatywy obywatelskiej mogłaby być 
kwestia „x”? Czy spełnione zostały tu kryteria dopuszczalności?  

 
W obecnych ramach niemożliwe jest przeprowadzenie analizy prawnej wszelkich 
potencjalnych propozycji inicjatyw. Kryteria są wystarczająco jasno określone: 
rejestrowane są wszystkie inicjatywy o ile nie wykraczają w sposób oczywisty poza 
kompetencje Komisji, nie są oczywistym nadużyciem, nie są oczywiście niepoważne 
ani w sposób oczywisty sprzeczne z wartościami Unii. 

 
8. Czy obywatele będą mogli w drodze inicjatywy obywatelskiej wszcząć 
procedurę zmiany traktatów?  

 
Nie. Zgodnie z postanowieniami traktatowymi oraz przepisami rozporządzenia 
inicjatywa obywatelska może dotyczyć wyłącznie wniosków w sprawach, w 
odniesieniu do których, zdaniem obywateli, stosowanie traktatów wymaga aktu 
prawnego Unii. 
 

9. Czy obywatele państw trzecich zamieszkali na terytorium UE mogą 
podpisać się pod europejską inicjatywą obywatelską?  

 
Nie. Zgodnie z postanowieniami traktatu obywatele państw trzecich nie mogą 
podpisywać się pod europejską inicjatywą obywatelską. Traktat wyraźnie określa, iż w 
takich inicjatywach mogą brać udział wyłącznie obywatele państw członkowskich. 
 

 

4. Pytania i odpowiedzi dotyczące rozporządzenia: jak funkcjonuje mechanizm 
europejskiej inicjatywy obywatelskiej? 

 
1. Kto może zorganizować taką inicjatywę? 
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Obywatele, którzy chcą zorganizować tego rodzaju inicjatywę muszą zawiązać komitet 
obywatelski liczący co najmniej siedmiu obywateli zamieszkałych w co najmniej 
siedmiu różnych państwach członkowskich. Do komitetów obywatelskich mogą 
należeć wyłącznie obywatele Unii, którzy osiągnęli wiek uprawniający do głosowania 
w wyborach do Parlamentu Europejskiego (18 lat w przypadku wszystkich państw 
członkowskich z wyjątkiem Austrii, gdzie wystarczy mieć ukończony 16 rok życia). 
Członkowie komitetu muszą wybrać spośród siebie swojego przedstawiciela i jego 
zastępcę, którzy będą upoważnieni do wypowiadania się i działania w imieniu komitetu 
obywatelskiego w toku całej procedury. Przy obliczaniu minimalnej liczby osób 
niezbędnej do zawiązania komitetu obywatelskiego nie uwzględnia się posłów do 
Parlamentu Europejskiego. 
 

2. Czy organizatorem inicjatywy obywatelskiej może być organizacja? 
 
Organizacje nie mogą być organizatorami inicjatywy obywatelskiej. Mogą one jednak 
promować lub wspierać złożone inicjatywy obywatelskie, pod warunkiem zachowania 
pełnej przejrzystości działań. 
 

3. Czy rozporządzenie zawiera przepisy o przejrzystości w zakresie 
finansowania?  

 
W interesie przejrzystości i demokratycznej odpowiedzialności organizatorzy inicjatyw 
zobowiązani są dostarczać przez cały okres trwania procedury aktualizowane na 
bieżąco informacje dotyczące organizacji wspierających inicjatywę oraz sposobu 
finansowania danej inicjatywy. Rozwiązanie takie jest podyktowane dobrem obywateli 
rozważających możliwość przyłączenia się do danej inicjatywy. Jest ono również 
zgodne z „Europejską inicjatywą na rzecz przejrzystości” zapoczątkowaną przez 
Komisję Europejską. 
 

4. Czy organizatorzy europejskich inicjatyw obywatelskich będą 
otrzymywali jakiekolwiek środki z Unii Europejskiej?  

 
Na ten cel nie przewiduje się żadnych środków z Unii Europejskiej. 
 

5. W jaki sposób obywatele będą mogli dowiedzieć się o realizowanych w 
danym momencie inicjatywach obywatelskich? 
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Wszystkie trwające inicjatywy obywatelskie są rejestrowane i podawane do publicznej 
wiadomości na stronie internetowej Komisji Europejskiej. Pozwala to na śledzenie 
danej inicjatywy oraz zapewnia odpowiednią komunikację i przejrzystość.  

 
6. W jaki sposób Komisja będzie weryfikować, czy inicjatywy zgłoszone przez 
poszczególne grupy mają poważny charakter? 

 
Rozporządzenie przewiduje, że inicjatywy w sposób oczywisty niepoważne (np. 
inicjatywy lekkomyślne, będące nadużyciem lub dokuczliwe) nie będą rejestrowane. 
Ponieważ jednak organizatorem inicjatywy obywatelskiej muszą być komitety 
obywatelskie, liczba zgłaszanych inicjatyw o charakterze niepoważnym powinna być 
ograniczona.  
 

7. W jaki sposób Komisja będzie zapobiegać wykorzystywaniu tego 
mechanizmu przez osoby o poglądach radykalnych do głoszenia swych opinii? 

 
Rozporządzenie przewiduje, że Komisja ma obowiązek odmówić rejestracji 
zaproponowanej inicjatywy obywatelskiej, która stoi w wyraźnej sprzeczności z 
wartościami UE, zapobiegając w ten sposób wykorzystywaniu strony internetowej 
Komisji do głoszenia poglądów o charakterze radykalnym. 
 

8. Czy możliwość odrzucania inicjatyw będących nadużyciem lub inicjatyw 
niepoważnych nie oznacza cenzury ze strony Komisji? 

 
Nie. Inicjatywy musiałyby w oczywisty sposób stanowić nadużycie lub mieć 
niepoważny charakter i co do tego faktu nie powinno być zbytnich wątpliwości. Jeśli 
inicjatorzy nie zgadzają się z decyzją Komisji, będą oni mieli zawsze możliwość 
wniesienia sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE lub wystąpienia ze skargą do 
Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich (zob. pyt. 25).  
 

9. Jakie wymogi trzeba spełnić w celu zarejestrowania proponowanej 
inicjatywy? 

 
Organizatorzy inicjatywy muszą zwrócić się do Komisji o zarejestrowanie swej 
propozycji. Zobowiązani są oni do podania w rejestrze elektronicznym udostępnionym 
w tym celu przez Komisję następujących informacji w jednym z języków urzędowych 
Unii: 
- tytuł proponowanej inicjatywy obywatelskiej; 
- przedmiot inicjatywy; 
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- opis celów propozycji, w odniesieniu do której Komisja miałaby podjąć działania; 
- postanowienia traktatowe, które, zdaniem organizatorów, mają zastosowanie do 

proponowanego działania; 
- imiona i nazwiska, adres pocztowy, obywatelstwo i data urodzenia siedmiu 

członków komitetu obywatelskiego, ze wskazaniem osoby przedstawiciela i jego 
zastępcy oraz ich adresów e-mail; 

- wszelkie źródła finansowania i pomocy. 
 
Organizatorzy mają również możliwość podania w załączniku bardziej szczegółowych 
informacji, w tym również projektu aktu ustawodawczego.  
 
Na podstawie tych informacji Komisja dokona rejestracji proponowanej inicjatywy pod 
warunkiem, iż spełnia ona wymogi przewidziane w rozporządzeniu, w szczególności 
nie wykracza w sposób oczywisty poza zakres uprawnień Komisji w zakresie 
przedkładania wniosku dotyczącego unijnego aktu prawnego w celu wprowadzenia w 
życie traktatów. 
 

10. W jakim języku powinien być sporządzony wniosek organizatorów o 
zarejestrowanie proponowanej inicjatywy? 

 
Organizatorzy mogą sporządzić wniosek o zarejestrowanie inicjatywy w dowolnym 
języku urzędowym Unii Europejskiej.  

 
11. Czy Komisja będzie tłumaczyć proponowane inicjatywy na inne języki? 

 
Nie. W gestii organizatorów będzie leżało przetłumaczenie proponowanych inicjatyw 
na wybrane przez nich języki. Po potwierdzeniu rejestracji w jednym z języków 
urzędowych UE, organizatorzy będą mieli możliwość zwrócenia się o dodanie do 
rejestru również innych wersji językowych inicjatywy. Przed umieszczeniem ich w 
rejestrze Komisja sprawdzi, czy nie ma oczywistych i istotnych rozbieżności w tytule, 
opisie przedmiotu i celach inicjatywy w stosunku do oryginału.  
 

12. W jaki sposób potencjalni organizatorzy mogą się upewnić, czy ich 
inicjatywa wchodzi w zakres kompetencji Komisji? 

 
Komisja zamieściła informacje o swych kompetencjach na stronie internetowej 
poświęconej europejskiej inicjatywie europejskiej. Informacje te powinny pomóc 
potencjalnym organizatorom w ustaleniu, czy postanowienia traktatowe uprawniają 
Komisję do podjęcia działań w danej kwestii.  
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13. Dlaczego sygnatariusze inicjatywy muszą reprezentować jedną czwartą 
państw członkowskich? Dlaczego nie wystarczy jedno państwo? 

 
Określenie minimalnej liczby państw członkowskich, z których mają pochodzić 
obywatele było konieczne, aby zagwarantować, że inicjatywy obywatelskie 
rzeczywiście reprezentują interes europejski oraz aby odzwierciedlić postanowienia 
traktatowe stanowiące, że obywatele muszą pochodzić ze „znacznej liczby państw 
członkowskich”. 
 
Parlament i Rada wspólnie uzgodniły, że wspomniana minimalna liczba będzie 
wynosić jedną czwartą państw członkowskich, czyli obecnie, a nawet po przystąpieniu 
Chorwacji, siedem państw członkowskich.  
 

14. Dlaczego konieczne jest zastosowanie wielokrotności liczby posłów do 
Parlamentu Europejskiego jako progu dla minimalnej liczby deklaracji 
poparcia przypadającej na państwo członkowskie?  

 
W zielonej księdze Komisja zasugerowała określenie progu na poziomie 0,2 % 
mieszkańców poszczególnych państw członkowskich. Jednak wiele respondentów 
uznało, że 0,2 % mieszkańców to zbyt wysoki próg, aby osiągnąć cel w postaci 
zapewnienia reprezentatywności pod kątem interesu europejskiego. Część 
respondentów była zdania, że taki próg nie byłby sprawiedliwy. O wiele łatwiej jest 
zgromadzić deklaracje poparcia od – przykładowo – 1 000 obywateli (reprezentujących 
0,2 % społeczeństwa) w Luksemburgu niż od 160 000 w Niemczech, przez co łatwiej 
osiągnąć wymaganą minimalną liczbę deklaracji poparcia w mniejszych państwach 
członkowskich, niż w większych. 
 
Wybrane podejście jest więc odpowiedzią na powyższe obawy. Rozporządzenie 
ustanawia dla każdego państwa członkowskiego stały próg, który jest degresywnie 
proporcjonalny do liczby ludności każdego państwa, przy czym ustalono minimalne i 
maksymalne wartości progowe.  
 
Aby zapewnić, że powyższe progi opierają się na kryteriach obiektywnych, jako ich 
podstawę przewidziano wielokrotność liczby posłów do Parlamentu Europejskiego dla 
każdego z państw członkowskich. Wybrano wielokrotność wynoszącą 750 – z jednej 
strony w celu odzwierciedlenia wniosków wielu zainteresowanych stron, aby ustalić 
próg na poziomie poniżej 0,2 % liczby ludności, a z drugiej strony w celu 
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uwzględnienia zastrzeżeń, że w małych państwach członkowskich próg nie powinien 
być zbyt niski.  
 
Powyższy system zapewnia zatem proporcjonalnie mniejszą liczbę sygnatariuszy w 
przypadku dużych państw i proporcjonalnie większą liczbę sygnatariuszy w przypadku 
małych państw. 
 
Minimalna liczba sygnatariuszy przypadających na każde państwo członkowskie jest 
określona w załączniku I do rozporządzenia.  
 

15. Co dzieje się z deklaracjami poparcia zgromadzonymi w państwach 
członkowskich, w których nie osiągnięto minimalnego progu? 

 
Deklaracje te zostaną oczywiście dodane do łącznej liczby podpisów, jednak te państwa 
członkowskie nie zostaną uwzględnione w wymaganej liczbie jednej czwartej państw 
członkowskich.  
 

16. Ile lat muszą mieć obywatele, aby móc złożyć podpis pod inicjatywą?  
 
Inicjatywę mogą poprzeć wszyscy obywatele Unii, którzy są w wieku uprawniającym 
do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Oznacza to wiek co najmniej 
18 lat we wszystkich państwach członkowskich, z wyjątkiem Austrii (16 lat).  
 

17. Czy obywatele muszą być wpisani na listy wyborców, aby móc podpisać się 
pod inicjatywą? 

 
Nie. Obywatele Unii muszą jedynie być w wieku uprawniającym do głosowania w 
wyborach do Parlamentu Europejskiego.  
 

18. W którym państwie członkowskim zostanie zaliczony głos osoby 
posiadającej obywatelstwo jednego państwa członkowskiego, ale 
zamieszkującej w innym państwie członkowskim? 

 
Zależy to od udostępnionych przez tę osobę danych, a tym samym od państwa 
członkowskiego, które weryfikuje jego deklarację poparcia. Jeżeli sygnatariusz 
dostarcza dane wymagane przez państwo członkowskie miejsca zamieszkania, jego 
głos zostanie zaliczony w tym państwie. Jeżeli natomiast dostarcza on dane wymagane 
przez państwo członkowskie, którego jest obywatelem, jego głos zostanie zaliczony w 
tym państwie. Na przykład obywatel Austrii mieszkający w Estonii może wypełnić 
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formularz, który będzie weryfikowany i tym samym zaliczony w Estonii, podając swoje 
imiona, nazwisko, adres, datę i miejsce urodzenia oraz obywatelstwo, LUB wypełnić 
formularz, który będzie weryfikowany i zaliczony w Austrii, podając oprócz 
powyższych danych również swój osobisty numer identyfikacyjny akceptowany przez 
Austrię i dostępny w części C załącznika III do rozporządzenia (numer paszportu lub 
dowodu tożsamości).  
 
Obywatel może się podpisać pod daną inicjatywą tylko jeden raz.  
 

19. Czy obywatele Unii mieszkający poza UE mogą składać podpisy pod 
inicjatywami? W którym państwie członkowskim uwzględniona zostanie ich 
deklaracja poparcia? 

 
Możliwość złożenia podpisu przez obywateli Unii mieszkających poza UE będzie 
zależeć od państwa członkowskiego, którego obywatelstwo posiadają. Niektóre 
państwa członkowskie nie są w stanie zweryfikować deklaracji poparcia pochodzących 
od swoich obywateli mieszkających poza UE. Pierwotny wniosek Komisji zapewniał 
możliwość złożenia podpisu wszystkim obywatelom Unii mieszkającym poza UE. 
Jednak biorąc pod uwagę nowe wymogi określone przez państwa członkowskie, może 
zdarzyć się, że niektórzy obywatele nie będą mogli złożyć podpisu. Głos obywateli, 
którzy taką możliwość będą mieli, zostanie zaliczony w państwie, którego 
obywatelstwo posiadają.  

 
20. Czy możliwe jest złożenie podpisu pod europejską inicjatywą obywatelską 
w trybie on-line?  

 
Obywatele mają możliwość złożenia podpisu w trybie on-line. Organizatorzy 
zobowiązani są uruchomić w tym celu elektroniczny system zbierania deklaracji, 
zgodny z technicznymi wymogami oraz wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa, które 
zostały określone w rozporządzeniu. Komisja opracowała normy techniczne i 
bezpłatnie udostępniła otwarte oprogramowanie, aby pomóc organizatorom w 
tworzeniu ich systemów.  
 

21. Skąd obywatele mogą mieć pewność, że składanie podpisu pod inicjatywą 
w trybie on-line jest bezpieczne? 

 
Przed rozpoczęciem zbierania deklaracji poparcia w trybie on-line organizatorzy będą 
musieli zwrócić się do właściwego organu krajowego, w którym dane będą 
przechowywane, o wydanie certyfikatu zgodności ich systemu zbierania deklaracji w 
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trybie on-line (również wtedy, gdy korzystają oni z otwartego oprogramowania 
udostępnionego przez Komisję). Organ krajowy sprawdzi, czy zabezpieczenia i 
elementy techniczne systemu są zgodne z minimalnymi wymogami określonymi w 
rozporządzeniu. Dzięki temu składanie podpisów będzie bezpieczne.  
 

22. Skąd obywatele, którzy popierają inicjatywę, mogą mieć pewność, że ich 
dane osobowe nie zostaną wykorzystane do żadnych innych celów?  

 
Rozporządzenie ma na celu zapewnienie pełnej ochrony danych przez wszystkie 
zaangażowane podmioty – organizatorów, państwa członkowskie i Komisję. Ochrona 
ta dotyczy zarówno organizacji jak i działań następczych związanych z inicjatywą 
obywatelską. W przypadku przetwarzania danych osobowych realizowanego na 
potrzeby inicjatywy obywatelskiej, zastosowanie będą miały obowiązujące przepisy w 
zakresie ochrony danych osobowych. Organizatorzy inicjatywy obywatelskiej, jak 
również kontrolerzy danych będą odpowiadali za wyrządzone szkody na zasadach 
przewidzianych w prawie krajowym oraz podlegali odpowiednim sankcjom za 
naruszenie przepisów rozporządzenia. 
 

23. W jaki sposób weryfikowane będą deklaracje poparcia?  
 
W swoich deklaracjach poparcia obywatele będą musieli wypełnić dane wymagane 
przez państwo członkowskie, z którego pochodzą (państwo członkowskie miejsca 
zamieszkania lub państwo członkowskie, którego obywatelstwo posiadają). Dane te 
mogą obejmować takie informacje, jak: imiona, nazwiska, adres, data i miejsce 
urodzenia, obywatelstwo, a także – w przypadku szeregu państw członkowskich – 
osobisty numer identyfikacyjny. Niektóre państwa członkowskie zrezygnowały z części 
informacji (jak np. pełen adres, miejsce lub data urodzenia). Szczegóły dotyczące 
wymaganych danych są dostępne w dwóch wzorach formularza deklaracji poparcia 
zawartych w załączniku III (część A i B) do rozporządzenia. Jeżeli chodzi o państwa 
członkowskie, które wymagają podania osobistego numeru identyfikacyjnego, lista 
dokumentów/numerów akceptowanych przez te państwa znajduje się w części C 
załącznika III. 
 
Organizatorzy zobowiązani są używać formularza odpowiadającego państwu 
członkowskiemu, z którego pochodzą sygnatariusze. Oznacza to, że wszyscy 
sygnatariusze jednego formularza muszą pochodzić z tego samego państwa 
członkowskiego. Organizatorzy prześlą następnie deklaracje poparcia do organu 
krajowego danego państwa członkowskiego. Organ krajowy dokona wówczas 
odpowiedniej weryfikacji w celu poświadczenia liczby ważnych deklaracji poparcia, 
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które zostały zgromadzone. Weryfikacja ta może być przeprowadzana na losowo 
wybranych deklaracjach.  

 
24. Jakie działania podejmie Komisja w odniesieniu do inicjatyw, które 
pozytywnie przejdą proces weryfikacji?  

 
Zgodnie z przepisami Komisja ma trzy miesiące na sprawdzenie inicjatywy 
obywatelskiej, która zgromadziła niezbędną liczbę deklaracji poparcia. Przed 
sformułowaniem swoich wniosków w komunikacie Komisja spotka się z 
organizatorami na odpowiednim szczeblu, aby szczegółowo mogli oni wyjaśnić kwestie 
podniesione w inicjatywie. Organizatorzy będą także mieli możliwość przedstawienia 
swojej inicjatywy podczas wysłuchania publicznego zorganizowanego w Parlamencie 
Europejskim. 
 

25. Co dzieje się w przypadku, gdy Komisja zdecyduje o niepodejmowaniu 
żadnych działań w odpowiedzi na inicjatywę obywatelską? Jakimi środkami 
odwoławczymi dysponują obywatele? 

 
Inicjatywa obywatelska jest mechanizmem ustalania programu działań i dlatego nie 
wpływa na przysługujące Komisji prawo inicjatywy ustawodawczej. Zobowiązuje 
natomiast całą Komisję, jako kolegium, do poważnego rozważania wniosków 
złożonych w ramach inicjatywy obywatelskiej. W przypadku niepodejmowania działań 
w odpowiedzi na inicjatywę obywatelską Komisja musi podać dokładne uzasadnienie 
swojej decyzji. Ponieważ czynności te mają charakter politycznej analizy treści 
inicjatywy przez Komisję, nie mogą być przedmiotem procedury odwoławczej.  
 
Z kolei decyzja o zarejestrowaniu wnioskowanych inicjatyw, jako czynność oparta na 
podstawach prawych, może zostać zaskarżona. W przypadku odmowy rejestracji 
Komisja przekaże organizatorom uzasadnienie swojej decyzji oraz informacje o 
wszelkich możliwych sądowych i pozasądowych środkach odwoławczych, jakie im 
przysługują. 
 

26. Czy możliwe jest złożenie inicjatywy, która jest sprzeczna z inną, 
realizowaną w tym samym czasie inicjatywą? Czy można kilkakrotnie 
zarejestrować tę samą inicjatywę?  

 
Rozporządzenie nie narzuca żadnych zasad dotyczących kolejnego przedstawiania tych 
samych lub podobnych inicjatyw obywatelskich. Nie zabrania ono również składania 
sprzecznych ze sobą inicjatyw.  
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27. Dlaczego państwa członkowskie potrzebowały aż jednego roku, aby 
wdrożyć instytucję europejskiej inicjatywy obywatelskiej? 

 
Wiele państw członkowskich musiało dostosować swoje prawo krajowe, aby być w 
stanie przeprowadzić weryfikację deklaracji poparcia lub wprowadzić odpowiednie 
sankcje dla organizatorów dopuszczających się naruszenia przepisów rozporządzenia. 
 

28. Czy określanie zasad w drodze rozporządzenia nie spowoduje, że 
europejska inicjatywa obywatelska stanie się zbyt zbiurokratyzowana? 

 
Inicjatywa obywatelska nie jest zbiurokratyzowana. Przyjęte zasady prowadzą do 
osiągnięcia właściwej równowagi między potrzebą zapewnienia wiarygodności tego 
instrumentu oraz możliwością jego łatwego wykorzystania przez obywateli.  
 
Ponadto Komisja opracowała obszerny i przyjazny dla użytkownika poradnik, 
ułatwiający zrozumienie poszczególnych etapów procedury. Poradnik można pobrać z 
portalu internetowego. Punkt kontaktowy Europe Direct oraz służby Komisji będą także 
odpowiadać na pytania obywateli.  

 
29. Wiele zgłaszanych europejskich inicjatyw obywatelskich może zostać 
odrzuconych ze względu na brak podstawy prawnej lub ograniczoną zgodność 
z wartościami Unii. Czy wysoki wskaźnik odmowy może narazić na szwank 
dobre imię instrumentu, a nawet Komisji? 

 
Komisja jest przekonana, że większość proponowanych inicjatyw będzie przyjmowana. 
Kryteria odrzucenia inicjatywy są dość ograniczone i jednoznaczne – odrzucane są 
inicjatywy, które wykraczają w sposób oczywisty poza kompetencje Komisji, są 
oczywistym nadużyciem, są oczywiście niepoważne lub w sposób oczywisty sprzeczne 
z wartościami Unii. Europejska inicjatywa obywatelska to innowacyjny instrument 
demokracji uczestniczącej i początkowo, jak w przypadku każdego nowego systemu, 
konieczny może być okres prób i błędów, co nie oznacza jednak automatycznie 
wysokiego odsetka inicjatyw odrzuconych. Wprost przeciwnie – Komisja jest 
przekonana, że organizatorzy inicjatyw podejdą do zadania bardzo poważnie i 
występując o ich rejestrację, będą w pełni świadomi wymienionych powyżej kryteriów. 
Dlatego mało prawdopodobne jest, aby dobre imię instytucji europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej lub Komisji zostało narażone na szwank.  
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30. Czy całe to przedsięwzięcie nie jest mydleniem oczu? Nie będzie przecież 
miało żadnego wpływu!  

 
Milion podpisów obywateli z co najmniej siedmiu państw członkowskich z pewnością 
będzie miało odczuwalny skutek. Nie ma mowy, aby inicjatywa spełniająca określone 
kryteria, która zgromadziła wymaganą liczbę podpisów, została pominięta. Komisja 
spotka się z organizatorami na odpowiednim szczeblu, aby szczegółowo mogli oni 
wyjaśnić kwestie podniesione w inicjatywie. Organizatorzy będą także mieli 
możliwość przedstawienia swojej inicjatywy podczas wysłuchania publicznego 
zorganizowanego w Parlamencie Europejskim. Wszyscy aktorzy procesu decyzyjnego 
w Komisji zostaną zmobilizowani do pracy nad komunikatem, przyjmowanym przez 
kolegium komisarzy. W komunikacie przedstawione zostaną działania następcze, 
jakie Komisja zamierza podjąć w stosunku do zgłoszonej inicjatywy. Nawet jeśli 
ostatecznie działania ustawodawcze nie zostaną podjęte, dana kwestia zostanie 
odpowiednio nagłośniona w Europie, Komisji Europejskiej i Parlamencie 
Europejskim. 
 
 
Wszystkie informacje dotyczące inicjatywy obywatelskiej znajdują się na 
stronie: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/privacy?lg=pl 
 
Europejska inicjatywa obywatelska - przewodnik: 
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/guide?lg=pl 
 
Rozporządzenie w sprawie inicjatywy obywatelskiej:  
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:0001:0022:PL:PDF 

 
 
Opracowała: 
dr Magdalena Skulimowska1 

                                                 
1 Na podstawie informacji Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. 
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przeDmowa

Wraz z wejściem w życie traktatu lizbońskiego Unia Eu-
ropejska zrobiła wielki krok naprzód, dając obywatelom 
możliwość bezpośredniego udziału w tworzeniu unij-
nych aktów prawnych. Za pośrednictwem europejskiej 
inicjatywy obywatelskiej milion obywateli UE może 
zwrócić się do Komisji Europejskiej o wystąpienie z wnio-
skiem legislacyjnym. Udana inicjatywa obywatelska  
może zatem odegrać niezwykle ważną rolę w tworze-
niu programu legislacyjnego UE.

Inicjatywa obywatelska jest pierwszym tego rodzaju narzędziem demokracji 
uczestniczącej na poziomie ponadnarodowym. Pozwoli ona wzmocnić demo-
kratyczne podstawy Unii i zbliżyć Europę do obywateli, gdyż umożliwi im bez-
pośrednie przedstawienie Brukseli swojego stanowiska w ważnych dla nich 
sprawach.   

W tym przewodniku wyjaśniamy, czym jest inicjatywa obywatelska, jak po-
przeć inicjatywę i jak zorganizować własną, jeżeli okaże się, że zaproponowa-
ny przez nas pomysł na nowe unijne przepisy ma szansę na uzyskanie popar-
cia miliona obywateli UE.

Mam nadzieję, że obywatele UE, a zwłaszcza ludzie młodzi, z zadowoleniem 
przyjmą to nowe uprawnienie i będą z niego korzystać. Bardzo się cieszę na 
myśl o ożywionej debacie międzynarodowej, jaką niewątpliwie wywoła ini-
cjatywa obywatelska.

Maroš Šefčovič
wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej
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czym jest europejska inicjatywa obywatelska?

Dzięki europejskiej inicjatywie obywatelskiej 1 milion obywateli UE zamiesz-
kałych w co najmniej siedmiu różnych państwach UE może wezwać Komisję 
do wystąpienia z wnioskiem legislacyjnym w dziedzinie, w której jest do tego 
uprawniona. 

Prawo to zapisane jest w traktatach UE.

Przepisy proceduralne dotyczące europejskiej inicjatywy obywatelskiej okre-
ślono w rozporządzeniu UE przyjętym przez Parlament Europejski i Radę  
w lutym 2011 r.1 

jakie propozycje mogą być przedmiotem  
inicjatywy obywatelskiej?

Za pośrednictwem inicjatywy obywatelskiej obywatele zwracają się do Komi-
sji Europejskiej z prośbą o przedłożenie propozycji nowych przepisów w dzie-
dzinie, w której Komisja posiada uprawnienia do składania wniosków legisla-
cyjnych (np. środowisko, rolnictwo, transport, zdrowie publiczne). 

Kto może wystąpić z europejską  
inicjatywą obywatelską?

Wystąpić z inicjatywą obywatelską może każdy obywatel UE (obywatel kraju 
należącego do UE) w wieku uprawniającym do głosowania2 w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego (18 lat we wszystkich krajach z wyjątkiem Austrii, 
gdzie jest to 16 lat). Inicjatywę musi zorganizować komitet obywatelski liczą-
cy co najmniej siedmiu obywateli UE zamieszkałych w siedmiu różnych pań-
stwach członkowskich UE.

Za zarządzanie inicjatywą na wszystkich etapach procedury odpowiada komi-
tet obywatelski.

1  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 z dnia 16 lutego 2011 r.  
w sprawie inicjatywy obywatelskiej:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:0001:0022:PL:PDF 

2  Nie jest wymagane wcześniejsze zarejestrowanie się do głosowania w wyborach,  
wystarczy być w odpowiednim wieku.
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Europejskimi inicjatywami obywatelskimi nie mogą kierować organizacje. Nie-
mniej jednak dowolny podmiot może promować lub wspierać proponowane 
inicjatywy, pod warunkiem że robi to z zachowaniem zasady pełnej przejrzy-
stości.

Kto może poprzeć europejską  
inicjatywę obywatelską?

Udzielić poparcia inicjatywie może każdy obywatel UE (obywatel kraju nale-
żącego do UE) w wieku uprawniającym do głosowania3 w wyborach do Parla-
mentu Europejskiego (18 lat we wszystkich krajach z wyjątkiem Austrii, gdzie 
jest to 16 lat).

gdzie znaleźć informacje o inicjatywach w toku?

Wszystkie inicjatywy organizowane w UE są zarejestrowane w jednym porta-
lu, którym zarządza Komisja Europejska:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative

3  Nie jest wymagane wcześniejsze zarejestrowanie się do głosowania w wyborach,  
wystarczy być w odpowiednim wieku.





jak udzielić  
poparCia  
iniCjatywie  
obywatelskiej?

›
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Inicjatywę obywatelską może poprzeć każdy obywatel UE (kraju należącego 
do UE) w wieku uprawniającym do głosowania w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego. 

Aby podpisać się pod inicjatywą obywatelską, należy wypełnić udostępniony 
przez organizatorów formularz deklaracji poparcia dla konkretnej inicjatywy 
w formie papierowej lub on-line ( jeśli organizatorzy stworzyli do tego celu 
osobną stronę internetową). 

Formularz powinien być zgodny ze wzorem przedstawionym w rozporządze-
niu w sprawie inicjatywy obywatelskiej i powinien zawierać wszystkie wyma-
gane informacje dotyczące inicjatywy (tytuł, przedmiot, cele itp.) oraz numer, 
pod jakim została zarejestrowana przez Komisję. Dla pewności można spraw-
dzić, czy inicjatywa została zarejestrowana w portalu Komisji.

Dane osobowe, jakie należy podać w formularzu, zależą od państwa człon-
kowskiego pochodzenia (kraju, którego podpisujący formularz jest obywate-
lem lub kraju zamieszkania). Są to dane, jakich wymagają poszczególne pań-
stwa członkowskie – to one bowiem weryfikują później deklaracje poparcia. 

Osoby zamieszkałe w jednym państwie UE, lecz posiadające obywatelstwo 
innego kraju lub osoby posiadające obywatelstwo kilku krajów mogą wybrać, 
w którym państwie udzielą poparcia w zależności od wymogów dotyczących 
danych osobowych. 

Należy pamiętać, że daną inicjatywę można podpisać tylko raz.
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Udzielanie poparcia na papierze
  › Należy skorzystać z formularza przeznaczonego dla kraju lub krajów 

pochodzenia.

  › Należy wpisać żądane informacje (różne w zależności od państwa 
członkowskiego).

  › Na koniec wystarczy podpisać formularz i wręczyć go organizatorom.

Udzielanie poparcia on-line
  › Należy wejść na stronę organizatorów (link do niej można znaleźć na 

stronie poświęconej danej inicjatywie w portalu Komisji).

  › Należy sprawdzić, czy internetowy system gromadzenia danych uzy-
skał certyfikat właściwego organu krajowego (organizatorzy muszą 
opublikować kopię certyfikatu na swojej stronie internetowej). Jest 
to ważny etap – pozwala zagwarantować, że wprowadzone dane 
będą chronione i nie zostaną wykorzystane w żadnym innym celu. 
Wykorzystanie takie byłoby nielegalne.

  › Następnie trzeba wprowadzić żądane informacje, nie pomijając żad-
nych niezbędnych danych wymaganych przez państwo członkowskie.

  › W przypadku składania deklaracji poparcia on-line złożenie podpisu 
elektronicznego nie jest wymagane.

Po zebraniu wymaganej liczby deklaracji poparcia organizatorzy muszą wysłać 
je do właściwych organów krajowych do weryfikacji. 

Organizatorzy i władze krajowe mają obowiązek chronić dane sygnatariuszy  
i nie mogą podać listy z ich danymi do wiadomości publicznej. Więcej informacji  
o przetwarzaniu danych osobowych można znaleźć w rozdziale „Jak chronione 
są dane sygnatariuszy?”.
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Dwa przykłady formularzy deklaracji poparcia (do podpisania na papierze):

FORMULARZ DEKLARACJI POPARCIA DLA EUROPEJSKIEJ INICJATYWY OBYWATELSKIEJ

1. Wszyscy sygnatariusze na niniejszym formularzu są osobami zamieszkałymi na stałe lub obywatelami kraju:  FINLANDIA  

2. Numer nadany w rejestrze Komisji:      3. Data rejestracji: 
4. Adres strony internetowej proponowanej inicjatywy obywatelskiej w rejestrze Komisji Europejskiej: 
5. Tytuł proponowanej inicjatywy obywatelskiej: 
6. Przedmiot:

7. Główne cele: 

8. Imiona i nazwiska organizatorów: 
9. Imiona i nazwiska oraz adresy e-mail osób do kontaktu: 
10. Strona internetowa proponowanej inicjatywy obywatelskiej ( jeżeli istnieje): 

WYPEŁNIAJĄ SYGNATARIUSZE − Wszystkie pola na tym formularzu są obowiązkowe i muszą zostać wypełnione
„Oświadczam niniejszym, że informacje podane w niniejszym formularzu są prawdziwe i że tylko raz wyrażam poparcie dla tej proponowanej inicjatywy 
obywatelskiej“.

PEŁNE IMIĘ/IMIONA NAZWISKO/NAZWISKA KRAJ STAŁEGO ZAMIESZKANIA DATA URODZENIA OBYWATELSTWO DATA I PODPIS1

1 Podpis nie jest obowiązkowy, jeżeli formularz jest składany drogą elektroniczną bez podpisu elektronicznego.

Oświadczenie o ochronie danych osobowych: Zgodnie z art. 10 dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, dane osobowe podane w niniejszym formularzu zostaną udostępnione jedynie właściwym organom 
w celu weryfikacji i poświadczenia liczby ważnych deklaracji poparcia otrzymanych w sprawie proponowanej inicjatywy obywatelskiej (zob. art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady (UE) nr 211/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie inicjatywy obywatelskiej) oraz w razie konieczności będą dalej przetwarzane na potrzeby procedur administracyjnych lub 
prawnych dotyczących proponowanej inicjatywy obywatelskiej (zob. art. 12 rozporządzenia (UE) nr 211/2011). Danych tych nie można wykorzystywać do żadnych innych celów. Osoby, 
których dotyczą dane, mają prawo dostępu do swoich danych osobowych. Wszystkie deklaracje poparcia zostaną zniszczone najpóźniej18 miesięcy po dacie zarejestrowania propono-
wanej inicjatywy obywatelskiej albo, w przypadku procedur administracyjnych lub prawnych, najpóźniej tydzień po dacie zakończenia wspomnianych procedur.

wypełniają organizatorzy

wypełniają sygnatariusze

FiNlaNDia

FORMULARZ POPARCIA DLA EUROPEJSKIEJ INICJATYWY OBYWATELSKIEJ

1. Wszyscy sygnatariusze na niniejszym formularzu posiadają osobisty numer identyfikacyjny / numer osobistego dokumentu tożsamości następującego kraju:  AUSTRIA 
  Część C załącznika III do rozporządzenia (UE) nr 211/2011 zawiera szczegółowe informacje dotyczące osobistych numerów identyfikacyjnych / numerów osobistych dokumentów tożsamości,  

z których jeden musi zostać podany.

2. Numer nadany w rejestrze Komisji:     3. Data rejestracji: 
4. Adres strony internetowej proponowanej inicjatywy obywatelskiej w rejestrze Komisji Europejskiej: 
5. Tytuł proponowanej inicjatywy obywatelskiej: 
6. Przedmiot: 

7. Główne cele: 

8. Imiona i nazwiska organizatorów: 
9. Imiona i nazwiska oraz adresy e-mail osób do kontaktu: 
10. Strona internetowa proponowanej inicjatywy obywatelskiej ( jeżeli istnieje): 

WYPEŁNIAJĄ SYGNATARIUSZE − Wszystkie pola na tym formularzu są obowiązkowe i muszą zostać wypełnione.
„Oświadczam niniejszym, że informacje podane w niniejszym formularzu są prawdziwe i że tylko raz wyrażam poparcie dla tej proponowanej
inicjatywy obywatelskiej“.

PEŁNE IMIĘ/IMIONA NAZWISKO/NAZWISKA MIEJSCE STAŁEGO ZAMIESZKANIA
(ulica, numer, kod pocztowy, 

miejscowość, kraj)

DATA 
I MIEJSCE

URODZENIA

OBYWATEL-
STWO

OSOBISTY NUMER
IDENTYFIKACYJNY / 

RODZAJ I NUMER
DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI

DATA I PODPIS1

1 Podpis nie jest obowiązkowy, jeżeli formularz jest składany drogą elektroniczną bez podpisu elektronicznego.
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w celu weryfikacji i poświadczenia liczby ważnych deklaracji poparcia otrzymanych w sprawie proponowanej inicjatywy obywatelskiej (zob. art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady (UE) nr 211/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie inicjatywy obywatelskiej) oraz w razie konieczności będą dalej przetwarzane na potrzeby procedur administracyjnych lub 
prawnych dotyczących proponowanej inicjatywy obywatelskiej (zob. art. 12 rozporządzenia (UE) nr 211/2011). Danych tych nie można wykorzystywać do żadnych innych celów. Osoby, 
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WYPEŁNIAJĄ SYGNATARIUSZE − Wszystkie pola na tym formularzu są obowiązkowe i muszą zostać wypełnione
„Oświadczam niniejszym, że informacje podane w niniejszym formularzu są prawdziwe i że tylko raz wyrażam poparcie dla tej proponowanej inicjatywy 
obywatelskiej“.
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Oświadczenie o ochronie danych osobowych: Zgodnie z art. 10 dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, dane osobowe podane w niniejszym formularzu zostaną udostępnione jedynie właściwym organom 
w celu weryfikacji i poświadczenia liczby ważnych deklaracji poparcia otrzymanych w sprawie proponowanej inicjatywy obywatelskiej (zob. art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europej-
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których dotyczą dane, mają prawo dostępu do swoich danych osobowych. Wszystkie deklaracje poparcia zostaną zniszczone najpóźniej18 miesięcy po dacie zarejestrowania propono-
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Na wszystkich etapach procedury zaangażowane strony muszą przestrzegać  
obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych4. Przede wszystkim  
organizatorów może obowiązywać wymóg powiadomienia urzędów ochrony  
danych5 w krajach, w których dane będą gromadzone przed przystąpieniem 
do gromadzenia deklaracji poparcia.

Rozporządzenie w sprawie inicjatywy obywatelskiej zawiera również szcze-
gółowe przepisy z zakresu ochrony danych. 

organizatorzy muszą:

  › wprowadzić w życie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne  
w celu ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub bezpraw- 
nym zniszczeniem lub przypadkową utratą, zmianą, ich nieupoważnio-
nym ujawnieniem lub nieupoważnionym dostępem do nich – w szcze- 
gólności w przypadku gdy przetwarzanie takich danych obejmuje ich 
przesyłanie za pomocą sieci – oraz przed wszystkimi innymi niezgodnymi 
z prawem formami przetwarzania, 

  › zagwarantować, że dane osobowe zebrane do celów danej inicjatywy 
obywatelskiej nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów niż 
udzielenie poparcia dla tej inicjatywy, 

  › zniszczyć wszystkie deklaracje poparcia otrzymane w związku z tą inicja-
tywą oraz wszelkie ich kopie najpóźniej w ciągu miesiąca od przedłożenia 
inicjatywy Komisji lub w ciągu 18 miesięcy od daty jej rejestracji, w zależ-
ności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza6.

Organizatorzy inicjatywy obywatelskiej mogą zostać pociągnięci do odpo-
wiedzialności i podlegać w związku z tym sankcjom w przypadku naruszenia 
przepisów rozporządzenia w sprawie inicjatywy obywatelskiej, a zwłaszcza 
bezprawnego wykorzystania danych. 

organy krajowe:

  › mogą wykorzystać dane osobowe wyłącznie w celu zweryfikowania 
deklaracji poparcia,

  › muszą zniszczyć wszystkie deklaracje poparcia oraz ich kopie najpóźniej 
w ciągu miesiąca od zweryfikowania liczby ważnych deklaracji poparcia6.

4  Akty prawne wynikające z dyrektywy nr 95/46/WE.
5  http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/nationalcomm/index_en.htm
6  Deklaracje poparcia mogą być przechowywane dłużej, jeżeli jest to niezbędne do celów czynności administra-

cyjnych lub prawnych związanych z inicjatywą. W takim przypadku organizatorzy muszą zniszczyć wszystkie 
deklaracje poparcia i ich kopie najpóźniej tydzień po zakończeniu wspomnianych czynności decyzją końcową.



12

Na wszystkich etapach procedury zaangażowane strony muszą przestrzegać  
obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych4. Przede wszystkim  
organizatorów może obowiązywać wymóg powiadomienia urzędów ochrony  
danych5 w krajach, w których dane będą gromadzone przed przystąpieniem 
do gromadzenia deklaracji poparcia.

Rozporządzenie w sprawie inicjatywy obywatelskiej zawiera również szcze-
gółowe przepisy z zakresu ochrony danych. 

organizatorzy muszą:

  › wprowadzić w życie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne  
w celu ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub bezpraw- 
nym zniszczeniem lub przypadkową utratą, zmianą, ich nieupoważnio-
nym ujawnieniem lub nieupoważnionym dostępem do nich – w szcze- 
gólności w przypadku gdy przetwarzanie takich danych obejmuje ich 
przesyłanie za pomocą sieci – oraz przed wszystkimi innymi niezgodnymi 
z prawem formami przetwarzania, 

  › zagwarantować, że dane osobowe zebrane do celów danej inicjatywy 
obywatelskiej nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów niż 
udzielenie poparcia dla tej inicjatywy, 

  › zniszczyć wszystkie deklaracje poparcia otrzymane w związku z tą inicja-
tywą oraz wszelkie ich kopie najpóźniej w ciągu miesiąca od przedłożenia 
inicjatywy Komisji lub w ciągu 18 miesięcy od daty jej rejestracji, w zależ-
ności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza6.

Organizatorzy inicjatywy obywatelskiej mogą zostać pociągnięci do odpo-
wiedzialności i podlegać w związku z tym sankcjom w przypadku naruszenia 
przepisów rozporządzenia w sprawie inicjatywy obywatelskiej, a zwłaszcza 
bezprawnego wykorzystania danych. 

organy krajowe:

  › mogą wykorzystać dane osobowe wyłącznie w celu zweryfikowania 
deklaracji poparcia,

  › muszą zniszczyć wszystkie deklaracje poparcia oraz ich kopie najpóźniej 
w ciągu miesiąca od zweryfikowania liczby ważnych deklaracji poparcia6.

4  Akty prawne wynikające z dyrektywy nr 95/46/WE.
5  http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/nationalcomm/index_en.htm
6  Deklaracje poparcia mogą być przechowywane dłużej, jeżeli jest to niezbędne do celów czynności administra-

cyjnych lub prawnych związanych z inicjatywą. W takim przypadku organizatorzy muszą zniszczyć wszystkie 
deklaracje poparcia i ich kopie najpóźniej tydzień po zakończeniu wspomnianych czynności decyzją końcową.

jak zorganizować 
iniCjatywę  
obywatelską?
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›
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jeśli Komisja postanowi  
podjąć działania 

w następstwie inicjatywy, 
rozpoczyna się proces  

ustawodawczy.

procedura w skrócie

przygotujcie inicjatywę  
i załóżcie komitet  

obywatelski.

Komisja udziela odpowiedzi 
w ciągu 2 miesięcy

1.

zarejestrujcie inicjatywę.

organ krajowy odpowiada  
w ciągu miesiąca

chcecie zbierać głosy  
w internecie? 

uzyskajcie certyfikat  
dla systemu.

począteK

3.

2.

8.

Wniosek
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zbierzcie deklaracje  
poparcia w co najmniej 

7 krajach ue.

macie co najmniej  
1 mln podpisów?  

przedłóżcie inicjatywę  
Komisji.

maksymalnie 12 miesięcy

organ krajowy  
odpowiada w ciągu  

3 miesięcy

przekażcie deklaracje 
organom krajowym  

do weryfikacji.

gromaDŹcie głosy!

Komisja udziela odpowiedzi 
w ciągu 3 miesięcy

Komisja analizuje  
inicjatywę i przygoto-

wuje odpowiedź.

przeDłÓżcie iNicjatywĘ!

4.

5.

1.000.000

6.

ECI7.
EIO

1 000 000
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etap przygotowań

Najpierw trzeba sprawdzić, czy europejska inicjatywa obywatelska to rzeczy-
wiście najlepszy sposób realizacji danego pomysłu. Należy pamiętać o tym, 
że inicjatywa obywatelska musi być dla Komisji Europejskiej wezwaniem do 
zaproponowania nowych przepisów i musi dotyczyć dziedziny, w której Komi-
sja posiada uprawnienia do działania7. Zalecamy zapoznanie się z istniejącymi 
przepisami unijnymi. Można też rozważyć inne formy zwracania się do insty-
tucji UE, które mogą okazać się właściwsze dla danej sprawy. Inne możliwości 
to skierowanie petycji do Parlamentu Europejskiego, udział w konsultacjach 
społecznych bądź wniesienie skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Oby-
watelskich8.

Więcej informacji na temat wymogów związanych z organizacją inicjatywy 
można znaleźć w rozdziale „Rejestracja inicjatywy obywatelskiej w portalu 
Komisji”.

założenie komitetu obywatelskiego

Przed wystąpieniem z inicjatywą należy ustanowić komitet składający się z co 
najmniej siedmiu obywateli UE (obywateli krajów należących do UE) w wie-
ku uprawniającym do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego9  
i zamieszkałych w co najmniej siedmiu różnych krajach UE. Członkowie komi-
tetu nie muszą posiadać obywatelstwa siedmiu różnych krajów UE. 

Komitet taki jest uznawany za oficjalnego „organizatora” inicjatywy obywa-
telskiej i odpowiada za przeprowadzenie jej przez wszystkie etapy procedury.

Komitet musi wyznaczyć spośród swoich członków reprezentanta i jego za-
stępcę, którzy będą wypowiadać się i podejmować działania przed Komisją  
w jego imieniu.

7  Więcej informacji na temat uprawnień Komisji:  
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/competences

8   Inne sposoby wpływania na kształtowanie polityki UE:  
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/alternative-ways-eu 

9  Nie jest wymagane wcześniejsze zarejestrowanie się do głosowania w wyborach, wystarczy być  
w odpowiednim wieku (18 lat we wszystkich krajach z wyjątkiem Austrii, gdzie jest to 16 lat).
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rejestracja inicjatywy obywatelskiej w portalu Komisji

Przed przystąpieniem do zbierania deklaracji poparcia wśród obywateli należy 
zarejestrować swoją inicjatywę w portalu Komisji, w części poświęconej ini-
cjatywie obywatelskiej:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/registration

Aby zarejestrować inicjatywę, organizatorzy muszą podać następujące infor-
macje w jednym z 23 języków urzędowych UE:

  › tytuł inicjatywy (nie więcej niż 100 znaków),

  › przedmiot inicjatywy (nie więcej niż 200 znaków), 

  › opis celów inicjatywy (nie więcej niż 500 znaków),

  › postanowienia traktatów UE istotne dla zaproponowanych działań10,

  › dane osobowe siedmiu członków komitetu (imiona i nazwiska,  
adresy pocztowe, obywatelstwo i daty urodzenia), ze wskazaniem 
reprezentanta i jego zastępcy oraz ich adresów e-mail, 

  › wszelkie źródła finansowania i wsparcia inicjatywy (znane w chwili 
rejestracji) w kwocie powyżej 500 euro rocznie na jednego sponsora.

Organizatorzy mogą również dodać:

  › adres strony internetowej proponowanej inicjatywy ( jeżeli istnieje 
taka strona), 

  › załącznik z bardziej szczegółowymi informacjami na temat inicjatywy, 

  › projekt aktu prawnego. 

10  Więcej informacji na temat traktatów UE:  
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/competences

Komisja odpowiada  

w ciągu

2 miesięcy
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Warunki

Rejestracja nie odbywa się automatycznie. Zanim inicjatywa zostanie 
oficjalnie zarejestrowana i opublikowana w portalu, Komisja ma dwa 
miesiące, aby sprawdzić, czy: 

  › utworzony został komitet obywatelski i wyznaczono osoby do kon-
taktu,

  › inicjatywa nie wykracza wyraźnie poza uprawnienia Komisji do 
przedłożenia wniosku w sprawie aktu prawnego w celu wprowadze-
nia w życie traktatów,

  › inicjatywa nie jest oczywistym nadużyciem, nie jest w sposób oczy-
wisty niepoważna lub dokuczliwa,

  › inicjatywa nie jest w sposób oczywisty sprzeczna z wartościami UE 
określonymi w traktatach UE11.

Kiedy inicjatywa zostanie zarejestrowana, reprezentant i jego zastępca uzyskają 
dostęp do bezpiecznego konta w portalu Komisji, za pośrednictwem którego 
będą mogli uzyskać informacje na temat kolejnych etapów procedury i które 
służy do przedkładania Komisji wszelkich materiałów związanych z inicjatywą.

Za pośrednictwem konta można dodać nowe wersje językowe inicjatywy  
(w innych językach urzędowych UE). Należy zadbać o to, by tłumaczenia były  
zgodne z oryginałem. Komisja nie opublikuje tłumaczeń, jeżeli okaże się, że 
tłumaczenie różni się wyraźnie i zasadniczo od oryginału. 

Ponadto należy regularnie podawać zaktualizowane informacje dotyczące 
źródeł wsparcia i finansowania inicjatywy o wartości przekraczającej 500 euro 
w przeliczeniu na rok i na sponsora.

Uwaga:  Organizatorzy mogą wycofać zarejestrowaną inicjatywę w dowolnym momencie,  
o ile nie wysłali jeszcze deklaracji poparcia do weryfikacji przez organ krajowy. Wyco- 
fanie jest nieodwołalne. Inicjatywy wycofanej nie można zgłosić ponownie, a wraz 
z jej wycofaniem wszystkie deklaracje poparcia tracą ważność.

  Inicjatywy te, oznaczone jako wycofane, będzie można nadal zobaczyć w portalu 
Komisji w części „Nieaktualne inicjatywy”.

11   Art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej: „Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, 
wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym 
praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie 
opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet  
i mężczyzn ”.
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Warunki
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certyfikacja systemu gromadzenia deklaracji on-line
Aby zbierać deklaracje poparcia przez internet, trzeba stworzyć system gro-
madzenia deklaracji on-line spełniający określone wymogi.

System musi gwarantować, że:

  › tylko ludzie (a nie komputery) będą w stanie złożyć internetowy for-
mularz deklaracji poparcia,

  › dane wpisywane on-line będą gromadzone i przechowywane z za-
chowaniem zasad bezpieczeństwa,

  › deklaracje poparcia można będzie stworzyć w formacie umożliwiają-
cym ich zweryfikowanie przez właściwe organy krajowe. 

Szczegółowe wymogi techniczne i w zakresie bezpieczeństwa, jakie musi 
spełniać system, zawarte są w stosownym rozporządzeniu (zob. link poniżej).

Aby pomóc organizatorom w stworzeniu swojego systemu, Komisja opraco-
wała oprogramowanie typu open source, które spełnia stawiane wymogi. 

Przed przystąpieniem do zbierania deklaracji należy zwrócić się o poświadcze-
nie zgodności z wymogami swojego systemu gromadzenia danych on-line przez 
właściwy organ w tym państwie UE, w którym przechowywane będą dane. 

Certyfikacja jest wymagana również w przypadku, gdy system gromadzenia 
danych on-line został oparty na oprogramowaniu Komisji, ponieważ oprogra-
mowanie to jest tylko częścią systemu. Jednak w tej sytuacji uzyskanie certy-
fikatu jest łatwiejsze.

Organ krajowy ma miesiąc na udzielenie odpowiedzi na wniosek. Po uzyska-
niu certyfikatu należy opublikować jego kopię na swojej stronie internetowej.

Uwaga: Certyfikat można uzyskać przed zarejestrowaniem inicjatywy w Komisji lub po nim.

Przydatne informacje
  › Szczegółowe specyfikacje techniczne, z którymi musi być zgodny 

system: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= 
OJ:L:2011:301:0003:0009:PL:PDF

  › Oprogramowanie open source opracowane przez Komisję: 
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/software 

  › Lista organów krajowych poświadczających zgodność systemów gro-
madzenia deklaracji z wymogami:  
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/authoritiesonline-systems

organ krajowy  

odpowiada w ciągu

miesiąca

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:301:0003:0009:PL:PDF
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gromadzenie deklaracji poparcia

Kiedy rejestracja inicjatywy zostanie potwierdzona, można rozpocząć groma-
dzenie deklaracji poparcia. Na ich zebranie przysługuje rok.

Deklaracje poparcia można zbierać w formie papierowej lub on-line. 

Do zbierania deklaracji poparcia należy użyć specjalnych formularzy zgodnych 
z wzorami określonymi w rozporządzeniu w sprawie inicjatywy obywatelskiej  
i zawierających wszystkie wymagane informacje na temat danej inicjatywy. Infor-
macje te muszą być zgodne z tymi, które zostały opublikowane w portalu Komisji. 

Formularz pobrany za pośrednictwem konta organizatora można dostosować do 
swoich potrzeb. Część pól zostanie wypełniona automatycznie. Można wybrać: 

  › kraj UE, w którym gromadzone będą deklaracje poparcia 

  › język urzędowy UE, w którym będą wyświetlane nazwy pól formularza 

  › język, w którym będą wyświetlane informacje na temat inicjatywy (na-
leży wybrać spośród języków, w których proponowana inicjatywa zo-
stała opublikowana w portalu). 

Ochrona danych

Na wszystkich etapach procedury należy przestrzegać obowiązujących prze-
pisów z zakresu ochrony danych. Przede wszystkim, przed przystąpieniem 
do gromadzenia deklaracji poparcia, organizatorzy mogą być zobowiązani do 
powiadomienia urzędów ochrony danych12 w krajach, w których dane będą 
gromadzone. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych można 
znaleźć w rozdziale „Jak chronione są dane sygnatariuszy?”.

Minimalna liczba sygnatariuszy na państwo członkowskie

Nie trzeba zbierać deklaracji we wszystkich 27 państwach członkowskich UE. 
Trzeba jednak zgromadzić minimalną liczbę deklaracji z co najmniej siedmiu 
państw członkowskich (wymagane liczby przedstawiono w tabeli poniżej).

Uwaga:  Deklaracje poparcia zebrane w państwach członkowskich, w których nie zostało 
osiągnięte wymagane minimum na kraj, zostaną uwzględnione przy obliczaniu pro-
gu 1 mln podpisów.

maksymalnie 

12 miesięcy

12   http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/nationalcomm/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/nationalcomm/index_en.htm
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minimalna liczba sygnatariuszy  
na państwo członkowskie

Austria 14 250 

Belgia 16 500 

Bułgaria 13 500 

Cypr 4 500 

Dania 9 750 

Estonia 4 500 

Finlandia 9 750 

Francja 55 500 

Grecja 16 500 

Hiszpania 40 500 

Irlandia 9 000 

Litwa 9 000 

Luksemburg 4 500 

Łotwa 6 750 

Malta 4 500 

Niderlandy 19 500 

Niemcy 74 250 

Polska 38 250 

Portugalia 16 500 

Republika Czeska 16 500 

Rumunia 24 750 

Słowacja 9 750 

Słowenia 6 000 

Szwecja 15 000 

Węgry 16 500 

Włochy 54 750 

Zjednoczone Królestwo 54 750
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poświadczenie ważności deklaracji poparcia

Po zakończeniu gromadzenia głosów poparcia dla inicjatywy należy zwrócić 
się do właściwego organu krajowego w każdym kraju UE, w którym zbierano 
deklaracje poparcia, o potwierdzenie liczby ważnych deklaracji poparcia ze-
branych w danym kraju. 

O potwierdzenie ważności należy się zwracać oddzielnie i tylko raz w każdym 
państwie członkowskim, w którym zbierano deklaracje poparcia. 

Można w tym celu przesłać deklaracje poparcia w wersji papierowej lub elek-
tronicznej. Należy oddzielić deklaracje w formie papierowej od deklaracji zgro-
madzonych za pośrednictwem systemu internetowego oraz tych, które zosta-
ły podpisane elektronicznie przy użyciu podpisu elektronicznego. 

Deklaracje poparcia zebrane on-line można albo wydrukować i przesłać pocz-
tą, albo przesłać elektronicznie w zabezpieczony sposób, np. jako zaszyfrowa-
ne pliki na dysku CD-ROM. Mogą to być również pliki XML, o ile dany urząd 
krajowy może przyjąć je w tym formacie (informacje na ten temat można zna-
leźć w portalu Komisji). Oprogramowanie opracowane przez Komisję umożli-
wia eksport deklaracji w formacie XML.

Organy krajowe mają trzy miesiące na poświadczenie liczby ważnych dekla-
racji poparcia. Zastosują one w tym celu odpowiednie metody, np. oparte na 
losowym doborze próby.

Zaleca się zebranie większej liczby deklaracji poparcia niż wymagana, gdyż 
może się okazać, że właściwe organy krajowe w trakcie kontroli nie poświad-
czą ważności wszystkich głosów. 

Przydatne informacje

  › Lista organów krajowych poświadczających liczbę ważnych  
deklaracji poparcia 
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/authorities-verification

organy krajowe  

odpowiadają w ciągu

3 miesięcy
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przedłożenie inicjatywy obywatelskiej Komisji

Po otrzymaniu od właściwych organów krajowych certyfikatów poświadcza-
jących liczbę ważnych deklaracji poparcia (w sumie 1 mln i osiągnięte progi 
w przypadku co najmniej siedmiu państw członkowskich) można przedłożyć 
inicjatywę Komisji do rozpatrzenia. 

  › Należy pamiętać, że na organizatorach spoczywa prawny obowiązek 
zniszczenia wszystkich deklaracji poparcia oraz ich kopii najpóźniej 
w ciągu miesiąca od przedłożenia inicjatywy lub 18 miesięcy od daty 
jej rejestracji ( jeżeli nie uda się zebrać liczby deklaracji poparcia wy-
maganej do jej przedłożenia).
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i Co dalej?
›
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W ciągu trzech miesięcy od daty przedłożenia inicjatywy obywatelskiej, 
która uzyskała wymaganą liczbę deklaracji poparcia:

  › przedstawiciele Komisji spotkają się z organizatorami, aby mogli oni 
szczegółowo wyjaśnić kwestie, jakich dotyczy inicjatywa,

  › organizatorzy będą mogli zaprezentować inicjatywę podczas wysłu-
chania publicznego zorganizowanego w Parlamencie Europejskim 

  › po dokładnym przeanalizowaniu inicjatywy Komisja przyjmie ofi-
cjalne stanowisko, w którym wyjaśni, czy zamierza podjąć działania,  
i uzasadni swoją decyzję. 

Komunikat Komisji będzie miał formę oficjalnego dokumentu przyjęte-
go przez kolegium komisarzy i opublikowanego we wszystkich języ-
kach urzędowych UE. 

W niektórych przypadkach Komisja może wydać jedynie wstępną  
opinię, a decyzję ostateczną podjąć w oparciu o kolejne analizy danej 
sprawy. 

Jeżeli w odpowiedzi na inicjatywę obywatelską Komisja zdecyduje się 
przedstawić wniosek w sprawie aktu prawnego, rozpoczyna się proces 
legislacyjny – Komisja przedkłada swój wniosek legislacyjny ustawo-
dawcy (Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, a w niektórych przypad-
kach tylko Radzie). Dopiero po zatwierdzeniu przez ustawodawcę pro-
jekt staje się aktem prawnym. 

Komisja odpowiada  

w ciągu

3 miesięcy
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jak uzyskać 
dalsze 
informaCje?

›
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portal Komisji i rejestr inicjatyw obywatelskich

http://ec.europa.eu/citizens-initiative

W portalu można znaleźć:

  › informacje o wszystkich inicjatywach obywatelskich uporządkowa-
nych według statusu (trwające, zakończone, nieaktualne itp.)

  ›  wyszukiwarkę, za pomocą której można znaleźć inicjatywy poświę-
cone konkretnym tematom

  ›  szczegółowe informacje o przepisach dotyczących inicjatywy 
obywatelskiej, listę właściwych organów krajowych, instrukcje oraz 
odpowiedzi na często zadawane pytania

  ›  formularz rejestracyjny 

  ›  dostęp do specjalnego konta dla organizatorów inicjatywy, za 
pośrednictwem którego można wykonywać czynności proceduralne 
związane z inicjatywą zarejestrowaną w Komisji. 

Na inne pytania odpowie europe Direct

TEL.: 00 800 6 7 8 9 10 11* 

E-MAIL:  http://europa.eu/europedirect/write_to_us/mailbox/index_pl.htm

CZAT: http://europa.eu/europedirect/web_assistance/index_pl.htm

Można również skontaktować się z ośrodkiem Europe Direct w swoim kraju. 
Ośrodek Europe Direct można znaleźć tutaj: 

http://europa.eu/europedirect/meet_us/directory/index_pl.htm

*  Większość połączeń jest bezpłatna, jednak niektórzy operatorzy mogą naliczać za nie opłatę. Opłacie mogą 
również podlegać połączenia z budek telefonicznych i hoteli.
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portal Komisji i rejestr inicjatyw obywatelskich

http://ec.europa.eu/citizens-initiative

W portalu można znaleźć:

  › informacje o wszystkich inicjatywach obywatelskich uporządkowa-
nych według statusu (trwające, zakończone, nieaktualne itp.)

  ›  wyszukiwarkę, za pomocą której można znaleźć inicjatywy poświę-
cone konkretnym tematom

  ›  szczegółowe informacje o przepisach dotyczących inicjatywy 
obywatelskiej, listę właściwych organów krajowych, instrukcje oraz 
odpowiedzi na często zadawane pytania

  ›  formularz rejestracyjny 

  ›  dostęp do specjalnego konta dla organizatorów inicjatywy, za 
pośrednictwem którego można wykonywać czynności proceduralne 
związane z inicjatywą zarejestrowaną w Komisji. 

Na inne pytania odpowie europe Direct

TEL.: 00 800 6 7 8 9 10 11* 

E-MAIL:  http://europa.eu/europedirect/write_to_us/mailbox/index_pl.htm

CZAT: http://europa.eu/europedirect/web_assistance/index_pl.htm

Można również skontaktować się z ośrodkiem Europe Direct w swoim kraju. 
Ośrodek Europe Direct można znaleźć tutaj: 

http://europa.eu/europedirect/meet_us/directory/index_pl.htm

*  Większość połączeń jest bezpłatna, jednak niektórzy operatorzy mogą naliczać za nie opłatę. Opłacie mogą 
również podlegać połączenia z budek telefonicznych i hoteli.
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Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2011 – 28 str. – 17,6 × 25 cm

ISBN 978-92-79-21784-5
doi:10.2775/23903

ważNa iNFormacja
Niniejsza publikacja zawiera informacje ogólne dotyczące przepisów regu-
lujących europejską inicjatywę obywatelską. Nie jest ona prawnie wiążąca 
i nie przedstawia tematu w sposób wyczerpujący.

Szczegółowe przepisy zawiera rozporządzenie (UE) nr 211/2011 w sprawie 
inicjatywy obywatelskiej:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:000 
1:0022:PL:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:0001:0022:PL:PDF


Nowe prawo przysługujące obywatelom ue

Ty też możesz  
mieć wpływ  
na prawo Ue!

Dowiedz się więcej o nowej metodzie  
kształtowania polityki ue:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative
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