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Dotyczy: Podejście ogólne dotyczące rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie inicjatywy obywatelskiej  

 

Traktat o Unii Europejskiej wprowadza nowy wymiar dotyczący demokracji uczestniczącej obok 

wymiaru odnoszącego się do demokracji pośredniej. Wprowadza on do demokratycznego 

funkcjonowania Unii waŜną innowację poprzez zapewnienie prawa inicjatywy obywatelskiej, na 

mocy którego milion obywateli moŜe zwrócić się do Komisji o przedłoŜenie określonych wniosków 

ustawodawczych. 

W tym kontekście oraz po przeprowadzeniu szeroko zakrojonych konsultacji z zainteresowanymi 

stronami Komisja w dniu 31 marca 2010 r. przyjęła wniosek dotyczący rozporządzenia Rady i PE 

określającego procedury i warunki odnoszące się do inicjatywy obywatelskiej. Wniosek ten 

przedłoŜono Radzie w dniu 6 kwietnia. 
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W dniu 9 kwietnia prezydencja rozpoczęła analizę tego wniosku na forum Grupy Antici. Grupa 

analizowała przedmiotowy wniosek na trzech posiedzeniach, a wyniki pierwszej rundy dyskusji, 

podczas której określono cztery kluczowe kwestie, przedstawiono ministrom (dok. 8796/10) na 

kwietniowym posiedzeniu Rady do Spraw Ogólnych. Na podstawie debaty orientacyjnej 

przeprowadzonej przez ministrów wspomniana grupa kontynuowała analizę wniosku. COREPER 

przeprowadził debatę dotyczącą nierozstrzygniętych kwestii podczas obrad w dniu 19 maja i zlecił 

Grupie Antici finalizację podejścia ogólnego z myślą o posiedzeniu Rady do Spraw Ogólnych, 

które ma się odbyć w czerwcu. 

Dyskusje te przybliŜyły Radę do osiągnięcia porozumienia w sprawie podejścia ogólnego. 

Głównymi nierozstrzygniętymi problemami pozostają zagadnienie rejestracji i dopuszczalności 

proponowanej inicjatywy oraz kwestia, czy decyzję taką naleŜy podjąć na dwóch etapach czy teŜ na 

jednym etapie. 

Pierwotny wniosek przewiduje, Ŝe decyzję dotyczącą dopuszczalności proponowanej inicjatywy 

podejmuje się na etapie pośrednim – po zebraniu 300 000 podpisów z trzech państw członkowskich 

– zanim państwa członkowskie będą zobligowane do przeprowadzania czynności kontrolnych (art. 

4). Jako dodatkowe zabezpieczenie wniosek przewiduje zastosowanie wcześniejszego filtra 

w momencie rejestracji, który umoŜliwi Komisji odmówienie rejestracji inicjatyw wyraźnie 

niezgodnych z wartościami, na których opiera się Unia (art. 8). 

Podczas dyskusji pewna liczba państw członkowskich zaproponowała, aby Komisja decydowała, 

czy inicjatywa wchodzi w zakres jej uprawnień, w momencie rejestracji, przed zebraniem 

jakichkolwiek podpisów, co zasadniczo oznaczałoby połączenie art. 4 i 8. 

Zdaniem prezydencji połączenie dwóch etapów, tj. decyzji o dopuszczalności i decyzji o rejestracji, 

nie jest odpowiednie. Wniosek Komisji odnosi się z jednej strony do obaw wyraŜonych podczas 

konsultacji przez państwa członkowskie i inne zainteresowane strony (tzn. nieprzeprowadzania 

przez państwa członkowskie czynności kontrolnych dotyczących inicjatyw, które ostatecznie 

okazałyby się niedopuszczalne, jak najszybsze zatrzymywanie inicjatyw sprzecznych 

z wartościami, na których opiera się UE itp.), a z drugiej strony zapobiega zagroŜeniu związanemu 

z potencjalnymi naduŜyciami i przeciąŜeniem systemu. 
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Kompromisowy wniosek prezydencji obniŜa po pierwsze próg liczby wymaganych podpisów do 

100 000, a po drugie wzmacnia sformułowanie dotyczące inicjatyw, które wyraźnie wykraczają 

poza zakres zastosowania Traktatów, a jednocześnie zachowuje dwuetapowe podejście 

zaproponowane przez Komisję. 

Opracowana przez prezydencję propozycja w sprawie podejścia ogólnego dotyczącego wniosku 

Komisji odnoszącego się do rozporządzenia w sprawie inicjatywy obywatelskiej znajduje się w 

załączniku do niniejszej noty. 

 

Elementy dodane do pierwotnego wniosku Komisji zaznaczono WYTŁUSZCZENIEM 

i PODKREŚLONO, natomiast skreślenia zaznaczono symbolem […]. 
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ZAŁĄCZNIK 

Wniosek 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 

w sprawie inicjatywy obywatelskiej 

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

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

pierwszy, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego1, 

uwzględniając opinię Komitetu Regionów2, 

po konsultacji z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych3, 

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, 

a takŜe mając na uwadze, co następuje: 

(1) Traktat o Unii Europejskiej wzmacnia obywatelstwo Unii i wprowadza dalsze usprawnienie 
demokratycznego funkcjonowania Unii, zapewniając między innymi kaŜdemu obywatelowi 
prawo do uczestnictwa w Ŝyciu demokratycznym Unii oraz stwarzając obywatelom Unii 
w liczbie nie mniejszej niŜ milion, mającym obywatelstwo znacznej liczby państw 
członkowskich, moŜliwość podjęcia inicjatywy zwrócenia się do Komisji Europejskiej 
o przedłoŜenie, w ramach jej uprawnień, odpowiedniego wniosku w sprawach, w odniesieniu 
do których, zdaniem obywateli, stosowanie Traktatów wymaga aktu prawnego Unii. 

(2) Zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Parlament Europejski i Rada 
powinny przyjąć przepisy dotyczące procedur i warunków wymaganych w związku z taką 
inicjatywą obywatelską. 

(3) Przedmiotowe procedury i warunki powinny być jasne, proste, przyjazne uŜytkownikowi 
i proporcjonalne do charakteru inicjatywy obywatelskiej. 

(4) Powinny równieŜ dbać o to, aby obywatele Unii podlegali podobnym warunkom dotyczącym 
wspierania inicjatywy obywatelskiej, bez względu na to, z którego państwa członkowskiego 
pochodzą. 

                                                 
1 Dz.U. C […] z […], s. […]. 
2 Dz.U. C […] z […], s. […]. 
3 Dz.U. C […] z […], s. […]. 
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(5) Konieczne jest ustanowienie minimalnej liczby państw członkowskich, z których muszą 
pochodzić obywatele. Aby zapewnić reprezentatywność inicjatywy obywatelskiej pod kątem 
interesu Unii, powyŜszą liczbę naleŜy ustalić na poziomie jednej trzeciej państw 
członkowskich. 

(6) W tym celu naleŜy równieŜ określić minimalną liczbę obywateli pochodzących z kaŜdego 
z tych państw członkowskich. Aby zapewnić obywatelom podobne warunki wspierania 
inicjatywy obywatelskiej, te liczby minimalne powinny być degresywnie proporcjonalne, 
zgodnie z art. 14 ust. 2 TUE, do liczby członków Parlamentu Europejskiego na dane 
państwo członkowskie.[...]. [...]. 

W celu obliczenia minimalnej liczby sygnatariuszy w kaŜdym z państw członkowskich 
liczbę członków Parlamentu Europejskiego przypadającą na dane państwo 
członkowskie – zgodnie z projektem decyzji Rady Europejskiej dotyczącej składu 
Parlamentu Europejskiego w kadencji 2009–2014, zatwierdzonym pod względem 
politycznym przez Parlament Europejski w dniu 11 października 2007 r., oraz z jedną 
poprawką zgłoszoną przez Radę Europejską podczas konferencji międzyrządowej z 
2007 roku4 – naleŜy pomnoŜyć przez 750. 

 

W celu zapewnienia jasności liczby te naleŜy określić dla kaŜdego państwa 
członkowskiego w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Komisja powinna mieć 
uprawnienia do zmiany tego załącznika, tak aby odzwierciedlić liczby zawarte we 
wszelkich przyszłych decyzjach Rady Europejskiej określających skład Parlamentu 
Europejskiego zgodnie z art. 14 ust. 2 akapit drugi TUE. 

 

(7) NaleŜy określić minimalny wiek, który naleŜy osiągnąć, aby móc poprzeć inicjatywę 
obywatelską. Powinien to być wiek, który upowaŜnia obywateli do głosowania w wyborach 
do Parlamentu Europejskiego. 

(8) W celu zapewnienia spójności i przejrzystości w odniesieniu do proponowanych inicjatyw 
obywatelskich naleŜy wprowadzić obowiązek ich rejestrowania na stronie internetowej 
udostępnionej przez Komisję przed zebraniem niezbędnych deklaracji poparcia przez 
obywateli; nie naleŜy rejestrować wniosków niestosownych lub pozbawionych powaŜnego 
charakteru, a Komisja powinna odrzucać rejestrację wniosków wyraźnie sprzecznych 
z wartościami, na których opiera się Unia Europejska lub wyraźnie wykraczających poza 
zakres zastosowania Traktatów. Komisja powinna przeprowadzać rejestrację zgodnie 
z ogólnymi zasadami dobrej administracji. 

                                                 
4 Deklaracje nr 4 i 5 dołączone do Aktu Końcowego Konferencji Międzyrządowej, która 

przyjęła Traktat z Lizbony.  
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(9) Organizatorzy proponowanej inicjatywy obywatelskiej powinni być odpowiedzialni za 
zbieranie od obywateli niezbędnych deklaracji poparcia. 

(9a) W załączniku do niniejszego rozporządzenia naleŜy zmieścić formularz deklaracji 

poparcia określający dane wymagane do celów weryfikacji przez państwa członkowskie. 

Komisja powinna mieć uprawnienia do zmiany tego załącznika zgodnie z art. 290 Traktatu, 

biorąc pod uwagę informacje przekazanej jej przez państwa członkowskie. 

(10) NaleŜy zapewnić moŜliwość zbierania deklaracji poparcia zarówno w formie papierowej, jak i 
on-line. Systemy zbierania deklaracji on-line powinny być wyposaŜone w odpowiednie 
zabezpieczenia, m.in. w celu zapewnienia moŜliwości zidentyfikowania danej osoby oraz 
bezpiecznego przechowywania danych. W tym celu Komisja powinna określić szczegółowe 
specyfikacje techniczne w odniesieniu do systemów zbierania deklaracji on-line. 

(11) Państwa członkowskie powinny weryfikować zgodność systemów zbierania deklaracji on-line 
z wymogami niniejszego rozporządzenia zanim deklaracje poparcia zostaną zebrane. 

(11a) Zachęca się Komisję do działania na rzecz opracowania otwartego oprogramowania, 
które będzie mieć stosowne elementy techniczne i zabezpieczenia niezbędne do 
zapewnienia zgodności z przepisami niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do 
systemów zbierania deklaracji on-line5. 

(12) NaleŜy dołoŜyć starań, aby deklaracje poparcia inicjatywy obywatelskiej były zbierane 
w określonym terminie. Aby nie doprowadzić do dezaktualizacji proponowanych inicjatyw 
obywatelskich, a jednocześnie uwzględnić złoŜoność procedury zbierania deklaracji poparcia 
w całej Unii Europejskiej, termin ten nie powinien być dłuŜszy niŜ 12 miesięcy od daty 
rejestracji proponowanej inicjatywy. 

(13) Komisja powinna podjąć decyzję w sprawie dopuszczalności proponowanej inicjatywy 
obywatelskiej na wystarczająco wczesnym etapie. W związku z tym organizator, po zebraniu 
[...] 100 000 deklaracji poparcia dla proponowanej inicjatywy złoŜonych przez sygnatariuszy 
pochodzących z co najmniej trzech państw członkowskich, powinien złoŜyć wniosek 
o wydanie takiej decyzji. 

(14) Komisja powinna przyjąć decyzję w sprawie dopuszczalności inicjatywy w terminie dwóch 
miesięcy od otrzymania od organizatora wniosku. Proponowaną inicjatywę obywatelską 
naleŜy uznać za dopuszczalną, jeŜeli wchodzi w zakres uprawnień Komisji oraz dotyczy 
kwestii, w odniesieniu do której moŜna przyjąć akt prawny Unii w celu stosowania 
Traktatów. 

                                                 
5 Oświadczenie Rady stanowiące alternatywę dla motywu 11a:  
 Rada odnotowuje wyraŜony przez Komisję zamiar przeanalizowania moŜliwości 

opracowania otwartego oprogramowania, które będzie mieć stosowne elementy techniczne i 

zabezpieczenia niezbędne do zapewnienia zgodności z przepisami niniejszego 

rozporządzenia w odniesieniu do systemów zbierania deklaracji on-line. 
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(15) NaleŜy przewidzieć, Ŝe jeŜeli inicjatywa obywatelska otrzymała niezbędne deklaracje 
poparcia złoŜone przez sygnatariuszy i została uznana za dopuszczalną, kaŜde państwo 
członkowskie powinno być odpowiedzialne za weryfikację i poświadczenie deklaracji 
poparcia zebranych od obywateli pochodzących z tego państwa. Uwzględniając potrzebę 
ograniczania obciąŜeń administracyjnych, państwa członkowskie powinny w terminie trzech 
miesięcy przeprowadzić weryfikacje takich deklaracji w oparciu o odpowiednie czynności 
kontrolne, które mogą być oparte na losowym doborze próby, oraz wydać dokument 
poświadczający liczbę otrzymanych waŜnych deklaracji poparcia. 

(16) Organizatorzy powinni dołoŜyć starań, aby wszystkie odpowiednie warunki przewidziane 
w niniejszym rozporządzeniu zostały spełnione przed przedłoŜeniem Komisji inicjatywy 
obywatelskiej. 

(17) W terminie czterech miesięcy Komisja powinna zbadać inicjatywę obywatelską i przedstawić 
wnioski oraz działania, które zamierza podjąć w odpowiedzi na inicjatywę. 

(18) Przepisy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 
1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych 
i swobodnego przepływu tych danych6 mają w pełni zastosowanie w odniesieniu do 
przetwarzania danych osobowych prowadzonego w celu zastosowania niniejszego 
rozporządzenia. W tym względzie naleŜy wyjaśnić, Ŝe administratorami danych w rozumieniu 
dyrektywy 95/46/WE są organizator inicjatywy obywatelskiej i właściwe organy państw 
członkowskich, oraz określić maksymalny termin przechowywania danych osobowych 
zgromadzonych na potrzeby inicjatywy obywatelskiej. Organizatorzy, działając w charakterze 
administratorów danych, powinni podejmować wszelkie odpowiednie środki w celu 
wypełnienia obowiązków nałoŜonych dyrektywą 95/46/WE, w szczególności związanych 
z legalnością przetwarzania, bezpieczeństwem działań dotyczących przetwarzania 
i udostępniania informacji oraz prawem osób, których dane dotyczą, do dostępu do swoich 
danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. 

(19) W odniesieniu do przetwarzania danych prowadzonego w celu zastosowania niniejszego 
rozporządzenia zastosowanie mają w pełni przepisy rozdziału III dyrektywy 95/46/WE 
dotyczące środków sądowych, odpowiedzialności i sankcji. [...] Organizatorzy inicjatywy 
obywatelskiej ponoszą [...] – zgodnie z mającym zastosowanie prawem – 
odpowiedzialność za szkody, które spowodują. Ponadto państwa członkowskie powinny 
zadbać o to, aby organizatorzy podlegali stosownym karom za naruszenie przepisów 
niniejszego rozporządzenia [...]. 

(20) W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych prowadzonego przez Komisję w celu 
zastosowania niniejszego rozporządzenia zastosowanie mają w pełni wymogi rozporządzenia 
(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 danych7. 

                                                 
6 Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31. 
7 Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1. 
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(21) Komisja powinna mieć uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 
290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do celów zmiany załączników do 
niniejszego rozporządzenia. Szczególnie waŜne jest to, aby Komisja podczas prac 
przygotowawczych prowadziła odpowiednie konsultacje, w tym na szczeblu ekspertów. 

(22) Środki niezbędne do wdroŜenia niniejszego rozporządzenia naleŜy przyjąć zgodnie z decyzją 
Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania 
uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji8. 

(23) Komisja powinna przedstawić sprawozdanie z wykonania niniejszego rozporządzenia [...] 
trzy lata [...] od daty rozpoczęcia jego stosowania [...]. 

(24) Niniejsze rozporządzenie uwzględnia prawa podstawowe i jest zgodne z zasadami zapisanymi 
w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności w jej art. 8, w którym 
stwierdza się, Ŝe kaŜdy ma prawo do ochrony danych osobowych, które go dotyczą, 

                                                 
8 Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23. 
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PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1  

Przedmiot 

Niniejsze rozporządzenie określa procedury i warunki wymagane w odniesieniu do inicjatywy 
obywatelskiej, przewidziane w art. 11 Traktatu o Unii Europejskiej i art. 24 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

 Artykuł 2 

 Definicje 

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje: 

1. „inicjatywa obywatelska” oznacza inicjatywę przedłoŜoną Komisji zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem, zachęcającą Komisję do przedłoŜenia, w ramach jej uprawnień, 
odpowiedniego wniosku w sprawach, w odniesieniu do których, zdaniem obywateli, 
stosowanie Traktatów wymaga aktu prawnego Unii; inicjatywę taką powinno poprzeć nie 
mniej niŜ milion kwalifikujących się sygnatariuszy pochodzących z co najmniej jednej 
trzeciej liczby wszystkich państw członkowskich; 

2. „sygnatariusze” oznaczają obywateli Unii Europejskiej, który wyrazili poparcie dla danej 
inicjatywy obywatelskiej poprzez wypełnienie deklaracji poparcia przedmiotowej inicjatywy; 

3. „organizator” oznacza osobę fizyczną lub prawną bądź organizację odpowiedzialną za 
przygotowanie inicjatywy obywatelskiej i przedłoŜenie jej Komisji. 

Artykuł 3  

Wymogi w stosunku do organizatorów i sygnatariuszy 

1. JeŜeli organizator jest osobą fizyczną, musi być obywatelem Unii i być w wieku 
uprawniającym do głosowania w wyborach europejskich. 

JeŜeli organizator jest osobą prawną lub organizacją, musi mieć siedzibę w państwie 
członkowskim Unii. Organizacje nieposiadające osobowości prawnej na mocy mającego 
zastosowanie prawa krajowego muszą mieć przedstawicieli, którzy spełniają wymogi 
równowaŜne z wymogami odnoszącymi się do osób fizycznych określonymi w akapicie 
pierwszym oraz są zdolni do podejmowania zobowiązań prawnych w ich imieniu 
i ponoszenia odpowiedzialności. 

Komisja moŜe zwrócić się do organizatora o dostarczenie odpowiedniego dowodu 
potwierdzającego spełnienie tych wymogów. 

2. Aby móc poprzeć proponowaną inicjatywę obywatelską, sygnatariusz musi być obywatelem 
Unii i osiągnąć wiek uprawniający do głosowania w wyborach europejskich. 

Artykuł 4  

Rejestracja proponowanej inicjatywy obywatelskiej 

1. Przed rozpoczęciem zbierania od sygnatariuszy deklaracji poparcia dla proponowanej 
inicjatywy obywatelskiej organizator ma obowiązek dokonania jej rejestracji w rejestrze 
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Komisji, podając informacje określone w załączniku II, w szczególności informacje 
dotyczące przedmiotu i celów proponowanej inicjatywy obywatelskiej oraz źródeł jej 
finansowania i wsparcia. 

Informacje te naleŜy podać w jednym z języków urzędowych Unii, w rejestrze on-line 
udostępnionym do tego celu przez Komisję (zwanym dalej „rejestrem”). Po rejestracji 
organizator moŜe umieścić proponowaną inicjatywę obywatelską w rejestrze w innych 
urzędowych językach Unii. 

2. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w ust. 3 i 4 Komisja niezwłocznie dokonuje 
rejestracji proponowanej inicjatywy pod niepowtarzalnym numerem rejestracji i przesyła 
organizatorowi potwierdzenie. 

3. Nie rejestruje się proponowanych inicjatyw obywatelskich, które moŜna racjonalnie uznać za 
nieodpowiednie, poniewaŜ mają charakter naduŜycia lub są pozbawione powaŜnego 
charakteru. 

4. Komisja odmawia rejestracji tych proponowanych inicjatyw obywatelskich, które są wyraźnie 
sprzeczne z wartościami, na których opiera się Unia, zgodnie z art. 2 TUE, lub które 
wyraźnie wykraczają poza zakres zastosowania Traktatów. 

5. Zarejestrowana proponowana inicjatywa obywatelska jest podawana do wiadomości 
publicznej w rejestrze. 

Artykuł 5  

Procedury i warunki zbierania deklaracji poparcia 

1. Organizator jest odpowiedzialny za zbieranie od sygnatariuszy niezbędnych deklaracji 
poparcia dla proponowanej inicjatywy obywatelskiej zarejestrowanej zgodnie z art. 4. 

Do tego celu moŜna wykorzystać wyłącznie deklaracje poparcia zgodne ze wzorem 
przedstawionym w załączniku III. Przed rozpoczęciem zbierania od sygnatariuszy deklaracji 
poparcia organizator wypełnia formularze w sposób wskazany w załączniku III. Informacje 
podane w formularzach muszą odpowiadać informacjom zawartym w rejestrze. 
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2. Organizator moŜe zbierać deklaracje poparcia w formie papierowej lub elektronicznej. 
W przypadku deklaracji poparcia zbieranych drogą elektroniczną zastosowanie ma art. 6. 

Do celów niniejszego rozporządzenia deklaracje poparcia, które zostały podpisane 
elektronicznie za pomocą zaawansowanego podpisu elektronicznego w rozumieniu 
dyrektywy 1999/93/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnotowych 
ram w zakresie podpisów elektronicznych9, traktuje się tak samo, jak deklaracje 
poparcia w formie papierowej. 

3. Sygnatariusze muszą wypełniać formularze deklaracji poparcia udostępnione przez 
organizatora. W deklaracji poparcia podają oni osobiste dane identyfikacyjne, 
z wyjątkiem sygnatariuszy mających miejsce zamieszkania w państwie członkowskim 
wymienionym w części A formularza zamieszczonego w załączniku III. 

Wykaz dopuszczonych dokumentów toŜsamości/numerów identyfikacyjnych 
w państwach członkowskich, w których podanie tych informacji jest obowiązkowe, 
znajduje się w części B formularza zamieszczonego w załączniku III. 

Poparcie dla określonej proponowanej inicjatywy obywatelskiej moŜna wyrazić tylko raz. 

3. a Państwa członkowskie informują Komisję o wszelkich zmianach informacji zawartych 
w załączniku III, w tym w jego częściach A i B. Uwzględniając te informacje, Komisja 
moŜe przyjmować w drodze aktów delegowanych, zgodnie z art. 16 i z zastrzeŜeniem 
spełnienia warunków określonych w art. 17 i 18, zmiany w załączniku III, w tym w jego 
częściach A i B. 

4. Wszystkie deklaracje poparcia naleŜy zebrać po dacie rejestracji proponowanej inicjatywy 
w nieprzekraczalnym terminie 12 miesięcy. 

 Artykuł 6  

Systemy zbierania deklaracji on-line 

1. W przypadku zbierania deklaracji poparcia drogą elektroniczną dane otrzymane poprzez 
system zbierania deklaracji on-line są przechowywane na terytorium państwa 
członkowskiego. 

 System zbierania deklaracji on-line musi być poświadczony zgodnie z ust. 3 w państwie 
członkowskim, w którym będą przechowywane dane zebrane za pomocą systemu 
zbierania deklaracji on-line. Organizator moŜe wykorzystywać system zbierania 
deklaracji on-line w celu zbierania deklaracji poparcia w kilku lub we wszystkich 
państwach członkowskich. 

 Wzór formularzy deklaracji poparcia moŜna zaadaptować na potrzeby zbierania deklaracji 
drogą elektroniczną. 

                                                 
9 Dz.U. L 13 z 19.1.2000, s. 12. 
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2. Organizator dopilnowuje, aby system zbierania deklaracji on-line w celu zbierania od 
sygnatariuszy deklaracji poparcia był zgodny z przepisami ust. 4 . 

 Przed rozpoczęciem zbierania od sygnatariuszy deklaracji poparcia organizator zwraca się 
do właściwego organu stosownego państwa członkowskiego o poświadczenie, Ŝe system 
zbierania deklaracji on-line wykorzystywany do tego celu jest zgodny z tymi [...] przepisami 
[...]. 

 Organizator moŜe [...] rozpocząć zbieranie deklaracji poparcia za pomocą systemu 
zbierania deklaracji on-line dopiero po otrzymaniu poświadczenia, o którym mowa 
w ust. 3. Organizator musi podać do publicznej wiadomości kopię tego poświadczenia na 
stronie internetowej słuŜącej do obsługi systemu zbierania deklaracji on-line. [...] 

3. W przypadku, w którym system zbierania deklaracji on-line jest zgodny z przepisami, 
o których mowa w ust. 4, właściwy organ państwa członkowskiego w ciągu miesiąca wydaje 
poświadczenie zgodny ze wzorem zawartym w załączniku IV. [...] 

Państwa członkowskie uznają poświadczenia wydane przez właściwe organy innych państw 
członkowskich. 

4. Systemy zbierania deklaracji on-line są wyposaŜone w odpowiednie zabezpieczenia 
i elementy techniczne, aby gwarantować, Ŝe: 

a) formularz deklaracji poparcia moŜe złoŜyć on-line wyłącznie osoba fizyczna; 

[...] 

c) dane przekazane on-line są przechowywane w sposób bezpieczny w celu dopilnowania 
m.in., aby nie zostały one zmienione ani wykorzystane do celów innych niŜ wyraŜenie 
poparcie dla danej inicjatywy obywatelskiej, oraz w celu ochrony danych osobowych 
przed ich przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, 
nieupowaŜnionym ujawnieniem lub dostępem do nich; 

d) system moŜe wygenerować indywidualne deklaracje poparcia w formie zgodnej z wzorem 
zawartym w załączniku III, aby umoŜliwić przeprowadzenie kontroli przez państwa 
członkowskie zgodnie z art. 9 ust. 2. 
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5. W terminie [...] 9 miesięcy od wejścia w Ŝycie niniejszego rozporządzenia Komisja przyjmie 
specyfikacje techniczne do celów wykonania ust. 4 zgodnie z procedurą regulacyjną 
przewidzianą w art. 19 ust. 2. 

Artykuł 7  

Minimalna liczba sygnatariuszy przypadających na państwo członkowskie 

1. Sygnatariusze inicjatywy obywatelskiej pochodzą z co najmniej jednej trzeciej państw 
członkowskich. 

2. W jednej trzeciej państw członkowskich liczba sygnatariuszy obejmuje co najmniej 
minimalną liczbę obywateli określoną w załączniku I, obliczoną na podstawie liczby 
członków Parlamentu Europejskiego przypadającej na dane państwo członkowskie – 
zgodnie z projektem decyzji Rady Europejskiej dotyczącej składu Parlamentu 
Europejskiego w kadencji 2009–2014, zatwierdzonym pod względem politycznym przez 
Parlament Europejski w dniu 11 października 2007 r., oraz z jedną poprawką zgłoszoną 
przez Radę Europejską podczas konferencji międzyrządowej z 2007 roku10 – 
pomnoŜonej przez 750. 

3. Komisja moŜe – zgodnie z art. 16 i z zastrzeŜeniem art. 17 i 18 – przyjmować w drodze 
aktów delegowanych korekty do załącznika I, aby odzwierciedlić liczby zawarte we 
wszelkich przyszłych decyzjach Rady Europejskiej określających skład Parlamentu 
Europejskiego zgodnie z art. 14 ust. 2 akapit drugi TUE. Korekty takie mają 
zastosowanie wyłącznie do proponowanych inicjatyw obywatelskich zarejestrowanych 
zgodnie z art. 4 po wejściu w Ŝycie danej korekty. 

[...]4. UwaŜa się, Ŝe sygnatariusze pochodzą z państwa członkowskiego odpowiedzialnego za 
weryfikację ich deklaracji poparcia zgodnie z art. 9 ust. 1 akapit drugi. [...] 

Artykuł 8 Decyzja w sprawie dopuszczalności proponowanej inicjatywy obywatelskiej 

1. Zgromadziwszy 100 000 [...] deklaracji poparcia zgodnie z art. 5, złoŜonych przez 
sygnatariuszy pochodzących z co najmniej trzech państw członkowskich, organizator 
przedkłada Komisji wniosek o wydanie decyzji w sprawie dopuszczalności proponowanej 
inicjatywy obywatelskiej. W tym celu organizator korzysta z formularza przedstawionego w 
załączniku V. 

                                                 
10 Deklaracje nr 4 i 5 dołączone do Aktu Końcowego Konferencji Międzyrządowej, która 

przyjęła Traktat z Lizbony.  
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2. Komisja podejmuje decyzję w sprawie dopuszczalności inicjatywy w ciągu dwóch miesięcy 
od daty otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1. Proponowaną inicjatywę obywatelską 
uznaje się za dopuszczalną, jeśli spełnia następujące warunki: 

a) dotyczy kwestii, w odniesieniu do której moŜna przyjąć akt prawny Unii w celu stosowania 
Traktatów; oraz 

b) wchodzi w zakres uprawnień Komisji odnośnie do składania wniosków. 

3. O decyzji, o której mowa w ust. 2, powiadamia się organizatora proponowanej inicjatywy 
obywatelskiej oraz podaje się ją do wiadomości publicznej. 

Artykuł 9  

Przepisy dotyczące weryfikacji i poświadczania deklaracji poparcia przez państwa 
członkowskie 

1. Zgromadziwszy niezbędne deklaracje poparcia złoŜone przez sygnatariuszy zgodnie z art. 5 
i 7 i w przypadku podjęcia przez Komisję decyzji o dopuszczalności proponowanej 
inicjatywy obywatelskiej zgodnie z art. 8 organizator przedkłada deklaracje poparcia 
(w formie papierowej lub elektronicznej) właściwym organom, o których mowa w art. 14, do 
celów weryfikacji i poświadczenia. W tym celu organizator korzysta z formularza 
przedstawionego w załączniku VI oraz oddziela deklaracje poparcia zebrane w formie 
papierowej, deklaracje poparcia podpisane elektroniczne za pomocą zaawansowanego 
podpisu elektronicznego i deklaracje poparcia zebrane za pomocą systemu zbierania 
deklaracji on-line. 

Organizator przedkłada deklaracje poparcia właściwym państwom członkowskim [...] według 
następujących zasad: 

- państwom członkowskim, które wydały dokument toŜsamości/numer 
identyfikacyjny określony w deklaracji poparcia, pod warunkiem Ŝe dane państwo 
członkowskie nie jest wymienione w części A formularza zamieszonego 
w załączniku III; lub 

- we wszystkich pozostałych przypadkach państwu członkowskiemu, w którym 
znajduje się miejsce zamieszkania sygnatariusza wskazanego w deklaracji 
poparcia, zgodnie z częścią A formularza zamieszonego w załączniku III. 
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2. W okresie nieprzekraczającym trzech miesięcy od otrzymania wniosku właściwe organy 
weryfikują deklaracje poparcia na podstawie odpowiednich czynności kontrolnych. [...] Na 
tej podstawie dostarczają organizatorowi poświadczenie zgodne z wzorem podanym 
w załączniku VII, poświadczające liczbę waŜnych deklaracji poparcia z danego państwa 
członkowskiego. 

W celu weryfikacji deklaracji poparcia nie jest wymagane uwierzytelnienie podpisów. 

3. Poświadczenie, o którym mowa w ust. 2, jest wydawane bezpłatnie. 

Artykuł 10  

PrzedłoŜenie inicjatywy obywatelskiej Komisji 

Po uzyskaniu poświadczeń, o których mowa w art. 9 ust. 2, oraz pod warunkiem dopełnienia 
wszystkich procedur i warunków określonych w niniejszym rozporządzeniu, organizator moŜe 
przedłoŜyć inicjatywę obywatelską Komisji. 
 
Do celów niniejszego artykułu organizator korzysta z formularza podanego w załączniku VIII, 
który wypełnia i przedkłada Komisji w formie papierowej lub elektronicznej wraz z kopiami 
poświadczeń w formie papierowej lub elektronicznej, o których mowa w akapicie pierwszym 
powyŜej. 
 

Organizator przedkłada takŜe informacje dotyczące wszelkich źródeł finansowania 
i wsparcia, które otrzymał na rzecz inicjatywy obywatelskiej. 
 
[...] 

Artykuł 11  

Procedura badania inicjatywy obywatelskiej przez Komisję 

1. W przypadku otrzymania inicjatywy obywatelskiej zgodnie z art. 10 Komisja: 

a) niezwłocznie publikuje przedmiotową inicjatywę obywatelską na swojej stronie 
internetowej; 

b) bada przedmiotową inicjatywę obywatelską i w ciągu 4 miesięcy wydaje komunikat 
zawierający wnioski Komisji dotyczące tej inicjatywy, informacje na temat 
ewentualnych działań, jakie Komisja zamierza podjąć, oraz ich uzasadnienie. 

2. O komunikacie, o którym mowa w ust. 1 lit. b), powiadamia się organizatora inicjatywy 
obywatelskiej, Parlament Europejski i Radę oraz podaje się go do wiadomości publicznej. 
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Artykuł 12  

Ochrona danych osobowych 

Przetwarzając dane osobowe na mocy niniejszego rozporządzenia, organizator inicjatywy 
obywatelskiej i właściwe organy państwa członkowskiego przestrzegają przepisów dyrektywy 
95/46/WE oraz przepisów krajowych przyjętych na mocy tej dyrektywy. 
 
Do celów przetwarzania danych osobowych zarówno organizatora inicjatywy obywatelskiej, jak 
i właściwe organy, wyznaczone zgodnie z art. 14 ust. 2, uznaje się za administratorów danych 
zgodnie z art. 2 lit. d) dyrektywy 95/46/WE. 
Organizator dopilnowuje, aby dane osobowe zebrane do celów danej inicjatywy obywatelskiej 
nie były wykorzystywane do Ŝadnych innych celów niŜ wskazanie poparcia dla tej inicjatywy 
oraz niszczy wszystkie deklaracje poparcia otrzymane w związku z tą inicjatywą [...] oraz wszelkie 
ich kopie najpóźniej w ciągu miesiąca od przedłoŜenia inicjatywy Komisji zgodnie z art. 10 lub 
w ciągu 18 miesięcy od daty zarejestrowania proponowanej inicjatywy obywatelskiej, w zaleŜności 
od tego, która z tych dat jest wcześniejsza. 
 
Właściwy organ wykorzystuje dane osobowe, które otrzymał w związku z daną inicjatywą 
obywatelską, wyłącznie w celu zweryfikowania deklaracji poparcia zgodnie z art. 9 ust. 2 
i niszczy wszystkie deklaracje poparcia oraz wszelkie ich kopie najpóźniej w ciągu miesiąca 
od wydania poświadczenia, o którym mowa w tym artykule. 
 
[...] 
 
Organizator podejmuje właściwe środki techniczne i odpowiednie działania organizacyjne w celu 
ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, przypadkową 
utratą, zmianą, nieupowaŜnionym ujawnieniem lub dostępem do nich, w szczególności jeŜeli 
przetwarzanie takich danych obejmuje ich przesyłanie za pomocą sieci, oraz przed wszelkimi 
innymi niezgodnymi z prawem formami przetwarzania. 
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Artykuł 13 

Odpowiedzialność 

Organizatorzy ponoszą – zgodnie z mającym zastosowanie prawem – odpowiedzialność za 
szkody, które spowodują w trakcie organizacji inicjatywy obywatelskiej. 

Artykuł 13a Kary 

[...] 

1 Państwa członkowskie dopilnowują, aby organizatorzy [...] podlegali stosownym karom [...] 
za naruszenie przepisów niniejszego rozporządzenia, a zwłaszcza za: 

a) złoŜenie nieprawdziwych oświadczeń przez organizatorów; 

[...] 

b) [...]. bezprawne wykorzystywanie danych. 

 

2. Kary te są skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. 

Artykuł 14  

Właściwe organy w państwach członkowskich 

1. Do celów wykonania art. 6 ust. 3 państwa członkowskie wyznaczają właściwe organy 
odpowiedzialne za wydawanie poświadczenia, o którym mowa w wymienionym przepisie. 

2. Do celów wykonania art. 9 ust. 2 kaŜde państwo członkowskie wyznacza jeden właściwy 
organ odpowiedzialny za koordynowanie procesu weryfikacji deklaracji poparcia oraz 
wydawanie poświadczeń, o których mowa w wymienionym przepisie. 

3. Najpóźniej trzy miesiące od daty wejścia w Ŝycie niniejszego rozporządzenia państwa 
członkowskie przekazują Komisji nazwy i adresy właściwych organów. 

4. Komisja podaje do publicznej wiadomości wykaz właściwych organów. 



 
 

 

10626/10  dh/AMA/mas 18 
ZAŁĄCZNIK DQPG LIMITE PL 

Artykuł 15  

Zmiana załączników 

Komisja moŜe przyjmować w drodze aktów delegowanych zmiany do załączników do niniejszego 
rozporządzenia zgodnie z art. 16, 17 i 18. Zmiany załączników I i III dokonywane w drodze 
aktów delegowanych przyjmuje zgodnie z art. 5 i 7. 

Artykuł 16  

Wykonanie przekazanych uprawnień 

1. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 15, powierza się 
Komisji na czas nieokreślony. 

2. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja powiadamia o tym równocześnie 
Parlament Europejski i Radę. 

3. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych powierzone Komisji podlegają warunkom 
określonym w art. 17 i 18. 

Artykuł 17  

Odwołanie przekazania uprawnień 

1. Przekazanie uprawnień przewidziane w art. 15 moŜe zostać odwołane w dowolnym 
momencie przez Parlament Europejski lub Radę. 

2. Instytucja, która rozpoczęła wewnętrzną procedurę w celu podjęcia decyzji, czy zamierza ona 
odwołać przekazanie uprawnień, informuje drugą instytucję i Komisję, odpowiednio wcześnie 
przed podjęciem ostatecznej decyzji, wskazując przekazane uprawnienia, które mogłyby 
zostać odwołane, oraz moŜliwe przyczyny tego odwołania. 

3. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie uprawnień określonych w tej decyzji. Staje się ona 
skuteczna natychmiast lub od późniejszej daty, która jest w niej określona. Decyzja ta nie 
wpływa na waŜność aktów delegowanych juŜ obowiązujących. Jest publikowana w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej. 

Artykuł 18  
Sprzeciw wobec aktów delegowanych 

1. Parlament Europejski [...] lub Rada mogą wyrazić sprzeciw wobec aktu delegowanego 
w terminie dwóch miesięcy licząc od daty powiadomienia. Z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady termin ten jest przedłuŜany o miesiąc. 
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2. Jeśli po upływie tego terminu ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraŜą sprzeciwu 
wobec aktu delegowanego, jest on publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
i wchodzi w Ŝycie z dniem przewidzianym w jego przepisach. 

Akt delegowany moŜe zostać opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz 
moŜe wejść w Ŝycie przed upływem tego terminu, jeŜeli zarówno Parlament Europejski, jak 
i Rada poinformują Komisję o swoim zamiarze niewyraŜania sprzeciwu. 

3. Jeśli Parlament Europejski lub Rada wyraŜą sprzeciw wobec aktu delegowanego, nie wchodzi 
on w Ŝycie. Instytucja, która wyraŜa sprzeciw wobec aktu delegowanego, podaje 
uzasadnienie. 

Artykuł 19  

Komitet 

1. Do celów wykonania art. 6 ust. 5 Komisję wspomaga komitet. 

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE, 
z uwzględnieniem art. 8 tej decyzji. 

Okres przewidziany w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące. 

Artykuł 20 

 Zgłoszenie środków krajowych 

KaŜde państwo członkowskie zgłasza Komisji przepisy szczegółowe przyjęte w celu wdroŜenia 

niniejszego rozporządzenia. 

Komisja informuje o tym pozostałe państwa członkowskie. 

 Artykuł 21  

Klauzula przeglądu 

Po upływie [...] trzech lat od daty zastosowania [...] niniejszego rozporządzenia Komisja 

przedłoŜy Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z wykonania niniejszego 

rozporządzenia. 
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Artykuł 22  

Wejście w Ŝycie i stosowanie 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w Ŝycie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej. 
 
Ma ono zastosowanie po upływie dwunastu miesięcy od jego wejścia w Ŝycie. 

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

członkowskich. 

 

 

Sporządzono w Brukseli dnia [...] r. 
 

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady 

Przewodniczący Przewodniczący 



 
 

 

10626/10  dh/AMA/mas 21 
ZAŁĄCZNIK DQPG LIMITE PL 

ZAŁĄCZNIK I  
Minimalna liczba sygnatariuszy przypadająca na państwo członkowskie 

   

 Austria  14250 
 Belgia  16500 
 Bułgaria  13500 
 Cypr  4500 
 Republika Czeska  16500 
 Dania  9750 
 Estonia  4500 
 Finlandia  9750 
 Francja  55500 
 Niemcy  72000 
 Grecja  16500 
 Węgry  16500 
 Irlandia  9000 
 Włochy  54750 
 Łotwa  6750 
 Litwa  9000 
 Luksemburg  4500 
 Malta  4500 
 Niderlandy  19500 
 Polska  38250 
 Portugalia  16500 
 Rumunia  24750 
 Słowacja  9750 
 Słowenia  6000 
 Hiszpania  40500 
 Szwecja  15000 
 Zjednoczone Królestwo  54750 
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ZAŁĄCZNIK II  

Informacje wymagane w celu zarejestrowania proponowanej inicjatywy obywatelskiej 

Aby zarejestrować proponowaną inicjatywę obywatelską w rejestrze Komisji, naleŜy dostarczyć 

następujące informacje: 

1. Tytuł proponowanej inicjatywy obywatelskiej – maksymalnie 100 znaków; 

2. Opis przedmiotu inicjatywy – maksymalnie 200 znaków; 

3. Opis celów wniosku, która miałaby opracować Komisja do działania – maksymalnie 500 
znaków; 

4. [...] Postanowienia Traktatów, które zdaniem organizatora pozwoliłyby Komisji podjąć 
działanie (nieobowiązkowe); 

5. Pełną nazwę, adres pocztowy oraz adres e-mail organizatora lub przedstawiciela prawnego 
w przypadku osoby prawnej lub organizacji; 

7. Wszystkie źródła finansowania i wsparcia proponowanej inicjatywy w momencie rejestracji. 

Organizatorzy mogą podać bardziej szczegółowe informacje na temat przedmiotu, celów i 
kontekstu proponowanej inicjatywy obywatelskiej w załączniku. Organizatorzy mogą równieŜ, o ile 
mają taką wolę, przedłoŜyć projekt aktu legislacyjnego. 
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ZAŁĄCZNIK III  

Formularz deklaracji poparcia 

 

Pole 1: (wypełnia organizator) 

1. Numer nadany w rejestrze Komisji*: 

2. Data rejestracji*: 

3. Adres strony internetowej proponowanej inicjatywy obywatelskiej w rejestrze Komisji*: 

Pole 2: (wypełnia organizator) 

1. Tytuł proponowanej inicjatywy obywatelskiej*: (maks. 100 znaków) 

2. Przedmiot*: (przedmiot naleŜy opisać w moŜliwie jasny sposób) (maks. 200 znaków) 

3. Opis głównych celów proponowanej inicjatywy obywatelskiej*: (maks. 500 znaków) 

4. Nazwa oraz adres organizatora*: 

5. Strona internetowa proponowanej inicjatywy obywatelskiej:  
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Pole 3: (do wypełnienia przez sygnatariusza) 

1. Imię i nazwisko sygnatariusza*: 

Pełne imię/imiona*: ............................................................................ 

Nazwisko*: ......................... ............................................................. 

Nazwisko panieńskie (jeŜeli dotyczy)………………………………….. 

Imię ojca (obowiązkowe dla Grecji i Bułgarii) ……………………………. 

 

2. Adres*: 

Nazwa ulicy, numer i kod pocztowy*: ................................................................................ 

Miasto*: ........................... Państwo*: .............................. 

3. Data urodzenia*: .............. Miejsce urodzenia*: ............ Państwo urodzenia*: ............ 

4. Obywatelstwo*: .................... 

5. Adres elektroniczny: ............... 

6. Osobiste dane identyfikacyjne*, z wyjątkiem przypadków wymienionych w części A niniejszego formularza. 

 Proszę wskazać tylko jeden dokument toŜsamości/numer indentyfikacyjny zgodnie z częścią B niniejszego 

formularza. 

 Rodzaj dokumentu toŜsamości/numeru identyfikacyjnego: 

a) Dowód toŜsamości obywatela lub rezydenta oooo  Numer ………….. 
 LUB 

b) Paszport oooo  Numer ………………………………. 

LUB 

c) Inny dokument toŜsamości/numer identyfikacyjny oooo  Rodzaj ………………………………. Numer 
……………………. 

 Państwo członkowskie, które wydało dokument toŜsamości/nadało numer identyfikacyjny: 

....................................... 

 Organ wydający: ................................................................................................... 

 

Pole 4:  

Oświadczam, Ŝe informacje podane w niniejszym formularzu są prawdziwe i Ŝe tylko raz wyraŜam poparcie dla tej 

proponowanej inicjatywy obywatelskiej*.  

Data i podpis sygnatariusza*♦: ........... 

Oświadczenie o ochronie danych osobowych: Zgodnie z art. 10 dyrektywy 95/46/EC dane osobowe podane na 
niniejszym formularzu będą wykorzystywane wyłącznie do celów weryfikacji i poświadczenia liczby waŜnych 
deklaracji poparcia otrzymanych w odniesieniu do tej proponowanej inicjatywy obywatelskiej, co przewidziano 
w art. 9 rozporządzenia xxxx/xxxx. Danych tych nie wolno wykorzystywać do Ŝadnych innych celów. Wszystkie 
deklaracje poparcia zostaną zniszczone nie później niŜ 18 miesięcy od daty rejestracji proponowanej inicjatywy 
obywatelskiej. 
*: pola obowiązkowe  

♦: podpis nie jest obowiązkowy, jeŜeli formularz zostaje przedłoŜony drogą elektroniczną bez 

podpisu elektronicznego 
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CZĘŚĆ A 

Wykaz państw członkowskich zamieszkania, które nie wymagają dodatkowych osobistych 

danych identyfikacyjnych poza danymi określonymi w pkt 1–5 w polu 3. 

 

Państwo członkowskie 

Dania 

Irlandia 

Niderlandy 

Finlandia 

Zjednoczone Królestwo 

Słowacja 

 

CZĘŚĆ B 

Wykaz dokumentów toŜsamości/numerów identyfikacyjnych zgodnie z pkt 6 w polu 3, 

z których jeden musi zostać wskazany w formularzu deklaracji poparcia. 

 

AUSTRIA 

- Reisepass (paszport) 

- Personalausweis (dowód toŜsamości) 

 

BELGIA 

- Carte d’identité / identiteitskaart (dowód toŜsamości) 

- Passeport / paspoort (paszport) 

- Numéro d'identification du registre national / identificatienummer van het Rijksregister

 (numer identifikacyjny rejestru krajowego) 

 

BUŁGARIA 

- Jednolity numer cywilny w dowodzie toŜsamości 

- Jednolity numer cywilny w paszporcie 
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CYPR 

- ∆ελτίο Ταυτότητας (dowód toŜsamości obywatela) 

- ∆ιαβατήριο (paszport) 

REPUBLIKA CZESKA 

- Obcansky prukaz (krajowy dowód toŜsamości) 

- Cestovní pas (paszport) 

 

ESTONIA 

- Isikukood (osobisty kod identyfikacyjny) 

- Dowody toŜsamości 

- Cyfrowy dowód toŜsamości 

- Paszport 

- Seafarer’s discharge books (ksiąŜka Ŝeglarska); 

- Tymczasowe dokumenty podróŜy; 

- Potwierdzenia odbycia słuŜby na statkach estońskich; 

- Potwierdzenia powrotu i pozwolenia na powrót. 
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FRANCJA 
- Passeport (paszport) 
- Carte nationale d´identité (krajowy dowód toŜsamości) 
- Titre de séjour (pozwolenie na pobyt) 
-  
- Autre (inne): 

§ Carte d'identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président 
d'une assemblée parlementaire (dowód toŜsamości parlamentarzysty ze zdjęciem, 
wydany przez przewodniczącego zgromadzenia parlamentarnego); 

§ Carte d'identité d'élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l'Etat 
(dowód toŜsamości lokalnego radnego ze zdjęciem, wydany przez przedstawiciela 
państwa) 

§ Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore (karta kombatanta w kolorze 
giemzy lub niebiesko-biało-czerwonym); 

§ Carte d'invalidité civile ou militaire avec photographie (karta inwalidy cywilnego 
lub wojskowego ze zdjęciem); 

§ Carte d'identité de fonctionnaire de l'Etat avec photographie (dowód toŜsamości 
urzędnika państwowego ze zdjęciem); 

§ Carte d'identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les 
autorités militaires (dowód toŜsamości lub karta podróŜna ze zdjęciem wydana 
przez włądze wojskowe); 

§ Permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de l'Etat 
(pozwolenie na polowanie wydane przez przedstawiciela państwa); 

§ Livret ou carnet de circulation, délivré par le préfet en application de la loi n° 69-3 
du 3 janvier 1969 (ksiąŜeczka podróŜna lub karnet podróŜny wydane przez 
prefekta zgodnie z ustawą nr 69-3 z dnia 3 stycznia 1969 r.); 

§ Récépissé valant justification de l'identité, délivré en échange des pièces d'identité 
en cas de contrôle judiciaire, en application du neuvième alinéa (7°) de l'article 
138 du code de procédure pénale (zaświadczenie potwierdzające toŜsamość 
wydane w zastępstwie dowodu toŜsamości w przypadku kontroli sądowej 
w związku z wykonaniem art. 138 ust. 9 pkt 7 kodeksu postępowania karnego); 

§ Attestation de dépôt d'une demande de carte nationale d'identité ou de passeport, 
délivrée depuis moins de trois mois par une commune et comportant une 
photographie d'identité du demandeur authentifiée par un cachet de la commune 
(potwierdzenie złoŜenia wniosku o wydanie krajowego dowodu toŜsamości lub 
paszportu wydane mniej niŜ trzy miesiące wczxeśniej przez gminę, opatrzone 
zdjęciem wnioskodawcy, uwierzytelnione pieczęcią gminy). 

 
NIEMCY 
- Personalausweis (dowód toŜsamości) 
- Pass (paszport) 
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GRECJA 
- ∆ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας (dowód toŜsamości) 
- ∆ιαβατήριο (paszport) 
- Βεβαίωση Εγγραφής Πολιτών Ε.Ε./Έγγραφο πιστοποίησης µόνιµης διαµονής πολίτη 

Ε.Ε. (dla zarejestrowanych rezydentów innych państw członkowskich UE, zgodnie 
z właściwą dyrektywą, poświadczenie zamieszkania/poświadczenie stałego miejsca 
pobytu) 

 

WĘGRY 

- dowód toŜsamości 
- paszport 
- Személyi azonosító (személyi szám) (osobisty numer identyfikacyjny) 

 

WŁOCHY 

- Passaporto (paszport), inclusa l´indicazione dell´autoritá di rilascio (wraz z wskazaniem 
organu wydającego) 

- Carta de identitá (dowód toŜsamości), inclusa l´indicazione dell´autoritá di rilascio 
(wraz z wskazaniem organu wydającego) 

 

ŁOTWA 

- Personas kods (osobisty numer identyfikacyjny) w dowodzie toŜsamości 
- Personas kods (osobisty numer identyfikacyjny) w paszporcie 
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LITWA 

- Asmens kodas (osobisty numer identyfikacyjny) w dowodzie toŜsamości 
- Asmens kodas (osobisty numer identyfikacyjny) w paszporcie 

 

LUKSEMBURG 

- Numéro d’identification national (numéro inscrit sur la carte d’identification de la 
Sécurité sociale) (krajowy numer identyfikacyjny – numer podany w dowodzie 
toŜsamości ubezpieczenia społecznego) 

- Carte d'identité (dowód toŜsamości) 
- Passeport (paszport) 

 

MALTA 

- Dowód toŜsamości 
- Paszport 

 

POLSKA 

- Numer ewidencyjny PESEL w dowodzie osobistym 
- Numer ewidencyjny PESEL w paszporcie 
 

PORTUGALIA 

- Bilhete de identitaded (dowód toŜsamości) 
- Passaporte (paszport) 
- Cartão de Cidadão (karta obywatela) 
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RUMUNIA 

- carte de identitate (dowód toŜsamości) 

- pasaport (paszport) 

- certificat de inregistrare (poświadczenie rejestracji) 
- cartea de rezidenta permanenta pentru cetatenii UE (karta stałego pobytu) 
- Cod Numeric Personal (osobisty numer identyfikacyjny) 

 

SŁOWENIA 

- Osebna izkaznica (dowód toŜsamości) 
- Potni list (paszport) 

 

HISZPANIA 

- Documento Nacional de Identidad (dowód toŜsamości) 
- Pasaporte (paszport) 
 

 

SZWECJA 

- Personnummer (osobisty numer identyfikacyjny) w dowodzie toŜsamości 
- Personnummer (osobisty numer identyfikacyjny) w paszporcie 
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ZAŁĄCZNIK IV  

Poświadczenie zgodności systemu zbierania deklaracji on-line z rozporządzeniem xxxx/xxxx 

[….] (nazwa właściwego organu) z […] (nazwa państwa członkowskiego) niniejszym poświadcza, 
Ŝe system zbierania deklaracji on-line […] (adres strony internetowej) wykorzystywany do 
elektronicznego zbierania deklaracji poparcia dla inicjatywy obywatelskiej o numerze rejestracji 
[…] jest zgodny z odpowiednimi przepisami rozporządzenia xxxx/xxxx. 
 
Data, podpis i oficjalna pieczęć właściwego organu: 
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ZAŁĄCZNIK V  

Formularz wniosku o wydanie decyzji w sprawie dopuszczalności proponowanej 
inicjatywy obywatelskiej 

1. Tytuł inicjatywy obywatelskiej*: 

2. Numer nadany w rejestrze Komisji*: 

3. Data rejestracji*: 

4. Liczba otrzymanych deklaracji poparcia*: 

5. Liczba sygnatariuszy w rozbiciu na państwa członkowskie*: 

 BE  BG  CZ  DK  DE  EE  IE  EL  ES  FR  IT  CY  LV  LT  LU  

Liczba 

sygnatariusz

y 

               

 HU  MT  NL  AT  PL  PT  RO  SI  SK  FI  SE  UK  RAZEM 

Liczba 

sygnatariusz

y 

             

6. Oświadczam, Ŝe informacje podane w niniejszym formularzu są prawdziwe. 
 
Data i podpis organizatora*: 

*: pola obowiązkowe  
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ZAŁĄCZNIK VI  

Formularz przedłoŜenia deklaracji poparcia właściwym organom państw członkowskich 

1. Pełna nazwa/imię i nazwisko, adres pocztowy oraz adres e-mail organizatora lub 
przedstawiciela prawnego w przypadku osoby prawnej lub organizacji*: 

2. Tytuł inicjatywy obywatelskiej*: 

3. Numer nadany w rejestrze Komisji*: 

4. Data rejestracji*: 

5. Data złoŜenia wniosku o wydanie decyzji w sprawie dopuszczalności*: 

6. Liczba sygnatariuszy z [nazwa państwa członkowskiego]*: 

7. Załączniki*:  
(NaleŜy załączyć wszystkie deklaracje poparcia złoŜone przez sygnatariuszy, którzy wskazali 
[...] osobowe dane identyfikacyjne [...]. 

 W stosownych przypadkach naleŜy załączyć właściwe poświadczenie/poświadczenia [...] 
zgodności systemu zbierania deklaracji on-line z rozporządzeniem xxxx/xxxx) 

8. Data i podpis organizatora*: 

*: pola obowiązkowe 
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ZAŁĄCZNIK VII  

Poświadczenie liczby waŜnych deklaracji poparcia zebranych w [...] (nazwa państwa 
członkowskiego) 

[….] (nazwa właściwego organu) z [...] (nazwa państwa członkowskiego) po przeprowadzeniu 
niezbędnych weryfikacji wymaganych przepisami art. 9 rozporządzenia xxxx/xxxx niniejszym 
poświadcza, Ŝe [...] deklaracji/deklaracje poparcia dla inicjatywy obywatelskiej o numerze 
rejestracji [...] jest waŜnych/są waŜne zgodnie z przepisami tego rozporządzenia […]. 
 
Data, podpis i oficjalna pieczęć właściwego organu: 
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ZAŁĄCZNIK VIII  

Formularz przedłoŜenia inicjatywy obywatelskiej Komisji 

1. Tytuł inicjatywy obywatelskiej*: 

2. Numer nadany w rejestrze Komisji*: 

3. Data rejestracji*: 

4. Liczba otrzymanych kwalifikujących się deklaracji poparcia*: ([...] co najmniej 1 milion) 

5. Liczba sygnatariuszy poświadczonych przez państwa członkowskie*: 

 BE  BG  CZ  DK  DE  EE  IE  EL  ES  FR  IT  CY  LV  LT  LU  

Liczba 
sygnatariusz

y 
               

 HU  MT  NL  AT  PL  PT  RO  SI  SK  FI  SE  UK  RAZEM 

Liczba 
sygnatariusz

y 
             

6. Pełna nazwa, adres pocztowy oraz adres e-mail organizatora lub przedstawiciela prawnego 
w przypadku osoby prawnej lub organizacji. 

6a. Wskazać wszystkie źródła finansowania i wsparcia otrzymane na rzecz tej inicjatywy: 

7. Oświadczam, Ŝe informacje podane w niniejszym formularzu są prawdziwe. 
 
Data i podpis organizatora*: 

8. Załączniki*:  
NaleŜy załączyć wszystkie poświadczenia 

*: pola obowiązkowe 

 

 

_____________________ 


