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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. uważa, że europejska inicjatywa obywatelska jest pierwszym bezpośrednim instrumentem 
demokratycznym umożliwiającym obywatelom aktywny udział w opracowywaniu 
polityki i ustawodawstwa europejskiego;

2. przypomina, że w poprzednich rezolucjach i sprawozdaniach rocznych przygotowanych 
przez Komisję Petycji Parlament podkreślił słabe strony obecnych ram prawnych 
europejskiej inicjatywy obywatelskiej oraz obciążenie biurokracją w jej praktycznym 
funkcjonowaniu ze względu na brak wsparcia IT oraz zróżnicowane zastosowanie w
administracjach krajowych; wzywa do uproszczenia i ujednolicenia wymogów i procedur 
dotyczących danych osobowych;

3. wyraża zaniepokojenie niskim odsetkiem pomyślnie przeprowadzonych inicjatyw oraz 
gwałtownym spadkiem liczby nowych inicjatyw; podkreśla, że instytucje europejskie i 
państwa członkowskie muszą poczynić wszelkie niezbędne kroki, aby promować 
europejską inicjatywę obywatelską i rozbudzać wiarę obywateli w to narzędzie; uważa, że 
ten instrument może nadal służyć angażowaniu społeczeństwa i promowaniu dialogu 
między obywatelami oraz między obywatelami a instytucjami UE;  z zadowoleniem 
przyjmuje fakt, że dzięki niektórym inicjatywom obywatelskim udało się wywrzeć wpływ 
na poziomie lokalnym;

4. uważa, że przegląd przepisów w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej powinien 
być okazją do lepszego poinformowania o procesie składania petycji, do wyjaśnienia 
różnicy między europejskimi inicjatywami obywatelskimi a petycjami oraz do 
eksponowania związku między nimi za pomocą ujednoliconych informacji na stronach 
internetowych instytucji europejskich oraz w informacjach o polityce europejskiej;

5. ubolewa, że na wczesnych etapach zabrakło jasnych informacji o europejskiej inicjatywie 
europejskiej, co było przyczyną błędnych wyobrażeń o charakterze tego instrumentu i 
frustracji, kiedy Komisja Europejska odrzuciła pierwsze inicjatywy europejskie; 
przypomina, że instrument ten powinien być prosty, jasny i przyjazny dla użytkowników;

6. wzywa do zacieśnienia międzyinstytucjonalnej współpracy przy udzielaniu informacji i 
wsparcia organizatorom europejskich inicjatyw obywatelskich; wzywa do utworzenia w 
przyszłości materialnego oraz internetowego punktu kompleksowej obsługi, w którym 
można by uzyskać informacje, porady prawne, usługi tłumaczeniowe oraz środki 
finansowe, 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;

7. wzywa Komisję Europejską do zapewnienia przejrzystości procesu decyzyjnego oraz do 
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wyjaśnienia procedury rozpatrywania dopuszczalności; zachęca Komisję Europejską do 
reagowania na pomyślnie przeprowadzone europejskie inicjatywy obywatelskie bardziej 
konkretnymi działaniami;

8. wzywa Komisję do ulepszenia oprogramowania systemów zbierania deklaracji online oraz 
przystosowania go do użytku osób niepełnosprawnych, do umożliwienia elektronicznego 
podpisywania i zbierania adresów elektronicznych, a do uwzględniania najświeższych 
nowości dotyczących kampanii online, idąc za przykładem innych platform kampanii 
online; wzywa Komisję do wspierania idei utworzenia publicznej aplikacji ECI 
(europejskiej inicjatywy obywatelskiej) na urządzenia mobilne;

9. zachęca Komisję do rozważenia możliwości sporządzenia wniosków w sprawie 
utworzenia europejskiego dowodu tożsamości, który spełniałby też wymogi zbierania 
podpisów określone w rozporządzeniu w sprawie inicjatywy obywatelskiej;

10. wzywa Komisję do przedstawienia wniosków dotyczących utworzenia pełnej listy 
wyborczej obywateli;

11. zachęca Komisję do rozważenia, przy okazji przyszłego przeglądu rozporządzenia 
możliwość przygotowania wniosku dopuszczającego inicjatywy obywatelskie 
wymagające zmian traktatu zgodnie z art. 48 TFUE;

12. przypomina, że wysłuchania na temat pomyślnie przeprowadzonych europejskich 
inicjatyw obywatelskich są obecnie organizowane przez komisje właściwe w zależności 
od przedmiotu danej inicjatywy obywatelskiej i przy udziale Komisji Petycji; uważa, że 
Komisja Petycji powinna przejąć rolę organizatora wysłuchań jako neutralne forum z 
największym doświadczeniem w zakresie kontaktów z obywatelami.


