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Wniosek dotyczący rozporządzenia
–

POPRAWKI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO*

do wniosku Komisji

---------------------------------------------------------

ROZPORZĄDZENIE

PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/...

z dnia ...

w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 24,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

* Poprawki: tekst nowy lub zmieniony został zaznaczony kursywą i wytłuszczonym drukiem; symbol 
▌sygnalizuje skreślenia.



AM\1179073PL.docx 2/74 PE635.375

PL Zjednoczona w różnorodności PL

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego1, 

uwzględniając opinię Komitetu Regionów2, 

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Traktat o Unii Europejskiej (TUE) ustanawia obywatelstwo Unii. Obywatelom Unii 

(zwanym dalej „obywatelami”) przysługuje prawo do ▌bezpośredniego zwrócenia się do 

Komisji o przedłożenie wniosku dotyczącego aktu prawnego Unii w celu wprowadzenia w 

życie Traktatów, podobne do prawa przyznanego Parlamentowi Europejskiemu na mocy 

art. 255 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) oraz Radzie na mocy art. 

241 TFUE. Europejska inicjatywa obywatelska przyczynia się w ten sposób do 

wzmocnienia demokratycznego funkcjonowania Unii poprzez uczestnictwo obywateli w 

jej życiu demokratycznym i politycznym. Jak wynika ze struktury art. 11 TUE i art. 24 

TFUE, europejską inicjatywę obywatelską należy rozpatrywać w kontekście innych 

środków, za pomocą których obywatele mogą zwrócić uwagę instytucji Unii na określone 

kwestie i które polegają w szczególności na dialogu ze stowarzyszeniami 

przedstawicielskimi i społeczeństwem obywatelskim, konsultacjach z zainteresowanymi 

stronami, petycjach i wnioskach do Rzecznika Praw Obywatelskich.

1 Dz.U. C 237 z 6.7.2018, s. 74.
2 Dz.U. C 247 z 13.7.2018, s. 62.
3 Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia... (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku 

Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia... .
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(2) W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/20111 ustanowiono 

przepisy i procedury na potrzeby europejskiej inicjatywy obywatelskiej, uzupełnione 

rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 1179/20112. 

(3) W swoim sprawozdaniu dotyczącym stosowania rozporządzenia (UE) nr 211/2011 z dnia 

31 marca 2015 r. Komisja wymieniła szereg wyzwań wynikających z wykonywania tego 

rozporządzenia oraz zobowiązała się do dalszego analizowania wpływu tych kwestii na 

skuteczność instrumentu, jakim jest europejska inicjatywa obywatelska, oraz do poprawy 

jego funkcjonowania.

(4) Parlament Europejski w swojej rezolucji z dnia 28 października 2015 r. w sprawie 

europejskiej inicjatywy obywatelskiej3 oraz w swoim projekcie sprawozdania 

ustawodawczego z własnej inicjatywy z dnia 26 czerwca 2017 r.4 wezwał Komisję do 

dokonania przeglądu rozporządzenia (UE) nr 211/2011 oraz rozporządzenia 

wykonawczego (UE) nr 1179/2011.

(5) Niniejsze rozporządzenie zmierza do uczynienia europejskiej inicjatywy obywatelskiej 

bardziej dostępną, mniej obciążającą i łatwiejszą w korzystaniu dla organizatorów 

i zwolenników, a także do wzmocnienia jej monitorowania w celu realizacji jej pełnego 

potencjału ▌jako narzędzia promowania debaty. Powinno również ułatwiać uczestnictwo 

jak największej liczby obywateli w demokratycznym procesie decyzyjnym Unii ▌. 

1 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, s. 1).

2 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1179/2011 z dnia 17 listopada 2011 r. 
ustanawiające specyfikacje techniczne w odniesieniu do systemów zbierania deklaracji on-
line na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 w 
sprawie inicjatywy obywatelskiej (Dz.U. L 301 z 18.11.2011, s. 3).

3 Dz.U. C 355 z 20.10.2017, s. 17.
4 2017/2024 (INL).
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(6) Aby osiągnąć te cele, procedury i warunki wymagane na potrzeby europejskiej inicjatywy 

obywatelskiej powinny być skuteczne, przejrzyste, jasne, proste, przyjazne dla 

użytkownika, dostępne dla osób niepełnosprawnych oraz proporcjonalne względem 

charakteru tego instrumentu. Powinny one także wprowadzać rozsądną równowagę między 

prawami i obowiązkami oraz zapewniać, aby Komisja odpowiednio badała  ważne 

inicjatywy i odpowiadała na nie. 

(7) Należy określić minimalny wiek uprawniający do poparcia inicjatywy. Ten minimalny 

wiek powinien odpowiadać wiekowi, w którym obywatele uzyskują prawo do głosowania 

w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Aby zwiększyć uczestnictwo młodych 

obywateli w życiu demokratycznym Unii, a tym samym osiągnąć pełnię potencjału 

europejskiej inicjatywy obywatelskiej jako instrumentu demokracji uczestniczącej, 

państwa członkowskie, które uznają to za stosowne, powinny mieć możliwość ustalenia 

minimalnego wieku uprawniającego do poparcia inicjatywy na 16 lat i powinny 

odpowiednio poinformować o tym Komisję. Komisja powinna dokonywać okresowego 

przeglądu funkcjonowania europejskiej inicjatywy obywatelskiej, w tym w odniesieniu do 

minimalnego wieku uprawniającego do poparcia inicjatywy. Państwa członkowskie 

zachęca się, aby rozważyły ustanowienie minimalnego wieku na 16 lat zgodnie ze swoimi 

przepisami krajowymi. 
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(8) Zgodnie z art. 11 ust. 4 TUE inicjatywa zwrócenia się do Komisji o przedłożenie, w 

ramach jej uprawnień, odpowiedniego wniosku w sprawach, w odniesieniu do których, 

zdaniem obywateli, stosowanie Traktatów wymaga aktu prawnego Unii, musi zostać 

podjęta przez nie mniej niż milion obywateli Unii mających obywatelstwo znacznej liczby 

państw członkowskich.

(9) W celu zapewnienia reprezentatywności inicjatywy dla interesu Unii przy jednoczesnym 

zapewnieniu, aby instrument ten pozostał łatwy w korzystaniu, minimalną liczbę państw 

członkowskich, z których muszą pochodzić obywatele, należy ustalić na poziomie jednej 

czwartej państw członkowskich. 

(10) W celu zapewnienia, aby inicjatywa była reprezentatywna oraz w celu zapewnienia 

podobnych warunków wsparcia inicjatywy przez obywateli, należy również ustalić 

minimalną liczbę sygnatariuszy pochodzących z każdego z tych państw członkowskich. Ta 

minimalna liczba sygnatariuszy 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.
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(11) Aby uczynić europejskie inicjatywy obywatelskie bardziej otwartymi i bardziej 

widocznymi, organizatorzy mogą wykorzystywać do swoich własnych działań 

promocyjnych i komunikacyjnych języki inne niż języki urzędowe instytucji Unii, które 

zgodnie z porządkiem konstytucyjnym państw członkowskich mają oficjalny status na 

całym ich terytorium lub na jego części. 

(12) Chociaż dane osobowe przetwarzane w ramach stosowania niniejszego rozporządzenia 

mogłyby zawierać wrażliwe dane ▌, z uwagi na charakter europejskiej inicjatywy 

obywatelskiej jako instrumentu demokracji uczestniczącej uzasadniony jest wymóg 

podania danych osobowych przy poparciu inicjatywy oraz przetwarzanie takich danych 

w zakresie niezbędnym do umożliwienia weryfikacji deklaracji poparcia zgodnie z prawem 

krajowym i  praktyką krajową.
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(13) Aby uczynić europejską inicjatywę obywatelską bardziej dostępną ▌, Komisja powinna 

zapewnić obywatelom i grupom organizatorów informacje, pomoc i praktyczne wsparcie, 

w szczególności w zakresie tych aspektów niniejszego rozporządzenia, które wchodzą w 

zakres jej kompetencji. W celu wzmocnienia tych działań informacyjnych i pomocowych 

Komisja powinna również udostępnić internetową platformę współpracy, która zapewni 

specjalne forum dyskusyjne i niezależne wsparcie, informacje oraz porady prawne 

dotyczące europejskiej inicjatywy obywatelskiej. Platforma powinna być otwarta dla 

obywateli, grup organizatorów, organizacji i ekspertów zewnętrznych mających 

doświadczenie w organizowaniu europejskich inicjatyw obywatelskich. Platforma 

powinna być dostępna dla osób niepełnosprawnych.

(14) Aby umożliwić grupom organizatorów zarządzanie ich inicjatywami przez cały czas 

trwania procedury, Komisja powinna udostępnić internetowy rejestr europejskiej 

inicjatywy obywatelskiej (zwany dalej „rejestrem”). Aby zwiększyć świadomość oraz 

zapewnić przejrzystość wszystkich inicjatyw, rejestr powinien obejmować publicznie 

dostępną stronę internetową zawierającą kompleksowe informacje dotyczące 

europejskiej inicjatywy obywatelskiej ogólnie, a także aktualne informacje dotyczące 

poszczególnych inicjatyw, ich statusu oraz zadeklarowanych źródeł wsparcia i 

finansowania na podstawie informacji przedłożonych przez grupę organizatorów.
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(15) W celu zapewnienia bliższego kontaktu z obywatelami oraz zwiększenia świadomości w 

zakresie europejskiej inicjatywy obywatelskiej państwa członkowskie powinny ustanowić 

jeden lub większą liczbę punktów kontaktowych na swoich terytoriach, aby zapewnić 

obywatelom informacje i pomoc w związku z europejską inicjatywą obywatelską. Taka 

informacja i pomoc powinny dotyczyć w szczególności tych aspektów niniejszego 

rozporządzenia, których wdrożenie należy do kompetencji organów krajowych państw 

członkowskich lub które dotyczą mającego zastosowanie prawa krajowego oraz w 

odniesieniu do których organy te są najlepiej przygotowane do udzielania obywatelom i 

grupom organizatorów informacji i pomocy. W stosownych przypadkach państwa 

członkowskie powinny dążyć do synergii ze służbami udzielającymi wsparcia w zakresie 

stosowania podobnych instrumentów krajowych. Komisja, w tym jej przedstawicielstwa w 

państwach członkowskich, powinna zapewniać ścisłą współpracę z krajowymi punktami 

kontaktowymi w odniesieniu do tych działań w zakresie informacji i pomocy, w tym, w 

stosownych przypadkach, działań w zakresie komunikacji na poziomie Unii.
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(16) Aby pomyślnie rozpocząć inicjatywy obywatelskie i zarządzać nimi, potrzebna jest 

minimalna struktura organizacyjna. Struktura ta powinna przybrać formę grupy 

organizatorów złożonej z osób fizycznych mających miejsce zamieszkania w co najmniej 

siedmiu różnych państwach członkowskich, aby zachęcać do podnoszenia kwestii o 

ogólnounijnym znaczeniu oraz wspierać refleksję nad tymi kwestiami. Z myślą o 

przejrzystości oraz o sprawnej i skutecznej komunikacji grupa organizatorów powinna 

wyznaczyć przedstawiciela w celu pośredniczenia między grupą organizatorów a 

instytucjami Unii przez cały czas trwania procedury. Grupa organizatorów powinna mieć 

możliwość stworzenia – zgodnie z prawem krajowym – podmiotu prawnego w celu 

zarządzania inicjatywą. Taki podmiot prawny powinien być uznawany za grupę 

organizatorów do celów niniejszego rozporządzenia.

(17) Chociaż odpowiedzialność i sankcje w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

pozostaną uregulowane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/6791, grupa organizatorów powinna ponosić solidarną odpowiedzialność, zgodnie z 

mającym zastosowanie prawem krajowym, z tytułu wszelkich szkód spowodowanych 

przez jej członków przy organizacji inicjatywy za sprawą czynów zabronionych 

popełnionych umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Państwa członkowskie 

powinny zapewnić, aby grupa organizatorów podlegała odpowiednim sankcjom za 

naruszenia niniejszego rozporządzenia.

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).
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(18) W celu zapewnienia spójności i przejrzystości w związku z inicjatywami oraz w celu 

uniknięcia sytuacji, w której podpisy zbierane są dla inicjatywy niespełniającej warunków 

określonych w Traktatach i w niniejszym rozporządzeniu, inicjatywy spełniające warunki 

określone w niniejszym rozporządzeniu powinny być zarejestrowane przez Komisję przed 

rozpoczęciem zbierania deklaracji poparcia od obywateli. Dokonując rejestracji Komisja 

powinna  w pełni przestrzegać obowiązku uzasadnienia zgodnie z art. 296 akapit drugi 

TFUE oraz ogólnej zasady dobrej administracji określonej w art. 41 Karty praw 

podstawowych Unii Europejskiej. 
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(19) Aby uczynić europejską inicjatywę obywatelską skuteczną i bardziej dostępną, ▌mając na 

uwadze, że procedury i warunki wymagane na potrzeby europejskiej inicjatywy 

obywatelskiej powinny być jasne, proste, przyjazne dla użytkownika i proporcjonalne oraz 

aby zapewnić rejestrację jak największej liczby inicjatyw, właściwe jest częściowe 

rejestrowanie inicjatyw w przypadku, gdy jedynie część (lub części) inicjatywy spełnia 

(spełniają) wymogi rejestracji przewidziane w niniejszym rozporządzeniu. Inicjatywy 

powinny być rejestrowane częściowo, pod warunkiem że ▌część inicjatywy, w tym jej 

główne cele, nie wykracza w sposób oczywisty poza ramy uprawnień Komisji w zakresie 

przedłożenia wniosku dotyczącego aktu prawnego Unii w celu wprowadzenia w życie 

Traktatów, a wszystkie pozostałe wymogi w zakresie rejestracji są spełnione. Należy 

zapewnić jasność i przejrzystość co do zakresu częściowej rejestracji, a potencjalni 

sygnatariusze powinni być informowani o zakresie rejestracji oraz o fakcie, że deklaracje 

poparcia są zbierane wyłącznie w odniesieniu do zakresu rejestracji inicjatywy. Komisja 

powinna w sposób wystarczająco szczegółowy poinformować grupę organizatorów o 

przyczynach podjęcia decyzji o odmowie rejestracji lub jedynie częściowej rejestracji 

inicjatywy oraz o wszystkich możliwych dostępnych dla nich sądowych i pozasądowych 

środkach prawnych.
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(20) Deklaracje poparcia inicjatywy należy zebrać w określonym terminie. W celu zapewnienia 

dalszej aktualności inicjatywy, przy jednoczesnym uwzględnieniu złożoności procedury 

zbierania deklaracji poparcia w całej Unii, termin ten nie powinien być dłuższy niż 12 

miesięcy od daty rozpoczęcia zbierania określonej przez grupę organizatorów. Grupa 

organizatorów powinna mieć możliwość wyboru daty rozpoczęcia zbierania deklaracji w 

okresie sześciu miesięcy od rejestracji inicjatywy. Grupa organizatorów powinna 

poinformować Komisję o wybranej dacie najpóźniej 10 dni roboczych przed tą datą. Aby 

zapewnić koordynację działań z organami krajowymi, Komisja powinna poinformować 

państwa członkowskie o dacie zgłoszonej przez grupę organizatorów. 

(21) Aby uczynić europejską inicjatywę obywatelską bardziej dostępną, mniej obciążającą 

i łatwiejszą w korzystaniu dla organizatorów i obywateli Komisja powinna stworzyć 

i obsługiwać centralny system zbierania deklaracji poparcia on-line. System ten powinien 

być udostępniany bezpłatnie grupom organizatorów i mieć niezbędne cechy techniczne 

umożliwiające zbieranie deklaracji on-line, w tym hosting i oprogramowanie, a także 

udogodnienia w zakresie dostępności zapewniające możliwość udzielenia poparcia dla 

inicjatywy przez obywateli niepełnosprawnych. System ten należy stworzyć i utrzymywać 

zgodnie z decyzją Komisji (UE, Euratom) 2017/461.

1 Decyzja Komisji (UE, Euratom) 2017/46 z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie 
bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Komisji Europejskiej (Dz.U. L 6 
z 11.1.2017, s. 40).
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(22) Obywatele powinni mieć możliwość poparcia inicjatyw on-line lub w formie papierowej, 

podając jedynie dane osobowe określone w załączniku III do niniejszego rozporządzenia. 

Państwa członkowskie powinny poinformować Komisję, czy chcą być objęte, 

odpowiednio, częścią A czy B załącznika III. Obywatele korzystający z centralnego 

systemu zbierania deklaracji on-line do celów europejskiej inicjatywy obywatelskiej 

powinni mieć możliwość poparcia inicjatywy on-line z wykorzystaniem notyfikowanych 

środków identyfikacji elektronicznej lub przez złożenie podpisu elektronicznego w 

rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/20141. W tym 

celu Komisja i państwa członkowskie powinny wdrożyć odpowiednie parametry 

techniczne w ramach tego rozporządzenia ▌. Obywatele powinni podpisywać deklarację 

poparcia tylko raz.

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 
2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do 
transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 
1999/93/WE (Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 73).
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(23) Aby ułatwić przejście do nowego centralnego systemu zbierania deklaracji on-line, grupa 

organizatorów powinna nadal mieć możliwość tworzenia własnych systemów zbierania 

deklaracji on-line oraz zbierania deklaracji poparcia za pośrednictwem tego systemu w 

odniesieniu do inicjatyw zarejestrowanych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem do 

dnia 31 grudnia 2022 r. Grupa organizatorów powinna korzystać z jednego 

indywidualnego systemu zbierania deklaracji on-line dla każdej inicjatywy. Indywidualny 

system zbierania deklaracji on-line stworzony i obsługiwany przez grupę organizatorów 

powinien mieć odpowiednie cechy techniczne i cechy bezpieczeństwa w celu zapewnienia 

bezpiecznego zbierania, przechowywania i przekazywania danych przez cały czas trwania 

procedury. W tym celu Komisja, we współpracy z państwami członkowskimi, powinna 

określić szczegółowe specyfikacje techniczne w odniesieniu do indywidualnych systemów 

zbierania deklaracji on-line. Komisja powinna mieć możliwość zwrócenia się o poradę do 

Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA), która wspiera 

instytucje Unii w opracowywaniu i wdrażaniu polityk związanych z bezpieczeństwem sieci 

i systemów informacyjnych.
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(24) Państwa członkowskie powinny weryfikować zgodność indywidualnych systemów 

zbierania deklaracji on-line stworzonych przez grupy organizatorów z wymogami 

niniejszego rozporządzenia oraz wydać dokument poświadczający taką zgodność, zanim 

deklaracje poparcia zostaną zebrane. Poświadczanie indywidualnych systemów zbierania 

deklaracji on-line powinno być prowadzone przez właściwe organy krajowe państw 

członkowskich, w których przechowywane są dane zebrane za pośrednictwem 

indywidualnego systemu zbierania deklaracji on-line. Bez uszczerbku dla uprawnień 

krajowych organów nadzorczych wynikających z rozporządzenia (UE) 2016/679 państwa 

członkowskie powinny wyznaczyć właściwy organ krajowy odpowiedzialny za 

certyfikację systemów. Państwa członkowskie powinny wzajemnie uznawać certyfikaty 

wydawane przez swoje właściwe organy.

(25) W przypadku gdy inicjatywa uzyskała niezbędne deklaracje poparcia od sygnatariuszy, 

każde państwo członkowskie powinno odpowiadać za weryfikację i poświadczenie 

deklaracji poparcia podpisanych przez swoich obywateli, aby ocenić, czy osiągnięto 

wymaganą minimalną liczbę sygnatariuszy mających prawo do poparcia europejskiej 

inicjatywy obywatelskiej. Mając na uwadze potrzebę ograniczenia obciążenia 

administracyjnego dla państw członkowskich, taka weryfikacja powinna być 

przeprowadzona na podstawie odpowiednich kontroli, które mogą opierać się na losowym 

doborze próby. Państwa członkowskie powinny wydać dokument poświadczający liczbę 

otrzymanych ważnych deklaracji poparcia. 
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(26) W celu promowania uczestnictwa i debaty publicznej dotyczącej kwestii podniesionych 

w inicjatywie, w przypadku 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 poziomie Unii. ▌ Parlament Europejski powinien zorganizować 

wysłuchanie publiczne w terminie trzech miesięcy od przedłożenia inicjatywy Komisji. 

Parlament Europejski powinien zapewnić wyważoną reprezentację interesów odnośnych 

zainteresowanych stron, w tym społeczeństwa obywatelskiego, partnerów społecznych 

oraz ekspertów. Komisja powinna być reprezentowana na odpowiednim szczeblu. Rada, 

inne instytucje i organy doradcze Unii, a także zainteresowane strony, powinny mieć 

możliwość uczestnictwa w wysłuchaniu, aby zagwarantować jego otwarty charakter oraz 

wzmocnić związany z nim interes publiczny. 

(27) Parlament Europejski, jako instytucja, w której obywatele są bezpośrednio 

reprezentowani na poziomie Unii, powinien być uprawniony do oceny poparcia dla 

ważnej inicjatywy po jej przedłożeniu i po dotyczącym jej wysłuchaniu publicznym. 

Parlament Europejski powinien mieć również możliwość oceny działań podjętych przez 

Komisję w odpowiedzi na inicjatywę i przedstawionych w jej komunikacie.
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(28) W celu zapewnienia skutecznego uczestnictwa obywateli w życiu demokratycznym Unii 

Komisja powinna zbadać ważną inicjatywę oraz odpowiedzieć na nią. Komisja powinna 

zatem sformułować 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 działania, jakie zamierza podjąć, w tym 

czy przyjmie wniosek dotyczący aktu prawnego Unii w odpowiedzi na inicjatywę, oraz 

powinna podobnie przedstawić powody, jeżeli nie zamierza podejmować żadnego 

działania. Komisja powinna badać inicjatywy zgodnie z ogólnymi zasadami dobrej 

administracji określonymi w art. 41 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.
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(29) W celu zapewnienia przejrzystości swojego finansowania i wsparcia, grupa organizatorów 

powinna zapewnić regularnie aktualizowane i szczegółowe informacje o źródłach 

finansowania i wsparcia ▌dla swojej inicjatywy między datą rejestracji a datą, w której 

inicjatywa zostanie przedłożona Komisji. Informacje te powinny zostać podane do 

wiadomości publicznej w rejestrze oraz na publicznie dostępnej stronie internetowej 

poświęconej europejskiej inicjatywie obywatelskiej. Deklaracja dotycząca źródeł 

finansowania i wsparcia złożona przez grupę organizatorów powinna zawierać 

informacje na temat wsparcia finansowego powyżej 500 EUR na darczyńcę, a także na 

temat organizacji udzielających pomocy grupie organizatorów, na zasadzie 

dobrowolnego udziału, jeżeli wsparcia tego nie można wymiernie oszacować pod 

względem ekonomicznym. Podmioty, w szczególności organizacje, które na podstawie 

Traktatów uczestniczą w kształtowaniu europejskiej świadomości politycznej i wyrażaniu 

woli obywateli Unii, powinny mieć możliwość promowania oraz finansowania i 

wspierania ▌inicjatyw, pod warunkiem że będą to czyniły zgodnie z procedurami i 

warunkami określonymi w niniejszym rozporządzeniu ▌.

(30) W celu zapewnienia pełnej przejrzystości Komisja powinna stworzyć w rejestrze oraz na 

publicznie dostępnej stronie internetowej poświęconej europejskiej inicjatywie 

obywatelskiej formularz umożliwiający złożenie skargi dotyczącej kompletności i 

poprawności informacji na temat źródeł finansowania i wsparcia zadeklarowanych przez 

grupy organizatorów. Komisja powinna być uprawniona do zwracania się do grupy 

organizatorów o wszelkie dodatkowe informacje w związku ze skargami oraz, w razie 

konieczności, do aktualizowania w rejestrze informacji o zadeklarowanych źródłach 

finansowania i wsparcia.
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(31) Rozporządzenie ▌(UE) 2016/679 ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych 

prowadzonego w ramach niniejszego rozporządzenia. W związku z tym, mając na uwadze 

pewność prawa, należy wyjaśnić, że przedstawiciel grupy organizatorów lub – 

w stosownych przypadkach – podmiot prawny utworzony w celu zarządzania inicjatywą 

oraz właściwe organy państw członkowskich są uznawani za administratorów danych 

w rozumieniu rozporządzenia (UE) 2016/679 w odniesieniu do przetwarzania danych 

osobowych podczas zbierania deklaracji poparcia, adresów e-mail i danych na temat 

darczyńców inicjatyw oraz do celów weryfikacji i poświadczenia deklaracji poparcia, a 

także określić maksymalny termin zatrzymywania danych osobowych zebranych na 

potrzeby inicjatywy obywatelskiej. Przedstawiciel grupy organizatorów lub – w 

stosownych przypadkach – podmiot prawny utworzony w celu zarządzania inicjatywą oraz 

właściwe organy państw członkowskich, działając w charakterze administratorów danych, 

powinni podejmować wszystkie odpowiednie środki w celu wypełnienia obowiązków 

nałożonych rozporządzeniem (UE) 2016/679, w szczególności związanych ze zgodnością z 

prawem przetwarzania oraz bezpieczeństwem działań dotyczących przetwarzania, 

podawania informacji oraz praw osób, których dotyczą dane.
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▌

(32) Do przetwarzania danych osobowych przez Komisję w ramach stosowania niniejszego 

rozporządzenia zastosowanie ma rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2018/17251 ▌. Należy doprecyzować, że Komisja powinna być uważana za 

administratora danych w rozumieniu rozporządzenia (UE) 2018/1725 w odniesieniu do 

przetwarzania danych osobowych w rejestrze, internetowej platformy współpracy, 

centralnego systemu zbierania deklaracji on-line i zbierania adresów e-mail. Komisja 

powinna utworzyć i obsługiwać zgodnie z niniejszym rozporządzeniem centralny system 

zbierania deklaracji on-line umożliwiający grupie organizatorów zbieranie deklaracji 

poparcia ich inicjatyw on-line. Komisja oraz przedstawiciel grupy organizatorów lub – w 

stosownych przypadkach – podmiot prawny utworzony w celu zarządzania inicjatywą 

powinni być wspólnie administratorami w rozumieniu rozporządzenia (UE) 2016/679 w 

odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w centralnym systemie zbierania 

deklaracji on-line. 

(33) Aby przyczynić się do promowania aktywnego uczestnictwa obywateli w życiu 

politycznym Unii Komisja powinna zwiększać świadomość społeczną na temat 

europejskiej inicjatywy obywatelskiej, wykorzystując w szczególności technologie cyfrowe 

i media społecznościowe oraz działania propagujące obywatelstwo Unii i prawa 

obywateli. Parlament Europejski powinien wnosić wkład w działania komunikacyjne 

Komisji.

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 
2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 
1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39).
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(34) Aby ułatwiać komunikację z sygnatariuszami oraz informować ich o działaniach 

podjętych w odpowiedzi na inicjatywę, Komisja i grupa organizatorów powinny mieć 

możliwość zbierania – zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych – adresów e-

mail sygnatariuszy ▌. Zbieranie adresów e-mail powinno być fakultatywne i zależne od 

wyraźnej zgody sygnatariuszy. Adresy e-mail nie powinny być zbierane jako część 

formularzy deklaracji poparcia, a potencjalni sygnatariusze powinni być informowani, że 

ich prawo do poparcia inicjatywy nie jest zależne od udzielenia zgody na zbieranie ich 

adresów e-mail. 

(35) W celu dostosowania niniejszego rozporządzenia do przyszłych potrzeb należy przekazać 

Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 TFUE w odniesieniu do 

zmiany załączników do niniejszego rozporządzenia. Szczególnie ważne jest, aby w czasie 

prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie 

ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w 

Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 

stanowienia prawa1. W szczególności, aby zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i 

Radzie udział na równych zasadach w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te 

otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a 

eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup 

eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

1 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 6.
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(36) W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania niniejszego rozporządzenia 

należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze, w szczególności w odniesieniu do 

określania specyfikacji technicznych dla systemów zbierania deklaracji on-line zgodnie 

z niniejszym rozporządzeniem. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z 

rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/20111.

(37) Zgodnie z zasadą proporcjonalności konieczne i stosowne jest przyjęcie przepisów 

regulujących europejską inicjatywę obywatelską, aby osiągnąć podstawowy cel, jakim jest 

wzmocnienie udziału obywateli w demokratycznym i politycznym życiu Unii. Niniejsze 

rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia założonych celów, 

zgodnie z art. 5 ust. 4 TUE.

(38) Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych i jest zgodne z zasadami 

uznanymi w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej▌.

(39) Dla zapewnienia pewności prawa i jasności rozporządzenie (UE) nr 211/2011 powinno 

zostać uchylone.

(40) Zgodnie z art. 28 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 

45/20012 skonsultowano się z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych, który wydał 

formalne uwagi w dniu 19 grudnia 2017 r.,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 
2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa 
członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 
28.2.2011, s. 13).

2 Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 
2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez 
instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 
12.1.2001, s. 1).
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ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie ustanawia procedury i warunki wymagane na potrzeby inicjatywy 

zwrócenia się do Komisji ▌o przedłożenie, w ramach jej uprawnień, odpowiedniego wniosku w 

sprawach, w odniesieniu do których, zdaniem obywateli Unii, wprowadzenie w życie Traktatów 

wymaga aktu prawnego Unii (zwanej dalej „europejską inicjatywą obywatelską” lub „inicjatywą”).

Artykuł 2

Prawo do poparcia europejskiej inicjatywy obywatelskiej

1. Każdy obywatel Unii co najmniej w wieku uprawniającym do głosowania w wyborach do 

Parlamentu Europejskiego ma prawo do poparcia inicjatywy poprzez podpisanie 

deklaracji poparcia zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. 

Państwa członkowskie mogą ustalić minimalny wiek uprawniający do poparcia 

inicjatywy na 16 lat, zgodnie ze swoimi przepisami krajowymi, i w takim przypadku 

odpowiednio informują o tym Komisję.
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2. Zgodnie z mającym zastosowanie prawem państwa członkowskie i Komisja zapewniają, 

aby osoby niepełnosprawne mogły korzystać z przysługującego im prawa do popierania 

inicjatyw i mogły mieć dostęp do wszystkich odnośnych źródeł informacji o inicjatywach 

na równi z innymi obywatelami.

Artykuł 3

Wymagana liczba sygnatariuszy

1. Inicjatywa jest ważna, jeżeli:

a) uzyskała poparcie co najmniej miliona obywateli Unii zgodnie z art. 2 ust. 1 

(zwanych dalej „sygnatariuszami”) z co najmniej jednej czwartej państw 

członkowskich; oraz

b) w co najmniej jednej czwartej państw członkowskich liczba sygnatariuszy 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, w chwili rejestracji inicjatywy.

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

obywatelem, niezależnie od miejsca, w którym podpisał deklarację poparcia.
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Artykuł 4

Informacje i pomoc ze strony Komisji oraz państw członkowskich

1. Komisja ▌zapewnia obywatelom i grupom organizatorów łatwo dostępne i kompleksowe 

informacje dotyczące europejskiej inicjatywy obywatelskiej i pomoc w związku z nią, w 

tym poprzez przekierowywanie ich do odpowiednich źródeł informacji i pomocy. 

Komisja podaje do publicznej wiadomości, zarówno online i jak w formie papierowej, we 

wszystkich językach urzędowych instytucji Unii, przewodnik dotyczący europejskiej 

inicjatywy obywatelskiej. 

2. Komisja udostępnia bezpłatnie internetową platformę współpracy na potrzeby europejskiej 

inicjatywy obywatelskiej. 

Platforma zapewnia porady praktyczne i prawne oraz forum dyskusyjne dotyczące 

europejskiej inicjatywy obywatelskiej do celów wymiany informacji i najlepszych praktyk 

między obywatelami, grupami organizatorów, zainteresowanymi stronami, 

organizacjami pozarządowymi, ekspertami oraz innymi instytucjami i organami Unii, 

które chcą w niej uczestniczyć. 



AM\1179073PL.docx 26/74 PE635.375

PL Zjednoczona w różnorodności PL

Platforma musi być dostępna dla osób niepełnosprawnych.

Koszty obsługi oraz utrzymania platformy pokrywane są z budżetu ogólnego Unii 

Europejskiej.

3. Komisja udostępnia rejestr on-line umożliwiający grupom organizatorów zarządzanie ich 

inicjatywami przez cały czas trwania procedury. 

Rejestr obejmuje publicznie dostępną stronę internetową zawierającą ogólne informacje 

dotyczące europejskiej inicjatywy obywatelskiej, a także poszczególnych inicjatyw i ich 

odpowiedniego statusu.

Komisja regularnie aktualizuje rejestr poprzez udostępnianie informacji dostarczonych 

przez grupę organizatorów. 

4. Po zarejestrowaniu inicjatywy przez Komisję zgodnie z art. 6 Komisja zapewnia 

tłumaczenie treści inicjatywy, wraz z załącznikiem do niej, na wszystkie języki urzędowe 

instytucji Unii, w granicach określonych w załączniku II, w celu publikacji w rejestrze 

oraz wykorzystania do zbierania deklaracji poparcia zgodnie z niniejszym 

rozporządzeniem. ▌
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Grupa organizatorów może ponadto zapewnić tłumaczenie na wszystkie języki urzędowe 

instytucji Unii dodatkowych informacji o inicjatywie, a także – jeśli taki istnieje – projektu 

aktu prawnego, o którym mowa w załączniku II, przedłożonego zgodnie z art. 6 ust. 2. Za 

tłumaczenia te odpowiada grupa organizatorów. Treść tłumaczeń zapewnianych przez 

grupę organizatorów musi odpowiadać treści inicjatywy przedłożonej zgodnie z art. 6 ust. 

2.

Komisja zapewnia publikację w rejestrze oraz na publicznie dostępnej stronie 

internetowej poświęconej europejskiej inicjatywie obywatelskiej informacji 

przedłożonych zgodnie z art. 6 ust. 2 oraz tłumaczeń przedłożonych zgodnie z niniejszym 

ustępem.

5. Komisja opracowuje ▌usługę wymiany plików na potrzeby przekazywania deklaracji 

poparcia właściwym organom państw członkowskich zgodnie z art. 12, ▌oraz udostępnia 

ją bezpłatnie grupom organizatorów.

6. Każde państwo członkowskie ustanawia jeden lub większą liczbę punktów kontaktowych 

w celu bezpłatnego zapewnienia grupom organizatorów informacji i pomocy zgodnie z 

mającym zastosowanie prawem unijnym i krajowym.
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ROZDZIAŁ II

PRZEPISY PROCEDURALNE

Artykuł 5

Grupa organizatorów

1. Inicjatywę przygotowuje i zarządza nią grupa złożona z co najmniej siedmiu osób 

fizycznych (zwana dalej „grupą organizatorów”). Dla celów ustalenia tej minimalnej 

liczby nie liczy się posłów do Parlamentu Europejskiego.

2. Członkowie grupy organizatorów muszą być obywatelami Unii w wieku uprawniającym 

ich do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, mającymi miejsce 

zamieszkania w co najmniej siedmiu różnych państwach członkowskich, w chwili 

rejestracji inicjatywy. 

W odniesieniu do każdej inicjatywy Komisja publikuje w rejestrze imiona i nazwiska 

wszystkich członków grupy organizatorów zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725.

3. Grupa organizatorów wyznacza dwóch spośród swoich członków, odpowiednio, na 

przedstawiciela i zastępcę, którzy będą odpowiedzialni za pośredniczenie w kontaktach 

między grupą organizatorów a instytucjami Unii przez cały czas trwania procedury i którzy 

są upoważnieni do działania w imieniu grupy organizatorów (zwanych dalej „osobami 

wyznaczonymi do kontaktów”). 
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Grupa organizatorów może również wyznaczyć nie więcej niż dwie inne osoby fizyczne 

wybrane spośród jej członków lub w inny sposób, które są upoważnione do działania w 

imieniu osób wyznaczonych do kontaktów w celu pośredniczenia w kontaktach z 

instytucjami Unii przez cały czas trwania procedury.

4. Grupa organizatorów informuje Komisję o wszelkich zmianach dotyczących jej składu 

przez cały czas trwania procedury oraz przedstawia odpowiedni dowód spełnienia 

wymogów określonych w ust. 1 i 2. Zmiany w składzie grupy organizatorów odzwierciedla 

się w formularzu deklaracji poparcia, a imiona i nazwiska aktualnych i byłych członków 

grupy organizatorów pozostają dostępne w rejestrze przez cały czas trwania procedury.

5. Bez uszczerbku dla odpowiedzialności przedstawiciela grupy organizatorów jako 

administratora danych wynikającej z art. 82 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/679 

członkowie grupy organizatorów ponoszą solidarną odpowiedzialność ▌z tytułu wszelkich 

szkód spowodowanych przy organizacji inicjatywy za sprawą czynów zabronionych 

popełnionych umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, zgodnie z mającym 

zastosowanie prawem krajowym.
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6. Bez uszczerbku dla sankcji przewidzianych w art. 84 rozporządzenia (UE) 2016/679 

państwa członkowskie zapewniają, aby członkowie grupy organizatorów, zgodnie z 

prawem krajowym, podlegali skutecznym, proporcjonalnym i odstraszającym sankcjom za 

naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia, w szczególności za:

a) składanie nieprawdziwych oświadczeń;

b) bezprawne wykorzystywanie danych.

7. W przypadku gdy zgodnie z prawem krajowym danego państwa członkowskiego 

utworzono podmiot prawny specjalnie w celu zarządzania daną inicjatywą, ten podmiot 

prawny uznaje się do celów, odpowiednio, ust. 5 i 6 niniejszego artykułu, art. 6 ust. 2 i ust. 

4–7 i art. 7–19 oraz załączników II–VII za grupę organizatorów lub jej członków, pod 

warunkiem że członek grupy organizatorów wyznaczony na jej przedstawiciela jest 

upoważniony do działania w imieniu takiego podmiotu prawnego.
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Artykuł 6

Rejestracja

1. Deklaracje poparcia inicjatywy mogą być zbierane wyłącznie po zarejestrowaniu danej 

inicjatywy przez Komisję.

2. Grupa organizatorów przedkłada Komisji wniosek o rejestrację za pośrednictwem rejestru. 

Przedkładając wniosek, grupa organizatorów:

a) przekazuje również informacje, o których mowa w załączniku II, w jednym 

z języków urzędowych instytucji Unii;

b) wskazuje również siedmiu członków, którzy będą uwzględniani do celów art. 5 ust. 1 

i 2, w przypadku gdy grupa organizatorów składa się z więcej niż siedmiu członków;

c) w stosownych przypadkach – wskazuje również, że na podstawie art. 5 ust. 7 

powołano podmiot prawny.

Bez uszczerbku dla ust. 5 i 6 Komisja podejmuje decyzję w sprawie wniosku o rejestrację 

w terminie dwóch miesięcy od jego złożenia. 
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3. Komisja dokonuje rejestracji inicjatywy, jeżeli: 

a) grupa organizatorów przedstawiła odpowiednie dowody spełnienia przez nią 

wymogów określonych w art. 5 ust. 1 i 2 oraz wyznaczyła osoby wyznaczone do 

kontaktów zgodnie z art. 5 ust. 3 akapit pierwszy,

b) w sytuacji, o której mowa w art. 5 ust. 7, podmiot prawny utworzono specjalnie w 

celu zarządzania daną inicjatywą, a członek grupy organizatorów wyznaczony na jej 

przedstawiciela jest upoważniony do działania w imieniu tego podmiotu prawnego,

c) żadna z części inicjatywy nie wykracza w sposób oczywisty poza uprawnienia 

Komisji w zakresie przedkładania wniosku dotyczącego aktu prawnego Unii w celu 

wprowadzenia w życie Traktatów, 

d) inicjatywa nie jest oczywistym nadużyciem i nie jest w sposób wyraźny niepoważna 

lub dokuczliwa, 

e) inicjatywa nie jest w sposób oczywisty sprzeczna z wartościami Unii określonymi 

w art. 2 TUE oraz z prawami zapisanymi w Karcie praw podstawowych Unii 

Europejskiej.
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Do celów ustalenia, czy zostały spełnione wymogi określone w akapicie pierwszym lit. a)–

e) niniejszego ustępu, Komisja ocenia informacje dostarczone przez grupę organizatorów 

zgodnie z ust. 2.

Jeżeli jeden lub większa liczba wymogów określonych w akapicie pierwszym lit. a)–e) 

niniejszego ustępu nie jest spełniona, Komisja odmawia zarejestrowania inicjatywy, bez 

uszczerbku dla ust. 4 i 5.

4. W przypadku uznania, że spełnione zostały wymogi określone w ust. 3 akapit pierwszy lit. 

a), b), d) i e), natomiast nie spełniono wymogu określonego w ust. 3 akapit pierwszy lit. c), 

Komisja informuje grupę organizatorów o swojej ocenie i jej uzasadnieniu w terminie 

miesiąca od złożenia wniosku o rejestrację. 

W takim przypadku grupa organizatorów może dokonać zmiany inicjatywy w celu 

uwzględnienia oceny Komisji, aby zapewnić zgodność inicjatywy z wymogiem 

określonym w ust. 3 akapit pierwszy lit. c), utrzymać albo wycofać pierwotną inicjatywę. 

Grupa organizatorów informuje Komisję o swoim wyborze w terminie dwóch miesięcy od 

otrzymania oceny Komisji wraz z jej uzasadnieniem oraz – w stosownych przypadkach – 

przedkłada zmiany w pierwotnej inicjatywie.
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W przypadku gdy grupa organizatorów zmienia lub utrzymuje swoją pierwotną inicjatywę 

zgodnie z akapitem drugim niniejszego ustępu, Komisja:

a) dokonuje rejestracji inicjatywy, jeżeli spełnia ona wymóg określony w ust. 3 akapit 

pierwszy lit. c);

b) dokonuje częściowej rejestracji inicjatywy, jeżeli ▌ część inicjatywy, w tym jej 

główne cele, nie wykracza w sposób oczywisty poza uprawnienia Komisji w zakresie 

przedkładania wniosku dotyczącego aktu prawnego Unii w celu wprowadzenia w 

życie Traktatów,

c) w przeciwnym razie odmawia zarejestrowania inicjatywy.

Komisja podejmuje decyzję w sprawie wniosku o rejestrację w terminie miesiąca od 

otrzymania od grupy organizatorów informacji, o której mowa w akapicie drugim 

niniejszego ustępu.

5. Inicjatywa obywatelska, która została zarejestrowana, jest podawana do publicznej 

wiadomości w rejestrze. 

W przypadku gdy Komisja dokonuje częściowej rejestracji inicjatywy, publikuje 

w rejestrze informację dotyczącą zakresu rejestracji inicjatywy. W takim przypadku grupa 

organizatorów zapewnia, aby potencjalni sygnatariusze byli poinformowani o zakresie 

rejestracji inicjatywy oraz o fakcie, że deklaracje poparcia są zbierane wyłącznie 

w odniesieniu do zakresu rejestracji.
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6. Komisja dokonuje rejestracji inicjatywy w ramach jednego numeru rejestracyjnego oraz 

informuje o tym grupę organizatorów. 

7. W przypadku odmowy rejestracji lub częściowej rejestracji inicjatywy zgodnie z ust. 4 

Komisja podaje powody swojej decyzji i informuje o nich grupę organizatorów. Informuje 

grupę organizatorów również o wszystkich możliwych dostępnych dla niej sądowych 

i pozasądowych środkach prawnych.

Komisja podaje do publicznej wiadomości w rejestrze oraz na publicznie dostępnej 

stronie internetowej poświęconej europejskiej inicjatywie obywatelskiej wszystkie decyzje 

w sprawie wniosków o rejestrację, które przyjmuje zgodnie z niniejszym artykułem.

8. Komisja informuje Parlament Europejski, Radę, Europejski Komitet Ekonomiczno-

Społeczny i Komitet Regionów o zarejestrowaniu inicjatywy.
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Artykuł 7

Wycofanie inicjatywy

W dowolnym momencie przed przedłożeniem inicjatywy Komisji zgodnie z art. 13 grupa 

organizatorów może wycofać inicjatywę zarejestrowaną zgodnie z art. 6. Wycofanie takie zostaje 

opublikowane w rejestrze.

Artykuł 8

Okres zbierania deklaracji

1. Wszystkie deklaracje poparcia zbierane są przez okres nieprzekraczający 12 miesięcy od 

daty wybranej przez grupę organizatorów (zwany dalej „okresem zbierania deklaracji”), 

bez uszczerbku dla art. 11 ust. 6. Data ta nie może przypadać później niż sześć miesięcy od 

rejestracji inicjatywy zgodnie z art. 6. 

Grupa organizatorów informuje Komisję o wybranej dacie najpóźniej 10 dni roboczych 

przed tą datą. 

W przypadku gdy w okresie zbierania deklaracji grupa organizatorów chce zakończyć 

zbieranie deklaracji poparcia przed zakończeniem okresu zbierania deklaracji ▌, informuje 

Komisję o tym zamiarze co najmniej 10 dni roboczych przed nową datą wybraną jako 

data końcowa okresu zbierania deklaracji.
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Komisja informuje państwa członkowskie o dacie, o której mowa w akapicie pierwszym. 

2. Komisja podaje w rejestrze datę początkową i końcową okresu zbierania deklaracji.

3. Komisja zakończy obsługę centralnego systemu zbierania deklaracji on-line, o którym 

mowa w art. 10, a  grupa organizatorów zakończy obsługę indywidualnego systemu 

zbierania deklaracji on-line, o którym mowa w art. 11, w dniu zakończenia okresu 

zbierania deklaracji.

Artykuł 9

Procedura zbierania deklaracji poparcia

1. Deklaracje poparcia mogą być podpisywane on-line lub w formie papierowej.

2. Do zbierania deklaracji poparcia można stosować jedynie formularze zgodne ze wzorami 

określonymi w załączniku III. 

Przed rozpoczęciem zbierania deklaracji poparcia grupa organizatorów wypełnia 

formularze określone w załączniku III. Informacje podane w formularzach muszą 

odpowiadać informacjom zawartym w rejestrze. 
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W przypadku gdy grupa organizatorów zdecyduje się zbierać deklaracje poparcia poprzez 

centralny system zbierania deklaracji on-line przewidziany w art. 10, Komisja odpowiada 

za zapewnienie odpowiednich formularzy, zgodnie z załącznikiem III.

W przypadku gdy inicjatywa została zarejestrowana częściowo zgodnie z art. 6 ust. 4, 

formularze określone w załączniku III, a także centralny system zbierania deklaracji on-

line lub indywidualny system zbierania deklaracji on-line, stosownie do przypadku, muszą 

odzwierciedlać zakres rejestracji inicjatywy. Formularze deklaracji poparcia można 

dostosować do potrzeb zbierania deklaracji on-line lub w formie papierowej.

Załącznik III nie ma zastosowania w przypadku gdy obywatele popierają inicjatywę on-

line, za pośrednictwem centralnego systemu zbierania deklaracji on-line, o którym mowa 

w art. 10, z wykorzystaniem notyfikowanych środków identyfikacji elektronicznej w 

rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 910/2014, o których mowa w art. 10 ust. 4 niniejszego 

rozporządzenia. Obywatele podają swoje obywatelstwo, a państwa członkowskie 

akceptują minimalny zestaw danych dotyczących osoby fizycznej zgodnie z 

rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/15011. 

3. Od osoby podpisującej deklarację poparcia wymaga się podania jedynie danych 

osobowych określonych w załączniku III. 

1 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1501 z dnia 8 września 2015 r. w 
sprawie ram interoperacyjności na podstawie art. 12 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług 
zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (Dz.U. L 235 
z 9.9.2015, s. 1).
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4. Państwa członkowskie informują Komisję, przed dniem 30 czerwca 2019 r., czy chcą być 

objęte, odpowiednio, częścią A czy B załącznika III. Państwa członkowskie, które chcą 

być objęte częścią B załącznika III, wskazują rodzaj(-e) osobistego numeru 

identyfikacyjnego (numeru osobistego dokumentu tożsamości) ▌, o którym mowa w tej 

części załącznika.

Do dnia 1 stycznia 2020 r. Komisja publikuje w rejestrze formularze określone w 

załączniku III. 

Państwo członkowskie objęte jedną częścią załącznika III może zwrócić się do Komisji o 

przeniesienie go do innej części załącznika III. Występuje ono z wnioskiem do Komisji co 

najmniej sześć miesięcy przed dniem rozpoczęcia stosowania nowych  formularzy.

5. Grupa organizatorów odpowiada za zbieranie deklaracji poparcia od sygnatariuszy 

w formie papierowej. 

6. Jedna osoba może podpisać deklarację poparcia danej inicjatywy tylko raz.
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7. Grupa organizatorów informuje Komisję o liczbie zebranych deklaracji poparcia 

w każdym państwie członkowskim co najmniej co dwa miesiące w okresie zbierania 

deklaracji, a o ostatecznej liczbie – w terminie trzech miesięcy od zakończenia okresu 

zbierania deklaracji, do celów publikacji w rejestrze. 

W przypadku gdy nie zebrano wymaganej liczby deklaracji poparcia lub gdy grupa 

organizatorów nie udzieliła odpowiedzi w terminie trzech miesięcy od zakończenia okresu 

zbierania deklaracji, Komisja zamyka inicjatywę i publikuje w rejestrze zawiadomienie na 

ten temat. 

Artykuł 10

Centralny system zbierania deklaracji on-line

1. Do celów zbierania deklaracji poparcia on-line Komisja stworzy, do dnia 1 stycznia 

2020 r., i obsługuje począwszy od tego dnia centralny system zbierania deklaracji on-line 

zgodnie z decyzją ▌(UE, Euratom) 2017/46.

Koszty stworzenia i obsługi centralnego systemu zbierania deklaracji on-line pokrywane są 

z budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Korzystanie z centralnego systemu zbierania 

deklaracji on-line jest bezpłatne.
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Centralny system zbierania deklaracji on-line musi być dostępny dla osób 

niepełnosprawnych.

Dane uzyskane za pośrednictwem centralnego systemu zbierania deklaracji on-line 

przechowuje się na serwerach udostępnianych w tym celu przez Komisję.

Centralny system zbierania deklaracji on-line musi umożliwiać wprowadzanie do niego 

deklaracji poparcia zebranych w formie papierowej. 

2. Dla każdej inicjatywy Komisja zapewnia możliwość zbierania deklaracji poparcia za 

pośrednictwem centralnego systemu zbierania deklaracji on-line w okresie zbierania 

deklaracji określonym zgodnie z art. 8. 

3. ▌Najpóźniej 10 dni roboczych przed rozpoczęciem okresu zbierania deklaracji grupa 

organizatorów informuje Komisję, czy zamierza korzystać z centralnego systemu zbierania 

deklaracji on-line oraz czy zamierza wprowadzić do niego deklaracje poparcia zbierane 

w formie papierowej. 

W przypadku gdy grupa organizatorów chce wprowadzić do systemu deklaracje poparcia 

zebrane w formie papierowej, wprowadza do niego wszystkie deklaracje poparcia zebrane 

w formie papierowej nie później niż dwa miesiące po zakończeniu okresu zbierania 

deklaracji oraz informuje o tym Komisję.



AM\1179073PL.docx 42/74 PE635.375

PL Zjednoczona w różnorodności PL

4. Państwa członkowskie zapewniają, aby: 

a) obywatele mogli popierać inicjatywy on-line poprzez deklaracje poparcia 

z wykorzystaniem notyfikowanych środków identyfikacji elektronicznej lub złożenie 

w odniesieniu do deklaracji poparcia podpisu elektronicznego w rozumieniu 

rozporządzenia (UE) nr 910/2014 ▌;

b) uznawano węzeł eIDAS Komisji opracowany w ramach rozporządzenia (UE) 

nr 910/2014 oraz rozporządzenia wykonawczego ▌(UE) 2015/1501.

5. Komisja konsultuje się z zainteresowanymi stronami w sprawie dalszego rozwoju i 

usprawnienia centralnego systemu zbierania deklaracji on-line, aby uwzględnić ich 

sugestie i zastrzeżenia. 

Artykuł 11

Indywidualny system zbierania deklaracji on-line

1. W przypadku gdy grupa organizatorów nie korzysta z centralnego systemu zbierania 

deklaracji on-line, może zbierać deklaracje poparcia on-line w większej liczbie państw 

członkowskich lub we wszystkich państwach członkowskich poprzez inny jeden system 

zbierania deklaracji on-line (zwany dalej „indywidualnym systemem zbierania deklaracji 

on-line”). 

Dane zebrane poprzez indywidualny system zbierania deklaracji on-line przechowuje się 

na terytorium danego państwa członkowskiego. 
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2. Grupa organizatorów zapewnia, aby indywidualny system zbierania deklaracji on-line był 

zgodny z wymogami określonymi w ust. 4 niniejszego artykułu i w art. 18 ust. 3 przez cały 

okres zbierania deklaracji.

3. Po zarejestrowaniu inicjatywy, a przed rozpoczęciem okresu zbierania deklaracji, a także 

bez uszczerbku dla uprawnień krajowych organów nadzorczych wynikających 

z rozdziału VI rozporządzenia (UE) 2016/679, grupa organizatorów zwraca się do 

właściwych organów państwa członkowskiego, w którym będą przechowywane dane 

zebrane za pośrednictwem indywidualnego systemu zbierania deklaracji on-line, 

o certyfikację, że system ten jest zgodny z wymogami określonymi w ust. 4 niniejszego 

artykułu.

W przypadku gdy indywidualny system zbierania danych jest zgodny z wymogami 

określonymi w ust. 4 niniejszego artykułu, właściwy organ wydaje, w terminie miesiąca od 

złożenia wniosku, certyfikat w tej sprawie zgodnie ze wzorem określonym w załączniku 

IV. Grupa organizatorów udostępnia do publicznej wiadomości kopię certyfikatu na 

stronie internetowej wykorzystywanej na potrzeby indywidualnego systemu zbierania 

deklaracji on-line.

Państwa członkowskie uznają certyfikaty wydane przez właściwe organy innych państw 

członkowskich.
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4. Indywidualne systemy zbierania deklaracji on-line muszą mieć odpowiednie cechy 

bezpieczeństwa i cechy techniczne w celu zapewnienia, aby w całym okresie zbierania 

deklaracji:

a) deklarację poparcia mogły podpisać tylko osoby fizyczne;

b) informacje podane na temat inicjatywy odpowiadały informacjom opublikowanym 

w rejestrze; 

c) dane zostały zebrane od sygnatariuszy zgodnie z załącznikiem III;

d) dane przekazane przez sygnatariuszy były zbierane i przechowywane w sposób 

bezpieczny.

5. Do dnia 1 stycznia 2020 r. Komisja przyjmie akty wykonawcze określające specyfikacje 

techniczne do celów wykonania ust. 4 niniejszego artykułu. Te akty wykonawcze 

przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 22. 

Komisja może zwrócić się do Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i 

Informacji (ENISA) o poradę w sprawie opracowania specyfikacji technicznych, o których 

mowa w akapicie pierwszym. 

6. W przypadku gdy deklaracje poparcia są zbierane poprzez indywidualny system zbierania 

deklaracji on-line, okres zbierania deklaracji może rozpocząć się dopiero po wydaniu w 

odniesieniu do tego systemu certyfikatu, o którym mowa w ust. 3.

7. Niniejszy artykuł ma zastosowanie wyłącznie do inicjatyw zarejestrowanych zgodnie z art. 

6 do dnia 31 grudnia 2022 r.
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Artykuł 12

Weryfikacja i poświadczenie deklaracji poparcia przez państwa członkowskie

1. Każde państwo członkowskie weryfikuje i poświadcza, że deklaracje poparcia podpisane 

przez jego obywateli są zgodne z przepisami niniejszego rozporządzenia („odpowiedzialne 

państwo członkowskie”). 

2. W terminie trzech miesięcy od zakończenia okresu zbierania deklaracji poparcia oraz bez 

uszczerbku dla ust. 3 niniejszego artykułu grupa organizatorów przedkłada deklaracje 

poparcia zebrane on-line lub w formie papierowej właściwym organom, o których mowa 

w art. 20 ust. 2, odpowiedzialnego państwa członkowskiego. 

Grupa organizatorów przedkłada deklaracje poparcia właściwym organom jedynie w 

przypadku gdy osiągnięto minimalną liczbę sygnatariuszy określoną w art. 3.

Deklaracje poparcia przedkłada się każdemu właściwemu organowi w odpowiedzialnym 

państwie członkowskim tylko raz, przy użyciu formularza określonego w załączniku V. 

Deklaracje poparcia, które zostały zebrane on-line, przedkłada się zgodnie ze schematem 

elektronicznym udostępnianym publicznie przez Komisję.
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Deklaracje poparcia zebrane w formie papierowej oraz deklaracje poparcia zebrane on-line 

poprzez indywidualny system zbierania deklaracji on-line przedkłada się oddzielnie.

3. Niezwłocznie po przedłożeniu przez grupę organizatorów zgodnie z ust. 2 niniejszego 

artykułu właściwemu organowi w odpowiedzialnym państwie członkowskim formularza 

określonego w załączniku V, Komisja przedkłada właściwemu organowi 

odpowiedzialnego państwa członkowskiego deklaracje poparcia zebrane on-line poprzez 

centralny system zbierania deklaracji on-line a także deklaracje poparcia zebrane w formie 

papierowej i wprowadzone do systemu zgodnie z art. 10 ust. 3 akapit drugi.

W przypadku gdy grupa organizatorów zebrała deklaracje poparcia poprzez indywidualny 

system zbierania deklaracji on-line, może ona zwrócić się do Komisji o przedłożenie ich 

właściwemu organowi odpowiedzialnego państwa członkowskiego.

Komisja przedkłada deklaracje poparcia zgodnie z ust. 2 akapit drugi – akapit czwarty 

niniejszego artykułu przy użyciu unijnej usługi wymiany plików, o której mowa w art. 4 

ust. 5.

4. W terminie trzech miesięcy od otrzymania deklaracji poparcia, właściwe organy 

weryfikują je w drodze odpowiednich kontroli, które mogą opierać się na losowym 

doborze próby, zgodnie z prawem krajowym i  praktyką krajową. 
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W przypadku gdy deklaracje poparcia zebrane on-line i w formie papierowej przedkładane 

są oddzielnie, termin ten rozpoczyna bieg od otrzymania przez właściwy organ wszystkich 

deklaracji poparcia.

Do celów weryfikacji deklaracji poparcia zebranych w formie papierowej nie jest 

wymagane uwierzytelnienie podpisów.

5. Na podstawie przeprowadzonych weryfikacji właściwy organ poświadcza liczbę ważnych 

deklaracji poparcia dla danego państwa członkowskiego. Poświadczenie to dostarcza się 

bezpłatnie grupie organizatorów z zastosowaniem wzoru określonego w załączniku VI. 

Poświadczenie określa liczbę ważnych deklaracji poparcia zebranych w formie papierowej 

oraz on-line, w tym deklaracji poparcia zebranych w formie papierowej oraz 

wprowadzonych do systemu zgodnie z art. 10 ust. 3 akapit drugi.
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Artykuł 13

Przedłożenie inicjatywy Komisji

W terminie trzech miesięcy od otrzymania ostatniego poświadczenia przewidzianego w art. 12 ust. 

5 grupa organizatorów przedkłada inicjatywę Komisji. 

Grupa organizatorów przedkłada wypełniony formularz określony w załączniku VII wraz z kopiami 

– w formie papierowej lub elektronicznej – poświadczeń, o których mowa w art. 12 ust. 5.

Formularz określony w załączniku VII jest udostępniany publicznie przez Komisję w rejestrze.

Artykuł 14

Publikacja i wysłuchanie publiczne

1. Gdy Komisja otrzyma ważną inicjatywę, w odniesieniu do której zebrano i poświadczono 

deklaracje poparcia zgodnie z art. 8–12, bezzwłocznie publikuje w rejestrze zawiadomienie 

na ten temat oraz przekazuje inicjatywę Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, 

Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów, a także 

parlamentom narodowym. 
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2. W terminie trzech miesięcy od przedłożenia inicjatywy grupa organizatorów musi mieć 

możliwość przedstawienia inicjatywy podczas wysłuchania publicznego w Parlamencie 

Europejskim. 

▌Parlament Europejski organizuje wysłuchanie publiczne w swojej siedzibie. 

Komisja jest reprezentowana na wysłuchaniu na odpowiednim szczeblu.

Rada, pozostałe instytucje i organy doradcze Unii, parlamenty narodowe i społeczeństwo 

obywatelskie muszą mieć możliwość uczestniczenia w wysłuchaniu. 

▌Parlament Europejski zapewnia wyważoną reprezentację odnośnych interesów 

publicznych i prywatnych. 

3. Po wysłuchaniu publicznym Parlament Europejski dokonuje oceny poparcia 

politycznego dla inicjatywy.

Artykuł 15

Badanie przez Komisję

1. W terminie miesiąca od przedłożenia inicjatywy zgodnie z art. 13 Komisja przyjmuje 

grupę organizatorów na odpowiednim szczeblu, aby umożliwić jej szczegółowe 

wyjaśnienie celów inicjatywy.
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2. W terminie sześciu miesięcy od opublikowania inicjatywy zgodnie z art. 14 ust. 1 oraz po 

wysłuchaniu publicznym, o którym mowa w art. 14 ust. 2, Komisja określa w komunikacie 

swoje wnioski prawne i polityczne dotyczące inicjatywy, działanie, jakie zamierza 

ewentualnie podjąć, oraz uzasadnienie podjęcia lub zaniechania działania.

W przypadku gdy Komisja zamierza podjąć działanie w odpowiedzi na inicjatywę, w tym, 

w stosownych przypadkach, przyjąć wniosek lub wnioski dotyczące aktu prawnego Unii, 

określa w swoim komunikacie także przewidywany harmonogram tych działań.

Komunikat przekazuje się grupie organizatorów, a także Parlamentowi Europejskiemu, 

Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów 

oraz podaje się go do wiadomości publicznej.

3. Komisja i grupa organizatorów informują sygnatariuszy o odpowiedzi na inicjatywę 

zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3.

Komisja podaje, w rejestrze i na publicznie dostępnej stronie internetowej poświęconej 

europejskiej inicjatywie obywatelskiej, aktualne informacje dotyczące realizacji działań 

określonych w komunikacie przyjętym w odpowiedzi na inicjatywę.



AM\1179073PL.docx 51/74 PE635.375

PL Zjednoczona w różnorodności PL

Artykuł 16

Działania następcze Parlamentu Europejskiego w związku z zakończonymi powodzeniem 

inicjatywami obywatelskimi

Parlament Europejski ocenia środki podjęte przez Komisję w związku z jej komunikatem, o 

którym mowa w art. 15 ust. 2.

ROZDZIAŁ III

INNE PRZEPISY

Artykuł 17

Przejrzystość

1. Grupa organizatorów przedstawia dla celów publikacji w rejestrze oraz – w stosownych 

przypadkach – na stronie internetowej swojej kampanii jasne, dokładne i kompleksowe 

informacje na temat źródeł ▌finansowania inicjatywy przekraczających 500 EUR na 

darczyńcę. 

Zadeklarowane źródła finansowania i wsparcia, w tym darczyńcy, oraz odpowiadające 

im kwoty muszą być łatwe do zidentyfikowania.

Grupa organizatorów podaje też informacje o organizacjach udzielających jej wsparcia 

na zasadzie dobrowolnego udziału, jeżeli wsparcia tego nie można wymiernie oszacować 

pod względem ekonomicznym.
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Informacje te aktualizuje się co najmniej raz na dwa miesiące w okresie od daty rejestracji 

do daty, w której inicjatywa zostaje przedłożona Komisji zgodnie z art. 13. Komisja podaje 

te informacje do wiadomości publicznej w jasny i przystępny sposób w rejestrze oraz na 

publicznie dostępnej stronie internetowej poświęconej europejskiej inicjatywie 

obywatelskiej. 

2. Komisja jest uprawniona do zwrócenia się do grupy organizatorów o dostarczenie 

wszelkich dodatkowych informacji i wyjaśnień dotyczących źródeł finansowania i 

wsparcia zadeklarowanych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

3. Komisja umożliwia obywatelom złożenie skargi dotyczącej kompletności i poprawności 

informacji na temat źródeł finansowania i wsparcia zadeklarowanych przez grupy 

organizatorów oraz udostępnia publicznie w rejestrze i na publicznie dostępnej stronie 

internetowej poświęconej europejskiej inicjatywie obywatelskiej formularz służący 

wniesieniu takiej skargi. 

Komisja może zwrócić się do grupy organizatorów o wszelkie dodatkowe informacje 

związane ze skargami otrzymanymi zgodnie z niniejszym ustępem oraz, w stosownych 

przypadkach, zaktualizować informacje o zadeklarowanych źródłach finansowania i 

wsparcia w rejestrze.
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Artykuł 18

Komunikacja

1. Komisja zwiększa publiczną świadomość na temat istnienia, celów i funkcjonowania 

europejskiej inicjatywy obywatelskiej poprzez działania komunikacyjne i kampanie 

informacyjne, przyczyniając się tym samym do promowania aktywnego uczestnictwa 

obywateli w życiu politycznym Unii.

Parlament Europejski wnosi wkład w działania komunikacyjne Komisji. 

2. Do celów działań komunikacyjnych i informacyjnych dotyczących danej inicjatywy oraz 

z zastrzeżeniem wyraźnej zgody sygnatariuszy, ich adresy e-mail mogą być zbierane przez 

grupę organizatorów lub przez Komisję. 

Potencjalnych sygnatariuszy informuje się, że ich prawo do poparcia inicjatywy nie jest 

zależne od wyrażenia zgody na zbieranie adresów e-mail.

3. Adresy e-mail nie mogą być zbierane jako część formularzy deklaracji poparcia. Można je 

jednak zbierać równocześnie ze zbieraniem deklaracji, pod warunkiem że są one 

przetwarzanie oddzielnie.
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Artykuł 19

Ochrona danych osobowych

1. Przedstawiciel grupy organizatorów jest administratorem danych w rozumieniu 

rozporządzenia (UE) 2016/679 w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w 

ramach zbierania deklaracji poparcia, adresów e-mail oraz danych darczyńców 

inicjatyw. W przypadku gdy utworzono podmiot prawny, o którym mowa w art. 5 ust. 7 

niniejszego rozporządzenia, administratorem danych jest ten podmiot.

2. Właściwe organy wyznaczone zgodnie z art. 20 ust. 2 niniejszego rozporządzenia są 

administratorami danych w rozumieniu rozporządzenia (UE) 2016/679 w odniesieniu do 

przetwarzania danych osobowych do celów weryfikacji i poświadczania deklaracji 

poparcia.

3. Komisja jest administratorem danych w rozumieniu rozporządzenia (UE)2018/1725 w 

odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w rejestrze, internetowej platformy 

współpracy, centralnego systemu zbierania deklaracji on-line, o którym mowa w art. 10 

niniejszego rozporządzenia, oraz zbierania adresów e-mail.
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4. Dane osobowe zawarte w formularzach deklaracji poparcia zbiera się na potrzeby operacji 

wymaganych dla bezpiecznego zbierania i przechowywania zgodnie z art. 9–11, na 

potrzeby przedkładania państwom członkowskim, weryfikacji i poświadczania zgodnie z 

art. 12 oraz do przeprowadzenia niezbędnych kontroli jakości i analiz statystycznych.

5. Grupa organizatorów i Komisja – stosownie do przypadku – niszczą wszystkie deklaracje 

poparcia podpisane w odniesieniu do inicjatywy oraz wszelkie ich kopie nie później niż 

miesiąc po przedłożeniu inicjatywy Komisji zgodnie z art. 13 lub nie później niż 21 

miesięcy po rozpoczęciu okresu zbierania deklaracji, w zależności od tego, która z dat 

przypada wcześniej. Jednakże w przypadku gdy inicjatywa zostaje wycofana po 

rozpoczęciu okresu zbierania, deklaracje poparcia i wszelkie ich kopie muszą zostać 

zniszczone nie później niż miesiąc po wycofaniu, o którym mowa w art. 7.

6. Właściwy organ niszczy wszystkie deklaracje poparcia i ich kopie nie później niż trzy 

miesiące po wystawieniu poświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 5.
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7. Deklaracje poparcia danej inicjatywy i ich kopie można zatrzymać po upływie terminów 

określonych w ust. 5 i 6, jeżeli jest to konieczne do celów czynności prawnych lub 

administracyjnych związanych z daną inicjatywą. Muszą one zostać zniszczone nie później 

niż miesiąc po dacie zakończenia wspomnianego postępowania w drodze ostatecznej 

decyzji.

8. Komisja i grupa organizatorów niszczą ewidencję adresów e-mail zebranych zgodnie 

z art. 18 ust. 2 nie później niż, odpowiednio, miesiąc po wycofaniu inicjatywy lub 12 

miesięcy po zakończeniu okresu zbierania deklaracji lub po przedłożeniu inicjatywy 

Komisji. Jednakże w przypadku gdy Komisja określa w drodze komunikatu działania, 

jakie zamierza podjąć zgodnie z art. 15 ust. 2, ewidencję adresów e-mail niszczy się 

najpóźniej trzy lata po publikacji komunikatu.

9. Bez uszczerbku dla praw członków grupy organizatorów wynikających z rozporządzenia 

(UE) 2018/1725, mają oni prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych z rejestru 

po dwóch latach od daty rejestracji danej inicjatywy.



AM\1179073PL.docx 57/74 PE635.375

PL Zjednoczona w różnorodności PL

Artykuł 20

Właściwe organy w państwach członkowskich

1. Do celów art. 11 każde państwo członkowskie wyznacza jeden lub większą liczbę 

właściwych organów odpowiedzialnych za wydawanie poświadczenia, o którym mowa 

w art. 11 ust. 3.

2. Do celów art. 12 każde z państw członkowskich wyznacza jeden właściwy organ 

odpowiedzialny za koordynowanie procesu weryfikacji deklaracji poparcia oraz 

wydawanie poświadczeń, o których mowa w art. 12 ust. 5.

3. Do dnia 1 stycznia 2020 r. państwa członkowskie przekazują Komisji nazwy oraz adresy 

organów wyznaczonych na podstawie ust. 1 i 2. Informują też Komisję o wszelkich 

zmianach tych informacji. 

Komisja udostępnia publicznie w rejestrze nazwy i adresy organów wyznaczonych na 

podstawie ust. 1 i 2.
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Artykuł 21

Informacja o przepisach krajowych

1. Do dnia 1 stycznia 2020 r. państwa członkowskie poinformują Komisję o przepisach 

szczegółowych przyjętych w celu wykonania niniejszego rozporządzenia.

2. Komisja udostępnia publicznie te przepisy w rejestrze w języku informacji przekazanej 

przez państwa członkowskie zgodnie z ust. 1. 

ROZDZIAŁ IV

AKTY DELEGOWANE I WYKONAWCZE

Artykuł 22

Procedura komitetowa

1. W celu wykonania art. 11 ust. 5 niniejszego rozporządzenia Komisję wspomaga komitet. 

Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011. 

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) 

nr 182/2011.
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Artykuł 23

Przekazane uprawnienia

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 23 w celu zmiany 

załączników do niniejszego rozporządzenia w granicach zakresu zastosowania przepisów 

niniejszego rozporządzenia mających znaczenie dla tych załączników.

Artykuł 24

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych podlega 

warunkom określonym w niniejszym artykule.

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 23, powierza 

się Komisji na okres pięciu lat od dnia … [data wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia ▌].

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 23, może zostać w dowolnym momencie 

odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy 

przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna 

następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w 

późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na ważność już 

obowiązujących aktów delegowanych.
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4. Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi 

przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu 

międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia 

prawa.

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

6. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 23 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani 

Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od 

przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego 

terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą 

sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu 

Europejskiego lub Rady. 
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ROZDZIAŁ V

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 25

Przegląd

Komisja dokonuje okresowego przeglądu funkcjonowania europejskiej inicjatywy obywatelskiej 

oraz przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące stosowania 

niniejszego rozporządzenia nie później niż w dniu 1 stycznia 2024 r., a następnie co cztery lata. 

Sprawozdania te obejmują również minimalny wiek uprawniający do poparcia europejskiej 

inicjatywy obywatelskiej w państwach członkowskich. Sprawozdania podaje się do wiadomości 

publicznej.

Artykuł 26

Uchylenie

Rozporządzenie (UE) nr 211/2011 traci moc ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2020 r. 

Odesłania do uchylonego rozporządzenia traktuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 27

Przepisy przejściowe

Art. 5 - 9 rozporządzenia (UE) nr 211/2011 mają nadal zastosowanie po dniu 1 stycznia 2020 r. w 

odniesieniu do europejskich inicjatyw obywatelskich zarejestrowanych przed dniem 1 stycznia 

2020 r.
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Artykuł 28

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2020 r.

Jednakże art. 9 ust. 4, art. 10, art. 11 ust. 5 oraz art. 20–24 stosuje się od daty wejścia w życie 

niniejszego rozporządzenia.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach 

członkowskich.

Sporządzono w … 

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady

Przewodniczący Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK I

Minimalna liczba sygnatariuszy przypadająca na państwo członkowskie

Belgia 15 771
Bułgaria 12 767
Czechy 15 771
Dania 9 763
Niemcy 72 096
Estonia 4 506
Irlandia 8 261
Grecja 15 771
Hiszpania 40 554
Francja 55 574
Chorwacja 8 261
Włochy 54 823
Cypr 4 506
Łotwa 6 008
Litwa 8 261
Luksemburg 4 506
Węgry 15 771
Malta 4 506
Niderlandy 19 526
Austria 13 518
Polska 38 301
Portugalia 15 771
Rumunia 24 032
Słowenia 6 008
Słowacja 9 763
Finlandia 9 763
Szwecja 15 020
Zjednoczone Królestwo 54 823
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ZAŁĄCZNIK II

INFORMACJE WYMAGANE W CELU ZAREJESTROWANIA INICJATYWY

1. Tytuł inicjatywy – nie więcej niż 100 znaków (*).

2. Cele inicjatywy, w odniesieniu do których wzywa się Komisję do działania – nie więcej 
niż 1100 znaków bez spacji (średnia poprawiona dla poszczególnych języków(*)).

Grupa organizatorów może dostarczyć załącznik dotyczący przedmiotu, celów i kontekstu 
inicjatywy, nieprzekraczający 5000 znaków bez spacji (średnia poprawiona dla 
poszczególnych języków(*)).

Grupa organizatorów może przekazać dodatkowe informacje na temat przedmiotu, celów 
i kontekstu inicjatywy. Może również, jeśli tego chce, przedłożyć projekt aktu prawnego.

3. Postanowienia Traktatów uznane przez grupę organizatorów za istotne dla 
zaproponowanych działań.

4. Imiona i nazwiska, adresy pocztowe, obywatelstwo i daty urodzenia siedmiu członków 
grupy organizatorów mających miejsca zamieszkania w siedmiu różnych państwach 
członkowskich, ze wskazaniem przedstawiciela i jego zastępcy oraz ich adresów e-mail i 
numerów telefonu1. 

Jeżeli przedstawiciel lub jego zastępca nie znajduje się w gronie siedmiu członków, o 
których mowa w akapicie pierwszym – ich imiona i nazwiska, adresy pocztowe, 
obywatelstwo, daty urodzenia, adresy e-mail oraz numery telefonu.

5. Dokumenty potwierdzające imiona i nazwiska, adresy pocztowe, obywatelstwo i daty 
urodzenia każdego z siedmiu członków, o których mowa w pkt 4, oraz przedstawiciela i 
jego zastępcy, jeżeli nie należą oni do grona siedmiu członków.

1 W rejestrze on-line Komisji publicznie udostępnione zostaną jedynie: imiona i nazwiska 
członków grupy organizatorów, państwo miejsca zamieszkania przedstawiciela lub – w 
stosownych przypadkach – nazwa i państwo siedziby podmiotu prawnego, adresy e-mail 
osób wyznaczonych do kontaktów oraz informacje dotyczące źródeł wsparcia i 
finansowania. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo sprzeciwić się publikacji swoich 
danych osobowych, podając ważne i uzasadnione powody związane ze swoją szczególną 
sytuacją. 
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6. Imiona i nazwiska innych członków grupy organizatorów. 

7. W sytuacji, o której mowa w art. 5 ust. 7 rozporządzenia (UE)  2019/...+, w stosownych 
przypadkach, dokumenty potwierdzające utworzenie podmiotu prawnego zgodnie z 
prawem krajowym państwa członkowskiego specjalnie w celu zarządzania daną inicjatywą 
oraz potwierdzające, że członek grupy organizatorów wyznaczony na jej przedstawiciela 
jest upoważniony do działania w imieniu tego podmiotu prawnego.

8. Wszystkie źródła wsparcia i finansowania inicjatywy w chwili rejestracji1.

(*) Komisja zapewnia tłumaczenie tych elementów na wszystkie języki urzędowe 
instytucji Unii w odniesieniu do wszystkich zarejestrowanych inicjatyw.

+ Dz.U. proszę wstawić numer niniejszego rozporządzenia.
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ZAŁĄCZNIK III
FORMULARZ DEKLARACJI POPARCIA – Część A1

(dla państw członkowskich, w których nie wymaga się podania osobistego numeru identyfikacyjnego / numeru osobistego dokumentu tożsamości)

Wszystkie pola niniejszego formularza są obowiązkowe.

WYPEŁNIA WSTĘPNIE GRUPA ORGANIZATORÓW:

1.Wszyscy sygnatariusze w niniejszym formularzu są obywatelami:

Zaznaczyć tylko jedno państwo członkowskie na listę.

2. Numer rejestracji nadany przez Komisję Europejską: 3. Data rozpoczęcia i zakończenia okresu zbierania deklaracji: 

4. Adres strony internetowej niniejszej inicjatywy w rejestrze Komisji Europejskiej:

5. Tytuł inicjatywy:

6. Cele inicjatywy:

7. Imiona i nazwiska oraz adresy e-mail zarejestrowanych osób wyznaczonych do kontaktów 

[w sytuacji, o której mowa w art. 5 ust. 7 rozporządzenia (UE) 2019/... +– w stosownych przypadkach – dodatkowo: nazwa i państwo siedziby podmiotu 
prawnego]:

8. Strona internetowa inicjatywy (jeżeli taka istnieje):
WYPEŁNIAJĄ SYGNATARIUSZE (DRUKOWANYMI LITERAMI):
„Oświadczam niniejszym, że informacje podane w niniejszym formularzu są prawdziwe i że nie wyraziłem(-am) dotychczas poparcia dla tej inicjatywy”.

PEŁNE IMIĘ/IMIONA NAZWISKO/NAZWISKA MIEJSCE ZAMIESZKANIA2

(ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość, kraj)
DATA

URODZENIA
DATA Podpis3

1 Formularz drukuje się na pojedynczym arkuszu. Grupa organizatorów może używać arkuszy zadrukowanych dwustronnie. W celu wprowadzenia deklaracji poparcia zebranych w formie papierowej do centralnego systemu 
zbierania deklaracji on-line, należy użyć kodu udostępnionego przez Komisję Europejską.
+ Dz.U. proszę wstawić numer niniejszego rozporządzenia.
2 Obywatele Niemiec mający miejsce zamieszkania poza swoim krajem, tylko jeżeli zarejestrowali swoje obecne stałe miejsce zamieszkania we właściwym przedstawicielstwie dyplomatycznym Niemiec za granicą.
3 Podpis nie jest obowiązkowy, jeżeli formularz jest przedkładany on-line przez centralny system zbierania deklaracji on-line, o którym mowa w art. 10 rozporządzenia (UE) 2019/…+, lub indywidualny system zbierania deklaracji 
on-line, o którym mowa w art. 11 wspomnianego rozporządzenia.
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Oświadczenie o ochronie prywatności4 w związku z deklaracjami poparcia zbieranymi w postaci papierowej lub przez indywidualne systemy zbierania deklaracji on-line: 
Zgodnie z ▌ rozporządzeniem (UE) 2016/679 (rozporządzenie o ochronie danych osobowych) ▌ Pana/Pani dane osobowe podane w niniejszym formularzu ▌zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby poparcia inicjatywy i udostępnione 
właściwym organom krajowym do celów weryfikacji i poświadczenia ▌. Ma Pan/Pani prawo zażądać od grupy organizatorów niniejszej inicjatywy dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawienia i usunięcia oraz ograniczenia 
ich przetwarzania.
Pana/Pani dane będą przechowywane przez grupę organizatorów przez maksymalny okres zatrzymywania wynoszący miesiąc od przedłożenia inicjatywy Komisji lub 21 miesięcy po rozpoczęcia okresu zbierania deklaracji, w zależności 
od tego, co nastąpi wcześniej. Mogą one być zatrzymywane dłużej w przypadku postępowań administracyjnych lub sądowych przez okres nie dłuższy niż miesiąc po dacie zakończenia tych postępowań.
Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych administracyjnych lub sądowych środków prawnych, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia w każdej chwili skargi do organu ochrony danych, w szczególności w państwie członkowskim 
miejsca zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca, w którym miało miejsce domniemane naruszenie, jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
Przedstawiciele grupy organizatorów inicjatywy lub, w stosownych przypadkach, podmiot prawny przez nią utworzony, są administratorami danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i można się z nimi 
kontaktować, korzystając z danych zawartych w niniejszym formularzu.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych (w stosownych przypadkach) są dostępne  pod adresem internetowym niniejszej inicjatywy w rejestrze Komisji Europejskiej podanym w pkt 4 niniejszego formularza.
Dane kontaktowe organu krajowego, który będzie otrzymywał i przetwarzał Pana/Pani dane osobowe, oraz dane kontaktowe krajowych organów ochrony danych są dostępne na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/citizens-
initiative/public/data-protection?lg=pl
▌

Oświadczenie o ochronie prywatności w związku z deklaracjami poparcia zbieranymi poprzez centralny system zbierania deklaracji on-line:
Zgodnie z ▌rozporządzeniem (UE) 2018/1725 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) ▌ Pana/Pani dane osobowe podane w niniejszym formularzu ▌zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby poparcia inicjatywy i 
udostępnione właściwym organom krajowym do celów weryfikacji i poświadczenia ▌. Ma Pan/Pani prawo zażądać od Komisji Europejskiej oraz od przedstawicieli grupy organizatorów inicjatywy lub, w stosownych przypadkach,  
utworzonego przez nią podmiotu prawnego, dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawienia i usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania.
Pana/Pani dane będą przechowywane przez organizatorów przez maksymalny okres zatrzymywania wynoszący miesiąc od przedłożenia inicjatywy Komisji lub 21 miesięcy po rozpoczęciu okresu zbierania deklaracji, w zależności od 
tego, co nastąpi wcześniej. Mogą one być zatrzymywane dłużej w przypadku postępowań administracyjnych lub sądowych przez okres nie dłuższy niż miesiąc po dacie zakończenia tych postępowań.
Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych administracyjnych lub sądowych środków prawnych, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia w każdej chwili skargi do organu ochrony danych, w szczególności w państwie członkowskim 
miejsca zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca, w którym miało miejsce domniemane naruszenie, jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
Komisja Europejska oraz przedstawiciele grupy organizatorów inicjatywy lub, w stosownych przypadkach, utworzonego przez nią podmiotu prawnego, są wspólnie administratorami danych w rozumieniu rozporządzenia (UE) 
2018/1725 oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych i  można się z nimi kontaktować, korzystając z danych zawartych w niniejszym formularzu.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych grupy organizatorów (w stosownych przypadkach) są dostępne pod adresem internetowym rejestru Komisji Europejskiej podanym w pkt 4 niniejszego formularza. 
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Komisji Europejskiej, organu krajowego, który będzie otrzymywał i przetwarzał Pana/Pani dane osobowe, oraz krajowych organów ochrony danych są dostępne na stronie internetowej: 
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=pl▌

4 Dozwolone jest stosowanie wyłącznie jednej z dwóch proponowanych wersji oświadczenia o prywatności, w zależności od sposobu zbierania deklaracji.
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FORMULARZ DEKLARACJI POPARCIA – Część B1

(dla państw członkowskich, w których wymaga się przedstawienia osobistego numeru identyfikacyjnego / numeru osobistego dokumentu tożsamości)

Wszystkie pola niniejszego formularza są obowiązkowe.
WYPEŁNIA WSTĘPNIE GRUPA ORGANIZATORÓW:

1. Wszyscy sygnatariusze w niniejszym formularzu są obywatelami:

       Zaznaczyć tylko jedno państwo członkowskie na listę.
Zobacz stronę internetową Komisji Europejskiej poświęconą europejskiej inicjatywie obywatelskiej w odniesieniu do osobistych numerów identyfikacyjnych / numerów osobistych dokumentów tożsamości, z 
których jeden musi zostać podany.

2. Numer rejestracji nadany przez Komisję Europejską: 3. Data rozpoczęcia i zakończenia okresu zbierania deklaracji: 

4. Adres strony internetowej niniejszej inicjatywy w rejestrze Komisji Europejskiej:

5. Tytuł inicjatywy:

6. Cele inicjatywy:

7. Imiona i nazwiska oraz adresy e-mail zarejestrowanych osób wyznaczonych do kontaktów: 

[w sytuacji, o której mowa w art. 5 ust. 7 rozporządzenia (UE) 2019/... +w stosownych przypadkach - dodatkowo: nazwa i państwo siedziby podmiotu prawnego]:

8. Strona internetowa inicjatywy (jeżeli taka istnieje):
WYPEŁNIAJĄ SYGNATARIUSZE (DRUKOWANYMI LITERAMI):
„Oświadczam niniejszym, że informacje podane w niniejszym formularzu są prawdziwe i że nie wyraziłem(-am) dotychczas poparcia dla tej inicjatywy”.

PEŁNE IMIĘ/IMIONA NAZWISKO/NAZWISKA ▌ OSOBISTY NUMER IDENTYFIKACYJNY /
NUMER OSOBISTEGO DOKUMENTU 

TOŻSAMOŚCI

RODZAJ OSOBISTEGO NUMERU 
IDENTYFIKACYJNEGO LUB OSOBISTEGO 

DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI 

DATA Podpis2

1 Formularz drukuje się na pojedynczym arkuszu. Grupa organizatorów może używać arkuszy zadrukowanych dwustronnie. W celu wprowadzenia deklaracji poparcia zebranych w postaci papierowej do centralnego systemu 
zbierania deklaracji on-line, należy użyć kodu udostępnionego przez Komisję Europejską.
+ Dz.U. proszę wstawić numer niniejszego rozporządzenia.
2 Podpis nie jest obowiązkowy, jeżeli formularz jest przedkładany on-line przez centralny system zbierania deklaracji on-line, o którym mowa w art. 10 rozporządzenia (UE) 2019/…+, lub indywidualny system zbierania deklaracji 
on-line, o którym mowa w art. 11 wspomnianego rozporządzenia.
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Oświadczenie o ochronie prywatności1 w związku z deklaracjami poparcia zbieranymi w postaci papierowej lub przez indywidualne systemy zbierania deklaracji on-line: 
Zgodnie z ▌ rozporządzeniem (UE) 2016/679 (rozporządzenie o ochronie danych osobowych)▌ Pana/Pani dane osobowe podane w niniejszym formularzu ▌zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby poparcia inicjatywy i udostępnione 
właściwym organom krajowym do celów weryfikacji i poświadczenia ▌. Ma Pan/Pani prawo zażądać od grupy organizatorów niniejszej inicjatywy dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawienia i usunięcia oraz ograniczenia 
ich przetwarzania.
Pana/Pani dane będą przechowywane przez grupę organizatorów maksymalny okres zatrzymywania wynoszący miesiąc od przedłożenia inicjatywy Komisji lub 2 miesięcy] po rozpoczęciu okresu zbierania deklaracji, w zależności od 
tego, co nastąpi wcześniej. Mogą one być zatrzymywane dłużej w przypadku postępowań administracyjnych lub sądowych przez okres nie dłuższy niż miesiąc po dacie zakończenia tych postępowań.
Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych administracyjnych lub sądowych środków prawnych, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia w każdej chwili skargi do organu ochrony danych, w szczególności w państwie członkowskim 
miejsca zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca, w którym miało miejsce domniemane naruszenie, jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
Przedstawiciele grupy organizatorów inicjatywy lub, w stosownych przypadkach, podmiot prawny przez nią utworzony, są administratorami danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i można się z nimi 
kontaktować, korzystając z danych zawartych w niniejszym formularzu.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych (w stosownych przypadkach) są dostępne pod adresem internetowym niniejszej inicjatywy w rejestrze Komisji Europejskiej podanym w pkt 4 niniejszego formularza.
Dane kontaktowe organu krajowego, który będzie otrzymywał i przetwarzał Pana/Pani dane osobowe, oraz dane kontaktowe krajowych organów ochrony danych są dostępne na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/citizens-
initiative/public/data-protection?lg=pl

▌
Oświadczenie o ochronie prywatności w związku z deklaracjami poparcia zbieranymi poprzez centralny system zbierania deklaracji on-line:
Zgodnie z ▌rozporządzeniem (UE) 2018/1725 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) ▌ Pana/Pani dane osobowe podane w niniejszym formularzu ▌zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby poparcia inicjatywy i 
udostępnione właściwym organom krajowym do celów weryfikacji i poświadczenia ▌. Ma Pan/Pani prawo zażądać od Komisji Europejskiej oraz od przedstawicieli grupy organizatorów inicjatywy lub, w stosownych przypadkach,  
utworzonego przez nią podmiotu prawnego, dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawienia i usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania.
Pana/Pani dane będą przechowywane przez organizatorów przez maksymalny okres zatrzymywania wynoszący miesiąc od przedłożenia inicjatywy Komisji lub 21 miesięcy po rozpoczęciu okresu zbierania deklaracji, w zależności od 
tego, co nastąpi wcześniej. Mogą one być zatrzymywane dłużej w przypadku postępowań administracyjnych lub sądowych przez okres nie dłuższy niż miesiąc po dacie zakończenia tych postępowań.
Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych administracyjnych lub sądowych środków prawnych, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia w każdej chwili skargi do organu ochrony danych, w szczególności w państwie członkowskim 
miejsca zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca, w którym miało miejsce domniemane naruszenie, jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
Komisja Europejska oraz przedstawiciele grupy organizatorów inicjatywy lub, w stosownych przypadkach, utworzonego przez nią podmiotu prawnego, są wspólnie administratorami danych w rozumieniu rozporządzenia (UE) 
2018/1725 oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych i  można się z nimi kontaktować, korzystając z danych zawartych w niniejszym formularzu.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych grupy organizatorów (w stosownych przypadkach) są dostępne pod adresem internetowym rejestru Komisji Europejskiej podanym w pkt 4 niniejszego formularza. 
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Komisji Europejskiej, organu krajowego, który będzie otrzymywał i przetwarzał Pana/Pani dane osobowe, oraz krajowych organów ochrony danych są dostępne na stronie internetowej: 
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=pl

1 Dozwolone jest stosowanie wyłącznie jednej z dwóch proponowanych wersji oświadczenia o ochronie prywatności, w zależności od sposobu zbierania deklaracji.
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ZAŁĄCZNIK IV

CERTYFIKAT POTWIERDZAJĄCY ZGODNOŚĆ SYSTEMU ZBIERANIA 
DEKLARACJI ON-LINE Z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I 
RADY (UE) 2019/…+ Z DNIA …++ W SPRAWIE EUROPEJSKIEJ INICJATYWY 
OBYWATELSKIEJ

… (nazwa właściwego organu) z … (nazwa państwa członkowskiego) niniejszym 
poświadcza, że indywidualny system zbierania deklaracji on-line … (adres strony 
internetowej) wykorzystywany do zbierania deklaracji poparcia dla … (tytuł inicjatywy) o 
numerze rejestracji … (numer rejestracji inicjatywy) jest zgodny z odpowiednimi przepisami 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/…+ z dnia ...++ w sprawie 
europejskiej inicjatywy obywatelskiej.

Data, podpis i pieczęć urzędowa właściwego organu:

+ Dz.U. proszę wstawić numer niniejszego rozporządzenia.
++ Dz.U.: proszę wstawić datę przyjęcia niniejszego rozporządzenia.
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ZAŁĄCZNIK V

FORMULARZ PRZEDŁOŻENIA DEKLARACJI POPARCIA WŁAŚCIWYM ORGANOM 
PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

1. Imiona i nazwiska, adresy pocztowe oraz adresy e-mail osób wyznaczonych do 
kontaktów (przedstawiciela grupy organizatorów i jego zastępcy) lub podmiotu 
prawnego zarządzającego inicjatywą i jego przedstawiciela: 

2. Tytuł inicjatywy: 

3. Numer rejestracji nadany przez Komisję: 

4. Data rejestracji: 

5. Liczba sygnatariuszy będących obywatelami (nazwa państwa członkowskiego): 

6. Łączna liczba zebranych deklaracji poparcia: 

7. Liczba państw członkowskich, w których osiągnięto próg:

8. Załączniki: 

(dołącza się wszystkie deklaracje poparcia złożone przez sygnatariuszy, którzy są 
obywatelami danego państwa członkowskiego. 

W stosownych przypadkach dołącza się odpowiedni certyfikat potwierdzający 
zgodność indywidualnego systemu zbierania deklaracji on-line z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/…+ z dnia …++  w sprawie europejskiej 
inicjatywy obywatelskiej.). 

9. Oświadczam niniejszym, że informacje podane w niniejszym formularzu są 
prawdziwe i że deklaracje poparcia zostały zebrane zgodnie z art. 9 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/…+ z dnia …++ w sprawie europejskiej 
inicjatywy obywatelskiej.

10. Data i podpis jednej z osób wyznaczonych do kontaktów (przedstawiciela lub jego 
zastępcy1) lub przedstawiciela podmiotu prawnego:

+ Dz.U. proszę wstawić numer niniejszego rozporządzenia.
++ Dz.U.: proszę wstawić datę przyjęcia niniejszego rozporządzenia.
1 Niepotrzebne skreślić.
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ZAŁĄCZNIK VI

POŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE LICZBĘ WAŻNYCH DEKLARACJI 
POPARCIA ZEBRANYCH DLA … (NAZWA PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO)

… (nazwa właściwego organu) z … (nazwa państwa członkowskiego) po przeprowadzeniu 
niezbędnych weryfikacji wymaganych na mocy art. 12 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/…+ z dnia …++ w sprawie europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej niniejszym poświadcza, że … (liczba ważnych deklaracji poparcia) 
deklaracji/deklaracje poparcia dla proponowanej inicjatywy o numerze rejestracji … (numer 
rejestracji inicjatywy) jest ważnych/są ważne zgodnie z przepisami tego rozporządzenia.

Data, podpis i pieczęć urzędowa

+ Dz.U. proszę wstawić numer niniejszego rozporządzenia.
++ Dz.U.: proszę wstawić datę przyjęcia niniejszego rozporządzenia.
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ZAŁĄCZNIK VII

FORMULARZ STOSOWANY W CELU PRZEDŁOŻENIA INICJATYWY KOMISJI 
EUROPEJSKIEJ 

1. Tytuł inicjatywy: 

2. Numer rejestracji nadany przez Komisję: 

3. Data rejestracji: 

4. Liczba otrzymanych ważnych deklaracji poparcia (musi być co najmniej  milion): 

5. Liczba sygnatariuszy poświadczona przez państwa członkowskie:

BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU
Liczba 
sygnatarius
zy

HU M

T

NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK RAZEM

Liczba 
sygnatarius
zy

6. Imiona i nazwiska, adresy pocztowe oraz adresy e-mail osób wyznaczonych do 
kontaktów (przedstawiciela grupy organizatorów i jego zastępcy)2 lub podmiotu 
prawnego zarządzającego inicjatywą i jego przedstawiciela:

7. Wszystkie źródła wsparcia i finansowania otrzymanych dla danej inicjatywy, łącznie 
z wysokością wsparcia finansowego w chwili przedłożenia inicjatywy: 

8. Oświadczam niniejszym, że informacje podane w niniejszym formularzu są 
prawdziwe i że wszystkie stosowne procedury i warunki określone w rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/…+ z dnia …++ w sprawie europejskiej 
inicjatywy obywatelskiej zostały spełnione. 

2 W rejestrze on-line Komisji publicznie udostępnione zostaną jedynie imiona i 
nazwiska członków grupy organizatorów, państwo miejsca zamieszkania 
przedstawiciela lub, w stosownych przypadkach, nazwę i państwo siedziby podmiotu 
prawnego, adresy e-mail osób wyznaczonych do kontaktów oraz informacje 
dotyczące źródeł wsparcia i finansowania. Osoby, których dotyczą dane, mają prawo 
sprzeciwić się publikacji swoich danych osobowych, podając ważne i uzasadnione 
powody związane ze swoją szczególną sytuacją.

+ Dz.U. proszę wstawić numer niniejszego rozporządzenia.
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Data i podpis jednej z osób wyznaczonych do kontaktów (przedstawiciela lub jego 
zastępcy3) lub przedstawiciela podmiotu prawnego: 

9. Załączniki: (dołącza się wszystkie poświadczenia).

Or. en

++ Dz.U.: proszę wstawić datę przyjęcia niniejszego rozporządzenia.
3 Niepotrzebne skreślić.


