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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Artykuł 11 ust. 4 Traktatu o Unii Europejskiej wprowadza do demokratycznego 
funkcjonowania Unii ważną innowację w postaci 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”.

Europejska inicjatywa obywatelska wprowadza w UE nowe pojęcie demokracji 
transnarodowej i uczestniczącej. Dzięki europejskiej inicjatywie obywatelskiej obywatele UE 
mogą się zwracać bezpośrednio do Komisji Europejskiej o zainicjowanie procesu 
ustawodawczego. Traktat lizboński utworzył poniekąd czwarty organ instytucjonalny UE: 
milion obywateli.

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

Sprawozdawczynie z zadowoleniem przyjmują wniosek Komisji, ponieważ włączenie 
społeczeństwa obywatelskiego w kształtowanie polityki i przygotowywanie decyzji wzmacnia 
demokratyczną legitymację instytucji publicznych oraz przybliża Unię Europejską do jej 
obywateli.

Sprawozdawczynie uważają jednak, że inicjatywa obywatelska powinna mieć jak najbardziej 
pragmatyczny charakter oraz że należy unikać skomplikowanych procedur administracyjnych. 
Ich zdaniem należy zadbać o dopuszczalność jak największej liczby podejmowanych 
inicjatyw. Aby było to możliwe, przepisy proceduralne muszą być maksymalnie uproszczone. 
Sprawozdawczynie zgłaszają przedstawione poniżej główne zastrzeżenia i sugestie dotyczące 
zmiany wniosku.

Zdaniem sprawozdawczyń minimalna granica wieku osób popierających inicjatywę
powinna wynosić 16 lat we wszystkich państwach członkowskich. Zgodnie z art. 9 TUE 
wszyscy obywatele UE powinni być traktowani z taką samą uwagą. Aktywność obywatelska, 
integracja społeczna i solidarność wśród młodych ludzi mają decydujące znaczenie dla 
przyszłości Europy, a obniżenie granicy wiekowej przyczyniłoby się do pogłębienia 
świadomości spraw europejskich wśród ludzi młodych. Ponadto europejska inicjatywa 
obywatelska nie stanowi instrumentu służącego do podejmowania decyzji, lecz jest jedynie 
inicjatywą na rzecz programów politycznych, a wyraz poparcia dla niej nie ma nic wspólnego
z aktem głosowania. Co więcej, powiązanie minimalnej granicy wieku z przepisami 
krajowymi dotyczącymi wieku uprawniającego do głosowania może być przyczyną 
nierównego traktowania ze względu na różne wymogi krajowe, wobec czego 
sprawozdawczynie opowiadają się za zastosowaniem we wszystkich państwach 
członkowskich granicy 16 lat. 
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W odniesieniu do obszaru zbierania podpisów sprawozdawczynie uważają, że wystarczyć 
powinno zebranie podpisów w jednej czwartej państw członkowskich, a nie w jednej trzeciej, 
ponieważ w każdym państwie członkowskim, w którym zbierane będą podpisy, potrzeba 
będzie dużo czasu i środków na procedury administracyjne i tłumaczenie. Ze względu na fakt, 
iż sprawozdawczynie pragną wyeliminować ryzyko niepowodzenia inicjatyw z powodu 
ograniczeń czasowych lub braku wsparcia finansowego, proponują, aby jedna czwarta państw 
członkowskich wystarczyła, gdyż taka ich liczba i tak obejmuje dużą część UE. 

Zważywszy, że Komisja w swoim wniosku poprosiła o dwumiesięczny okres na rozpatrzenie 
kwestii dopuszczalności inicjatywy, jeden rok jako czas na zbieranie podpisów wydaje się 
zbyt krótkim okresem. Sprawozdawczynie proponują, aby czas na zbieranie podpisów
wydłużyć do czterech lat, aby również inicjatywy bez wsparcia finansowego miały szansę na 
zebranie jednego miliona podpisów.

W kwestii dopuszczalności sprawozdawczynie uważają, że nie ma potrzeby zebrania 300 
tys. podpisów przed sprawdzeniem dopuszczalności przez Komisję. Sprawozdawczynie są 
przekonane, że w tym celu wystarczy 5 000 podpisów, a podpisujący nie muszą pochodzić
z więcej niż jednego państwa członkowskiego. Rozpoczęcie zbierania podpisów w kilku 
państwach członkowskich wymaga czasu i środków, a zanim się okaże, czy inicjatywę 
uznano za dopuszczalną, rozpoczęcie tego procesu nie powinno być konieczne w więcej niż 
jednym państwie członkowskim. Jednak w celu wprowadzenia swoistego filtra 
wychwytującego niepoważne inicjatywy zdaniem sprawozdawczyń należy wprowadzić 
wymóg zebrania 5 000 podpisów w ciągu 6 miesięcy. Wyznaczając ten okres, umożliwia się 
wyeliminowanie inicjatyw, które zostały zarejestrowane, ale nigdy nie uzyskają określonej 
liczby podpisów.

Sprawozdawczynie proponują również, aby Komisja rozpatrywała kwestię dopuszczalności
inicjatywy w ciągu miesiąca, a nie dwóch, tak aby nie spowalniać procesu zbierania 
podpisów. 

Sprawozdawczynie uważają również, że wnioski otwarcie lub skrycie sprzeczne
z wartościami Unii Europejskiej należy uznawać za niedopuszczalne.

W odniesieniu do zbierania podpisów za pośrednictwem stron internetowych
sprawozdawczynie proponują, aby Komisja otworzyła centralną stronę internetową o nazwie 
„citizensinitiative.eu”, na której byłyby rejestrowane wszystkie inicjatywy oraz gdzie 
obywatele mogliby znaleźć wszystkie inicjatywy i podpisać się pod nimi. Rozwiązanie takie 
jest pożądane z kilku powodów. 

Po pierwsze, ze względu na ochronę danych, ponieważ gdyby Komisja utworzyła
i prowadziła centralną stronę internetową, gwarantowałoby to przestrzeganie przepisów
i rozporządzeń dotyczących ochrony danych osobowych. Sprawozdawczynie są przekonane, 
że nie można oczekiwać, aby inicjatorzy inicjatyw obywatelskich tworzyli systemy zbierania 
podpisów on-line i zarządzali nimi, dbając jednocześnie o przestrzeganie wszystkich 
odpowiednich przepisów dotyczących prywatności danych. 
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Ponadto zmuszanie inicjatorów do tworzenia własnych stron internetowych sprawiłoby, że 
proces zbierania podpisów byłby niejednorodny z punktu widzenia ochrony danych.

Po drugie, wniosek Komisji byłby również problematyczny, gdyż oznaczałby dodatkowe 
obciążenie nie tylko dla inicjatorów, lecz również dla państw członkowskich, ponieważ 
musiałyby one sprawdzać zgodność systemów zbierania podpisów on-line z przepisami 
określonymi przez Komisję oraz wydawać zaświadczenia potwierdzające zgodność każdej 
strony internetowej.

Po trzecie, umieszczenie wszystkich inicjatyw obywatelskich na jednej stronie internetowej 
ułatwiłoby dostęp do inicjatyw, ponieważ obywatele mogliby szybko i bez problemów 
wyszukiwać i podpisywać wszystkie inicjatywy oraz śledzić ich postępy.

Sprawozdawczynie uważają zatem, że Komisja powinna stworzyć centralną stronę 
internetową, włączając do tego zadania odpowiednie organy państw członkowskich, aby móc 
określić, jakich danych potrzebują w celu określania i weryfikowania tożsamości osób 
składających podpisy. Strona internetowa powinna być zaprojektowana w taki sposób, aby 
podpisując się za jej pośrednictwem pod inicjatywą, osoba składająca podpis była najpierw 
pytana o swoją narodowość, ponieważ wypełniane powinny być tylko te pola, których 
wypełnienia wymagają odpowiednie władze. Powodem takiego rozwiązania jest to, że
w różnych państwach członkowskich istnieją różne rodzaje numerów identyfikacyjnych,
w związku z czym potrzebne im są różne dane w celu weryfikacji tożsamości osób 
składających podpisy. 

POPRAWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do 
Komisji Spraw Konstytucyjnych, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie
w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(3) Przedmiotowe procedury i warunki 
powinny być jasne, proste, przyjazne 
użytkownikowi i proporcjonalne do 
charakteru inicjatywy obywatelskiej, tak 
aby zachęcić obywateli do udziału
i zwiększyć dostępność Unii.
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Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Istotne jest organizowanie kampanii 
informacyjnych na temat inicjatyw 
obywatelskich, aby uwrażliwić obywateli
i dostarczyć dokładne informacje o tym 
nowym instrumencie. Komisja
i Parlament Europejski, za pośrednictwem 
swoich przedstawicielstw i biur
w państwach członkowskich, powinny na 
żądanie udzielać obywatelom informacji
i nieformalnej porady na temat inicjatyw 
obywatelskich, zwłaszcza jeżeli chodzi
o kryteria dopuszczalności, wartości
i kompetencje Unii oraz postanowienia 
traktatów europejskich. Należy opracować 
przewodnik dotyczący inicjatyw 
obywatelskich we wszystkich językach 
urzędowych Unii, który powinien być 
dostępny w internecie.

Uzasadnienie

Aby uniknąć złudnych oczekiwań i niezrozumienia charakteru i zakresu europejskiej 
inicjatywy obywatelskiej, kluczowego znaczenia nabierają kampanie informacyjne. Celem 
poprawki jest podniesienie świadomości obywateli i dokładne informowanie o tym nowym 
instrumencie.

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 

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

reprezentatywna pod kątem interesu Unii, 
powyższą liczbę należy ustalić na poziomie 
jednej piątej państw członkowskich.

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 16 lat.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 9 TUE wszyscy obywatele UE powinni być traktowani z taką samą uwagą. 
Aktywność obywatelska, integracja społeczna i solidarność wśród młodych ludzi mają 
decydujące znaczenie dla przyszłości Europy. Ponadto wyrażenie poparcia dla inicjatywy to 
coś zupełnie innego niż akt głosowania, wobec czego nic nie stoi na przeszkodzie, aby 
angażować również ludzi młodych. Co więcej, powiązanie minimalnej granicy wieku
z wiekiem uprawniającym do głosowania w danym kraju może doprowadzić do nierównego 
traktowania ze względu na różnice w przepisach krajowych.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Aby pomyślnie zrealizować inicjatywę 
obywatelską, potrzebna jest minimalna 
struktura organizacyjna. Powinna ona 
przybrać formę komitetu obywatelskiego 
złożonego z osób fizycznych 
(organizatorów) z jednej piątej państw 
członkowskich, tak aby zachęcać do 
podnoszenia kwestii o ogólnoeuropejskim 
znaczeniu oraz wspierać refleksję nad 



PE448.978v02-00 8/37 AD\837201PL.doc

PL

tymi zagadnieniami. W celu zachowania 
przejrzystości oraz z myślą o sprawnym
i skutecznym komunikowaniu komitet 
obywatelski powinien wyznaczyć 
przedstawicieli, którzy będą sprawować 
funkcję łączników komitetu z instytucjami 
Unii w toku całej procedury.

Uzasadnienie

Inicjatywa obywatelska została zaprojektowana z myślą o umożliwieniu obywatelom 
uczestnictwa w demokratycznym życiu Unii. Powinna być otwarta jedynie dla osób fizycznych 
tworzących komitet obywatelski.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 b preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7b) Ważne jest zaangażowanie młodzieży
i zachęcenie jej do udziału w inicjatywach 
obywatelskich. 

Uzasadnienie

Wniosek przewiduje odpowiedzialność państw członkowskich za weryfikację podpisów.
W celu zaangażowania młodzieży powinniśmy dążyć do wdrożenia systemu weryfikacji 
podpisów na szczeblu UE, tak aby wprowadzić wspólny minimalny wiek.

Poprawka 7

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 

(8) W celu zapewnienia spójności
i przejrzystości w odniesieniu do 
proponowanych inicjatyw obywatelskich
oraz w celu uniknięcia sytuacji, w której 
zbierane są podpisy pod wnioskiem, który 
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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.

nie wchodzi w zakres niniejszego 
rozporządzenia, należy wprowadzić 
obowiązek rejestrowania inicjatyw na 
stronie internetowej udostępnionej przez 
Komisję przed zebraniem niezbędnych 
deklaracji poparcia przez obywateli; nie 
należy rejestrować wniosków, które nie są 
inicjatywami obywatelskimi zgodnie
z niniejszym rozporządzeniem, a Komisja 
powinna odrzucać rejestrację wniosków 
wyraźnie sprzecznych z wartościami, na 
których opiera się Unia Europejska, 
określonymi w art. 2 Traktatu o Unii 
Europejskiej. Rejestrowanie jest 
procedurą administracyjną, która ma na 
celu wybór tych inicjatyw, które wchodzą
w zakres niniejszego rozporządzenia;
w związku z tym każda odmowa rejestracji 
musi opierać się wyłącznie o podstawy 
prawne, a nie, w żadnym przypadku,
o względy polityczne. Komisja powinna 
przeprowadzać rejestrację zgodnie
z ogólnymi zasadami dobrej administracji, 
dlatego powinna być zobowiązana do 
informowania organizatorów inicjatywy
o powodach odmowy jej zarejestrowania 
oraz o środkach odwoławczych, którymi 
dysponują oni w takim wypadku. Komisja 
powinna również wyraźnie określić, że 
rejestracja i zgromadzenie wymaganej 
liczby deklaracji poparcia nie musi 
doprowadzić do przyjęcia przez Komisję 
wniosku w sprawie aktu prawnego oraz że 
rejestracja danej inicjatywy nie jest 
tożsama z formalną decyzją w kwestiach 
kompetencji.

Uzasadnienie

Poprawka dotyczy zniesienia kontroli dopuszczalności: Komisja dokonuje weryfikacji tylko 
wtedy, jeżeli dana inicjatywa jest inicjatywą obywatelską na mocy rozporządzenia. W takim 
wypadku inicjatywa powinna zostać zarejestrowana i nic nie stoi na przeszkodzie zbieraniu 
podpisów przez organizatorów. Jednak aby zapobiec wykorzystywaniu inicjatywy do 
wywoływania sytuacji, w której Komisja musi podjąć decyzję w sprawie kompetencji, należy 
wyjaśnić organizatorom, że rejestracja oznacza jedynie, że dana inicjatywa jest – w opinii 
Komisji – europejską inicjatywą obywatelską, a nie formalną decyzją w sprawie kompetencji.



PE448.978v02-00 10/37 AD\837201PL.doc

PL

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(9) Po zarejestrowaniu wniosku jako
inicjatywy obywatelskiej organizatorzy 
mogą składać deklaracje poparcia zebrane 
wśród obywateli.

Uzasadnienie

Poprawka do punktu 9 preambuły umacnia stanowisko, że celem rejestracji jest jedynie 
podjęcie decyzji, czy mamy do czynienia z europejską inicjatywą obywatelską, czy też nie. 
Jeżeli nią jest, organizatorzy nie muszą spełniać żadnych innych wymogów (dopuszczalność 
itp.) i mogą wykonać przysługujące im na mocy Traktatu prawo, tzn. zbierać podpisy 
popierające inicjatywę.

Poprawka 9

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 
systemów zbierania deklaracji on-line.

(10) Z myślą o wykorzystaniu w słusznym 
celu nowoczesnej technologii, jako 
narzędzia demokracji uczestniczącej,
należy zapewnić możliwość zbierania 
deklaracji zarówno w formie papierowej, 
jak i on-line. Systemy zbierania deklaracji 
on-line powinny być wyposażone
w odpowiednie zabezpieczenia, m.in.
w celu zapewnienia, że dana osoba jest 
uprawniona do złożenia podpisu
i podpisuje się tylko raz, a także w celu
bezpiecznego przechowywania danych. 
Szczegółowe specyfikacje techniczne
powinny być opracowane na poziomie 
ekspertów i regularnie dostosowywane do 
postępu technologicznego. Należy zatem 
przyznać Komisji uprawnienia do 
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przyjmowania szczegółowych specyfikacji 
technicznych w odniesieniu do systemów 
zbierania deklaracji on-line.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Deklaracje poparcia należy 
gromadzić w sposób przyjazny dla 
obywatela i z zachowaniem niezbędnych 
gwarancji ochrony danych. Jednocześnie 
nie powinno to stanowić nadmiernego 
obciążenia dla organizatorów.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Państwa członkowskie powinny 
sprawdzać zgodność systemów zbierania 
deklaracji on-line z wymogami 
niniejszego rozporządzenia.

skreślony

Uzasadnienie

Weryfikacja zgodności przez państwa członkowskie nie jest już potrzebna, gdyż to Komisja 
powinna utworzyć centralną stronę internetową i zarządzać nią.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Należy dołożyć starań, aby deklaracje (12) Należy dołożyć starań, aby deklaracje 
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poparcia inicjatywy obywatelskiej były 
zbierane w określonym terminie. Aby 
zapewnić, że proponowane inicjatywy 
obywatelskie pozostaną aktualne
i jednocześnie uwzględnić złożoność 
procedury zbierania deklaracji poparcia
w całej Unii Europejskiej, termin ten nie 
powinien być dłuższy niż 12 miesięcy od 
daty rejestracji proponowanej inicjatywy.

poparcia inicjatywy obywatelskiej były 
zbierane w określonym terminie. Aby 
zapewnić, że proponowane inicjatywy 
obywatelskie pozostaną aktualne
i jednocześnie uwzględnić złożoność 
procedury zbierania deklaracji poparcia
w całej Unii Europejskiej, termin ten nie 
powinien być dłuższy niż 24 miesiące od 
daty rejestracji proponowanej inicjatywy.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Kluczowe jest zachowanie 
przejrzystości w trakcie całej procedury. 
Dlatego też w formularzu deklaracji 
poparcia w odniesieniu do każdej 
inicjatywy obywatelskiej należy 
wykazywać wszelkie otrzymywane 
wsparcie finansowe i polityczne. Nie 
zezwala się na finansowanie przez partie 
polityczne i europejskie grupy polityczne.

Poprawka 14

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

skreślony
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o wydanie takiej decyzji.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(14) Komisja powinna przyjąć decyzję
w sprawie dopuszczalności inicjatywy
w terminie jednego miesiąca od 
otrzymania od organizatora wniosku. 
Przedstawioną inicjatywę obywatelską 
należy uznać za dopuszczalną, jeżeli 
wchodzi w zakres uprawnień Komisji oraz 
dotyczy kwestii, w odniesieniu do której 
można przyjąć akt prawny Unii w celu 
stosowania Traktatów. Komisja może 
skonsultować się z Parlamentem 
Europejskim w sprawie znaczenia
i istotności proponowanej inicjatywy 
obywatelskiej przed rozpoczęciem prac 
nad opartym na niej projektem aktu 
legislacyjnego.

Uzasadnienie

Komisja powinna rozpatrywać kwestię dopuszczalności inicjatywy w ciągu miesiąca, a nie 
dwóch, tak aby nie spowalniać procesu zbierania podpisów.

Poprawka 16

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

(15) W związku z brakiem właściwego 
organu wyborczego Unii należy 
przewidzieć, że jeżeli inicjatywa 
obywatelska otrzymała niezbędne 
deklaracje poparcia złożone przez 
sygnatariuszy, każde państwo 
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i potwierdzenie deklaracji poparcia 
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.

członkowskie powinno być 
odpowiedzialne za kontrolę
i potwierdzenie deklaracji poparcia 
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, które mogą być oparte na 
losowym doborze próby, oraz wydać 
dokument potwierdzający liczbę 
otrzymanych ważnych deklaracji poparcia.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Niezwykle ważne jest, aby 
organizatorzy inicjatywy obywatelskiej 
składali oświadczenie na temat wszelkich 
środków finansowych wykorzystanych do 
wspierania i propagowania inicjatywy, tak 
aby zapewnić pełną przejrzystość.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Kluczowe znaczenie dla zapewnienia i utrzymania szerokiego udziału obywateli ma 
możliwość zastosowania szybkiej procedury. W związku z tym uważa się, że Komisja 
Europejska powinna być w stanie przedstawić w ciągu trzech miesięcy swoje wnioski 
dotyczące inicjatywy oraz działania, jakie zamierza podjąć.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Parlament Europejski może podjąć 
wszelkie odpowiednie działania w ramach 
swoich kompetencji, aby zagwarantować, 
że opinia obywateli zostanie wzięta pod 
uwagę.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(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 danych mają w pełni 
zastosowanie w odniesieniu do 
przetwarzania danych osobowych 
prowadzonego na mocy niniejszego 
rozporządzenia. W tym względzie należy 
wyjaśnić, że 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 

(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 danych mają w pełni 
zastosowanie w odniesieniu do 
przetwarzania danych osobowych 
prowadzonego na mocy niniejszego 
rozporządzenia. W tym względzie należy 
wyjaśnić, że w przypadku zbierania 
podpisów w formie papierowych wykazów
administratorami danych w rozumieniu 
dyrektywy 95/46/WE są organizator 
inicjatywy obywatelskiej i właściwe 
organy państw członkowskich, oraz 
określić maksymalny termin 
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obywatelskiej. Organizatorzy, działając
w charakterze administratorów danych,
powinni podejmować wszelkie 
odpowiednie środki w celu wypełnienia 
obowiązków nałożonych 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.

przechowywania danych osobowych 
zgromadzonych na potrzeby inicjatywy 
obywatelskiej. W przypadku zbierania 
podpisów za pośrednictwem systemu on-
line Komisja, działając w charakterze
administratora danych, powinna
podejmować wszelkie odpowiednie środki
w celu wypełnienia obowiązków 
nałożonych 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.

Uzasadnienie

Komisja powinna stworzyć centralną stronę internetową, aby zagwarantować ochronę 
danych osobowych w przypadku zbierania podpisów za pośrednictwem systemu on-line. 
Wszystkie inicjatywy powinny być rejestrowane na tej stronie i powinna ona umożliwiać 
złożenie pod nimi podpisu. W przeciwnym razie inicjatorzy zostaliby dodatkowo obciążeni.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. „inicjatywa obywatelska” oznacza 
inicjatywę przedłożoną Komisji zgodnie
z niniejszym rozporządzeniem, 
zachęcającą Komisję do przedłożenia,
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 
niż milion kwalifikujących się 
sygnatariuszy pochodzących z co najmniej 
jednej trzeciej państw członkowskich;

1. „inicjatywa obywatelska” oznacza 
inicjatywę przedłożoną Komisji zgodnie
z niniejszym rozporządzeniem, 
zachęcającą Komisję do przedłożenia,
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 
niż milion kwalifikujących się 
sygnatariuszy pochodzących z co najmniej 
jednej piątej państw członkowskich;

Poprawka 22
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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. „organizatorzy” oznaczają osoby 
fizyczne tworzące komitet obywatelski 
odpowiedzialny za przygotowanie 
inicjatywy i przedłożenie jej Komisji.

Poprawka 23

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. Organizatorzy tworzą komitet 
obywatelski pochodzący z co najmniej 
jednej piątej państw członkowskich. 
Organizatorzy są obywatelami Unii
w wieku co najmniej 16 lat.

Poprawka 24

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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Uzasadnienie

Jedynie osoby fizyczne powinny być organizatorami inicjatywy obywatelskiej, tak aby 
zapobiec ewentualnym nadużyciom ze strony istniejących organizacji biznesowych, partii 
politycznych itd.

Poprawka 25

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

Zgodnie z art. 9 TUE wszyscy obywatele UE powinni być traktowani z taką samą uwagą. 
Aktywność obywatelska, integracja społeczna i solidarność wśród młodych ludzi mają 
decydujące znaczenie dla przyszłości Europy. Ponadto wyrażenie poparcia dla inicjatywy to 
coś zupełnie innego niż akt głosowania, wobec czego nic nie stoi na przeszkodzie, aby 
angażować również ludzi młodych. Co więcej, powiązanie minimalnej granicy wieku
z wiekiem uprawniającym do głosowania w danym kraju może doprowadzić do nierównego 
traktowania ze względu na różnice w przepisach krajowych.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – nagłówek 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rejestracja proponowanej inicjatywy 
obywatelskiej

Rejestracja i dopuszczalność
proponowanej inicjatywy obywatelskiej

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. W ciągu jednego miesiąca od złożenia 
wniosku o rejestrację, o której mowa
w ust. 1, Komisja podejmuje decyzję
o dopuszczalności. Proponowaną 
inicjatywę obywatelską uznaje się za 
dopuszczalną i dokonuje jej rejestracji, 
jeżeli spełnia następujące warunki:
– nie może być uznana z uzasadnionych 
względów za nieodpowiednią, ponieważ 
jest obraźliwa lub niepoważna;
– nie jest sprzeczna z wartościami Unii;
– dotyczy kwestii, w odniesieniu do której 
można przyjąć akt prawny Unii w celu 
stosowania traktatów; oraz
– wchodzi w zakres uprawnień Komisji do 
przedłożenia wniosku.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Nie rejestruje się proponowanych 
inicjatyw obywatelskich, które można 
racjonalnie uznać za nieodpowiednie, 
ponieważ mają charakter nadużycia lub 
są pozbawione poważnego charakteru.

skreślony

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja odmawia rejestracji tych 
proponowanych inicjatyw obywatelskich, 

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

które stoją w wyraźnej sprzeczności
z wartościami Unii ustanowionymi w art. 2 
Traktatu o Unii Europejskiej. 
Podejmowane przez Komisję decyzje
o odmowie rejestracji inicjatywy muszą 
być należycie umotywowane i podawane 
do publicznej wiadomości na stronie 
internetowej stworzonej w tym celu przez 
Komisję.

Uzasadnienie

Taka przejrzystość miałaby niewątpliwie skutek pedagogiczny w celu uniknięcia mnożenia się 
niedopuszczalnych lub niepoważnych inicjatyw.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Zarejestrowana proponowana 
inicjatywa obywatelska jest upubliczniana
w rejestrze.

5. O decyzji w sprawie dopuszczalności 
powiadamia się organizatorów 
proponowanej inicjatywy obywatelskiej 
oraz podaje się ją do wiadomości 
publicznej w rejestrze i na stronie 
internetowej udostępnionej przez Komisję.

Zawiera ona także informację o tym, jakie 
akty prawne lub środki Komisja uważa za 
stosowne podjąć, w przypadku gdy 
zostanie zebranych milion deklaracji 
poparcia sprzyjających inicjatywie. 
Komisja zawsze może zmienić tę 
informację z chwilą przyjęcia decyzji
o tym, czy podejmie dalsze działania
w związku z inicjatywą obywatelską.

Poprawka 31

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

5a. Komisja informuje organizatora
o powodach uzasadniających odmowę 
rejestracji proponowanej inicjatywy 
obywatelskiej.

Poprawka 32

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
i uznanej za dopuszczalną zgodnie z art. 4.

Poprawka 33

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Organizator przedkłada także 
odpowiednim organom oświadczenie na 
temat wszelkiego wsparcia finansowego, 
jakie przez cały okres zbierania deklaracji 
poparcia otrzymał od wszelkich grup 
interesów lub przedstawicieli grup 
interesów, w celu zapewnienia pełnej 
przejrzystości na każdym etapie inicjatywy 
obywatelskiej.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. W przypadku zbierania deklaracji 
poparcia drogą elektroniczną dane 
otrzymane poprzez system zbierania 
deklaracji on-line są przechowywane
centralnie przez Komisję lub przez 
Parlament Europejski. Wzór formularzy 
deklaracji poparcia można zaadaptować na 
potrzeby zbierania deklaracji drogą 
elektroniczną.

Uzasadnienie

Komisja powinna stworzyć centralną stronę internetową, aby zagwarantować ochronę 
danych osobowych. Wszystkie inicjatywy powinny być rejestrowane na tej stronie i powinna 
ona umożliwiać złożenie pod nimi podpisu. W przeciwnym razie inicjatorzy zostaliby 
dodatkowo obciążeni.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Kontrolowanie, przechowywanie
i niszczenie danych przekazywanych przez 
sygnatariuszy za pośrednictwem systemu 
zbierania podpisów on-line muszą być 
zgodne z europejskimi zasadami
w zakresie ochrony danych i prywatności.
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Uzasadnienie

Dane przekazywane przez sygnatariuszy stanowią dane osobowe, które muszą być 
bezwzględnie chronione przed wszelkimi nadużyciami.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku, w którym system 
zbierania deklaracji on-line spełnia 
wymogi określone w przepisach 
wskazanych w ust. 4, właściwy organ 
państwa członkowskiego w ciągu miesiąca 
wydaje certyfikat zgodny ze wzorem 
zawartym w załączniku IV. Do momentu 
przyjęcia specyfikacji technicznych,
o których mowa w ust. 5, właściwy organ 
stosuje odpowiednie krajowe specyfikacje 
techniczne do celów oceny zgodności 
systemu zbierania deklaracji on-line z ust. 
4.

skreślony

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

Uzasadnienie

Weryfikacja zgodności przez państwa członkowskie nie jest już potrzebna, gdyż to Komisja 
powinna utworzyć centralną stronę internetową i zarządzać nią.

Poprawka 38

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a. formularz deklaracji poparcia może 
złożyć on-line wyłącznie osoba fizyczna;

a. formularz deklaracji poparcia może 
złożyć on-line wyłącznie osoba fizyczna
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uprawniona do złożenia podpisu;

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba. możliwa jest weryfikacja faktu, że 
każda osoba składa tylko jeden podpis;

Poprawka 40

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 12 miesięcy od wejścia
w życie niniejszego rozporządzenia ocena 
przeprowadzona we współpracy
z Europejskim Inspektorem Ochrony 
Danych powinna umożliwić Komisji 
przyjęcie specyfikacji technicznych na 
potrzeby wykonania ust. 4 zgodnie
z procedurą regulacyjną przewidzianą
w art. 19 ust. 2. Ocena ta wraz
z wnioskami zostaje przekazana 
Parlamentowi Europejskiemu.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Sygnatariusze inicjatywy obywatelskiej 
pochodzą z co najmniej jednej trzeciej

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

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 

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 piątej państw 
członkowskich liczba sygnatariuszy 
obejmuje co najmniej minimalną liczbę 
obywateli określoną w załączniku I.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – 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 miejsce stałego pobytu.

Sygnatariusz, który nie jest obywatelem 
państwa członkowskiego, w którym stale 
zamieszkuje, może wybrać, czy chce być 
traktowany jako pochodzący z państwa 
członkowskiego, w którym stale 
zamieszkuje, czy jako pochodzący
z państwa członkowskiego, którego jest 
obywatelem.
Sygnatariusz mający miejsce stałego 
zamieszkania w państwie trzecim jest 
traktowany jako pochodzący z państwa 
członkowskiego, którego jest obywatelem.

Poprawka 44
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8 skreślony
Decyzja w sprawie dopuszczalności 

proponowanej inicjatywy obywatelskiej
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.
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 
można 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.

Uzasadnienie

Zamiar zawarcia rejestracji i dopuszczalności w jednej czynności. W związku z tym art. 8 jest 
niepotrzebny, ponieważ art. 4 dotyczy rejestracji i dopuszczalności.

Poprawka 45
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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 – w przypadku podjęcia
przez Komisję decyzji o dopuszczalności 
proponowanej inicjatywy obywatelskiej 
zgodnie z art. 4 – 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 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit drugi 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Organizator przedkłada deklaracje poparcia 
tym państwom członkowskim, które 
wydały dokumenty tożsamości wskazane
w tych deklaracjach.

Organizator przedkłada deklaracje poparcia 
tym państwom członkowskim, w których 
sygnatariusze mają swoje miejsce stałego 
zamieszkania.
Sygnatariusz, który nie jest obywatelem 
państwa członkowskiego, w którym stale 
zamieszkuje, może wybrać, czy chce być 
traktowany jako pochodzący z państwa 
członkowskiego, w którym stale 
zamieszkuje, czy jako pochodzący
z państwa członkowskiego, którego jest 
obywatelem.
W przypadku gdy sygnatariusze mają 
miejsce stałego zamieszkania w państwie 
trzecim, organizator przedkłada 
deklaracje poparcia państwu 
członkowskiemu, którego są oni 
obywatelami.
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Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W ciągu maksymalnie trzech miesięcy 
właściwe organy weryfikują deklaracje 
poparcia na podstawie odpowiednich
kontroli oraz dostarczają organizatorowi 
certyfikat zgodny z wzorem podanym
w załączniku VII, potwierdzający liczbę 
ważnych deklaracji poparcia dla danego 
państwa członkowskiego.

2. W ciągu maksymalnie trzech miesięcy 
właściwe organy weryfikują deklaracje 
poparcia na podstawie wyrywkowych
kontroli oraz dostarczają organizatorowi 
certyfikat zgodny z wzorem podanym
w załączniku VII, potwierdzający liczbę 
ważnych deklaracji poparcia dla danego 
państwa członkowskiego. Odsetek 
nieważnych deklaracji w próbce odejmuje 
się od całościowej liczby deklaracji 
poparcia. Certyfikat wydaje się tylko 
wtedy, gdy pozostała liczba deklaracji 
poparcia przekracza milion.

Uzasadnienie

Ten artykuł zmierza do przyśpieszenia weryfikacji. Jeżeli – tytułem przykładu – europejska 
inicjatywa obywatelska zbierze 1,5 mln podpisów, organ weryfikujący może losowo sprawdzić 
5 000 próbek. Jeżeli w wyniku weryfikacji tych 5 000 próbek okaże się, że 500 (czyli 10%) jest 
fałszywych, niekompletnych lub nie daje się zweryfikować, można dokonać ekstrapolacji na 
wszystkie zebrane podpisy i założyć, że 10% z 1,5 mln jest fałszywych. Ponadto taka korekta 
na podstawie wyrywkowej kontroli jest przeciwwagą dla argumentu Komisji, że do 
dokładnego zbadania ważności podpisu niezbędny jest numer dokumentu tożsamości.

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera a) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a. niezwłocznie publikuje przedmiotową 
inicjatywę obywatelską na swojej stronie 
internetowej, we wszystkich językach 
urzędowych Unii;
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Uzasadnienie

Wszyscy obywatele UE powinni mieć możliwość zrozumienia treści proponowanej inicjatywy 
obywatelskiej, tak by mogli ją poprzeć, po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską. Można to 
osiągnąć tylko wtedy, jeśli inicjatywy zostaną przetłumaczone na wszystkie języki urzędowe 
Unii Europejskiej, poprzez publikację na stronie internetowej Komisji Europejskiej. 

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera b) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b. bada przedmiotową inicjatywę 
obywatelską i w ciągu trzech miesięcy 
wydaje komunikat zawierający wnioski 
Komisji dotyczące inicjatywy, a także 
odpowiedni wniosek w sprawie, co do 
której obywatele stwierdzili, że wymagany 
jest akt prawny. Jeżeli Komisja zdecyduje
o podjęciu pewnych alternatywnych
działań lub o niepodjęciu żadnych działań,
uzasadnia swoją decyzję w komunikacie.

Uzasadnienie

W celu stworzenia dla Komisji większego obowiązku podjęcia działań w wyniku inicjatywy 
obywatelskiej. Kluczowe znaczenie dla zapewnienia i utrzymania szerokiego udziału 
obywateli ma możliwość zastosowania szybkiej procedury. W związku z tym uważa się, że 
Komisja Europejska powinna być w stanie przedstawić w ciągu trzech miesięcy swoje wnioski 
dotyczące inicjatywy oraz działania, jakie zamierza podjąć.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 

2. O wykazie złożonych inicjatyw 
obywatelskich, a także o komunikacie,
o którym mowa w ust. 1 lit. b), 
powiadamia się organizatora inicjatywy 
obywatelskiej, Parlament Europejski
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wiadomości publicznej. i Radę oraz podaje się go do wiadomości 
publicznej.

Uzasadnienie

W celu stworzenia dla Komisji większego obowiązku podjęcia działań w wyniku inicjatywy 
obywatelskiej.

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisja dostarcza Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie ogólnodostępne 
sprawozdanie roczne na temat wdrażania 
inicjatyw obywatelskich, wskazując m.in. 
liczbę przedłożonych inicjatyw oraz 
działania podjęte przez Komisję
w następstwie każdej inicjatywy.

Uzasadnienie

W celu stworzenia dla Komisji większego obowiązku podjęcia działań w wyniku inicjatywy 
obywatelskiej.

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 b (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. W odniesieniu do inicjatyw 
obywatelskich, dla których zebrano milion 
deklaracji poparcia, Parlament 
Europejski może w każdym momencie 
wezwać Komisję do wyjaśnienia działań, 
jakie zamierza podjąć, lub – zależnie od 
okoliczności – wyjaśnienia decyzji
o niepodejmowaniu żadnych działań wraz
z powodami takiej decyzji. Działając
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w ramach swoich uprawnień, Parlament 
Europejski może w dowolnym momencie 
zorganizować wysłuchanie organizatorów 
lub przyjąć rezolucję. Ponadto 
organizatorzy mogą złożyć petycję do 
Parlamentu Europejskiego w danej 
sprawie, jeżeli zostaną spełnione 
odpowiednie kryteria.

Uzasadnienie

Aby spełnić oczekiwania obywateli i uniknąć rozczarowania, Parlament Europejski powinien 
oferować inne możliwości oraz podejmować dyskusję w celu wyjaśnienia decyzji Komisji.

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b. niezgodność z wymogami dotyczącymi 
systemów zbierania deklaracji on-line;

skreślony

Uzasadnienie

Popieramy koncepcję jednej centralnej strony internetowej zarządzanej przez Komisję, która 
zastąpiłaby strony internetowe inicjatorów inicjatyw. Dzięki temu zawsze będą spełnione 
wymogi dotyczące ochrony danych.

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może przyjmować w drodze 
aktów delegowanych zmiany do 
załączników do niniejszego rozporządzenia 
zgodnie z art. 16, 17 i 18.

Komisja może przyjmować w drodze 
aktów delegowanych zmiany do 
wszystkich załączników do niniejszego 
rozporządzenia, za wyjątkiem załączników 
II i III, zgodnie z art. 16, 17 i 18.
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Uzasadnienie

W tych dwóch załącznikach zawarto postanowienia wymagające rozpatrzenia przez 
Parlament Europejski. Konieczne jest zatem wyłączenie tych dwóch załączników z zakresu 
aktów delegowanych oraz z procedury komitetowej. 

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2 – akapit drugi 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Akt delegowany może zostać
opublikowany w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej oraz może wejść w życie 
przed upływem tego terminu, jeżeli 
zarówno Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformują Komisję o swoim zamiarze 
niewyrażania sprzeciwu.

Akt delegowany zostaje opublikowany
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej oraz wchodzi w życie przed 
upływem tego terminu, jeżeli zarówno 
Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformują Komisję o swoim zamiarze 
niewyrażania sprzeciwu.

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja informuje o tym pozostałe 
państwa członkowskie.

Komisja informuje o tym pozostałe 
państwa członkowskie oraz Parlament 
Europejski.

Poprawka 57

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

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

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. podstawę prawną Traktatów, która 
umożliwiłaby Komisji działanie;

skreślony

Uzasadnienie

Nie można oczekiwać, że obywatele podejmujący inicjatywę będą znać podstawę prawną 
traktatów, które pozwoliłyby Komisji podjąć działania. Wręcz przeciwnie – to do Komisji 
należy rozpatrzenie inicjatywy i jej zgodności z traktatami, a następnie poinformowanie 
organizatorów o jej dopuszczalności wraz z czytelnym uzasadnieniem i podaniem do 
publicznej wiadomości swojej odpowiedzi.

Poprawka 59

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 organizatora;

Poprawka60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – ramka 2 – punkt 5 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. otrzymane wsparcie finansowe
i polityczne w odniesieniu do 
proponowanej inicjatywy obywatelskiej*:
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Poprawka 61

Wniosek w sprawie rozporządzenia
Załącznik III – ramka 3

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAŁĄCZNIK IV skreślony

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pole 3: (do wypełnienia przez 
sygnatariusza)

Pole 3: (do wypełnienia przez 
sygnatariusza)

1. Imię i nazwisko sygnatariusza: 1. Imię i nazwisko sygnatariusza:
Imię*:… Nazwisko*: Imię*:… Nazwisko*:
2. Adres:
Ulica:
Kod pocztowy: Miasto*:
Państwo*:

2. Adres:
Ulica:
Kod pocztowy: Miasto*:
Państwo*:

3. Adres e-mail: 3. Adres e-mail:
4. Data i miejsce urodzenia*: 4. Data i miejsce urodzenia*:
Data urodzenia: Miejsce i państwo: Data urodzenia: Miejsce i państwo:
5. Obywatelstwo*: 5. Obywatelstwo*:
6. Osobisty numer identyfikacyjny*:
Rodzaj numeru 
identyfikacyjnego/dokumentu 
tożsamości*:
Krajowy dokument tożsamości: Paszport: 
Ubezpieczenie społeczne:
Państwo członkowskie, które wydało 
numer identyfikacyjny/dokument 
tożsamości*:
7. Oświadczam, że informacje podane
w niniejszym formularzu są prawdziwe i że 
udzieliłem/udzieliłam poparcia dla 
niniejszej proponowanej inicjatywy 
obywatelskiej tylko raz*.

6. Oświadczam, że informacje podane
w niniejszym formularzu są prawdziwe i że 
udzieliłem/udzieliłam poparcia dla 
niniejszej proponowanej inicjatywy 
obywatelskiej tylko raz*.

Data i podpis sygnatariusza* ♦: ……….. Data i podpis sygnatariusza* ♦: ………..
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Certyfikat potwierdzający zgodność 
systemu zbierania deklaracji on-line

z rozporządzeniem xxxx/xxxx
[….] (nazwa właściwego organu) z […] 
(nazwa państwa członkowskiego) 
niniejszym poświadcza, że 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:

Uzasadnienie

Wniosek Komisji, zgodnie z którym każdy inicjator powinien stworzyć własną stronę 
internetową, oznaczałby dodatkowe obciążenie nie tylko dla inicjatorów, lecz również dla 
państw członkowskich, ponieważ musiałyby one sprawdzać zgodność systemów zbierania 
podpisów on-line z przepisami określonymi przez Komisję oraz wydawać zaświadczenia 
potwierdzające zgodność każdej strony internetowej. Aby uniknąć tego obciążenia, uważamy, 
że Komisja powinna stworzyć centralną stronę internetową zawierającą wszystkie inicjatywy.

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Formularz przedłożenia deklaracji poparcia 
właściwym organom państw 
członkowskich

Formularz przedłożenia deklaracji poparcia 
właściwym organom państw 
członkowskich

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

1. Pełna nazwa, adres pocztowy oraz adres 
e-mail organizatora*:

2. Tytuł inicjatywy obywatelskiej*:
3. Numer nadany w rejestrze Komisji*:
4. Data rejestracji*:
5. Data złożenia wniosku o wydanie 
decyzji w sprawie dopuszczalności*:
6. Liczba sygnatariuszy z [nazwa państwa 
członkowskiego]*:

2. Tytuł inicjatywy obywatelskiej*:
3. Numer nadany w rejestrze Komisji*:
4. Data rejestracji*:
5. Data złożenia wniosku o wydanie 
decyzji w sprawie dopuszczalności*:
6. Liczba sygnatariuszy z [nazwa państwa 
członkowskiego]*:
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7. Załączniki*:
(Należy załączyć wszystkie deklaracje 
poparcia złożone przez sygnatariuszy, 
którzy wskazali osobisty numer 
identyfikacyjny wydany przez to samo 
państwo członkowskie. W stosownych 
przypadkach należy załączyć właściwy 
certyfikat/certyfikaty potwierdzające 
zgodność systemu zbierania deklaracji on-
line z rozporządzeniem xxxx/xxxx)

7. Załączniki*:
(Należy załączyć wszystkie deklaracje 
poparcia złożone przez sygnatariuszy).

8. Data i podpis organizatora*: 8. Data i podpis organizatora*:
*: pola obowiązkowe *: pola obowiązkowe

Uzasadnienie

Niektóre państwa członkowskie nie wydają swoim obywatelom dokumentów tożsamości, 
wobec czego należy się odwołać do kryterium obywatelstwa. Ponadto weryfikacja zgodności 
przez państwa członkowskie nie jest już potrzebna, gdyż to Komisja powinna stworzyć 
centralną stronę internetową i zarządzać nią.

Poprawka 64

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 organizatora.



AD\837201PL.doc 37/37 PE448.978v02-00

PL

PROCEDURA

Tytuł Inicjatywa obywatelska

Odsyłacze COM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa AFCO

Opinia wydana przez
       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE
21.4.2010

Sprawozdawca komisji opiniodawczej
       Data powołania

Cecilia Wikström
10.5.2010

Kinga Göncz
10.5.2010

Data przyjęcia 26.10.2010

Wynik głosowania końcowego +:
–:
0:

48
0
1

Posłowie obecni podczas głosowania 
końcowego

Sonia Alfano, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip 
Claeys, Carlos Coelho, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García 
Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Göncz, 
Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Salvatore 
Iacolino, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López 
Aguilar, Clemente Mastella, Véronique Mathieu, Nuno Melo, Louis 
Michel, Claude Moraes, Jan Mulder, Georgios Papanikolaou, Carmen 
Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Rui 
Tavares, Valdemar Tomaševski, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate 
Weber, Tatjana Ždanoka

Zastępca(y) obecny(i) podczas
głosowania końcowego

Alexander Alvaro, Edit Bauer, Andrew Henry William Brons, Anna 
Maria Corazza Bildt, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Ádám Kósa, 
Wolfgang Kreissl-Dörfler, Jean Lambert, Stavros Lambrinidis, Petru 
Constantin Luhan, Mariya Nedelcheva, Joanna Senyszyn, Cecilia 
Wikström


