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PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Parlamentu Europejskiego dotyczących 
wdrożenia europejskiej inicjatywy obywatelskiej
(2011/2302(REG))

Parlament Europejski,

– uwzględniając wnioski w sprawie zmian Regulaminu B7 0539/2011 i B7-0732/2011, 

– uwzględniając art. 211 i art. 212 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A7–0000/2012),

1. podejmuje decyzję o wprowadzeniu do Regulaminu poniższych zmian;

2. przypomina, iż zmiany te wchodzą w życie pierwszego dnia najbliższej sesji miesięcznej;

3. zachęca wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego odpowiedzialnego za 
inicjatywy obywatelskie, przewodniczącego Konferencji Przewodniczących Komisji oraz 
sprawozdawczynię dla niniejszego sprawozdania, by wraz z przedstawicielami innych 
grup politycznych wyznaczonymi przez Konferencję Przewodniczących uzgodnili 
z Komisją warunki stosowania rozporządzenia (UE) nr 211/2011 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie inicjatywy obywatelskiej1, 
w odniesieniu do współpracy obu instytucji w zakresie organizacji i przebiegu wysłuchań 
publicznych, a także pokrywania związanych z tym kosztów; wnosi, by warunki te zostały 
określone w ramach porozumienia międzyinstytucjonalnego, które będzie mogło zostać 
włączone do umowy ramowej dotyczącej stosunków między Parlamentem Europejskim 
a Komisją Europejską podczas jej kolejnego przeglądu; zobowiązuje się do pokrywania 
kosztów udostępnienia sal oraz zapewnienia tłumaczeń ustnych podczas wysłuchań 
publicznych, pod warunkiem, że Komisja będzie pokrywać koszty podróży i pobytu 
uczestników wysłuchań;

4. nakłania Prezydium i sekretarza generalnego do podjęcia stosownych działań w celu 
udzielenia wiceprzewodniczącemu odpowiedzialnemu za inicjatywy obywatelskie 
niezbędnego wsparcia, by mógł on wywiązać się z zadań powierzonych mu na mocy 
niniejszej zmiany Regulaminu, a w szczególności z zadania odpowiedzialności za 
funkcjonowanie pojedynczego administracyjnego punktu kontaktowego;

5. uważa, że należy wspierać obecność posłów na wysłuchaniach dotyczących inicjatyw 
obywatelskich; 

6. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie i Komisji 
tytułem informacji.

                                               
1 Dz.U. L 65 z 11.3.2011, s. 1.
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Poprawka 1

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 197 a (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

Artykuł 197 a
Wysłuchanie publiczne w sprawie 

inicjatywy obywatelskiej
1. Wiceprzewodniczący Parlamentu 
odpowiedzialny za inicjatywy obywatelskie 
zapewnia, w imieniu przewodniczącego, 
kontakt z obywatelami, stowarzyszeniami 
przedstawicielskimi oraz społeczeństwem 
obywatelskim w kwestiach dotyczących 
inicjatyw obywatelskich.
2. Konferencja Przewodniczących Komisji 
zapewnia koordynację wysłuchań 
publicznych przewidzianych w art. 11 
rozporządzenia (UE) nr 211/2011 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie inicjatywy obywatelskiej. 
Zapewnia ona kontakt z Komisją oraz 
w stosownych przypadkach z innymi 
instytucjami i organami Unii 
Europejskiej, by zagwarantować 
odpowiednie i ujednolicone warunki 
organizacji i przebiegu wysłuchań 
publicznych.
W przypadku gdy Konferencja 
Przewodniczących Komisji rozpatruje 
kwestię związaną z wysłuchaniami 
publicznymi, zaprasza 
wiceprzewodniczącego Parlamentu 
odpowiedzialnego za inicjatywy 
obywatelskie do udziału w swoich pracach 
z głosem doradczym.
3. W przypadku gdy Komisja 
opublikowała w ustanowionym w tym celu 
rejestrze inicjatywę obywatelską zgodnie 
z art. 10 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 
nr 211/2011, przewodniczący Konferencji 
Przewodniczących Komisji:
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a) sprawdza, czy organizatorzy są przyjęci 
w Komisji na odpowiednim szczeblu 
zgodnie z art. 10 ust. 1 lit. b) 
rozporządzenia;
b) wyznacza, po konsultacji z Konferencją 
Przewodniczących Komisji, komisję 
odpowiedzialną za zorganizowanie 
wysłuchania publicznego;
c) na wniosek przewodniczącego komisji 
właściwej w kwestii petycji może zezwolić 
na udział członków Prezydium oraz 
koordynatorów tej komisji w organizacji 
wysłuchania publicznego;
d) dba o to, by Komisja Europejska 
uczestniczyła w organizacji wysłuchania 
publicznego w sposób należyty i była na 
nim reprezentowana na właściwym 
szczeblu, oraz
e) wyznacza, w porozumieniu 
z przewodniczącym właściwej komisji, 
odpowiednią datę na zorganizowanie 
wysłuchania publicznego w ciągu trzech 
miesięcy od daty przedłożenia inicjatywy 
Komisji zgodnie z art. 9 rozporządzenia 
(UE) nr 211/2011.
4. Art. 23 ust. 9 nie stosuje się do takich 
wysłuchań publicznych.
5. Jeżeli spełnione zostały warunki 
wymienione w art. 50 lub 51, przepisy te 
stosuje się odpowiednio. W takim 
przypadku Konferencja Przewodniczących 
Komisji może poprosić 
wiceprzewodniczącego Parlamentu 
odpowiedzialnego za inicjatywy 
obywatelskie o przewodniczenie 
wysłuchaniu publicznemu.
6. Właściwa komisja organizuje 
wysłuchanie publiczne w Parlamencie 
Europejskim, w stosownych przypadkach 
z udziałem innych unijnych instytucji 
i organów, które zgłoszą chęć udziału.
Komisja ta zaprasza organizatorów 
inicjatywy obywatelskiej lub delegację ich 
reprezentującą do przedstawienia 
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inicjatywy podczas wspomnianego 
wysłuchania.
Każdy zainteresowany poseł może 
uczestniczyć w wysłuchaniu publicznym.
Podczas otwarcia wysłuchania 
publicznego wiceprzewodniczący 
Parlamentu odpowiedzialny za inicjatywy 
obywatelskie może wygłosić 
przemówienie. 
7. Pod warunkiem uzyskania uprzedniej 
zgody wiceprzewodniczącego Parlamentu 
odpowiedzialnego za inicjatywy 
obywatelskie, koszty podróży i pobytu 
wynikające z uczestnictwa przedstawicieli 
zaproszonych na wysłuchanie publiczne 
mogą zostać pokryte w granicach 
przewidzianych przepisami przyjętymi 
przez Prezydium oraz na warunkach 
uzgodnionych z Komisją.

Or. fr

Uzasadnienie

Przepisy dotyczące wysłuchań należy umieścić z tytule VII rozdział 2, ponieważ wysłuchania 
będą prowadzone w ramach prac właściwej komisji.

Poprawka 2

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 203 a

Tekst obowiązujący Poprawka

Artykuł 203 a Artykuł 203 a
Inicjatywa obywatelska Inicjatywa obywatelska

W przypadku gdy Parlament 
poinformowany jest o tym, że Komisja 
została wezwana do przedstawienia 
wniosku w sprawie aktu prawnego na 
mocy art. 11 ust. 4 Traktatu o Unii 
Europejskiej, Komisja Petycji upewnia się, 
czy fakt ten ma wpływ na jej pracę oraz, 
w przypadku gdy taki wpływ istnieje, 

W przypadku gdy Parlament 
poinformowany jest o tym, że Komisja 
została wezwana do przedstawienia 
wniosku w sprawie aktu prawnego na 
mocy art. 11 ust. 4 Traktatu o Unii 
Europejskiej i zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr 211/2011, komisja właściwa 
w kwestii petycji upewnia się, czy fakt ten 



PR\892676PL.doc 7/18 PE478.388v02-00

PL

informuje o tym autorów petycji, którzy 
złożyli petycje w sprawach powiązanych 
z danym tematem.

ma wpływ na jej pracę oraz, w przypadku 
gdy taki wpływ istnieje, informuje o tym 
autorów petycji, którzy złożyli petycje 
w sprawach powiązanych z danym 
tematem.

Inicjatywy obywatelskie, które zostały 
zarejestrowane zgodnie z art. 4 
rozporządzenia (UE) nr 211/2011, lecz nie 
mogą zostać przedłożone Komisji zgodnie 
z art. 9 tego rozporządzenia, ponieważ nie 
zostały zachowane wszystkie istotne 
procedury i warunki, mogą zostać 
zbadane przez komisję właściwą w kwestii 
petycji, jeśli uzna ona, że dalsze ich 
śledzenie jest potrzebne. Stosuje się 
odpowiednio art. 201, 202 i 203.

Or. fr

Uzasadnienie

Z uwagi na szczególne doświadczenie Komisji PETI w tej dziedzinie, należy dać jej możliwość 
śledzenia pod kątem politycznym inicjatyw, które na to zasługują, a które nie zostały 
zrealizowane.
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UZASADNIENIE

Parlament Europejski przyjął sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia 
w sprawie inicjatywy obywatelskiej w pierwszym czytaniu w dniu 15 grudnia 2010 r. 
zdecydowaną większością głosów (628 głosów za, 15 przeciw, 24 głosy wstrzymujące się). 
Wynik ten dobitnie wskazuje na solidny konsensus, który towarzyszył temu nowemu 
instrumentowi demokracji uczestniczącej na szczeblu europejskim.

Inicjatywa obywatelska będzie ważnym instrumentem do dyspozycji obywateli europejskich, 
pozwalającym im określać sprawy, jakimi powinna zająć się UE. Został on wprowadzony 
w Traktacie ustanawiającym Konstytucję dla Europy, a następnie w Traktacie z Lizbony 
w celu wyposażenia obywateli w te same uprawnienia w zakresie inicjatywy, z jakich już 
korzystają Rada Ministrów i Parlament Europejski.
Celem inicjatywy jest w szczególności udzielenie obywatelom środka, który sprawi, że ich 
głos będzie słyszany, a przejawiać się to będzie w umożliwieniu im przekazania niektórych 
interesujących ich zagadnień do instytucji europejskich. Wśród zagadnień tych mogą znaleźć 
się trudności napotykane w codziennym życiu, które zdaniem obywateli są bagatelizowane 
lub brakuje im wsparcia. W związku z tym inicjatywa stanie się uzupełnieniem 
bezpośredniego kontaktu między obywatelami a instytucjami, gwarantującym rozpatrzenie 
przez instytucje Unii Europejskiej konkretnych problemów, które są zdaniem obywateli 
ważne. Innym celem europejskiej inicjatywy obywatelskiej jest propagowanie szerszej 
transgranicznej debaty w całej UE. 

Parlament Europejski będzie w stanie przyczynić się do osiągnięcia tych celów poprzez 
wykorzystanie wszystkich dostępnych środków, by wesprzeć te inicjatywy obywatelskie, 
które postanowi wybrać, zwłaszcza poprzez organizowanie wysłuchań publicznych.
W odniesieniu do wysłuchań publicznych art. 11 rozporządzenia (UE) nr 211/2011 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie inicjatywy 
obywatelskiej stanowi, co następuje: „W przypadku gdy spełnione zostały warunki z art. 10 
ust. 1 lit. a) i b), oraz w terminie ustanowionym w art. 10 ust. 1 lit. c), organizatorom 
umożliwia się przedstawienie inicjatywy obywatelskiej na wysłuchaniu publicznym. Komisja 
i Parlament Europejski zapewniają, aby wysłuchanie to zorganizowano w Parlamencie 
Europejskim, w stosownych przypadkach z udziałem innych instytucji i organów Unii, które 
zgłoszą chęć udziału, oraz aby Komisja była reprezentowana na właściwym szczeblu.”  
Rozporządzenie nr 211/2011 będzie stosowane od dnia 1 kwietnia 2012 r. Należy zatem 
zmienić regulamin wewnętrzny Parlamentu Europejskiego, aby wprowadzić do niego 
przepisy regulujące organizację i przebieg tych wysłuchań.

Aby rozpocząć procedurę wprowadzania zmian, sprawozdawczyni wraz z dawnym 
współsprawozdawcą  Alainem Lamassourem złożyli poprawki zgodnie z art. 212 
Regulaminu. Niniejszy projekt sprawozdania wpisuje się w kontynuację tego podejścia.
Odnośnie do propozycji zawartych w tym projekcie wydaje się nam, że pierwszą konieczną 
i potrzebną sprawą jest wprowadzenie w życie koncepcji „pojedynczego punktu 
kontaktowego”, aby usprawnić konkretny aspekt związany z inicjatywami obywatelskimi, 
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tj. aspekt wymiany i dialogu z obywatelami, stowarzyszeniami przedstawicielskimi oraz 
społeczeństwem obywatelskim, w duchu art. 11 Traktatu o Unii Europejskiej. 
Wiceprzewodniczący odpowiedzialny za inicjatywy obywatelskie będzie mógł pełnić tę 
funkcję, pod warunkiem, że uzyska niezbędną w tym celu pomoc administracyjną. 
Proponujemy też, by wiceprzewodniczący sprawował przewodnictwo w delegacji 
ds. negocjacji z Komisją Europejską, aby uzgodnić warunki stosowania rozporządzenia (UE) 
nr 211/2011 w sprawie inicjatywy obywatelskiej w odniesieniu do współpracy obu instytucji 
w zakresie organizacji i przebiegu wysłuchań publicznych, a także pokrywania związanych 
z tym kosztów. Warunki te mogłyby zostać określone w ramach porozumienia 
międzyinstytucjonalnego, które mogłoby zostać włączone do umowy ramowej między 
Parlamentem Europejskim a Komisją Europejską podczas jej kolejnego przeglądu.
W przypadku gdy Konferencja Przewodniczących Komisji rozpatruje kwestię związaną 
z wysłuchaniami publicznymi, naszym zdaniem logika i rozsądek nakazują, by zaprosić 
wiceprzewodniczącego Parlamentu odpowiedzialnego za inicjatywy obywatelskie do udziału 
w pracach z głosem doradczym. Jeżeli spełnione zostały warunki wymienione w art. 50 lub 
51, Konferencja Przewodniczących Komisji mogłaby też poprosić wiceprzewodniczącego 
odpowiedzialnego za inicjatywy obywatelskie o przewodniczenie wysłuchaniu publicznemu. 
Proponujemy też, by podczas otwarcia wysłuchania publicznego wiceprzewodniczący 
odpowiedzialny za inicjatywy obywatelskie mógł wygłosić przemówienie do przedstawicieli 
organizatorów danej inicjatywy. Odnośnie do kwestii finansowych proponujemy, by 
wymagana była uprzednia zgoda wiceprzewodniczącego Parlamentu odpowiedzialnego za 
inicjatywy obywatelskie przed wysłaniem przez przewodniczącego właściwej komisji 
jakiegokolwiek zaproszenia do uczestników wysłuchania, którzy będą mogli skorzystać ze 
zwrotu kosztów podróży i pobytu wynikających z udziału w wysłuchaniu publicznym.
Wiceprzewodniczący dbałby o respektowanie granic przewidzianych w przepisach przyjętych 
przez Prezydium oraz w warunkach uzgodnionych z Komisją Europejską.  

W odniesieniu do roli Konferencji Przewodniczących Komisji nasze propozycje dotyczą 
zadań horyzontalnych oraz konkretnych zadań. Horyzontalnym zadaniem Konferencji byłoby 
zapewnienie koordynacji przesłuchań publicznych w sprawie inicjatyw obywatelskich. 
Konferencja powinna prowadzić dialog z Komisją Europejską oraz w stosownych 
przypadkach z innymi instytucjami i organami Unii Europejskiej, by zagwarantować 
odpowiednie warunki organizacji i przebiegu wysłuchań. 

Konkretne zadania Konferencji dotyczą opublikowania przez Komisję inicjatywy 
obywatelskiej w rejestrze zgodnie z art. 10 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 211/2011. Aby 
uniknąć kosztownej procedury należy przewidzieć przejęcie tych zadań określonych 
w rozporządzeniu przez przewodniczącego Konferencji, w razie potrzeby po konsultacji 
z Konferencją. W związku z tym przewodniczący powinien móc sprawdzić, czy organizatorzy 
inicjatywy zostali przyjęci w Komisji na odpowiednim szczeblu zgodnie z art. 10 ust. 1 lit. b) 
rozporządzenia 211/2011. Przewodniczący powinien również wyznaczyć, po konsultacji 
z Konferencją, komisję odpowiedzialną za zorganizowanie wysłuchania publicznego. 
Przewodniczący, będąc właściwym partnerem do rozmów z komisarzami w KE, powinien 
dbać o to, by Komisja Europejska uczestniczyła w organizacji wysłuchania w sposób należyty 
i była na nim reprezentowana na właściwym szczeblu. Aspektem praktycznym prac przed 
wysłuchaniem będzie wyznaczenie, w porozumieniu z przewodniczącym właściwej komisji, 
odpowiedniej daty na zorganizowanie wysłuchania, przypadającej w terminie trzech miesięcy 
od daty przedłożenia inicjatywy Komisji zgodnie z art. 9 rozporządzenia (UE) nr 211/2011.
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W następstwie tych prac przygotowawczych organizacja wysłuchania publicznego 
w Parlamencie Europejskim należeć będzie do komisji właściwej, w stosownym przypadku 
z udziałem innych instytucji i organów Unii, które zechcą uczestniczyć. Komisja te zaprasza 
organizatorów inicjatywy obywatelskiej lub delegację ich reprezentującą do przedstawienia 
inicjatywy podczas wysłuchania publicznego. Powód takiego zaproszenia jest bardzo prosty: 
organizatorzy, którym uda się zebrać co najmniej milion podpisów, wykonują herkulesową 
pracę, by móc zmienić lub zreformować prawo unijne w niektórych dziedzinach polityki 
sektorowej, takich jak prawa kobiet, równość szans, rybołówstwo, transport, środowisko, 
rolnictwo, prawa kobiet, równość szans itd. Minimalną rzeczą, na jaką w tej sytuacji 
zasługują, jest możliwość przedstawienia swoich argumentów posłom, którzy posiadają już 
doświadczenie w tej dziedzinie i mogą wywrzeć realny wpływ na przyszłość danej polityki 
sektorowej, czyli posłom właściwej komisji parlamentarnej.

Niemniej jednak zważywszy na szczególne doświadczenie komisji właściwej w kwestii 
petycji należałoby określić dokładnie rolę tej właśnie komisji podczas zmiany rozporządzenia. 
Po pierwsze, na wniosek jej przewodniczącego, Prezydium komisji i jej koordynatorzy 
mogliby uczestniczyć w organizacji wysłuchania. Następnie należy dać jej możliwość 
śledzenia pod kątem politycznym inicjatyw, które na to zasługują, a które nie zostały 
zrealizowane. Inicjatywy obywatelskie zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
nr 211/2011, które nie mogą zostać przedłożone Komisji zgodnie z art. 9 rozporządzenia, 
ponieważ nie zostały zachowane wszystkie istotne procedury i warunki, mogą zostać zbadane 
przez komisję właściwą w kwestii petycji, jeśli uzna ona, że dalsze ich śledzenie jest 
potrzebne.

Dodatkowo w trosce o uniknięcie rozczarowania i frustracji (które mogą być bezpośrednią 
konsekwencją wysokich oczekiwań, jakie wiążą się z europejską inicjatywą obywatelską), 
sprawozdawczyni chciałaby również przypomnieć, że nie wszystkie pomyślnie 
przeprowadzone inicjatywy doprowadzą do przedłożenia przez Komisję Europejską wniosku 
legislacyjnego. W rzeczywistości bowiem przeważa monopol Komisji w dziedzinie 
inicjatywy ustawodawczej i w końcowym efekcie to Komisja podejmie decyzję o nadaniu 
biegu pomyślnym inicjatywom obywatelskim. 
Sukces wysłuchania publicznego w Parlamencie Europejskim będzie mógł przyczynić się do 
sukcesu samej inicjatywy obywatelskiej, jednak bez możliwości zagwarantowania tego.
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PROJEKT ZMIANY W REGULAMINIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 
B7-0539/2011

złożony zgodnie z art. 212 Regulaminu

Dodanie nowego art. 197a/Zmiana w art. 203 a (Stosowanie rozporządzenia w sprawie 
europejskiej inicjatywy obywatelskiej)

Zita Gurmai, Alain Lamassoure
B7-0539/2011

Uzasadnienie ogólne

Rozporządzenie (UE) nr 211/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 2011 r.
w sprawie inicjatywy obywatelskiej będzie stosowane od dnia 1 kwietnia 2012 r. Art. 11 
dotyczący wysłuchań publicznych stanowi: „W przypadku gdy spełnione zostały warunki 
z art. 10 ust. 1 lit. a) i b) oraz w terminie ustanowionym w art. 10 ust. 1 lit. c) organizatorom 
umożliwia się przedstawienie inicjatywy obywatelskiej na wysłuchaniu publicznym. Komisja 
i Parlament Europejski zapewniają, aby wysłuchanie to zorganizowano w Parlamencie 
Europejskim, w stosownych przypadkach z udziałem innych instytucji i organów Unii, które 
zgłoszą chęć udziału, oraz aby Komisja była reprezentowana na właściwym szczeblu.” Należy 
więc zmienić Regulamin wewnętrzny Parlamentu Europejskiego w celu przyjęcia niezbędnych 
postanowień zanim rozporządzenie 211/2011 będzie stosowane.
Dodanie nowego art. 197a (Stosowanie rozporządzenia w sprawie europejskiej 
inicjatywy obywatelskiej)

Poprawka 1

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 197 a (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

Artykuł 197 a
Wysłuchanie publiczne w sprawie 

inicjatywy obywatelskiej
1. Kiedy Komisja publikuje w rejestrze 
inicjatywę obywatelską zgodnie z art. 10 
ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 
211/20111, inicjatywa jest wpisywana do 
porządku dziennego kolejnego 
posiedzenia Konferencji 
Przewodniczących Komisji.
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Przewodniczący Konferencji, po 
konsultacji z nią, wyznacza komisję 
odpowiedzialną za zorganizowanie 
wysłuchania publicznego przewidzianego 
w art. 11 rozporządzenia (UE) nr 
211/2011.
Art. 23 ust. 9 nie stosuje się do takich 
wysłuchań.
Jeżeli spełnione zostały warunki 
wymienione w art. 50, zastosowanie ma 
odpowiednio procedura obejmująca 
zaangażowane komisje.
2. Odpowiedzialna komisja nawiązuje 
kontakt z Komisją Europejską oraz –
w stosownym przypadku – z innymi 
instytucjami i organami Unii i sprawdza, 
czy spełniony został warunek określony 
w art. 10 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 
nr 211/2011.

i 3. Odpowiedzialna komisja organizuje 
w ciągu trzech miesięcy od przedłożenia 
inicjatywy obywatelskiej Komisji zgodnie 
z art. 9 rozporządzenia (UE) nr 211/2011 
wysłuchanie publiczne w Parlamencie 
Europejskim, w stosownym przypadku 
z udziałem innych instytucji i organów 
Unii, które zechcą uczestniczyć.
Odpowiedzialna Komisja czuwa nad 
właściwą reprezentacją Komisji 
Europejskiej.
4. Odpowiedzialna komisja zaprasza 
organizatorów inicjatywy obywatelskiej 
lub delegację ich reprezentującą do 
przedstawienia inicjatywy podczas 
wysłuchania publicznego.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy wcielić postanowienia dotyczące wysłuchań do tytułu VII rozdziału 2, ponieważ chodzi 
o jeden z aspektów funkcjonowania komisji.

Zmiana w art. 203a (Stosowanie rozporządzenia w sprawie europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej)
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Poprawka 2

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 203 a

Tekst obowiązujący Poprawka

Artykuł 203a Artykuł 203a

Inicjatywa obywatelska Inicjatywa obywatelska
W przypadku gdy Parlament 
poinformowany jest o tym, że Komisja 
została wezwana do przedstawienia 
wniosku w sprawie aktu prawnego na 
mocy art. 11 ust. 4 Traktatu o Unii 
Europejskiej, Komisja Petycji upewnia się, 
czy fakt ten ma wpływ na jej pracę oraz, 
w przypadku gdy taki wpływ istnieje, 
informuje o tym autorów petycji, którzy 
złożyli petycje w sprawach powiązanych 
z danym tematem.

W przypadku gdy Parlament 
poinformowany jest o tym, że Komisja 
została wezwana do przedstawienia 
wniosku w sprawie aktu prawnego na 
mocy art. 11 ust. 4 Traktatu o Unii 
Europejskiej i zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr 211/20111, Komisja Petycji 
upewnia się, czy fakt ten ma wpływ na jej 
pracę oraz, w przypadku gdy taki wpływ 
istnieje, informuje o tym autorów petycji, 
którzy złożyli petycje w sprawach 
powiązanych z danym tematem.

Inicjatywy obywatelskie zarejestrowane 
zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 
211/2011, które nie mogą zostać 
przedłożone Komisji zgodnie z art. 9 
rozporządzenia, ponieważ nie zostały 
zachowane wszystkie istotne procedury 
i warunki, mogą zostać zbadane przez 
Komisję Petycji, jeśli uzna ona, że 
konieczne jest dalsze ich śledzenie.
Stosuje się odpowiednio art. 201, 202 
i 203.
__________

Rozporządzenie (UE) nr 211/2011 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
16 lutego 2011 r. w sprawie inicjatywy 
obywatelskiej (Dz.U. L 65 z 11.3.2011, 
s.1).

Or. fr

Uzasadnienie

Z uwagi na szczególne doświadczenie Komisji Petycji w tej dziedzinie, należy zezwolić jej na 
śledzenie pod kątem politycznym inicjatyw, które na to zasługują, a które nie zostały 
zrealizowane.
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14.12.2011

PROJEKT ZMIANY W REGULAMINIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 
B7-0732/2011

złożony zgodnie z art. 212 Regulaminu

Dodanie nowego art. 42a i nowego art. 203a (Wdrożenie rozporządzenia w sprawie 
europejskiej inicjatywy obywatelskiej)

Erminia Mazzoni Diana Wallis Gerald Häfner
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Dodanie nowego art. 42a i nowego art. 203a (Wdrożenie rozporządzenia w sprawie 
europejskiej inicjatywy obywatelskiej)

Ogólne uzasadnienie

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 z dnia 16 lutego 2011 r.
w sprawie inicjatywy obywatelskiej wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r. Artykuł 11, 
dotyczący wysłuchań publicznych, brzmi: „W przypadku gdy spełnione zostały warunki z art. 
10 ust. 1 lit. a) i b), oraz w terminie ustanowionym w art. 10 ust. 1 lit. c), organizatorom 
umożliwia się przedstawienie inicjatywy obywatelskiej na wysłuchaniu publicznym. Komisja 
i Parlament Europejski zapewniają, aby wysłuchanie to zorganizowano w Parlamencie 
Europejskim, w stosownych przypadkach z udziałem innych instytucji i organów Unii, które 
zgłoszą chęć udziału, oraz aby Komisja była reprezentowana na właściwym szczeblu.”
W związku z tym należy wprowadzić zmianę do Regulaminu Parlamentu Europejskiego, tak 
aby można było podjąć niezbędne działania po wejściu w życie rozporządzenia (UE) nr 
211/2011.

Poprawka 1

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Art. 42 a (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

Art. 42a
Wysłuchanie publiczne dotyczące 

inicjatywy obywatelskiej
1. Jeśli inicjatywa obywatelska uzyskała 
ponad milion podpisów z co najmniej 
siedmiu państw członkowskich, a Komisja 
opublikowała ją w rejestrze zgodnie 
z art. 10 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 
nr 211/2011 i poinformowała o niej 
Parlament, przewodniczący Parlamentu 
przekazuje inicjatywę komisji 
odpowiedzialnej za organizację wysłuchań 
publicznych dotyczących inicjatywy 
obywatelskiej.
2. Należy uwzględnić inicjatywę 
w porządku dziennym następnego 
posiedzenia Konferencji 
Przewodniczących Komisji, którą 
informuje się o tym fakcie.
Przewodniczący Konferencji 
Przewodniczących Komisji, po 
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zasięgnięciu opinii Konferencji, wyznacza 
dodatkowe stałe komisje, które mogą 
uczestniczyć w wysłuchaniu publicznym.
Artykuł 23 ust. 9 nie stosuje się do tych 
wysluchań.
3. Właściwa komisja nawiązuje kontakt 
z Komisją Europejską i w stosownych 
przypadkach z innymi instytucjami 
i organami Unii Europejskiej oraz 
sprawdza, czy spełnione zostały warunki 
określone w art. 10 ust. 1 lit. b) 
rozporządzenia (UE) nr 211/2011.
4. W ciągu trzech miesięcy od daty 
przedłożenia inicjatywy Komisji i zgodnie 
z art. 9 rozporządzenia (UE) nr 211/2011 
właściwa komisja organizuje wysłuchanie 
publiczne w Parlamencie Europejskim, 
w stosownych przypadkach z udziałem 
innych unijnych instytucji i organów, 
które zgłoszą chęć udziału. Właściwa 
komisja dopilnowuje, aby Komisja 
Europejska była reprezentowana na 
właściwym szczeblu.
5. Właściwa komisja zaprasza 
organizatorów inicjatywy obywatelskiej, 
lub ich reprezentatywną delegację, do 
przedstawienia inicjatywy podczas 
wysłuchania publicznego.

Or. en

Uzasadnienie

Postanowienia dotyczące wysłuchań powinny zostać włączone do Tytułu II, ponieważ dotyczą 
legislacji, budżetu i innych procedur, zwłaszcza tych ostatnich.

Uwaga: zmiana pociąga za sobą zmianę Załącznika VII (XX):

Komisja Petycji i Praw Obywatelskich

Komisja ma uprawnienia w zakresie:

1 petycji;

2 organizacji wysłuchań publicznych związanych z europejską inicjatywą obywatelską

3 stosunków z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.
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Poprawka 2

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Art. 203 a (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

Artykuł 203a
Inicjatywa obywatelska

W przypadku gdy Parlament informowany 
jest o tym, że Komisja została wezwana do 
przedstawienia wniosku w sprawie aktu 
prawnego na mocy art. 11 ust. 4 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
i zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 
211/2011, Komisja Petycji i Praw 
Obywatelskich upewnia się, czy fakt ten 
ma wpływ na jej pracę oraz, w stosownych 
przypadkach, informuje o tym autorów 
petycji, którzy złożyli petycje w sprawach 
powiązanych z danym tematem.

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na zakres odpowiedzialności Komisji Petycji i Praw Obywatelskich komisja ta 
powinna być uprawniona do dbania o to, by obywatele i rezydenci UE, zwłaszcza składający 
petycje, byli właściwie informowani o europejskiej inicjatywie obywatelskiej.


