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Europejska Inicjatywa Obywatelska
Traktat lizboński przewiduje wprowadzenie europejskiej inicjatywy obywatelskiej (European 
Citizens’ Initiative - ECI). Zawiera on więc znaczącą innowację w europejskim prawie 
konstytucyjnym, która pierwotnie została opracowana przez Konwent Europejski w ścisłej 
współpracy z organizacjami pozarządowymi i dopiero po długich zmaganiach otrzymała 
szansę znalezienia się w projekcie konstytucji Konwentu. Europejska inicjatywa obywatelska 
przedstawia całkowicie nowy instrument umacniania demokracji w Unii Europejskiej. 
Stanowi ona pierwszy krok do rozwinięcia ponadnarodowej bezpośredniej demokracji a jej 
wdrożenie może się przyczynić do stworzenia w dłuższym okresie europejskiej społeczności.

Podstawy prawne europejskiej inicjatywy obywatelskiej znajdują się w przyszłym art. 11 ust. 
4 Traktatu o Unii Europejskiej (traktat UE w nowej wersji – n. w.) i przyszłym art. 24 ust. 1 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Warunki i procedury obowiązujące 
w przypadku niniejszej inicjatywy obywatelskiej określane są na mocy rozporządzenia 
wydawanego w drodze zwykłej procedury ustawodawczej.

I. Pytania ogólne

§ 1. Czym jest inicjatywa obywatelska?

Po wejściu w życie traktatu lizbońskiego wszystkie akty ustawodawcze Unii Europejskiej, 
czy to w formie rozporządzenia, czy dyrektywy lub decyzji, wydawane są zasadniczo 
wspólnie przez Parlament Europejski i Radę na wniosek Komisji, por. art. 289 Traktatu 
o funkcjonowaniu UE. Wydanie europejskiego aktu prawnego wymaga więc z reguły 
wcześniejszego wniosku Komisji, por. art. 17 ust. 2 traktatu o UE (n.w.).

Po tym jak państwa członkowskie już przy utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej 
w 1957 r. przewidziały możliwość zażądania od Komisji przez Radę „przeprowadzenia 
wszelkich analiz, które uzna za pożądane dla realizacji wspólnych celów i przedłożenia jej 
wszelkich właściwych propozycji” (por. pierwotnie art. 152 traktatu WE, obecnie art. 208 
traktatu WE, w przyszłości art. 241 Traktatu o funkcjonowaniu UE), 35 lat później dzięki 
traktatowi z Maastricht i wprowadzeniu procedury współdecyzji dały one także Parlamentowi 
Europejskiemu możliwość żądania od Komisji przedłożenia wniosku w sprawie aktu 
prawnego (por. obecnie art. 192 traktatu WE, w przyszłości art. 225 Traktatu 
o funkcjonowaniu UE).

Prawo to posiadane obecnie przez oba organy ustawodawcze mają w przyszłości otrzymać 
dzięki europejskiej inicjatywie ustawodawczej także obywatele Unii Europejskiej. 
„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”. Dzięki 
temu po raz pierwszy obywatele Unii zostają bezpośrednio włączeni do europejskiego 
procesu ustawodawczego. Otrzymują oni prawo do udziału w europejskiej inicjatywie 
obywatelskiej i w ten sposób zostają postawieni na tym samym szczeblu co oba organy 
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ustawodawcze w odniesieniu do prawa wezwania Komisji do złożenia wniosku.

§ 2. Treść prawa do udziału w inicjatywie obywatelskiej

Zgodnie z art. 11 ust. 4 traktatu UE (n. w.) obywatele Unii mogą podejmować inicjatywę 
obywatelską. Zgodnie z art. 10 ust. 3 traktatu UE (n. w.) celem tego przepisu jest 
uzasadnienie indywidualnego prawa obywateli Unii do udziału w europejskiej inicjatywie 
obywatelskiej bez szczegółowego opisu tego prawa. Ponadto przepis ten zawiera zastrzeżenie 
wydania rozporządzenia dotyczące warunków i procedur obowiązujących przy takiej 
inicjatywie. Zadaniem rozporządzenia jest więc nie tylko uaktywnienie instrumentu
europejskiej inicjatywy obywatelskiej, lecz także bliższe określenie rozmaitych elementów 
prawa do udziału w tej inicjatywie zapewnionego Traktatem.

Obywatele UE mogą wziąć udział w inicjatywie obywatelskiej w dwojaki sposób: albo jako 
organizatorzy, albo jako osoby wspierające inicjatywę obywatelską. Organizacja europejskiej 
inicjatywy obywatelskiej obejmuje zgłoszenie inicjatywy do Komisji, zebranie oświadczeń 
poparcia wśród obywateli, dostarczenie inicjatywy do Komisji oraz złożenie do Komisji 
żądania, jakie ma na celu inicjatywa, przed kolegium członków Komisji. Wsparcie 
europejskiej inicjatywy obywatelskiej stanowi stosowne oświadczenie danej osoby 
o podzielaniu interesów inicjatywy obywatelskiej i poparciu związanego z tym żądania do 
Komisji. Prawo do udziału w europejskiej inicjatywie obywatelskiej obejmuje zatem prawo 
do organizacji i do wsparcia takiej inicjatywy.

Prawa te dają obywatelom UE wobec organów UE i państw członkowskich możliwość 
wymagania zaniechania wszelkich działań zmierzających do uniemożliwienia, 
wstrzymywania lub zmniejszenia atrakcyjności tych praw. Dają im ponadto prawo do 
wymagania przygotowania procedury służącej efektywnemu korzystaniu z tych praw. 
Organizatorzy europejskiej inicjatywy obywatelskiej po skutecznym złożeniu inicjatywy, co 
powinno być koniecznie doprecyzowane w rozporządzeniu, otrzymują ponadto prawo 
podlegające indywidualnemu zaskarżeniu... Organizatorzy europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej po skutecznym złożeniu inicjatywy mają okazję objaśnienia celów inicjatywy 
przed kolegium członków Komisji oraz prawo do uzasadnionej odpowiedzi kolegium w tej 
sprawie. Ponadto w całej procedurze europejskiej inicjatywy obywatelskiej należy 
w szczególności zagwarantować prawa podstawowe do równego traktowania i skutecznej 
ochrony prawnej.

§ 3. Różnice między europejską inicjatywą obywatelską a petycją do Parlamentu 
Europejskiego

Zgodnie z art. 24 ust. 2 w połączeniu z art. 227 Traktatu o funkcjonowaniu UE (obecnie 
art. 21 ust. 1 w połączeniu z art. 194 traktatu WE) oraz zgodnie z art. 44 Karty praw 
podstawowych UE każdy obywatel UE oraz każda osoba fizyczna mające miejsce 
zamieszkania w Unii, i każda osoba prawna mająca statutową siedzibę w Unii mają prawo do 
wniesienia petycji do Parlamentu Europejskiego. Prawo do udziału w europejskiej inicjatywie 
obywatelskiej zgodnie z art. 11 ust. 4 traktatu UE (n. w.) dołącza więc do europejskiego 
prawa do wniesienia petycji, uzupełnia je, lecz nie zastępuje go ani nie jest z nim identyczne.

Z efektu inicjatywy obywatelskiej i petycji może wprawdzie wyniknąć pewna bliskość obu 
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tych instrumentów prawnych, a mianowicie jedna i druga pod pewnymi warunkami dzięki 
żądaniu wielu osób może zaowocować wydaniem aktu prawnego Unii Europejskiej. Mimo to 
różnią się one zasadniczo swoją funkcją, a co za tym idzie adresatami i warunkami.

Charakterystyczna jest już różnica w adresatach. Podczas gdy petycja kierowana jest do 
Parlamentu Europejskiego, inicjatywa obywatelska kieruje się do Komisji. Europejskie prawo 
do petycji dotyczy obywateli UE jako pośrednio lub bezpośrednio podporządkowanych 
jurysdykcji Unii Europejskiej i daje im możliwość poinformowania wybranego bezpośrednio 
Parlamentu jako reprezentanta interesów obywateli o określonej sytuacji i zażądania zmiany 
tej sytuacji. W przeciwieństwie do tego inicjatywa obywatelska pozwala obywatelom UE na 
samodzielny bezpośredni udział w jurysdykcji Unii Europejskiej, dając im możliwość 
wezwania Komisji do przedstawienia wniosku ustawodawczego tak jak Rada lub Parlament 
Europejski.

Także uwarunkowania obu tych instrumentów prawnych są różne. Prawo do petycji ogranicza 
się do spraw dotyczących bezpośrednio petenta, podczas gdy takie ograniczenie nie jest ani 
przewidywane, ani zasadne dla uczestników europejskiej inicjatywy obywatelskiej.
Odwrotnie, jak każdy element europejskiej jurysdykcji są oni zobowiązani do dbania o interes 
ogółu i przestrzegania prawa europejskiego. To ostatnie nie jest natomiast warunkiem 
złożenia petycji.

Przy formułowaniu warunków i procedur obowiązujących w przypadku europejskiej 
inicjatywy obywatelskiej należy jednak jak najbardziej uwzględnić podobieństwa do petycji
do Parlamentu Europejskiego. W żadnym wypadku nie może jednak zostać zatarta różnica 
dotycząca ich istoty.
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