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WSKAZÓWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Spraw Konstytucyjnych, jako komisji przedmiotowo 
właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. podkreśla fakt, że europejska inicjatywa obywatelska jest pierwszym narzędziem 
demokracji uczestniczącej, które w oparciu o deklaracje poparcia ze strony przynajmniej 
miliona osób z co najmniej jednej czwartej państw członkowskich UE daje obywatelom 
UE prawo do podjęcia inicjatywy, wzmacniając w ten sposób ich nowe uprawnienie 
polityczne, i do zwrócenia się do Komisji o przedstawienie, w ramach posiadanych przez 
nią uprawnień, odpowiedniego wniosku w kwestiach, w których zdaniem obywateli 
konieczny jest akt prawny w celu wdrożenia Traktatów;

2. z zadowoleniem przyjmuje sprawozdanie Komisji w sprawie europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej z dnia 1 kwietnia 2015 r., w którym uznano, że europejską inicjatywę 
obywatelską można jeszcze bardziej ulepszyć, i wskazano ewentualne problemy mogące 
pojawić się w tym procesie; z równym zadowoleniem przyjmuje dochodzenie z inicjatywy 
własnej Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczące funkcjonowania 
europejskiej inicjatywy obywatelskiej, przedstawiające jedenaście konkretnych propozycji 
usprawnienia jej przebiegu;

3. uważa, że kwestią podstawowej wagi jest to, iż obywatele mogą przyczyniać się do 
wykonywania uprawnień ustawodawczych Unii i bezpośrednio uczestniczyć w 
inicjowaniu wniosków ustawodawczych;

4. zwraca uwagę, że w inicjatywie obywatelskiej wzięło udział ponad sześć milionów 
obywateli UE oraz że wpłynęło 51 wniosków w sprawie uruchomienia inicjatywy, 
spośród których jedynie trzy, a mianowicie ‘Right2Water’, ‘One of Us’ i ‘Stop 
Vivisection’, uznano za dopuszczalne, zaś sześciu organizatorów europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej (co stanowi 30% wszystkich odrzuconych wniosków) wniosło sprawę 
przeciwko Komisji do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, dowodząc że pozostaje 
wciąż wiele do zrobienia w zakresie uwolnienia pełnego potencjału tej inicjatywy; zwraca 
uwagę na szereg trudności natury praktycznej, jakie napotkali organizatorzy od czasu 
wejścia w życie rozporządzenia w kwietniu 2012 r., a także fakt, że liczba inicjatyw 
spada;

5. domaga się przeanalizowania podwójnej roli odgrywanej przez Komisję, gdyż może ona 
stać się przyczyną konfliktu interesów, domaga się również uwzględnienia faktu, że wielu 
organizatorów inicjatywy jest świadomych znaczenia i wartości wnoszonego przez nią 
wkładu; w związku z tym wzywa Komisję do uznania także Parlamentu Europejskiego za 
podmiot kształtujący politykę, w szczególności w związku z faktem, że jest on jedyną 
instytucją, której członkowie są bezpośrednio wybierani przez obywateli UE;

6. wzywa Komisję do zagwarantowania wszechstronnego wsparcia, w tym zapewnienia 
niewiążącego doradztwa prawnego – przykładowo poprzez utworzenie wyraźnie 
wskazanego punktu kontaktowego odpowiedzialnego za europejską inicjatywę 
obywatelską w przedstawicielstwach Komisji i w centrach informacyjnych Europe Direct 
we wszystkich państwach członkowskich, których zadaniem jest udzielanie informacji i 
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niezbędnych porad oraz pomocy w zakresie inicjatyw obywatelskich – mając na uwadze 
trudności, jakie napotykają komitety organizacyjne jeżeli chodzi o identyfikację 
odnośnego traktatu i przepisów prawnych, na których należy oprzeć ważną inicjatywę; 
podkreśla jednak, że w przypadku odrzucenia inicjatywy Komisja musi szczegółowo i 
przejrzyście wyjaśnić społeczeństwu swe decyzje polityczne, a jednocześnie 
poinformować organizatorów o odnośnych aspektach prawnych;

7. wzywa Komisję do zbadania możliwości rejestracji tylko części inicjatywy w 
przypadkach, gdy dana inicjatywa nie w pełni mieści się w obszarze kompetencji 
ustawodawczych Komisji; jest zdania, że w przypadku takiej rejestracji stosowne byłoby 
przeprowadzenie wcześniejszych konsultacji z komitetem obywatelskim występującym z 
tą inicjatywą;

8. wzywa ponadto Komisję do udoskonalenia swojego portalu internetowego, aby 
użytkowanie go było łatwiejsze i bardziej przyjazne dla użytkownika, w szczególności w 
odniesieniu do informacji dotyczących kompetencji Komisji oraz wsparcia, jakie można 
uzyskać w celu złożenia skutecznego wniosku; uważa, że poza jasnym przedstawieniem 
wykazu swych uprawnień Komisja powinna jaśniej przedstawić procedurę rejestracji, 
zważywszy na odrzucenie dużej liczby inicjatyw obywatelskich z uwagi na fakt, że 
wyraźnie nie wchodzą one w zakres uprawnień Komisji; w związku z tym wzywa 
Komisję do aktywnego zaangażowania się w zapewnienie organizatorom europejskiej 
inicjatywy obywatelskiej możliwie największej liczby szczegółowych wytycznych 
dotyczących interpretacji odnośnych przepisów prawa;

9. podkreśla potrzebę zastanowienia się nad wprowadzeniem ujednoliconej i skuteczniejszej 
procedury składania deklaracji poparcia, jako że nie do przyjęcia jest, by obywatele UE 
nie mogli udzielić wsparcia inicjatywom obywatelskim ze względu na to, że w 
poszczególnych państwach członkowskich obowiązują różne wymogi dotyczące składania 
danych osobowych; wzywa zatem Komisję do zaproponowania prostszych wymogów 
dotyczących składania danych we wszystkich państwach członkowskich, aby ułatwić 
obywatelom UE podpisanie europejskiej inicjatywy obywatelskiej niezależnie od kraju 
zamieszkania; w celu ułatwienia procesu podpisywania sugeruje, by rozważono 
wprowadzenie aplikacji dla urządzeń mobilnych i przeprojektowanie oprogramowania do 
zbierania deklaracji online, a zwłaszcza by przewidziano możliwość wykorzystywania 
podpisu elektronicznego jako sposobu identyfikacji, z uwzględnieniem potrzeb osób 
niepełnosprawnych; wzywa państwa członkowskie, by w trybie pilnym poddały 
przeglądowi wymóg przedstawiania osobistego numeru identyfikacyjnego w celu złożenia 
deklaracji poparcia z myślą o zniesieniu tego wymogu, jako że stanowi on niepotrzebne 
obciążenie biurokratyczne w procesie gromadzenia deklaracji, a także niepotrzebny 
sposób kontrolowania tożsamości sygnatariusza;

10. wzywa Komisję do wykorzystania wszystkich publicznych kanałów komunikacyjnych, 
aby podnieść poziom wiedzy na temat europejskiej inicjatywy obywatelskiej, oraz do 
podjęcia niezbędnych działań w celu zagwarantowania jej przejrzystości, a także aby 
ułatwić komunikację w zakresie prowadzonych europejskich inicjatyw obywatelskich, na 
przykład poprzez opracowanie aplikacji mobilnych zawierających informacje, 
wysyłających powiadomienia i dających możliwość składania podpisów online; 
podkreśla, że aktywne uczestnictwo obywateli Unii Europejskiej w europejskiej 
inicjatywie obywatelskiej zależy w decydującej mierze od tego, czy zostanie ona 
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spopularyzowana w państwach członkowskich i dlatego proponuje, aby parlamenty 
krajowe państw członkowskich odsyłały do europejskiej inicjatywy obywatelskiej na 
swoich oficjalnych stronach internetowych;

11. podkreśla, że należy zlikwidować automatyczne połączenie pomiędzy rejestracją 
inicjatywy obywatelskiej a rozpoczęciem dwunastomiesięcznego okresu gromadzenia 
deklaracji poparcia, zaś komitety organizacyjne europejskich inicjatyw obywatelskich 
powinny uzyskać możliwość wyboru daty uruchomienia swych inicjatyw w ciągu trzech 
miesięcy od dokonania rejestracji przez Komisję; 

12. zwraca także uwagę, że okres gromadzenia deklaracji poparcia mógłby zostać 
przedłużony do 18 miesięcy;

13. zwraca uwagę na trudności w zakresie odpowiedzialności, jakie napotkały komitety 
organizacyjne inicjatyw obywatelskich w związku z tym, że nie posiadają one osobowości 
prawnej, oraz wskazuje, że problem ten można jedynie rozwiązać, dokonując przeglądu 
rozporządzenia; wzywa zatem Komisję do przeanalizowania możliwości przyznania 
osobowości prawnej komitetom obywatelskim, o których mowa w art. 3 ust. 2 
rozporządzenia; ponadto wzywa do wprowadzenia środków ograniczenia ryzyka, aby 
zachęcić członków komisji europejskiej inicjatywy obywatelskiej do podejmowania 
konkretnych inicjatyw;

14. z zadowoleniem przyjmuje gotowość Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
do oferowania darmowych usług tłumaczeniowych dla inicjatorów, co ułatwi 
rozpowszechnianie inicjatyw obywatelskich we wszystkich językach urzędowych, w 
szczególności w zakresie, w jakim posługiwanie się językiem ojczystym jest prawem 
obywatelskim; uznaje, że propozycja ta stanowi znaczny wkład we wspieranie obywateli 
poprzez umożliwienie im skuteczniejszego dzielenia się swymi obawami z ogółem 
ludności UE;

15. podkreśla znaczenie równowagi instytucjonalnej w procesie oceny wniosków po 
dokonaniu rejestracji po przedłożeniu europejskiej inicjatywy europejskiej Komisji 
zgodnie z przepisami art. 9 rozporządzenia; dlatego też wzywa Komisję do 
przeanalizowania możliwości zaangażowania w ten proces właściwych instytucji i 
organów europejskich, takich jak Parlament Europejski, Europejski Rzecznik Praw 
Obywatelskich, ECOSOC oraz Komitet Regionów;

16. zwraca uwagę na ważną rolę Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 
postępowaniu sprawdzającym rozpatrywanie wniosków dotyczących europejskich 
inicjatyw obywatelskich przez Komisję, w szczególności w przypadku odmowy rejestracji 
europejskiej inicjatywy obywatelskiej;

17. wzywa Komisję do odpowiedniego i terminowego złożenia wniosku dotyczącego 
przeglądu rozporządzenia w sprawie inicjatywy obywatelskiej oraz rozporządzenia 
wykonawczego Komisji (UE) nr 1179/2011, aby spełnić oczekiwania obywateli Unii 
Europejskiej oraz ułatwić korzystanie z inicjatywy, aby w pełni wykorzystać jej potencjał.
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