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Europejska inicjatywa obywatelska

Wniosek dotyczący rozporządzenia (COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

_____________________________________________________________

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Zgodnie z art. 11 TUE europejska 
inicjatywa obywatelska jest nieodłączną 
częścią możliwości oferowanych 
obywatelom Unii w celu wymiany 
poglądów na temat wszystkich obszarów 
polityki Unii, uczestniczenia w 
przejrzystym, otwartym i regularnym 
dialogu z instytucjami unijnymi oraz 
zagwarantowania spójności i 
przejrzystości działań Unii. Ponadto 
europejska inicjatywa obywatelska 
umożliwia obywatelom zwracanie się do 
Komisji o przedłożenie wniosku 
ustawodawczego. Europejska inicjatywa 
obywatelska wymaga od instytucji Unii 
zaangażowania w zakresie zapewnienia 
możliwie największej skuteczności 
korzystania obywateli Unii z 
przysługujących im praw, ale także 
wymaga od tych obywateli przestrzegania 
zasad i przepisów ustanowionych w 
odniesieniu do ich uczestnictwa w życiu 
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demokratycznym Unii, w szczególności 
zasad i przepisów regulujących 
demokratyczne funkcjonowanie Unii. 

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Parlament Europejski w swojej 
rezolucji z dnia 28 października 2015 r.25 
w sprawie europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej wezwał Komisję do 
dokonania przeglądu rozporządzenia (UE) 
nr 211/2011 oraz rozporządzenia 
wykonawczego Komisji (UE) nr 
1179/2011.

(4) Parlament Europejski w swojej 
rezolucji w sprawie europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej z dnia 28 października 
2015 r. 25, a także w związku z 
przygotowywanym sprawozdaniem z 
własnej inicjatywy w kwestiach 
ustawodawczych (2017/2024(INL) wezwał 
Komisję do jak najszybszego 
kompleksowego przeglądu i zmiany 
rozporządzenia (UE) nr 211/2011 i 
rozporządzenia wykonawczego Komisji 
(UE) nr 1179/2011. 

__________________ __________________
25 2014/2257(INI). 25 2014/2257(INI).

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) W ramach procesu prowadzącego do 
przeglądu europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej wiele organizacji i organów 
Unii, w szczególności Europejski Komitet 
Ekonomiczno-Społeczny, pomogło 
wypełnić luki w rozporządzeniu (UE) 
nr 211/20111a, udzielając organizatorom 
europejskiej inicjatywy obywatelskiej 
wartościowego wsparcia, zapewniając 
platformę do dyskusji na temat zmian w 
tym rozporządzeniu oraz oferując grupie 
organizatorów instytucjonalną opiekę 
mentorską i ułatwienia, organizując 
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wysłuchania w swoich pomieszczeniach i 
promując uczestnictwo w życiu 
demokratycznym w Unii. 
___________________
1a Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 z 
dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie 
inicjatywy obywatelskiej (Dz.U. L 65 z 
11.3.2011).

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Niniejsze rozporządzenie służy 
uczynieniu europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej bardziej dostępną, mniej 
obciążającą i łatwiejszą w stosowaniu dla 
organizatorów i zwolenników w celu 
realizacji pełnego potencjału europejskiej 
inicjatywy obywatelskiej jako narzędzia 
promowania debaty i uczestnictwa 
obywatelskiego na szczeblu Unii oraz 
zbliżania Unii do obywateli.

(5) Niniejsze rozporządzenie służy 
uczynieniu europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej bardziej dostępną, mniej 
obciążającą i łatwiejszą w stosowaniu dla 
organizatorów i zwolenników oraz 
wsparciu działań podejmowanych w jej 
następstwie w celu realizacji pełnego 
potencjału europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej jako narzędzia mającego 
promować debatę i zachęcić jak 
największą liczbę obywateli Unii do 
wpływania na proces decyzyjny Unii 
poprzez zbliżenie go do obywateli i tym 
samym wzmocnienie zasady demokracji i 
demokratycznego funkcjonowania Unii.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Aby osiągnąć te cele, procedury 
i warunki konieczne na potrzeby 
europejskiej inicjatywy obywatelskiej 
powinny być jasne, proste i przyjazne dla 
użytkownika oraz proporcjonalne 
względem charakteru tego instrumentu. 
Powinny one także wprowadzać rozsądną 

(6) Aby osiągnąć te cele, procedury 
i warunki konieczne na potrzeby 
europejskiej inicjatywy obywatelskiej 
powinny być skuteczne, przejrzyste, jasne, 
proste i przyjazne dla użytkownika, w tym 
osób niepełnosprawnych, oraz 
proporcjonalne względem charakteru tego 
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równowagę między prawami i 
obowiązkami.

instrumentu. Powinny one także 
wprowadzać rozsądną równowagę między 
prawami i obowiązkami oraz zapewniać, 
by w przypadku dopuszczonych inicjatyw 
Komisja podejmowała odpowiednie 
działania następcze.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W celu zapewnienia, aby inicjatywa 
była reprezentatywna oraz w celu 
zapewnienia podobnych warunków 
możliwości wsparcia inicjatywy przez 
obywateli, stosowne jest również ustalenie 
minimalnej liczby sygnatariuszy 
pochodzących z każdego z tych państw 
członkowskich. Minimalna liczba 
podpisów wymagana w każdym z państw 
członkowskich powinna być degresywnie 
proporcjonalna i odpowiadać liczbie 
posłów do Parlamentu Europejskiego 
wybranych w każdym z państw 
członkowskich pomnożonej przez 750.

(10) W celu zapewnienia, aby inicjatywa 
była reprezentatywna oraz w celu 
zapewnienia podobnych warunków 
możliwości wsparcia inicjatywy przez 
obywateli, stosowne jest również ustalenie 
minimalnej liczby sygnatariuszy 
pochodzących z każdego z tych państw 
członkowskich. Minimalna liczba 
podpisów wymagana w każdym z państw 
członkowskich powinna być degresywnie 
proporcjonalna i odpowiadać liczbie 
posłów do Parlamentu Europejskiego 
wybranych w każdym z państw 
członkowskich pomnożonej przez 
całkowitą liczbę posłów do Parlamentu 
Europejskiego.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Każdy z obywateli Unii powinien 
mieć prawo do poparcia inicjatywy 
w sposób tradycyjny lub on-line na 
podobnych warunkach, niezależnie od 
państwa członkowskiego, którego jest 
obywatelem, lub państwa członkowskiego, 
w którym zamieszkuje.

(11) W celu uczynienia europejskiej 
inicjatywy obywatelskiej bardziej 
pluralistyczną i widoczną powinna istnieć 
możliwość posługiwania się językami 
regionalnymi lub językami mniejszości w 
celu promowania i upowszechniania 
europejskiej inicjatywy obywatelskiej oraz 
w celu zbierania podpisów.



PE635.375/ 5

PL

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) W celu uczynienia europejskiej 
inicjatywy obywatelskiej bardziej dostępną 
oraz zapewnienia wsparcia obywatelom 
i organizatorom Komisja powinna 
zapewnić organizatorom informacje 
i pomoc oraz udostępnić internetową 
platformę współpracy w celu zapewnienia 
dedykowanego forum dyskusyjnego oraz 
informacji i porad na temat europejskiej 
inicjatywy obywatelskiej. W celu 
zapewnienia bezpośredniego kontaktu z 
obywatelami państwa członkowskie 
powinny ustanowić na swoich 
odpowiednich terytoriach co najmniej 
jeden punkt kontaktowy, aby udzielać 
obywatelom informacji i porad 
dotyczących europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej.

(13) W celu uczynienia europejskiej 
inicjatywy obywatelskiej bardziej dostępną 
Komisja powinna zapewnić 
organizatorom jasne, rzetelne i pełne 
informacje oraz pomoc prawną i 
praktyczną, udostępniając internetową 
platformę współpracy. Platforma ta 
powinna zapewnić specjalne forum 
dyskusyjne oraz informacje i porady 
dotyczące europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej. Powinna być ona 
aktualizowana i zarządzana pod kontrolą 
administracyjną Komisji przez niezależne 
organizacje i ekspertów zewnętrznych o 
udokumentowanym doświadczeniu w 
organizacji europejskich inicjatyw 
obywatelskich, którzy powinny mieć 
prawo do wnoszenia wkładu w forum 
dyskusyjne. W celu zapewnienia 
bezpośredniego kontaktu z obywatelami 
państwa członkowskie powinny ustanowić 
na swoich odpowiednich terytoriach co 
najmniej jeden punkt kontaktowy, 
dostępny dla osób niepełnosprawnych, aby 
udzielać obywatelom informacji oraz 
porad prawnych i praktycznych 
dotyczących europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej, zwiększając tym samym 
świadomość i promując debatę dotyczącą 
trwających inicjatyw na szczeblu 
krajowym. W przypadku gdy na szczeblu 
krajowym istnieją instrumenty podobne 
do europejskiej inicjatywy obywatelskiej, 
takie punkty kontaktowe powinny być 
ściśle powiązane z służbami lub 
platformami oferującymi wsparcie dla 
stosowania tych instrumentów krajowych. 
Punkty kontaktowe powinny działać jako 
punkty kompleksowej obsługi mające 
pomagać organizatorom poprzez 
zapewnianie wyczerpujących informacji 
oraz specjalnego doradztwa technicznego 
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i prawnego.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) W celu uczynienia europejskiej 
inicjatywy obywatelskiej bardziej dostępną 
i uwzględniając, że procedury i warunki 
wymagane na potrzeby europejskiej 
inicjatywy obywatelskiej powinny być 
jasne, proste, przyjazne dla użytkownika 
oraz proporcjonalne, właściwe jest 
częściowe rejestrowanie inicjatyw 
w przypadku, gdy jedynie część (lub 
części) inicjatywy spełnia (spełniają) 
wymogi rejestracji przewidziane 
niniejszym rozporządzeniem. Inicjatywy 
powinny być zarejestrowane częściowo, 
gdy istotna część inicjatywy, w tym jej 
główne cele, nie wykracza ewidentnie poza 
ramy uprawnień Komisji w zakresie 
składania wniosku o akt prawny Unii w 
celu wdrażania Traktatów, a wszystkie 
pozostałe wymogi rejestracyjne są 
spełnione. Należy zapewnić jasność i 
przejrzystość co do zakresu częściowej 
rejestracji, a potencjalni sygnatariusze 
powinni być informowani o zakresie 
rejestracji oraz o fakcie, iż deklaracje 
poparcia są zbierane wyłącznie w związku 
z zakresem rejestracji inicjatywy.

(16) W celu uczynienia europejskiej 
inicjatywy obywatelskiej skuteczną oraz 
bardziej dostępną i uwzględniając, że 
procedury i warunki wymagane na 
potrzeby europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej powinny być jasne, proste, 
przyjazne dla użytkownika oraz 
proporcjonalne, właściwe jest częściowe 
rejestrowanie inicjatyw w przypadku, gdy 
jedynie część (lub części) inicjatywy 
spełnia (spełniają) wymogi rejestracji 
przewidziane niniejszym rozporządzeniem. 
Inicjatywy powinny być zarejestrowane 
częściowo, gdy istotna część inicjatywy, w 
tym jej główne cele, nie wykracza 
ewidentnie poza ramy uprawnień Komisji 
w zakresie składania wniosku o akt prawny 
Unii w celu wdrażania Traktatów, a 
wszystkie pozostałe wymogi rejestracyjne 
są spełnione. Należy zapewnić jasność i 
przejrzystość co do zakresu częściowej 
rejestracji, a potencjalni sygnatariusze 
powinni być informowani o zakresie 
rejestracji oraz o fakcie, iż deklaracje 
poparcia są zbierane wyłącznie w związku 
z zakresem rejestracji inicjatywy. Decyzja 
o wyborze częściowej rejestracji inicjatywy 
nie powinna wpływać na spoczywający na 
Komisji obowiązek pełnego uzasadnienia 
jej decyzji w tej sprawie.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) W celu promowania uczestnictwa 
i debaty publicznej na temat zagadnień 
podniesionych w inicjatywie, gdy 
inicjatywa poparta przez wymaganą liczbę 
sygnatariuszy i spełniająca inne wymogi 
niniejszego rozporządzenia jest 
przedłożona Komisji, grupa organizatorów 
powinna mieć prawo przedstawienia 
inicjatywy podczas wysłuchania 
publicznego na szczeblu unijnym. 
Wysłuchanie publiczne powinno być 
zorganizowane wspólnie przez Komisję i 
Parlament Europejski w terminie trzech 
miesięcy od przedłożenia inicjatywy oraz 
powinno gwarantować wyważoną 
reprezentację interesów zarówno 
publicznych, jak i prywatnych, jak również 
reprezentację na odpowiednim szczeblu 
Komisji. Inne instytucje i organy doradcze 
Unii oraz zainteresowane strony powinny 
mieć możliwość uczestnictwa w 
wysłuchaniu.

(23) W celu promowania uczestnictwa 
i debaty publicznej na temat zagadnień 
podniesionych w inicjatywie, gdy 
inicjatywa poparta przez wymaganą liczbę 
sygnatariuszy i spełniająca inne wymogi 
niniejszego rozporządzenia jest 
przedłożona Komisji, grupa organizatorów 
powinna mieć prawo przedstawienia 
inicjatywy podczas wysłuchania 
publicznego na szczeblu unijnym. 
Parlament Europejski powinien 
zorganizować to wysłuchanie publiczne 
w terminie trzech miesięcy od przedłożenia 
inicjatywy Komisji. Parlament Europejski 
powinien zagwarantować wyważoną 
reprezentację interesów zainteresowanych 
stron, w tym społeczeństwa 
obywatelskiego, partnerów społecznych i 
ekspertów, jak również reprezentację na 
odpowiednim szczeblu Rady i Komisji. 
Inne instytucje i organy doradcze Unii, w 
szczególności Europejski Komitet 
Ekonomiczno-Społeczny i Komitet 
Regionów, oraz zainteresowane strony 
powinny mieć możliwość uczestnictwa w 
wysłuchaniu .

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Aby móc ocenić polityczne poparcie 
dla danej inicjatywy, Parlament 
Europejski, który jest instytucją 
reprezentującą obywateli Unii, powinien 
mieć prawo do przeprowadzenia zgodnie 
ze swoim regulaminem debaty plenarnej 
poświęconej działaniom podjętym przez 
Komisję w następstwie wydanego przez 
nią komunikatu w sprawie skutecznie 
złożonych inicjatyw. Debata mogłaby 
zakończyć się przyjęciem projektu 
rezolucji, która mogłaby również zawierać 
propozycję uruchomienia mechanizmu 
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przewidzianego w art. 225 TFUE, jeżeli 
Komisja nie przedłoży wniosku w sprawie 
aktu prawnego.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) W celu zapewnienia skutecznego 
uczestnictwa obywateli w życiu 
demokratycznym Unii Komisja powinna 
zbadać ważną inicjatywę oraz na nią 
zareagować. Komisja powinna zatem 
określić swoje wnioski prawne i 
polityczne, a także działania, jakie 
zamierza podjąć, w terminie pięciu 
miesięcy od otrzymania inicjatywy. 
Komisja powinna wyjaśnić w jasny, 
zrozumiały i szczegółowy sposób powody 
zamierzonego działania oraz powinna 
jednakowo przedstawić powody, jeżeli nie 
zamierza podejmować żadnego działania.

(24) W celu zapewnienia skutecznego 
uczestnictwa obywateli w życiu 
demokratycznym Unii Komisja powinna 
zbadać ważną inicjatywę, która uzyskała 
wymaganą liczbę co najmniej miliona 
deklaracji poparcia, oraz na nią 
zareagować. Komisja powinna zatem 
określić swoje wnioski prawne 
i polityczne, a także działania, jakie 
zamierza podjąć, w terminie sześciu 
miesięcy od otrzymania inicjatywy. 
Komisja powinna wyjaśnić w jasny, 
zrozumiały i szczegółowy sposób powody 
zamierzonego działania, w szczególności 
dlaczego chce przedłożyć wniosek 
dotyczący aktu prawnego, oraz powinna 
jednakowo przedstawić powody, jeżeli nie 
zamierza podejmować żadnego działania. 
Ważna inicjatywa nie powinna wpływać 
na prawo inicjatywy Komisji.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Poparcie i finansowanie inicjatyw 
powinno być przejrzyste. Z tego względu 
grupy organizatorów powinny zapewnić 
zaktualizowane informacje o źródłach 
wsparcia i finansowania dla swoich 
inicjatyw między datą rejestracji a datą, w 
której inicjatywa zostanie przedłożona 

(25) Poparcie i finansowanie inicjatyw 
powinno być przejrzyste i rozliczalne. 
Z tego względu grupy organizatorów 
powinny zapewnić zaktualizowane i 
szczegółowe informacje o źródłach 
wsparcia i finansowania dla swoich 
inicjatyw między datą rejestracji a datą, 
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Komisji. Podmioty, w szczególności 
organizacje, które na podstawie Traktatów 
uczestniczą w kształtowaniu europejskiej 
świadomości politycznej i wyrażaniu woli 
obywateli Unii, powinny mieć możliwość 
promowania oraz wspierania i 
finansowania inicjatyw, pod warunkiem że 
będą to czyniły zgodnie z procedurami i 
warunkami określonymi w niniejszym 
rozporządzeniu i przy pełnej przejrzystości.

w której inicjatywa zostanie przedłożona 
Komisji. Te grupy organizatorów powinny 
regularnie przedkładać sprawozdanie 
dotyczące wszystkich swoich źródeł 
finansowania, a Komisja powinna 
wyraźnie wskazywać te źródła w rejestrze. 
Podmioty, w szczególności organizacje, 
które na podstawie Traktatów uczestniczą 
w kształtowaniu europejskiej świadomości 
politycznej i wyrażaniu woli obywateli 
Unii, powinny mieć możliwość 
promowania oraz wspierania i 
finansowania inicjatyw, pod warunkiem że 
będą to czyniły zgodnie z procedurami i 
warunkami określonymi w niniejszym 
rozporządzeniu i przy pełnej przejrzystości. 
Dla zapewnienia większej przejrzystości 
finansowania działalności w ramach 
europejskiej inicjatywy obywatelskiej i 
lepszej widoczności europejskiej 
inicjatywy obywatelskiej jako narzędzia 
umożliwiającego zaangażowanie 
obywateli niniejsze rozporządzenie 
powinno posiadać własny program 
finansowania. Taki program 
finansowania powinien przyczyniać się do 
wspierania podmiotów i organizacji 
promujących zaangażowanie i 
uczestnictwo obywateli w życiu 
demokratycznym Unii, w szczególności 
poprzez podnoszenie świadomości 
społecznej na temat instrumentu, jakim 
jest europejska inicjatywa obywatelska, 
będąc narzędziem umożliwiającym 
wspieranie demokracji uczestniczącej na 
poziomie Unii i przyczynianie się do 
finansowania wsparcia technicznego lub 
prawnego zapewnianego nieodpłatnie 
organizatorom europejskich inicjatyw 
obywatelskich.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Niniejsze rozporządzenie nie narusza (32) Niniejsze rozporządzenie nie narusza 
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praw podstawowych i jest zgodne 
z zasadami uznanymi w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej, 
w szczególności z jej art. 8.

praw podstawowych i jest zgodne 
z zasadami uznanymi w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
procedury i warunki wymagane na 
potrzeby inicjatywy zwrócenia się do 
Komisji Europejskiej o przedłożenie, w 
ramach jej uprawnień, odpowiedniego 
wniosku w sprawach, w odniesieniu do 
których, zdaniem obywateli Unii, 
stosowanie Traktatów wymaga aktu 
prawnego Unii („europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej” lub „inicjatywy”).

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
procedury i warunki wymagane na 
potrzeby inicjatywy zwrócenia się do 
Komisji Europejskiej o przedłożenie, 
w ramach jej uprawnień, odpowiedniego 
wniosku w sprawach, w odniesieniu do 
których, zdaniem obywateli Unii, 
stosowanie Traktatów wymaga aktu 
prawnego Unii („europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej” lub „inicjatywy”).

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obywatele przebywający w państwach 
członkowskich, których obywatelstwa nie 
posiadają, mają prawo do popierania 
inicjatyw w państwie członkowskim 
zamieszkania lub w państwie 
członkowskim, którego są obywatelami.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie i Komisja 
przyjmują wszelkie niezbędne przepisy w 
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celu ułatwienia osobom 
niepełnosprawnym korzystania z prawa do 
poparcia inicjatywy obywatelskiej.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b)  w co najmniej jednej czwartej 
państw członkowskich liczba sygnatariuszy 
w chwili rejestracji inicjatywy jest równa 
co najmniej minimalnej licznie określonej 
w załączniku I, odpowiadającej liczbie 
posłów do Parlamentu Europejskiego 
wybieranych w każdym z państw 
członkowskich i pomnożonej przez 750.

b)  w co najmniej jednej czwartej 
państw członkowskich liczba sygnatariuszy 
w chwili rejestracji inicjatywy jest równa 
co najmniej minimalnej licznie określonej 
w załączniku I, odpowiadającej liczbie 
posłów do Parlamentu Europejskiego 
wybieranych w każdym z państw 
członkowskich i pomnożonej przez łączną 
liczbę posłów do Parlamentu 
Europejskiego.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dla celów ust. 1 sygnatariusz jest 
liczony w państwie członkowskim, którego 
jest obywatelem.

2. Dla celów ust. 1 sygnatariusz jest 
liczony w państwie członkowskim, którego 
jest obywatelem, niezależnie od miejsca 
podpisania deklaracji poparcia przez 
sygnatariusza.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja na żądanie zapewnia 
obywatelom i grupom organizatorów 
informacje na temat europejskiej 
inicjatywy obywatelskiej i pomoc 

1. Komisja na żądanie zapewnia 
obywatelom i grupom organizatorów łatwo 
dostępne, przejrzyste, rzetelne i 
wyczerpujące informacje na temat 
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w związku z nią. europejskiej inicjatywy obywatelskiej oraz 
odpowiednią fachową i prawną pomoc 
w związku z nią.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja udostępnia internetową 
platformę współpracy stanowiącą dla 
obywateli i grup organizatorów forum 
dyskusyjne oraz zapewniającą informacje 
i porady na temat europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej.

2. Komisja udostępnia internetową 
platformę współpracy, aby wspierać 
wymianę informacji i najlepszych praktyk 
między zainteresowanymi stronami, w tym 
grupami organizatorów, niezależnymi 
ekspertami, organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi instytucjami i organami Unii.
Platforma ta stanowi forum dyskusyjne 
dla obywateli i grup organizatorów oraz 
zapewnia informacje, a także porady 
praktyczne i prawne dotyczące 
europejskiej inicjatywy obywatelskiej.
Internetowa platforma współpracy jest 
przyjazna dla użytkownika i dostępna dla 
osób niepełnosprawnych.
Jest ona aktualizowana i zarządzana pod 
kontrolą administracyjną Komisji przez 
niezależne organizacje i ekspertów 
zewnętrznych o udokumentowanym 
doświadczeniu w organizacji europejskich 
inicjatyw obywatelskich, którzy mogą 
również wnosić wkład w forum 
dyskusyjne.
Po publikacji niniejszego rozporządzenia 
Komisja wydaje w odpowiednim czasie 
podręcznik dla użytkowników w celu 
ułatwienia zrozumienia europejskiej 
inicjatywy obywatelskiej.

Koszty obsługi oraz utrzymania 
internetowej platformy współpracy zostają 
poniesione w ramach ogólnego budżetu 
Unii Europejskiej.

Koszty obsługi oraz utrzymania 
internetowej platformy współpracy zostają 
poniesione w ramach ogólnego budżetu 
Unii Europejskiej.
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Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja udostępnia rejestr on-line 
(„rejestr”) umożliwiający grupom 
organizatorów zarządzanie ich 
inicjatywami przez cały czas trwania 
procedury. Rejestr obejmuje publiczną 
stronę internetową zawierającą ogólne 
informacje na temat europejskiej 
inicjatywy obywatelskiej, a także na temat 
konkretnych inicjatyw i ich odpowiedniego 
statusu.

3. Komisja udostępnia publicznie 
rejestr on-line („rejestr”) umożliwiający 
grupom organizatorów zarządzanie ich 
inicjatywami przez cały czas trwania 
procedury. Rejestr obejmuje publiczną 
stronę internetową zawierającą jasne, 
rzetelne i wyczerpujące informacje na 
temat europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej, a także na temat 
konkretnych inicjatyw i ich odpowiedniego 
statusu, w tym liczby zebranych deklaracji 
poparcia i zadeklarowanego finansowania 
zgodnie z informacjami dostarczonymi 
przez grupy organizatorów. Komisja 
regularnie aktualizuje rejestr i w sposób 
wyraźnie widoczny i łatwo dostępny 
odnotowuje informacje dostarczone przez 
grupy organizatorów.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Po zarejestrowaniu inicjatywy przez 
Komisję zgodnie z art. 6 Komisja zapewnia 
tłumaczenie treści inicjatywy na wszystkie 
języki urzędowe Unii w celu publikacji 
w rejestrze oraz wykorzystania do 
zbierania deklaracji poparcia zgodnie 
z niniejszym rozporządzeniem. Grupa 
organizatorów może ponadto zapewnić 
tłumaczenie załącznika na wszystkie 
języki urzędowe Unii w celu publikacji w 
rejestrze, a także – stosownie do 
przypadku – projektu aktu 
ustawodawczego, o którym mowa w 
załączniku II, przedłożonego zgodnie z art. 
6 ust. 2.

4. Po zarejestrowaniu inicjatywy przez 
Komisję zgodnie z art. 6 Komisja zapewnia 
tłumaczenie treści inicjatywy na wszystkie 
języki urzędowe Unii w celu publikacji 
w rejestrze oraz wykorzystania do 
zbierania deklaracji poparcia zgodnie 
z niniejszym rozporządzeniem. Grupa 
organizatorów może ponadto zwrócić się 
do Komisji o zapewnienie i opublikowanie 
w rejestrze tłumaczenia na wszystkie 
języki urzędowe Unii załącznika, a także, 
w stosownych przypadkach, projektu aktu 
ustawodawczego, o którym mowa 
w załączniku II, przedłożonego zgodnie 
z art. 6 ust. 2, jeżeli tłumaczenie to mieści 
się w limitach określonych w załączniku 
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II. Wszystkie tłumaczenia wychodzące 
poza te limity pozostają w gestii grupy 
organizatorów.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Każde państwo członkowskie 
ustanawia co najmniej jeden punkt 
kontaktowy w celu zapewnienia grupom 
organizatorów informacji i pomocy przy 
podejmowaniu europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej.

6. Każde państwo członkowskie 
ustanawia co najmniej jeden cyfrowy i 
fizyczny punkt kontaktowy ds. europejskiej 
inicjatywy obywatelskiej w celu 
zapewnienia grupom organizatorów 
informacji, porad i pomocy o charakterze 
prawnym i praktycznym przy 
podejmowaniu europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej. Każde państwo 
członkowskie i Komisja dopilnowują, aby 
punkty kontaktowe ściśle współpracowały 
z właściwymi służbami Komisji i jej 
przedstawicielstwami w państwach 
członkowskich. Doradztwo obejmuje 
informacje dotyczące utworzenia 
podmiotu prawnego zgodnie z prawem 
krajowym danego państwa 
członkowskiego, o czym jest mowa w art. 5 
ust. 7. Pomoc ma formę dostępną dla osób 
niepełnosprawnych i jest bezpłatna.
Państwa członkowskie zachęcają władze 
krajowe, regionalne i lokalne do 
zwiększania świadomości na temat 
europejskiej inicjatywy obywatelskiej i 
udostępniania obywatelom informacji na 
ten temat.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Inicjatywę przygotowuje i zarządza 1. Inicjatywę przygotowuje i zarządza 
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nią grupa złożona z co najmniej siedmiu 
osób fizycznych („grupa organizatorów”). 
Dla celów tej minimalnej liczby nie liczy 
się posłów do Parlamentu Europejskiego.

nią grupa złożona z co najmniej siedmiu 
osób fizycznych („grupa organizatorów”). 
Ich liczba odpowiada co najmniej jednej 
czwartej wszystkich państw 
członkowskich. W tej minimalnej liczbie 
nie uwzględnia się posłów do Parlamentu 
Europejskiego i posłów do parlamentów 
narodowych.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Przez cały etap organizacyjny 
poprzedzający rejestrację proponowanej 
inicjatywy obywatelskiej organizatorzy 
mogą występować do punktów 
kontaktowych ds. europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej, Europe Direct lub służb 
Komisji zajmujących się europejską 
inicjatywą obywatelską o wsparcie; 
zapewniają one nieodpłatnie pełną pomoc 
i doradztwo i służą w miarę możliwości 
jako punkty kompleksowej obsługi, w 
których organizatorzy kierowani są do 
odpowiednich źródeł informacji, a także 
do służb mogących zapewnić specjalne 
doradztwo techniczne i prawne.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Członkowie grupy organizatorów są 
obywatelami Unii w wieku uprawniającym 
ich do głosowania w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego, 
zamieszkującymi co najmniej siedem 
różnych państw członkowskich.

2. Członkowie grupy organizatorów są 
obywatelami Unii w wieku uprawniającym 
ich do głosowania w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego, 
zamieszkującymi co najmniej jedną 
czwartą wszystkich państw członkowskich.
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Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) inicjatywa nie jest w sposób 
oczywisty sprzeczna z wartościami Unii 
określonymi w art. 2 Traktatu o Unii 
Europejskiej.

e) inicjatywa nie jest w sposób 
oczywisty sprzeczna z wartościami Unii 
określonymi w art. 2 Traktatu o Unii 
Europejskiej ani z prawami zapisanymi w 
Karcie praw podstawowych Unii 
Europejskiej.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W takiej sytuacji grupa organizatorów 
może dokonać zmiany inicjatywy w celu 
uwzględnienia oceny Komisji, aby 
zapewnić zgodność inicjatywy z 
wymogiem określonym w ust. 3 lit. c), albo 
zachować lub wycofać pierwotną 
inicjatywę. Grupa organizatorów informuje 
Komisję o swoim wyborze w terminie 
jednego miesiąca od otrzymania oceny 
Komisji z podaniem uzasadnienia oraz – 
stosownie do przypadku – przekazuje 
zmiany w informacji, o której mowa w 
załączniku II, w celu zastąpienia 
pierwotnej inicjatywy.

W takiej sytuacji grupa organizatorów 
może dokonać zmiany inicjatywy w celu 
uwzględnienia oceny Komisji, aby 
zapewnić zgodność inicjatywy z 
wymogiem określonym w ust. 3 lit. c), albo 
zachować lub wycofać pierwotną 
inicjatywę. Grupa organizatorów informuje 
Komisję o swoim wyborze w terminie 
dwóch miesięcy od otrzymania oceny 
Komisji z podaniem uzasadnienia oraz – 
stosownie do przypadku – przekazuje 
zmiany w informacji, o której mowa 
w załączniku II, w celu zastąpienia 
pierwotnej inicjatywy.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4 – akapit 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dokonuje częściowej rejestracji 
inicjatywy, jeżeli istotna część inicjatywy, 
w tym jej główne cele, nie wykracza 
w sposób oczywisty poza kompetencje 
Komisji w zakresie przedkładania 

b) dokonuje częściowej rejestracji 
inicjatywy, jeżeli część inicjatywy nie 
wykracza w sposób oczywisty poza 
kompetencje Komisji w zakresie 
przedkładania wniosków dotyczących 
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wniosków dotyczących aktów prawnych 
Unii w celu wdrażania Traktatów,

aktów prawnych Unii w celu wdrażania 
Traktatów,

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. W przypadku odmowy rejestracji lub 
częściowej rejestracji inicjatywy zgodnie 
z ust. 4 Komisja informuje grupę 
organizatorów o przyczynach takiej decyzji 
oraz o wszystkich możliwych dostępnych 
dla nich sądowych i pozasądowych 
środkach prawnych.

7. W przypadku odmowy rejestracji lub 
jedynie częściowej rejestracji inicjatywy 
zgodnie z ust.4 Komisja ze wszystkimi 
szczegółami informuje grupę 
organizatorów o przyczynach takiej 
decyzji, co umożliwia grupie 
organizatorów szczegółową ocenę 
przyczyn odmowy Komisji, w tym również 
w odniesieniu do proponowanej podstawy 
prawnej lub podstaw prawnych. Ocena ta 
powinna uwzględniać informacje zawarte 
w załączniku, o którym mowa w pkt 8 
załącznika II, jeżeli są one dostępne. 
Wszystkie decyzje w sprawie odmowy 
rejestracji lub częściowej rejestracji 
inicjatywy są publikowane na stronie 
internetowej europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Do celów niniejszego artykułu 
szczególną uwagę należy zwrócić na art. 
296 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej i art. 41 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej.
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Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszystkie deklaracje poparcia są zbierane 
w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy 
od daty wybranej przez grupę 
organizatorów („okresie zbierania 
deklaracji”), bez uszczerbku dla art. 11 
ust. 6. Data ta nie może przypadać później 
niż w terminie trzech miesięcy od 
rejestracji inicjatywy zgodnie z art. 6.

Wszystkie deklaracje poparcia są zbierane 
w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy 
od daty wybranej przez grupę 
organizatorów („okresie zbierania 
deklaracji”), bez uszczerbku dla art. 11 
ust. 6. Data ta nie może przypadać później 
niż w terminie sześciu miesięcy od 
rejestracji inicjatywy zgodnie z art. 6.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli grupa organizatorów chce zakończyć 
zbieranie deklaracji poparcia przed 
upływem okresu 12 miesięcy od 
rozpoczęcia okresu zbierania, informuje 
Komisję o dacie, w której ma się 
zakończyć okres zbierania deklaracji.

Jeżeli podczas okresu zbierania deklaracji 
grupa organizatorów chce zakończyć 
zbieranie deklaracji poparcia przed 
upływem okresu 12 miesięcy, informuje 
Komisję o tym zamiarze na co najmniej 10 
dni przed datą, w której ma się zakończyć 
okres zbierania deklaracji.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dla celów zbierania deklaracji poparcia on-
line Komisja tworzy i obsługuje do dnia 
1 stycznia 2020 r. centralny system 
zbierania deklaracji on-line zgodnie 
z decyzją Komisji (UE, Euratom) 2017/46 
z dnia 10 stycznia 2017 r..

Dla celów zbierania deklaracji poparcia on-
line Komisja tworzy do dnia 1 stycznia 
2020 r. i obsługuje centralny system 
zbierania deklaracji on-line zgodnie 
z decyzją Komisji (UE, Euratom) 2017/46 
z dnia 10 stycznia 2017 r. Korzystanie z 
tego systemu odbywa się na zasadzie 
dobrowolności i jest bezpłatne dla 
wszystkich organizatorów.
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Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Grupa organizatorów korzystająca z 
innych certyfikowanych systemów 
zbierania deklaracji on-line ma możliwość 
bezpłatnego używania serwerów 
obsługiwanych przez Komisję.
W przypadku zbierania deklaracji 
poparcia on-line dane otrzymane poprzez 
system zbierania deklaracji on-line są 
przechowywane na terytorium Unii 
Europejskiej.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Gdy Komisja otrzyma ważną 
inicjatywę, w odniesieniu do której 
zebrano deklaracje poparcia poświadczone 
zgodnie z art. 8–12, publikuje 
bezzwłocznie w rejestrze zawiadomienie 
na ten temat oraz przekazuje inicjatywę 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, 
Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu oraz Komitetowi Regionów.

1. Gdy Komisja otrzyma ważną 
inicjatywę, w odniesieniu do której 
zebrano deklaracje poparcia poświadczone 
zgodnie z art. 8–12, publikuje 
bezzwłocznie w rejestrze zawiadomienie 
na ten temat oraz przekazuje inicjatywę 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, 
Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu, Komitetowi Regionów oraz 
parlamentom narodowym.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W terminie trzech miesięcy od 
przedłożenia inicjatywy grupa 
organizatorów ma możliwość 
przedstawienia inicjatywy podczas 

W terminie trzech miesięcy od 
przedłożenia inicjatywy grupa 
organizatorów ma możliwość 
przedstawienia jej podczas wysłuchania 
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wysłuchania publicznego. publicznego w Parlamencie Europejskim 
w celu zainicjowania ogólnounijnej 
debaty publicznej na temat 
zaproponowanej inicjatywy. W debacie 
uczestniczą zainteresowane strony 
reprezentujące najrozmaitsze interesy.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja i Parlament Europejski 
współorganizują wysłuchanie publiczne w 
Parlamencie Europejskim. 
Przedstawiciele innych instytucji i 
organów doradczych Unii, jak również 
zainteresowane strony mają możliwość 
uczestniczenia w wysłuchaniu.

Parlament Europejski organizuje 
wysłuchanie publiczne w swojej siedzibie. 
Przedstawiciele Rady, Komisji, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego, Komitetu Regionów oraz 
innych instytucji i organów doradczych 
Unii, przedstawiciele społeczeństwa 
obywatelskiego, partnerów społecznych i 
innych zainteresowanych stron, w tym 
parlamentów narodowych, mają 
możliwość uczestniczenia w wysłuchaniu. 
Wysłuchanie jest transmitowane na żywo 
w internecie, a później jest 
ogólnodostępne na stronie internetowej 
europejskiej inicjatywy obywatelskiej. 

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wysłuchanie jest prowadzone w interesie 
publicznym. Wyłącznym celem 
wysłuchania jest zapewnienie 
wyczerpujących informacji o treści i 
celach inicjatywy.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem wysłuchania jest zapewnienie 
grupie organizatorów forum, na którym 
mogą przedstawić inicjatywę, wyjaśniając 
szczegółowo jej cel oraz proponowane 
konkretne cele ustawodawcze.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja i Parlament Europejski 
dopilnowują wyważonej reprezentacji 
istotnych interesów publicznych i 
prywatnych.

Parlament Europejski dopilnowuje 
wyważonej reprezentacji 
zainteresowanych stron, w tym interesów 
publicznych i prywatnych, jak również 
reprezentacji instytucji i organów 
doradczych Unii, aby zachęcić do 
pluralistycznej debaty publicznej na temat 
zaproponowanej inicjatywy.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest reprezentowana na 
wysłuchaniu na odpowiednim szczeblu.

3. Komisja i Rada są reprezentowane 
na wysłuchaniach na odpowiednim 
szczeblu. Należy zapewnić obecność co 
najmniej jednego członka kolegium 
komisarzy.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W terminie jednego miesiąca od 1. W terminie jednego miesiąca od 
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przedłożenia inicjatywy Komisja 
przyjmuje grupę organizatorów na 
odpowiednim szczeblu, aby umożliwić im 
szczegółowe wyjaśnienie kwestii 
podniesionych w inicjatywie.

przedłożenia ważnej inicjatywy, w 
odniesieniu do której zebrano deklaracje 
poparcia poświadczone zgodnie z art. 8–
12, Komisja przyjmuje grupę 
organizatorów na odpowiednim szczeblu, 
aby umożliwić im szczegółowe 
wyjaśnienie celu  inicjatywy.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W terminie pięciu miesięcy od 
opublikowania inicjatywy zgodnie z art. 14 
ust. 1 i po wysłuchaniu publicznym, 
o którym mowa w art. 14 ust. 2, Komisja 
określa w komunikacie swoje wnioski 
prawne i polityczne dotyczące inicjatywy, 
ewentualne zamierzone działanie oraz 
uzasadnienie podjęcia lub zaniechania 
działania.

W terminie sześciu miesięcy od 
opublikowania inicjatywy zgodnie z art. 14 
ust. 1 i po wysłuchaniu publicznym, 
o którym mowa w art. 14 ust. 2, Komisja 
obszernie i szczegółowo określa 
w komunikacie swoje wnioski prawne 
i polityczne dotyczące inicjatywy, 
ewentualne zamierzone działanie oraz 
zamieszcza wyczerpujące i jasne 
uzasadnienie podjęcia lub zaniechania 
działania zgodnie z zasadą dobrej 
administracji. 

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja i grupa organizatorów może 
poinformować sygnatariuszy o reakcji na 
inicjatywę zgodnie z art. 17 ust. 2 i 3.

3. Komisja i grupa organizatorów 
informują sygnatariuszy o reakcji na 
inicjatywę zgodnie z art. 17 ust. 2 i 3, jeżeli 
takie dane zostały zebrane.
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Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W przypadku dopuszczonej 
inicjatywy obywatelskiej Komisja z 
należytym uwzględnieniem art. 15 ust. 2 
rozporządzenia i jeśli zostanie to 
zaproponowane w komunikacie, w ciągu 
12 miesięcy po opublikowaniu inicjatywy 
przedkłada Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie wniosek ustawodawczy w 
odpowiedzi na inicjatywę. Do celów 
niniejszego artykułu szczególną uwagę 
należy zwrócić na art. 296 ust. 2 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i art. 
41 Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej. Komisja na bieżąco 
informuje grupę organizatorów o swoich 
działaniach związanych z inicjatywą oraz 
o dalszym rozwoju inicjatywy po wydaniu 
jej oficjalnego komunikatu w sprawie 
europejskiej inicjatywy obywatelskiej.

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15a
Działania następcze Parlamentu 

Europejskiego w związku z 
dopuszczonymi inicjatywami 

obywatelskimi
Po upływie 12-miesięcznego okresu, o 
którym mowa w art. 15 ust. 2, Parlament 
Europejski ocenia działania podjęte przez 
Komisję w następstwie jej komunikatu w 
sprawie europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej. W szczególności może on 
przeprowadzić zgodnie z regulaminem 
Parlamentu Europejskiego debatę 
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plenarną poświęconą tej kwestii.
Tego rodzaju debaty mogą zakończyć się 
przyjęciem projektu rezolucji. Jeżeli 
Komisja nie przedłoży wniosku w sprawie 
aktu prawnego, Parlament Europejski 
może podjąć decyzję o skorzystaniu z 
prawa przyznanego mu na mocy art. 225 
TFUE.

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Grupa organizatorów przedstawia dla 
celów publikacji w rejestrze oraz – w 
stosownych przypadkach – na stronie 
internetowej kampanii informacje na temat 
źródeł wsparcia i finansowania inicjatywy 
przekraczających 500 EUR na darczyńcę.

Grupa organizatorów przedstawia dla 
celów publikacji w rejestrze oraz – w 
stosownych przypadkach – na stronie 
internetowej kampanii jasne, rzetelne i 
wyczerpujące informacje dotyczące źródeł 
wsparcia i finansowania inicjatywy 
przekraczających 500 EUR na darczyńcę. 
Należy wyraźnie wskazać sponsorów i 
odpowiadające im kwoty.
Grupa organizatorów podaje ponadto 
nazwy organizacji udzielających jej 
wsparcia na zasadzie dobrowolności, jeżeli 
wsparcia tego nie można wymiernie 
oszacować pod względem ekonomicznym.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest upoważniona do 
przeprowadzania wyrywkowych kontroli 
informacji dotyczących źródeł wsparcia i 
finansowania, do oceny jakości 
dostarczanych informacji oraz do żądania 
od grup organizatorów dodatkowych 
wyjaśnień. Kontrole te mają na celu 
zapewnienie przejrzystości finansowania 
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oraz innych rodzajów wsparcia 
udzielonego grupom organizatorów i 
powinny być przeprowadzane w sposób 
skuteczny, bezstronny i proporcjonalny. 
Przez źródła wsparcia i finansowania 
rozumie się wszelkie zaoferowane środki 
finansowe lub kredyty, dary w naturze, 
dostarczanie towarów lub świadczenie 
usług (w tym wypożyczanie i 
udostępnianie personelu) bądź 
wykonywanie robót o wartości poniżej 
wartości rynkowej lub każdą inną 
transakcję, która daje korzyści 
ekonomiczne, z wyjątkiem wsparcia 
oferowanego na zasadzie wolontariatu 
przez osoby fizyczne.

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – akapit 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja zapewnia pełną przejrzystość 
informacji dotyczących finansowania i 
sponsorowania w drodze kontroli jakości, 
systemu ostrzegania i składania skarg w 
celu zapewnienia, by informacje o 
finansowaniu i sponsorowaniu 
przekazywane przez organizatorów 
europejskiej inicjatywy obywatelskiej były 
prawidłowe.

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – akapit 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu wspierania organizacji inicjatyw 
obywatelskich przydzielane są roczne 
środki z budżetu Unii.
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Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja zwiększa publiczną 
świadomość na temat europejskiej 
inicjatywy obywatelskiej poprzez działania 
komunikacyjne i kampanie informacyjne, 
przyczyniając się tym samym do 
promowania aktywnego uczestnictwa 
obywateli w życiu politycznym Unii.

1. Komisja, Parlament Europejski, 
Rada i państwa członkowskie zwiększają 
publiczną świadomość na temat istnienia, 
celów i funkcjonowania europejskiej 
inicjatywy obywatelskiej poprzez działania 
komunikacyjne oraz kampanie 
informacyjne i promocyjne. Realizując te 
zadania, Komisja wykorzystuje między 
innymi platformy cyfrowe, media 
społecznościowe oraz technologie on-line, 
aby dotrzeć do obywateli i zaangażować 
ich.

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dla celów działań komunikacyjnych 
i informacyjnych dotyczących danej 
inicjatywy oraz z zastrzeżeniem zgody 
sygnatariusza adresy e-mail sygnatariuszy 
mogą być zbierane przez grupę 
organizatorów lub przez Komisję.

Dla celów działań komunikacyjnych 
i informacyjnych dotyczących danej 
inicjatywy oraz z zastrzeżeniem wyraźnej 
zgody sygnatariusza adresy e-mail 
sygnatariuszy mogą być zbierane przez 
grupę organizatorów lub przez Komisję.

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisja informuje ponadto 
aktywnie o europejskiej inicjatywie 
obywatelskiej i korzystaniu z niej przy 
okazji innych działań mających na celu 
promowanie zaangażowania obywateli w 
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działania Unii, jak również w ramach 
promowania obywatelstwa Unii i praw 
obywatelskich oraz informowania o 
działaniach w ramach programu „Europa 
dla Obywateli”.

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1. Podczas przetwarzania danych 
osobowych zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem grupa organizatorów 
inicjatywy obywatelskiej lub, w stosownym 
przypadku, podmiot prawny utworzony 
przez nich oraz właściwe organy państwa 
członkowskiego przestrzegają 
rozporządzenia (UE) 2016/679.

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Grupa organizatorów lub, w 
stosownym przypadku, podmiot prawny 
utworzony przez nich zapewniają, by dane 
osobowe zgromadzone na potrzeby danej 
inicjatywy obywatelskiej nie były 
wykorzystywane do żadnych innych celów 
niż poparcie tej inicjatywy.

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja dokonuje okresowego przeglądu 
funkcjonowania europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej i przedstawia Parlamentowi 

Komisja dokonuje okresowego przeglądu 
funkcjonowania europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej i przedstawia Parlamentowi 
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Europejskiemu oraz Radzie sprawozdanie 
dotyczące stosowania niniejszego 
rozporządzenia nie później niż pięć lat od 
daty rozpoczęcia stosowania niniejszego 
rozporządzenia i co każde kolejne pięć lat. 
Sprawozdania podaje się do wiadomości 
publicznej.

Europejskiemu oraz Radzie sprawozdanie 
dotyczące stosowania niniejszego 
rozporządzenia nie później niż trzy lata od 
daty rozpoczęcia stosowania niniejszego 
rozporządzenia i co każde kolejne trzy lata. 
Sprawozdania podaje się do wiadomości 
publicznej.

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Treść inicjatywy, w odniesieniu do 
której wzywa się Komisję do działania – 
nie więcej niż 1000 znaków.

2. Treść inicjatywy, w odniesieniu do 
której wzywa się Komisję do działania – 
nie więcej niż 1200 znaków bez spacji; 
(skorygowana średnia w każdym języku);

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 8 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

O ile treść załącznika obejmuje nie więcej 
niż 5000 znaków (skorygowana średnia w 
każdym języku), grupa organizatorów 
może zwrócić się do Komisji o jego 
przetłumaczenie na wszystkie języki 
urzędowe Unii.


