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WSKAZÓWKI

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

1. przyjmuje z zadowoleniem europejską inicjatywę obywatelską – zdefiniowaną w art. 11 
ust. 4 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) i art. 24 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE) – jako pierwszy instrument demokracji uczestniczącej 
umożliwiający obywatelom bezpośredni kontakt z instytucjami UE oraz czynny udział w 
opracowywaniu polityki i prawodawstwa unijnego, będący uzupełnieniem ich prawa do 
składania petycji do Parlamentu oraz odwoływania się do Europejskiego Rzecznika Praw 
Obywatelskich;

2. przyjmuje z zadowoleniem sprawozdanie Komisji w sprawie europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej, w którym stwierdzono, że możliwe jest dalsze usprawnienie i promowanie 
tego instrumentu; wyraża także zadowolenie z podjętego przez Europejskiego Rzecznika 
Praw Obywatelskich dochodzenia z własnej inicjatywy w sprawie działania europejskiej 
inicjatywy obywatelskiej; wskazuje na doświadczenia praktyczne w wielu dziedzinach 
zdobywane przez organizatorów europejskiej inicjatywy obywatelskiej od 2012 r.;

3. zwraca się do Komisji o systematyczne informowanie Parlamentu o stanie realizacji 
bieżących europejskich inicjatyw obywatelskich, tak by Parlament w ramach swoich 
powinności wobec obywateli europejskich mógł nadzorować jak najskuteczniejsze 
działanie tego instrumentu; podkreśla, ze procedura podejmowania europejskiej 
inicjatywy obywatelskiej powinna być stale usprawniana, stosownie do zdobywanego 
praktycznego doświadczenia, a ponadto powinna być zgodna z orzeczeniami 
wydawanymi przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej;

4. przypomina, że w poprzednich rezolucjach i sprawozdaniach rocznych przygotowanych 
przez Komisję Petycji Parlament podkreślił już niektóre słabe strony obecnych ram 
prawnych europejskiej inicjatywy obywatelskiej oraz obciążenia związane z biurokracją w 
jej praktycznym funkcjonowaniu ze względu na brak wsparcia IT oraz zróżnicowane 
zastosowanie w administracjach krajowych; apeluje do Komisji o jak najszybsze 
dokonanie kompleksowego przeglądu rozporządzenia w sprawie europejskiej inicjatywy 
obywatelskie oraz rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1179/2011 w celu 
wyeliminowania wszystkich pozostałych przeszkód i stworzenia jasnych, prostych, 
przyjaznych użytkownikowi i proporcjonalnych procedur;

5. wzywa do uproszczenia i harmonizacji wymogów i procedur związanych z gromadzeniem 
deklaracji poparcia za pośrednictwem standardowych formularzy, poprzez rezygnację z 
rejestrowania numerów dokumentów tożsamości, gdyż powoduje to różnice między 
poszczególnymi państwami członkowskimi; przypomina, że Europejski Inspektor 
Ochrony Danych stwierdził, że takie wymogi nie są konieczne; sugeruje rozważenie 
ustanowienia wspólnego narzędzia identyfikacji w celu wsparcia europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej, tak by ułatwić sygnatariuszom procedurę, a także dogłębniejsze zbadanie 
możliwości stworzenia uproszczonego dobrowolnego unijnego rejestru online;
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6. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki Komisji na rzecz uruchomienia i usprawnienia 
systemu zbierania podpisów online; uznaje jednak, że konieczne są dalsze wysiłki w celu 
pełnego przeprojektowania i dostosowania tego systemu; apeluje do Komisji o 
zapewnienie komitetom obywatelskim dostępu do stałego, scentralizowanego i 
nieodpłatnego serwera umożliwiającego przechowywanie podpisów online zgodnie z 
unijnymi normami ochrony danych, o uproszczenie oprogramowania do zbierania 
deklaracji online oraz o zadbanie o to, by poszczególnym grupom osób, takim jak 
obywatele mieszkający za granicą, osoby niepełnosprawne i osoby starsze nie odmawiano 
prawa do podpisania inicjatywy;

7. zwraca się do Komisji o rozpatrzenie przy okazji przyszłego przeglądu rozporządzenia w 
sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej najwłaściwszych rozwiązań w odniesieniu 
do okresu zbierania podpisów, w celu wydłużenia tego okresu do 18 miesięcy lub 
umożliwienia samym organizatorom podejmowania decyzji o dacie rozpoczęcia okresu 
zbierania podpisów, bądź też wyznaczenia daty początkowej trwającego 12 miesięcy 
okresu w dniu ukończenia certyfikacji systemu zbierania deklaracji online;

8. wyraża zaniepokojenie faktem, że od 2012 r. z 31 zarejestrowanych europejskich 
inicjatyw obywatelskich tylko 3 doszły do ostatniego etapu procedury; podkreśla, że 
gwałtowny spadek liczby nowych inicjatyw jest jedną z konsekwencji nieproporcjonalnie 
rygorystycznych wymogów i niepotrzebnie skomplikowanego systemu; wyraża 
ubolewanie w związku z brakiem skutków prawodawczych i zniechęcającą reakcją 
Komisji na pomyślnie przeprowadzone europejskie inicjatywy obywatelskie; stwierdza, że 
jego opinia różni się od opinii Komisji dotyczącej pomyślnego wdrożenia rozporządzenia 
pozwalającego na wykorzystanie w pełni potencjału europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej; podkreśla, że instytucje europejskie i państwa członkowskie muszą 
poczynić wszelkie niezbędne kroki, aby promować europejską inicjatywę obywatelską i 
wzmocnić zaufanie obywateli do tego instrumentu;

9. uważa, że instrument ten, jeżeli zostanie poddany przeglądowi, może służyć angażowaniu 
społeczeństwa i promowaniu dialogu między obywatelami oraz między obywatelami a 
instytucjami UE; podkreśla potrzebę powiązania systemów zbierania deklaracji online z 
nowymi odpowiednimi narzędziami społecznościowymi i cyfrowymi narzędziami do 
prowadzenia kampanii w mediach, idąc za przykładem innych platform kampanii online, 
które odniosły sukces;

10. zaleca wykorzystanie wszelkich dostępnych kanałów komunikacji, w szczególności 
platform społecznościowych i platform do prowadzenia kampanii w mediach wszystkich 
odpowiednich instytucji europejskich, tak by prowadzić na bieżąco kampanie 
uświadamiające, przy zaangażowaniu urzędów i przedstawicielstw UE, a także władz 
krajowych; wzywa Komisję do wsparcia opracowania otwartego oprogramowania na 
urządzenia mobilne specjalnie na potrzeby europejskiej inicjatywy obywatelskiej; z 
zadowoleniem przyjmuje fakt, że dzięki niektórym europejskim inicjatywom 
obywatelskim udało się wywrzeć wpływ na poziomie lokalnym;

11. wzywa Komisję, by zaapelowała do państw członkowskich o używanie narzędzia 
zatwierdzania deklaracji poparcia europejskiej inicjatywy obywatelskiej opracowanego w 
ramach programu na rzecz rozwiązań interoperacyjnych dla europejskich administracji 
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publicznych;

12. podkreśla, że w ramach dostępnych instrumentów służących wzmacnianiu demokracji 
uczestniczącej w Unii narzędzia IT powinny być udostępniane również regionom, co 
umożliwiłoby większe włączenie obywateli w sprawy publiczne;

13. ubolewa, że na wczesnych etapach zabrakło jasnych informacji o europejskiej inicjatywie 
europejskiej, co było przyczyną błędnych wyobrażeń o charakterze tego instrumentu i 
spowodowało frustrację, kiedy Komisja Europejska odrzuciła pierwsze europejskie 
inicjatywy obywatelskie; przypomina, że instrument ten powinien być prosty, jasny, 
przyjazny dla użytkowników i że należy szerzyć o nim wiedzę; podkreśla, że 
przedstawiciele wyłonieni w wyborach krajowych i lokalnych powinni być zachęcani i 
wspierani przez Komisję w kierowaniu tymi działaniami na rzecz szerzenia wiedzy o 
europejskiej inicjatywie obywatelskiej;

14. wyraża zaniepokojenie potencjalnym konfliktem interesów związanym z faktem, że to na 
Komisji spoczywa wyłączna odpowiedzialność za przeprowadzenie początkowej kontroli 
prawnej, i wnosi, aby w przyszłości zająć się odpowiednio tą kwestią;

15. uważa, że przegląd rozporządzenia w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej 
powinien być również okazją do podkreślenia głównych różnic między europejską 
inicjatywą obywatelską a prawem do składania petycji, co można zapewnić za pomocą 
zharmonizowanych informacji na stronach internetowych instytucji europejskich oraz w 
strategiach informacyjnych;

16. wzywa do zacieśnienia międzyinstytucjonalnej współpracy na szczeblu UE, jak i na 
szczeblach krajowym i lokalnym, przy udzielaniu informacji i wsparcia organizatorom 
europejskich inicjatyw obywatelskich; wzywa do udoskonalenia prowadzonej przez 
Komisję wielojęzycznej strony internetowej poświęconej europejskiej inicjatywie 
obywatelskiej oraz do jednolitego zbioru wytycznych we wszystkich językach 
urzędowych Unii Europejskiej na temat praw i obowiązków organizatorów europejskiej 
inicjatywy obywatelskiej oraz procedur administracyjnych dotyczących całego 
postępowania w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej; z zadowoleniem 
przyjmuje propozycję Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego dotyczącą 
zapewnienia bezpłatnych tłumaczeń tekstów europejskich inicjatyw obywatelskich;

17. wzywa do utworzenia w przyszłości fizycznego oraz internetowego punktu kompleksowej 
obsługi, w którym można by uzyskiwać stale informacje, usługi tłumaczeniowe oraz 
wsparcie techniczne, prawne i polityczne dotyczące europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej, a który mógłby działać przy wykorzystaniu zasobów punktu kontaktowego 
zlokalizowanego w Europejskim Centrum Kontaktu Bezpośredniego, w 
przedstawicielstwach Komisji Europejskiej oraz w biurach informacyjnych Parlamentu 
Europejskiego w poszczególnych państwach członkowskich; uważa, że utworzenie 
takiego punktu przybliżyłoby obywatelom europejską inicjatywę obywatelską;

18. zachęca Komisję do rozważenia różnych możliwości zapewnienia wsparcia 
administracyjnego i finansowego projektom europejskiej inicjatywy obywatelskiej z 
wykorzystaniem istniejących linii budżetowych programu „Europa dla Obywateli” oraz 
programu „Prawa, równość i obywatelstwo”;
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19. wzywa Komisję do rozważenia jednakowego obniżenia minimalnego wieku poparcia dla 
europejskiej inicjatywy obywatelskiej do 16 lat, w celu zachęcenia młodszego pokolenia 
do obywatelskiego uczestnictwa w sprawach UE;

20. zachęca Komisję do wprowadzenia zmian do rozporządzenia w sprawie europejskiej 
inicjatywy obywatelskiej oraz do zapewnienia przejrzystości i równowagi instytucjonalnej 
procesu decyzyjnego, a także do wyjaśnienia procedury rozpatrywania dopuszczalności; 
zwraca uwagę na sprawy oczekujące rozpatrzenia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej (TSUE) i wierzy, że TSUE orzeknie o tym, czy Komisja zbyt rygorystycznie 
stosuje badanie dopuszczalności, a tymczasem sugeruje, by udzielić wsparcia 
organizatorom w nakreślaniu podstawy prawnej ich propozycji;

21. zachęca Komisję Europejską do reagowania na pomyślnie przeprowadzone europejskie 
inicjatywy obywatelskie bardziej konkretnymi działaniami i większym zaangażowaniem, 
a w przypadkach stwierdzenia niedopuszczalności inicjatywy zwraca się do Komisji o 
przedstawienie solidniejszego, bardziej spójnego i zrozumiałego dla obywateli 
uzasadnienia odrzucenia; przypomina Komisji, że powinna ona rozważyć wniosek 
ustawodawczy dla każdej pomyślnie rozparzonej europejskiej inicjatywy obywatelskiej; 
apeluje do Komisji, by w przypadku tylko częściowej dopuszczalności prawnej 
zasugerowała ponowne opracowanie europejskiej inicjatywy obywatelskiej lub przyjęła te 
jej części, które wchodzą w zakres jej odpowiedzialności;

22. zachęca instytucje UE do rozważenia możliwości przedyskutowania tych kwestii 
poruszonych w inicjatywach, które nie uzyskały miliona podpisów, lecz zgromadziły 
ponad połowę wymaganych podpisów; przypomina w tym względzie, że na mocy art. 218 
Regulaminu Parlamentu Komisja Petycji może rozpatrzyć europejskie inicjatywy 
obywatelskie, które nie zostały przyjęte, jeśli uzna za właściwe podjęcie działań w tej 
sprawie;

23. apeluje o sporządzenie nowego sprawozdania Parlamentu z własnej inicjatywy dla każdej 
przyjętej inicjatywy, a następnie o zorganizowanie debaty i głosowania na ten temat 
podczas posiedzenia plenarnego; jeżeli Komisja nie przedstawi wniosku ustawodawczego 
w terminie 12 miesięcy po przedstawieniu pozytywnie rozpatrzonej europejskiej 
inicjatywy obywatelskiej, proponuje, by właściwa komisja Parlamentu Europejskiego 
podjęła pracę nad nowym sprawozdaniem, aby przedstawić swoje konkretne oczekiwania 
w zakresie ustawodawstwa; w tym celu wybrany sprawozdawca zasięgnie opinii 
organizatorów europejskiej inicjatywy obywatelskiej podczas jednego z kolejnych 
wysłuchań;

24. uważa, że zwiększenie przejrzystości i jakości kontroli finansowania i sponsorowania 
europejskich inicjatyw obywatelskich ma kluczowe znaczenie dla właściwego korzystania 
przez obywateli z tego narzędzia demokracji uczestniczącej i dla zapobieżenia możliwym 
nadużyciom służącym interesom prywatnym;

25. zachęca Komisję, by w świetle oczekiwanego wkrótce orzeczenia Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyjaśniła, czy obywatele UE są uprawnieni do 
składania wniosków dotyczących zmian Traktatu, oraz by rozważyła przy okazji 
przyszłego przeglądu rozporządzenia przygotowanie wniosku dopuszczającego inicjatywy 
obywatelskie wymagające zmian Traktatu zgodnie z art. 48 TUE;
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26. przypomina, że wysłuchania na temat pomyślnie przeprowadzonych europejskich 
inicjatyw obywatelskich są obecnie organizowane przez właściwe komisje w zależności 
od przedmiotu danej inicjatywy obywatelskiej i przy udziale Komisji Petycji; proponuje, 
by Komisja Petycji przejęła rolę organizatora wysłuchań z udziałem zainteresowanych 
podmiotów, jako neutralne forum z największym doświadczeniem w zakresie kontaktów z 
obywatelami, w celu zapewnienia spójności oraz sprawiedliwego i równego traktowania 
podczas wysłuchań dotyczących różnych europejskich inicjatyw obywatelskich; zwraca 
uwagę, że komitet obywatelski europejskiej inicjatywy obywatelskiej powinien 
otrzymywać zwrot kosztów związanych z uczestnictwem wszystkich jego członków w 
wysłuchaniach.
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