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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Artykuł 11 ust. 4 Traktatu o Unii Europejskiej wprowadza do demokratycznego 
funkcjonowania Unii ważną innowację poprzez zapewnienie nowego konkretnego narzędzia 
umożliwiającego udział społeczeństwa obywatelskiego i ogólnoeuropejską debatę: 

„Obywatele Unii w liczbie nie mniejszej niż milion, mający obywatelstwo znacznej liczby 
państw członkowskich, mogą podjąć inicjatywę zwrócenia się do Komisji Europejskiej 
o przedłożenie, w ramach jej uprawnień, odpowiedniego wniosku w sprawach, w odniesieniu 
do których, zdaniem obywateli, stosowanie traktatów wymaga aktu prawnego Unii”. 

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie inicjatywy 
obywatelskiej określa procedury i warunki dotyczące sposobu działania inicjatywy 
obywatelskiej w praktyce. 

Komunikacja, aktywność obywatelska, młodzież i rola społeczeństwa obywatelskiego jako 
zbiorowego i bezpośredniego podmiotu europejskiej przestrzeni publicznej należą do 
podstawowych kompetencji Komisji Kultury i Edukacji. 

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji, ponieważ włączenie 
społeczeństwa obywatelskiego w kształtowanie polityki i przygotowywanie decyzji wzmacnia 
demokratyczną legitymację instytucji publicznych oraz ich prac i działalności. Jednak 
procedury i warunki powinny być opracowane w sposób jak najbardziej praktyczny. Ponadto 
należy unikać skomplikowanych procedur administracyjnych zarówno na poziomie 
instytucjonalnym, jak i krajowym. Sprawozdawczyni zgłasza przedstawione poniżej główne
zastrzeżenia i sugestie dotyczące zmiany wniosku.

Ponieważ inicjatywa obywatelska jest narzędziem, z którego powinni korzystać sami 
obywatele, a jej celem jest wzmocnienie demokracji bezpośredniej, aktywności obywatelskiej 
i wpływu obywateli europejskich na politykę Unii Europejskiej, inicjatywy powinny być 
przedstawiane Komisji przez komitet organizacyjny, który składa się z co najmniej 
dziewięciu obywateli europejskich pochodzących z co najmniej dziewięciu państw 
członkowskich. Taka procedura sprawi, że każda inicjatywa będzie miała od samego początku 
charakter europejski.

Wykluczenie osób prawnych z komitetu organizacyjnego ochroni inicjatywę obywatelską 
przed ewentualnym nadużyciami ze strony istniejących organizacji branżowych, partii 
politycznych i innych organizacji, które są zdecydowanie silniejsze niż grupa obywateli i 
mają większe możliwości działania na poziomie europejskim. Inicjatywa obywatelska nie 
powinna przekształcać się w kampanię wyborczą, ani też nie powinna być wykorzystywana 
jako narzędzie w takich kampaniach. Politycy dysponują innymi narzędziami, dzięki którym 
mogą wywierać wpływ na decyzje legislacyjne.     

Zdaniem sprawozdawczyni istotne znaczenie ma to, by organizator odpowiednio wcześniej 
wiedział, jakiego rodzaju akt lub środek prawny będzie właściwy dla osiągnięcia celów 
inicjatywy obywatelskiej, w przypadku gdyby zakończyła się ona powodzeniem. Dlatego 
Komisja powinna udzielić organizatorowi pierwszych realistycznych wskazówek dotyczących 
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odpowiednich środków już na etapie badania dopuszczalności inicjatywy. To pozwoliłoby 
uniknąć rozczarowania w przypadku, gdyby ostatecznie Komisja nie zaproponowała 
wiążącego aktu prawnego.

Ponadto nie ma potrzeby wstrzymywania się z badaniem dopuszczalności do czasu zebrania 
przez komitet organizacyjny danej liczby podpisów i przedłożenia Komisji wniosku o 
wydanie decyzji o dopuszczalności inicjatywy. Aby uniknąć niepotrzebnych obciążeń 
administracyjnych, Komisja powinna sprawdzić bezzwłocznie po zarejestrowaniu, czy 
proponowana inicjatywa może zostać uznana za dopuszczalną.

Sprawozdawczyni chciałaby uprościć formularz deklaracji poparcia. Po pierwsze, 
rozporządzenie powinno określać jedynie niezbędne wymagane dane. Co do danych 
osobowych, niezbędne powinny być jedynie nazwisko, adres, obywatelstwo, data urodzenia 
i podpis. Po drugie, komitet organizacyjny powinien być w stanie przygotować własny 
formularz deklaracji poparcia. W ten sposób poza niezbędnymi wymaganymi danymi 
określonymi w rozporządzeniu komitet organizacyjny może umieścić w formularzu 
dodatkowe pytania lub informacje czy też np. logo inicjatywy.

Ze względu na przejrzystość w formularzu deklaracji poparcia należy podać źródła 
finansowania każdej inicjatywy obywatelskiej. Każdy sygnatariusz powinien wiedzieć, kto 
finansuje daną inicjatywę.  

Sprawozdawczyni pragnie również podkreślić znaczenie działań komunikacyjnych i kampanii 
informacyjnych w podnoszeniu świadomości społeczeństwa w zakresie europejskich 
inicjatyw obywatelskich. W tym kontekście istniejące programy promujące mobilność (takie 
jak programy „Uczenie się przez całe życie” i „Młodzież w działaniu”) i aktywność 
obywatelską (program „Europa dla obywateli”) mogą odegrać ważną rolę. Jeżeli chodzi o 
zbieranie podpisów, sprawozdawczyni zdecydowanie zaleca rozwijanie i stosowanie 
właściwych narzędzi internetowych łatwo dostępnych w całej Unii Europejskiej. 

Sprawozdawczyni chciałaby również, aby przedstawicielstwa Komisji Europejskiej, biura 
informacyjne Parlamentu Europejskiego w państwach członkowskich oraz sieci informacyjne 
Komisji Europejskiej, takie jak Europe Direct i Biuro Porad dla Obywateli (Citizens Signpost 
Service), odgrywały stałą rolę w przekazywaniu obywatelom wszelkich niezbędnych 
informacji na temat inicjatyw obywatelskich.

Zdaniem sprawozdawczyni minimalna granica wieku osób podpisujących inicjatywę 
obywatelską powinna wynosić 16, a nie 18 lat. Aktywność obywatelska, włączenie społeczne 
i solidarność wśród młodych ludzi ma niezwykłe znaczenie dla przyszłości Europy. Według 
prawa młode osoby osiągają pełnoletniość w wieku 18 lat. Pomimo tego, że inicjatywa 
obywatelska nie ma bezpośredniego wpływu, może ona zainicjować dyskusję na szczeblu 
europejskim i ostatecznie nadać impuls decyzjom legislacyjnym. Ponadto powiązanie 
minimalnej granicy wieku z przepisami krajowymi dotyczącymi wieku uprawniającego do 
głosowania może spowodować nierówności ze względu na różnice w przepisach krajowych. 

POPRAWKI
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Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Spraw Konstytucyjnych, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie do swojego sprawozdania następujących poprawek: 

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

  (3a) Konieczne jest organizowanie 
skutecznych kampanii reklamowych 
w celu podnoszenia świadomości 
społeczeństwa w zakresie europejskich 
inicjatyw obywatelskich, wspierania 
dialogu europejskiego i tworzenia 
prawdziwej europejskiej przestrzeni 
publicznej; w tym kontekście działania 
komunikacyjne i kampanie informacyjne 
odgrywają ważną rolę. Dlatego Komisja 
powinna rozważyć wykorzystanie 
istniejących programów, które promują 
mobilność i aktywność obywatelską, a 
także nowe formy komunikowania, takie 
jak portale społecznościowe, które 
promują publiczną debatę.

Uzasadnienie

Skuteczne informowanie na temat inicjatywy obywatelskiej ma niezwykle istotne znaczenie. W 
omawianym kontekście użyteczne mogą być istniejące programy promujące mobilność (takie 
jak programy „Uczenie się przez całe życie” i „Młodzież w działaniu”) i aktywność 
obywatelską (program „Europa dla obywateli”) oraz Europejski Rok Wolontariatu (2011). 

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 b preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3b) Przedstawicielstwa Komisji 
Europejskiej i biura informacyjne 
Parlamentu Europejskiego w państwach 
członkowskich wraz z sieciami 
informacyjnymi Komisji Europejskiej 
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powinny odgrywać stałą rolę 
w przekazywaniu obywatelom wszelkich 
niezbędnych informacji na temat 
inicjatyw obywatelskich.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Konieczne jest ustanowienie 
minimalnej liczby państw członkowskich, 
z których muszą pochodzić obywatele. 
Aby zapewnić, że inicjatywa obywatelska 
jest w wystarczającym stopniu 
reprezentatywna pod kątem interesu Unii, 
powyższą liczbę należy ustalić na poziomie 
jednej trzeciej państw członkowskich.

(5) Konieczne jest ustanowienie 
minimalnej liczby państw członkowskich, 
z których muszą pochodzić obywatele. 
Aby zapewnić, że inicjatywa obywatelska 
jest w wystarczającym stopniu 
reprezentatywna pod kątem interesu Unii, 
powyższą liczbę należy ustalić na poziomie 
jednej czwartej państw członkowskich.

Uzasadnienie

Obywatele powinni mieć dostęp do inicjatywy obywatelskiej, dlatego nie należy określać zbyt 
wysokiego poziomu dla progu poparcia. Wymóg jednej czwartej państw członkowskich (tzn. 7 
z aktualnej liczby 27 państw członkowskich UE) jest już wystarczającym przejawem 
wspólnego interesu UE. Wymóg ten jest jednocześnie zgodny z innymi postanowieniami 
traktatów, takimi jak art. 76 TFUE.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(7) Należy określić minimalny wiek, który 
należy osiągnąć, aby móc poprzeć 
inicjatywę obywatelską. Powinien to być 
wiek wynoszący 16 lat.

Poprawka 5
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(8) W celu zapewnienia spójności i 
przejrzystości w odniesieniu do 
proponowanych inicjatyw obywatelskich 
należy wprowadzić obowiązek ich 
rejestrowania na stronie internetowej 
udostępnionej przez Komisję przed 
zebraniem niezbędnych deklaracji poparcia 
przez obywateli; na stronie internetowej 
należy szczegółowo przedstawić formalne 
i prawne wymogi, jakie trzeba spełnić, by 
inicjatywa zakończyła się pomyślnie. Bez 
wątpienia posłuży to jako narzędzie 
edukacyjne, dzięki któremu wysłuchany 
zostanie demokratyczny głos obywateli;
nie należy rejestrować wniosków 
niestosownych lub pozbawionych 
poważnego charakteru, a Komisja powinna 
odrzucać rejestrację wniosków wyraźnie 
sprzecznych z wartościami, na których 
opiera się Unia Europejska. Komisja 
powinna przeprowadzać rejestrację 
zgodnie z ogólnymi zasadami dobrej 
administracji.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Należy zapewnić możliwość zbierania 
deklaracji poparcia zarówno w formie 
papierowej, jak i on-line. Systemy 
zbierania deklaracji on-line powinny być 
wyposażone w odpowiednie 
zabezpieczenia, m.in. w celu zapewnienia 
możliwości zidentyfikowania danej osoby 
oraz bezpiecznego przechowywania 
danych. Komisja, mając na uwadze 
powyższe, powinna określić szczegółowe 
specyfikacje techniczne w odniesieniu do 

(10) Należy zapewnić możliwość zbierania 
deklaracji poparcia zarówno w formie 
papierowej, jak i on-line. Jednak aby 
uprościć procedurę i ułatwić dostęp do 
niej, należy zachęcać do korzystania 
z systemu zbierania deklaracji on-line.
Systemy zbierania deklaracji on-line 
powinny być wyposażone w odpowiednie 
zabezpieczenia, m.in. w celu zapewnienia 
możliwości zidentyfikowania danej osoby 
oraz bezpiecznego przechowywania 
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systemów zbierania deklaracji on-line. danych. Zaufanie obywateli do systemu 
inicjatywy obywatelskiej będzie jednym 
z głównych elementów przyczyniających 
się do powodzenia tego systemu. Komisja, 
mając na uwadze powyższe, powinna 
określić szczegółowe specyfikacje 
techniczne w odniesieniu do systemów 
zbierania deklaracji on-line celem 
ułatwienia procesu. Komisja powinna bez 
ograniczeń udostępniać bezpieczne 
narzędzia umożliwiające zbieranie 
podpisów on-line w sposób niezagrażający 
prywatności.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Komisja powinna podjąć decyzję w 
sprawie dopuszczalności proponowanej 
inicjatywy obywatelskiej na wystarczająco 
wczesnym etapie. W związku z tym 
organizator, po zebraniu 300 000 
deklaracji poparcia dla proponowanej
inicjatywy złożonych przez sygnatariuszy 
pochodzących z co najmniej trzech państw 
członkowskich, powinien złożyć wniosek o 
wydanie takiej decyzji.

(13) Komisja powinna podjąć decyzję w 
sprawie dopuszczalności proponowanej 
inicjatywy obywatelskiej przed 
rozpoczęciem zbierania podpisów. 
Komisja powinna rozważyć 
dopuszczalność inicjatywy niezwłocznie po 
jej zarejestrowaniu.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Jeżeli inicjatywa obywatelska 
otrzymała niezbędne deklaracje poparcia 
złożone przez sygnatariuszy i została 
uznana za dopuszczalną, każde państwo 
członkowskie powinno być 
odpowiedzialne za kontrolę i 
potwierdzenie deklaracji poparcia 

(15) Jeżeli inicjatywa obywatelska 
otrzymała niezbędne deklaracje poparcia 
złożone przez sygnatariuszy i została 
uznana za dopuszczalną, każde państwo 
członkowskie powinno być
odpowiedzialne za kontrolę i 
potwierdzenie deklaracji poparcia 
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zebranych od obywateli pochodzących z 
tego państwa. Uwzględniając potrzebę 
ograniczania obciążenia 
administracyjnego, państwa członkowskie 
powinny w terminie trzech miesięcy 
przeprowadzić weryfikację deklaracji w 
oparciu o odpowiednie procedury 
kontrolne oraz wydać dokument 
potwierdzający liczbę otrzymanych 
ważnych deklaracji poparcia.

zebranych od obywateli pochodzących z 
tego państwa. Przy zbieraniu podpisów on-
line poza weryfikacją techniczną 
niezbędne jest dodatkowe sprawdzanie 
ważności podpisów. Uwzględniając 
potrzebę ograniczania obciążenia 
administracyjnego, państwa członkowskie 
powinny w terminie trzech miesięcy 
przeprowadzić weryfikację deklaracji w 
oparciu o odpowiednie procedury 
kontrolne oraz wydać dokument 
potwierdzający liczbę otrzymanych 
ważnych deklaracji poparcia.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Komisja powinna przedstawić 
sprawozdanie z wykonania niniejszego
rozporządzenia pięć lat po jego wejściu w 
życie.

(23) Komisja powinna przedstawić 
sprawozdanie z wykonania niniejszego 
rozporządzenia dwa lata po jego wejściu w 
życie.

Uzasadnienie

Weryfikacji powodzenia inicjatywy należy dokonać po wystarczająco długim okresie 
pozwalającym na ukończenie procesu realizacji i jednocześnie na tyle krótkim, aby 
skuteczność inicjatywy pod względem osiągania jej celów nie została oceniona zbyt późno.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. „komitet organizacyjny” oznacza grupę 
co najmniej siedmiu obywateli Unii – przy 
czym każdy z nich pochodzi z innego 
państwa członkowskiego – odpowiedzialną 
za przygotowanie inicjatywy i przedłożenie 
jej Komisji.
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(Ta poprawka odnosi się do całego tekstu. 
Przyjęcie jej będzie wymagało 
wprowadzenia odpowiednich zmian 
w całym tekście.)

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Komitet organizacyjny składa się 
z członków będących obywatelami Unii, 
którzy są w wieku uprawniającym do 
głosowania w wyborach europejskich, i 
którzy w danej chwili nie sprawują funkcji 
posła do Parlamentu Europejskiego.

Uzasadnienie

Excluding legal persons from the organising committee will protect the citizens' initiative 
from the possible abuse of existing business organisations, political parties and other 
organisations which are much stronger then a group of citizens and have more possibilities to 
act on the EU level. The citizens´ initiatives should not develop into election campaigns nor 
should they be used as a tool for such campaigns. Politicians and especially MEPs have other 
tools to influence legislative decisions. It is worth to underline that Members of the European 
Parliament will have a chance to examine each initiative after the communication from the 
European Commission.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli organizator jest osobą prawną lub 
organizacją, musi mieć siedzibę w 
państwie członkowskim Unii. Organizacje 
nieposiadające osobowości prawnej na 
mocy właściwego prawa krajowego muszą 
mieć przedstawicieli, którzy są zdolni do 
podejmowania zobowiązań prawnych i 
ponoszenia odpowiedzialności w ich 
imieniu.

skreślony
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Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Aby móc poprzeć proponowaną 
inicjatywę obywatelską, sygnatariusz musi 
być obywatelem Unii i osiągnąć wiek co 
najmniej 16 lat.

Uzasadnienie

Powiązanie minimalnej granicy wieku z przepisami krajowymi dotyczącymi wieku 
uprawniającego do głosowania może spowodować nierówności, tak jak w przypadku Austrii, 
gdzie wiek uprawniający do głosowania wynosi 16 lat, podczas gdy w innych państwach 
członkowskich wynosi on 18 lat. Obniżenie granicy wieku i tym samym dostosowanie wieku 
uprawniającego sygnatariuszy do głosowania jest wskazane, aby jednakowo traktować 
wszystkich obywateli i zaangażować młode osoby w UE w tworzenie polityki i dialog 
obywatelski.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 15
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja odmawia rejestracji tych 
proponowanych inicjatyw obywatelskich, 
które stoją w wyraźnej sprzeczności z 
wartościami Unii.

4. Komisja odmawia rejestracji tych 
proponowanych inicjatyw obywatelskich, 
które stoją w wyraźnej sprzeczności z 
wartościami Unii. Odmowne decyzje 
Komisji muszą być należycie uzasadnione 
i podane do wiadomości publicznej.

Uzasadnienie

Taka przejrzystość bez wątpienia miałaby skutek pedagogiczny i pozwoliłaby uniknąć 
powielania inicjatyw niedopuszczalnych lub niedorzecznych.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Zarejestrowana proponowana inicjatywa 
obywatelska jest upubliczniana w rejestrze.

5. Zarejestrowana proponowana inicjatywa 
obywatelska jest upubliczniana w rejestrze.
Po zarejestrowaniu Komisja sprawdza, czy 
proponowana inicjatywa obywatelska 
może zostać uznana za dopuszczalną 
zgodnie z art. 8.

Uzasadnienie

Zbędne jest wstrzymywanie się z badaniem dopuszczalności do czasu zebrania przez komitet 
organizacyjny danej liczby podpisów i przedłożenia Komisji wniosku o wydanie decyzji w 
sprawie dopuszczalności inicjatywy. Aby uniknąć niepotrzebnych obciążeń 
administracyjnych, Komisja powinna sprawdzić bezzwłocznie po zarejestrowaniu, czy 
proponowana inicjatywa może zostać uznana za dopuszczalną.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Każda zarejestrowana inicjatywa 
otrzymuje numer referencyjny.
Baza danych Komisji służąca 
gromadzeniu zarejestrowanych inicjatyw 
powinna udostępniać tygodniowy 
wskaźnik pokazujący stan zaawansowania 
prac nad daną inicjatywą.

Uzasadnienie

Dzięki temu obywatele będą informowani na bieżąco na temat postępu prac nad realizacją 
poszczególnych inicjatyw obywatelskich.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Organizator jest odpowiedzialny za 
zbieranie od sygnatariuszy niezbędnych 
deklaracji poparcia dla proponowanej 
inicjatywy obywatelskiej zarejestrowanej 
zgodnie z art. 4 i w odniesieniu do której 
wydana została pozytywna decyzja 
w sprawie dopuszczalności.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do tego celu można 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 

Do tego celu można wykorzystać 
wyłącznie deklaracje poparcia zawierające 
wymagane informacje podane 
w przykładowym formularzu dostępnym 
w załączniku III. Przed rozpoczęciem 
zbierania od sygnatariuszy deklaracji 
poparcia organizator wypełnia formularze 
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podane w formularzach muszą odpowiadać 
informacjom zawartym w rejestrze.

w sposób wskazany w załączniku III. 
Informacje podane w formularzach muszą 
odpowiadać informacjom zawartym w 
rejestrze.

Uzasadnienie

Zamiast ograniczać organizatorów do używania danego formularza, należy dać im możliwość 
stosowania ich własnych formularzy, w których będą jednak podawane informacje wymagane 
we wzorze przedstawionym przez Komisję. 

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Deklaracje poparcia należy zebrać
dopiero po dacie wydania pozytywnej 
decyzji w sprawie dopuszczalności 
w odniesieniu do proponowanej inicjatywy
w nieprzekraczalnym terminie 12 miesięcy.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) system może wygenerować 
indywidualne deklaracje poparcia w formie 
zgodnej z wzorem zawartym w załączniku 
III, aby umożliwić przeprowadzenie 
kontroli przez państwa członkowskie 
zgodnie z art. 9 ust. 2.

d) system może wygenerować 
indywidualne deklaracje poparcia
zawierające wymagane informacje podane 
w przykładowym formularzu dostępnym w 
załączniku III, aby umożliwić 
przeprowadzenie kontroli przez państwa 
członkowskie zgodnie z art. 9 ust. 2.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Aby zachować przyjazny charakter 
inicjatywy obywatelskiej dla użytkownika 
i nie powodować nieuzasadnionych obaw 
dotyczących ochrony danych, nie należy 
wymagać od sygnatariuszy podawania 
numeru dowodu osobistego.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W terminie 12 miesięcy od wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia Komisja 
przyjmie specyfikacje techniczne na 
potrzeby wykonania ust. 4 zgodnie z 
procedurą regulacyjną przewidzianą w art. 
19 ust. 2.

5. W terminie sześciu miesięcy od wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia 
Komisja przyjmie specyfikacje techniczne
do celów wykonania ust. 4 zgodnie z 
procedurą regulacyjną przewidzianą w art. 
19 ust. 2. Komisja udostępnia bezpieczne 
narzędzia umożliwiające zbieranie 
podpisów on-line w sposób niezagrażający 
prywatności.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W ramach jednej trzeciej państw 
członkowskich liczba sygnatariuszy 
obejmuje co najmniej minimalną liczbę 
obywateli określoną w załączniku I.

2. W ramach jednej czwartej państw 
członkowskich liczba sygnatariuszy 
obejmuje co najmniej minimalną liczbę 
obywateli określoną w załączniku I.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Uznaje się, że sygnatariusz pochodzi z 
tego państwa członkowskiego, które 
wydało odpowiedni dokument tożsamości, 
wskazany w jego deklaracji poparcia.

3. Uznaje się, że sygnatariusz pochodzi
z tego państwa członkowskiego, w którym 
posiada adres zamieszkania, wskazany
w jego deklaracji poparcia.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zgromadziwszy 300 000 deklaracji 
poparcia zgodnie z art. 5, złożonych 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.

1. Po zarejestrowaniu inicjatywy 
obywatelskiej Komisja bezzwłocznie 
sprawdza, czy może ona zostać uznana za 
dopuszczalną.

Uzasadnienie

Nie ma potrzeby wstrzymywania się z badaniem dopuszczalności do czasu zebrania przez 
komitet organizacyjny danej liczby podpisów i przedłożenia Komisji wniosku o wydanie 
decyzji w sprawie dopuszczalności inicjatywy. Aby uniknąć niepotrzebnych obciążeń 
administracyjnych, Komisja powinna sprawdzić bezzwłocznie po zarejestrowaniu, czy 
proponowana inicjatywa może zostać uznana za dopuszczalną. 
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Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. O decyzji, o której mowa w ust. 2, 
powiadamia się organizatora proponowanej 
inicjatywy obywatelskiej oraz podaje się ją 
do wiadomości publicznej. W decyzji 
należy wskazać akt lub środek prawny, 
który zdaniem Komisji jest właściwy dla 
osiągnięcia celów inicjatywy 
obywatelskiej, w przypadku gdy inicjatywa 
kończy się powodzeniem.

Uzasadnienie

Istotne znaczenie ma to, by organizator odpowiednio wcześniej wiedział, jakiego rodzaju akt 
lub środek prawny będzie właściwy dla osiągnięcia celów inicjatywy obywatelskiej, gdyby 
zakończyła się ona powodzeniem. Dlatego Komisja powinna udzielić organizatorowi 
pierwszych realistycznych wskazówek dotyczących odpowiednich środków już na etapie 
badania dopuszczalności inicjatywy. 

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zgromadziwszy niezbędne deklaracje 
poparcia złożone przez sygnatariuszy 
zgodnie z art. 5 i 7 – 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 kontroli 
i potwierdzenia autentyczności. W tym 
celu organizator korzysta z formularza 
podanego w załączniku VI.

1. Zgromadziwszy niezbędne deklaracje 
poparcia złożone przez sygnatariuszy 
zgodnie z art. 5 i 7, organizator przedkłada 
deklaracje poparcia (w formie papierowej 
lub elektronicznej) właściwym organom,
o których mowa w art. 14, do celów 
kontroli i potwierdzenia autentyczności. W 
tym celu organizator korzysta z formularza 
podanego w załączniku VI.

Poprawka 30
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Organizator niszczy wszystkie deklaracje 
poparcia otrzymane w związku z daną 
inicjatywą obywatelską oraz wszelkie ich 
kopie najpóźniej w ciągu miesiąca od
przedłożenia inicjatywy Komisji zgodnie z 
art. 10 lub w ciągu 18 miesięcy od daty 
zarejestrowania proponowanej inicjatywy 
obywatelskiej, w zależności od tego, która 
z tych dat jest wcześniejsza.

Komitet organizacyjny niszczy wszystkie 
deklaracje poparcia otrzymane w związku 
z daną inicjatywą obywatelską oraz 
wszelkie ich kopie najpóźniej w ciągu 
miesiąca od opublikowania komunikatu
Komisji Europejskiej zgodnie z art. 11 ust. 
2.

Uzasadnienie

Niszczenie wszelkich deklaracji poparcia powinno odbywać się po opublikowaniu komunikatu 
Komisji Europejskiej. Komitet organizacyjny powinien mieć możliwość poinformowania 
wszystkich sygnatariuszy o komunikacie Komisji Europejskiej w sprawie danej inicjatywy 
obywatelskiej. Informowanie obywateli na temat dalszych działań związanych z wnioskiem, 
który popierają, ma ogromne znaczenie dla całego procesu.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Do celów wykonania art. 6 ust. 5 
Komisję wspomaga niezależny komitet
posiadający odpowiednią wiedzę 
techniczną.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po upływie pięciu lat od daty wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia Komisja 
przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie z wykonania 

Po upływie dwóch lat od daty wejścia
w życie niniejszego rozporządzenia 
Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z 
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niniejszego rozporządzenia. wykonania niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Przegląd należy przeprowadzić wcześniej. Dwuletni okres wydaje się być wystarczający, by 
przeprowadzić ocenę pierwszych inicjatyw.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. pełną nazwę, adres pocztowy oraz adres 
e-mail każdego członka komitetu 
organizacyjnego;

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – ramka 2 – punkt 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

  4a. Żródła finansowania*:

Uzasadnienie

Ze względu na przejrzystość w formularzu deklaracji poparcia należy podać źródła 
finansowania każdej inicjatywy obywatelskiej. Każdy sygnatariusz powinien wiedzieć, kto 
finansuje daną inicjatywę.  

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – ramka 3 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Data i miejsce urodzenia*: 4. Data urodzenia*:

Data urodzenia: Miejsce i państwo:
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Uzasadnienie

Informacje na temat miejsca urodzenia są zbędne. Sprawozdawczyni proponuje wykreślenie 
tego elementu celem uproszczenia formularza.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – ramka 3 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Osobisty numer identyfikacyjny*: skreślony
Rodzaj numeru 
identyfikacyjnego/dokumentu 
tożsamości*:
Krajowy dokument tożsamości: Paszport: 
Ubezpieczenie społeczne:
Państwo członkowskie, które wydało 
numer identyfikacyjny/dokument 
tożsamości*:

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik skreślony

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VIII – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

6. Pełna nazwa, adres pocztowy oraz adres 
e-mail każdego członka komitetu 
organizacyjnego.
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