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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 daje obywatelom UE – w oparciu o deklaracje poparcia 
ze strony przynajmniej miliona osób – prawo do podjęcia inicjatywy i 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. uważa, że kwestią podstawowej wagi jest to, iż obywatele mogą przyczyniać się do 
wykonywania uprawnień prawodawczych Unii i bezpośrednio uczestniczyć w inicjowaniu 
wniosków ustawodawczych;

3. odnotowuje, że w europejskiej inicjatywie obywatelskiej uczestniczyło ponad sześć 
milionów obywateli UE oraz że trzy inicjatywy, tj. „Right2Water”, „One of Us” i „Stop 
Vivisection”, zakończyły się pomyślnie; zwraca jednak uwagę na szereg trudności natury 
praktycznej, jakie napotkali organizatorzy od czasu wejścia w życie rozporządzenia w 
kwietniu 2012 r.;

4. wzywa Komisję do zagwarantowania wszechstronnego wsparcia, w tym zapewnienia 
niewiążącego doradztwa prawnego – przykładowo poprzez utworzenie punktu 
kontaktowego odpowiedzialnego za europejską inicjatywę obywatelską w 
przedstawicielstwach Komisji we wszystkich państwach członkowskich – z myślą o 
trudnościach, jakie napotykają komitety organizacyjne, jeżeli chodzi o identyfikację 
odnośnego traktatu i przepisów prawnych, na których należy oprzeć ważną inicjatywę;

5. ponadto wzywa Komisję do dokonania przeglądu wykazu jej kompetencji znajdującego 
się na jej stronie internetowej z myślą o uczynieniu go bardziej zrozumiałym i przyjaznym 
dla użytkownika, zważywszy na odrzucenie dużej liczby inicjatyw obywatelskich z uwagi 
na fakt, że wyraźnie nie wchodzą one w zakres uprawnień Komisji;

6. podkreśla zapotrzebowanie na ujednoliconą procedurę 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 państwa 
członkowskie, by w trybie pilnym zniosły wymóg podawania osobistego numeru 
identyfikacyjnego w celu złożenia deklaracji poparcia, jako że stanowi on niepotrzebne 
obciążenie biurokratyczne dla gromadzenia tych deklaracji, a także niepotrzebny sposób 
kontrolowania tożsamości sygnatariusza;

7. podkreśla, że należy zlikwidować automatyczne połączenie pomiędzy rejestracją 
inicjatywy obywatelskiej a rozpoczęciem dwunastomiesięcznego okresu gromadzenia 
deklaracji poparcia, aby zachęcić komitety organizacyjne inicjatyw europejskich do 
samodzielnego podejmowania decyzji o rozpoczęciu gromadzenia deklaracji;
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8. 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 problemu tego nie da się rozwiązać, dokonując jedynie 
przeglądu rozporządzenia;

9. domaga się jednolitego, ogólnounijnego podejścia do ustalania minimalnego wieku 
składania deklaracji poparcia; opowiada się za obniżeniem go do lat 16, mając na uwadze 
potrzebę wzmocnienia poczucia odpowiedzialności ludzi młodych za UE, a także 
zapewnienia im możliwości odegrania roli w kształtowaniu dalszego rozwoju projektu 
europejskiego;

10. z zadowoleniem przyjmuje gotowość Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
do oferowania darmowych usług tłumaczeniowych dla inicjatorów, co ułatwi 
rozpowszechnianie inicjatyw obywatelskich we wszystkich językach urzędowych; uznaje, 
że propozycja ta stanowi znaczny wkład we wspieranie obywateli poprzez umożliwienie 
im dzielenia się swymi obawami z ogółem ludności UE;

11. wzywa Komisję do jak najszybszego złożenia wniosku dotyczącego przeglądu 
rozporządzenia w sprawie inicjatywy obywatelskiej, aby uczynić inicjatywę obywatelską 
bardziej przyjazną dla obywateli i łatwiejszą w użyciu, a także umożliwić pełne 
wykorzystanie jej potencjału.


