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II. Pytania dotyczące procedury

§ 4. Procedura europejskiej inicjatywy obywatelskiej

Procedurę europejskiej inicjatywy obywatelskiej można podzielić na cztery fazy:
 zgłoszenie inicjatywy obywatelskiej,

 zebranie deklaracji poparcia dla inicjatywy obywatelskiej,

 złożenie inicjatywy obywatelskiej oraz

 zajęcie przez Komisję stanowiska wobec inicjatywy obywatelskiej.

Pierwsza faza europejskiej inicjatywy obywatelskiej: „Zgłoszenie”
Pierwsza faza europejskiej inicjatywy obywatelskiej rozpoczyna się od zgłoszenia inicjatywy 
przez organizatorów do Komisji i kończy formalną decyzją Komisji o skuteczności zgłoszenia 
inicjatywy. 

Ze strony organizacji pozarządowych zaznacza się, że organizatorzy inicjatywy obywatelskiej 
szczególnie powinni się zainteresować tym, aby na jak najwcześniejszym etapie procedury, 
a w szczególności przed rozpoczęciem zbierania deklaracji poparcia, uzyskali pewność 
prawną w odniesieniu do dopuszczalności danej inicjatywy. Takie podejście należy wspierać 
także ze strony polityki demokratycznej.

Zaleca się zatem tak sformułować procedurę inicjatywy obywatelskiej, aby już przed 
zebraniem deklaracji poparcia istniał obowiązek zbadania dopuszczalności danej inicjatywy 
obywatelskiej. Mogłoby to się odbywać w ramach formalnego zgłoszenia inicjatywy.

W takiej sytuacji organem odpowiedzialnym za przyjęcie zgłoszenia i zbadanie 
dopuszczalności może być tylko Komisja. W wyniku badania musi ona podać organizatorom 
prawomocne zaświadczenie o dopuszczalności inicjatywy. Zupełnie inną kwestię stanowi 
możliwość prawnego skontrolowania takiej decyzji przez Europejski Trybunał 
Sprawiedliwości i Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich oraz kontroli politycznej 
Komisji przez Parlament Europejski.

W dotychczasowej dyskusji zachęcano do przekazania zadania kontroli dopuszczalności 
innemu organowi niż Komisja. Wymieniano między innymi Europejskiego Rzecznika Praw 
Obywatelskich i Parlament Europejski. Zaleta takiego rozwiązania wydaje się oczywista: 
można by na wstępie uniknąć wrażenia, że Komisja może sama decydować, czy skierowana 
do niej inicjatywa obywatelska może zostać przyjęta czy nie.

Mimo to sprawozdawca nie zaleca, by pójścia tą drogą. Dopuszczalność inicjatywy 
obywatelskiej nie jest kwestią politycznego oportunizmu, lecz prawnym i możliwym do 
prawnego skontrolowania warunkiem do rzeczowego zajęcia się sprawą w niej wyrażoną. 
Jako przewidywany Traktatem adresat inicjatywy obywatelskiej Komisja ma w każdym razie 
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obowiązek zbadania dopuszczalności inicjatywy przed rzeczowym zajęciem się zawartym 
w niej żądaniem już w ramach zgłoszenia lub po złożeniu inicjatywy (tak jak się niniejszym 
proponuje). W takich warunkach każde włączenie się innego (kolejnego) organu w celu 
kontroli dopuszczalności stanowi nową przeszkodę w dojściu do skutku inicjatywy 
obywatelskiej, ponieważ w takim przypadku nie tylko Komisja, ale także ten organ musiałby 
być przekonany o dopuszczalności inicjatywy.

Według sprawozdawcy w każdym przypadku każda odrębna decyzja dotycząca 
dopuszczalności inicjatywy powinna mieć miejsce w postaci wiążącej uchwały, która 
podlegałaby kontroli sądowej1. 

Wytyczne dotyczące możliwego sformułowania procedury: 

a) Europejska inicjatywa obywatelska musi zostać zgłoszona przez organizatorów do Komisji. 
Przy zgłoszeniu każdy organizator zobowiązany jest do podania swojego imienia i nazwiska, 
daty urodzenia, obywatelstwa i adresu zamieszkania oraz dokładnej treści inicjatywy w 
jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej.

b) Komisja bada dopuszczalność zgłoszonej inicjatywy obywatelskiej. Inicjatywa jest 
dopuszczalna, jeżeli spełnia cztery następujące warunki:

 Zawiera wezwanie do Komisji Europejskiej do sporządzenia wniosku w sprawie 
wydania aktu prawnego Unii Europejskiej.

 W traktatach tworzących podstawy Unii przekazano Unii Europejskiej 
odpowiedzialność za wydanie przedmiotowego aktu prawnego. 

 W traktatach tworzących podstawy Unii nadano Komisji Europejskiej upoważnienie do 
wydania wniosku w sprawie przedmiotowego aktu prawnego. 

 Przedmiotowy akt prawny nie jest ponadto w oczywisty sposób sprzeczny z prawem.

W czasie dwóch miesięcy od zgłoszenia inicjatywy Komisja podejmuje wiążącą decyzję 
o skuteczności zgłoszenia. Uchwała taka zawiera wiążącą wypowiedź na temat skuteczności
zgłoszenia. Odrzucenie zgłoszenia może mieć miejsce tylko z przyczyn prawnych.

c) Uchwała skierowana jest zarówno indywidualnie do organizatorów jak i do społeczeństwa. 
Podawana jest do wiadomości organizatorów i zamieszczana w Dzienniku Urzędowym. 
Parlament Europejski, Rada i państwa członkowskie są niezwłocznie informowane o uchwale.

d) Uchwała podlega kontroli Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Rzecznika Praw 

                                               
1 Gdyby uchwała była podjęta przez inny organ niż Komisja, ta mogłaby zaskarżyć uchwałę w drodze
skargi o unieważnienie. W przypadku odmowy dopuszczalności możliwość taką mieliby także organizatorzy. 
Zaskarżonym byłby w obu przypadkach organ decydujący o dopuszczalności. Dlatego taka forma procedury, 
gdzie za tę decyzję odpowiedzialny byłby Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich lub Parlament Europejski 
miałaby tę wadę, że przedmiotowe organy byłyby formalnym uczestnikiem procedury zarówno zgłoszenia jak 
i kontroli sądowej i w ten sposób nie mogłyby właśnie pełnić roli organu kontroli prawnej lub politycznego 
organu kontrolnego działań Komisji.
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Obywatelskich Unii Europejskiej zgodnie z odnośnymi przepisami prawa unijnego. To samo 
obowiązuje w przypadku, gdy Komisja zaniecha podjęcia takiej uchwały.

e) Ogłaszając uchwałę, Komisja informuje jednocześnie organizatorów inicjatywy 
obywatelskiej o bieżącym i planowanym prawodawstwie w sprawach poruszonych przez 
inicjatywę oraz o zgłoszonych z pozytywnym skutkiem inicjatywach dotyczących częściowo 
lub w całości tych samych spraw.

f) Komisja prowadzi na swoich stronach internetowych publicznie dostępny rejestr 
wszystkich inicjatyw obywatelskich zgłoszonych z pozytywnym skutkiem.

g) Organizatorzy inicjatywy obywatelskiej mogą w każdej chwili wycofać jej zgłoszenie. Jest 
ona wtedy traktowana jak niezgłoszona i należy ją wykreślić z wyżej wymienionego rejestru 
Komisji.

Druga faza europejskiej inicjatywy obywatelskiej: „Zbieranie”
Druga faza europejskiej inicjatywy obywatelskiej obejmuje zebranie indywidualnych 
deklaracji poparcia inicjatywy zgłoszonej z pozytywnym skutkiem oraz urzędowe 
poświadczenie wyniku ich zbierania przez państwa członkowskie. Organizacje pozarządowe 
wyraziły zdanie, że zasadne wydaje się określenie w tym celu pewnego limitu czasowego. 
Jako punkt odniesienia dla rozpoczęcia tego terminu występuje data podjęcia przez Komisję 
uchwały w sprawie skuteczności zgłoszenia.

Zdaniem sprawozdawcy procedura powinna mieć nadaną taką formę, aby dopuszczała 
możliwie jak największą różnorodność możliwości zbierania deklaracji poparcia. Przekrój 
powinien zawierać zarówno możliwość zbierania deklaracji poparcia przez organizatorów „na 
ulicy” jak i, jeżeli istnieją takie warunki techniczne, możliwość oddania deklaracji poparcia
przez Internet.

Podstawowym problemem tej fazy procedury jest kontrola autentyczności deklaracji. Nie 
może ona w żadnym wypadku odbywać się centralnie poprzez Komisję. Zadanie to musi 
raczej zostać wykonane przez państwa członkowskie. Muszą one zagwarantować, aby 
organizatorzy inicjatywy po upływie terminu zbierania deklaracji poparcia otrzymali wiążące 
poświadczenie liczby osób wspierających inicjatywę, uporządkowanych według ich 
obywatelstwa.

Z tej przyczyny wprowadzanie jednolitej europejskiej procedury zbierania deklaracji poparcia
nie wydaje się ani konieczne, ani uzasadnione z punktu widzenia zasady pomocniczości. 
Rozporządzenie w sprawie inicjatywy obywatelskiej powinno się ograniczyć do zobowiązania 
państw członkowskich do wprowadzenia skutecznego systemu w ramach ich prawa 
krajowego i zawierać jedynie centralne założenia, których państwa członkowskie miałyby 
przestrzegać w równym stopniu. Powinien do nich należeć przede wszystkim obowiązek 
państw członkowskich do wyznaczenia organów odpowiedzialnych za kontrolę deklaracji 
poparcia.

Wytyczne dotyczące możliwego sformułowania procedury: 

a) Inicjatywa obywatelska wymaga prawidłowo poświadczonego poparcia obywateli Unii 
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Europejskiej, których liczba musi wynosić nie mniej niż jeden milion i którzy muszą być 
obywatelami znacznej liczby państw członkowskich.

b) Państwa członkowskie przewidują w swoim prawie skuteczną procedurę zbierania 
indywidualnych deklaracji poparcia dla europejskiej inicjatywy obywatelskiej i urzędowego 
poświadczenia wyniku zbierania deklaracji.

c) Deklaracja poparcia jest prawidłowa, jeżeli została złożona w terminie zbierania deklaracji 
zgodnie z właściwymi przepisami prawa państw członkowskich i Unii Europejskiej. Termin 
zbierania deklaracji wynosi jeden rok. Rozpoczyna się on pierwszego dnia trzeciego miesiąca 
następującego po uchwale o zgłoszeniu inicjatywy.

d) Każde poparcie musi zostać wyrażone indywidualnie, z reguły za pomocą osobistego 
podpisu (pisemnego lub w razie potrzeby elektronicznego). Deklaracja musi zawierać co 
najmniej imię i nazwisko, datę urodzenia, adres i obywatelstwo osoby wyrażającej poparcie. 
Jeżeli dana osoba posiada więcej niż jedno obywatelstwo, podaje ona jedno dowolnie 
wybrane. Dane dotyczące osób podlegają ochronie danych osobowych, za którą 
odpowiedzialni są organizatorzy inicjatywy obywatelskiej.

e) deklaracja poparcia inicjatywy obywatelskiej może być złożona tylko jeden raz. Każda 
deklaracja zawiera osobne zaprzysiężone oświadczenie, że osoba wyrażająca poparcie nie 
zrobiła tego jeszcze w ramach tej samej inicjatywy obywatelskiej.

f) Każda deklaracja poparcia może zostać anulowana przed upływem terminu zbierania 
deklaracji. Pierwotnie zdeklarowane poparcie traktowane jest wtedy jako niewyrażone. 
Organizatorzy mają obowiązek poinformować o tym każdą osobę udzielającą poparcia. Każda 
deklaracja poparcia musi zawierać osobne oświadczenie osoby wyrażającej poparcie, że 
otrzymała takie pouczenie.

h) Każda osoba wyrażająca poparcie otrzymuje od organizatorów kopię swojej deklaracji 
poparcia wraz z kopią swojego zaprzysiężonego oświadczenia i oświadczenia o przyjęciu do 
wiadomości możliwości anulowania deklaracji.

i) Po kontroli potwierdzeń deklaracji poparcia państwa członkowskie w ciągu dwóch miesięcy 
wydają organizatorom inicjatywy obywatelskiej urzędowe poświadczenie liczby prawidłowo 
oddanych deklaracji, uporządkowanych według obywatelstwa osób wyrażających poparcie. 
Za pomocą stosownych działań zapewniają, aby każda deklaracja poparcia była tylko raz 
poświadczana przez jedno z państw członkowskich i dbają o skuteczne unikanie 
wielokrotnych poświadczeń przez różne państwa członkowskie lub różne organy.

Trzecia faza europejskiej inicjatywy obywatelskiej: „Złożenie”
Trzecia faza europejskiej inicjatywy obywatelskiej rozpoczyna się wraz ze złożeniem jej 
przez organizatorów do Komisji i kończy formalną uchwałą Komisji o skuteczności złożenia 
inicjatywy obywatelskiej. Analogicznie do procedury zgłoszenia inicjatywy Komisja także 
w tym przypadku powinna być zobowiązana do wydania uchwały, a jej treść powinna 
podlegać kontroli sądowej przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości i Europejskiego 
Rzecznika Praw Obywatelskich.
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Wytyczne dotyczące możliwego sformułowania procedury: 

a) Europejska inicjatywa obywatelska wymaga złożenia przez organizatorów do Komisji. 
Przy złożeniu należy załączyć poświadczenia państw członkowskich o liczbie prawidłowo 
oddanych deklaracji poparcia.

b) Komisja bada, czy zostały spełnione wymagania minimalne dotyczące poparcia inicjatywy. 
W ciągu dwóch miesięcy od złożenia inicjatywy obywatelskiej Komisja decyduje w sposób 
wiążący o skuteczności złożenia. Uchwała taka zawiera wiążącą wypowiedź o spełnieniu
wymagań minimalnych dotyczących deklaracji poparcia. Odrzucenie złożenia może nastąpić 
tylko z przyczyn prawnych.

c) Uchwała skierowana jest zarówno indywidualnie do organizatorów jak i do społeczeństwa. 
Podawana jest do wiadomości organizatorów i zamieszczana w Dzienniku Urzędowym. 
Parlament Europejski, Rada i państwa członkowskie są niezwłocznie informowane o uchwale.

d) Uchwała podlega kontroli Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Rzecznika Praw 
Obywatelskich Unii Europejskiej zgodnie z odnośnymi przepisami prawa unijnego. To samo 
obowiązuje w przypadku, gdy Komisja zaniecha podjęcia takiej uchwały.

e) Komisja prowadzi na swoich stronach internetowych publicznie dostępny rejestr 
wszystkich inicjatyw obywatelskich zgłoszonych z pozytywnym skutkiem.

Czwarta faza europejskiej inicjatywy obywatelskiej: „Zajęcie stanowiska”
Czwarta faza europejskiej inicjatywy obywatelskiej obejmuje okres przedmiotowego 
zajmowania się Komisji celem inicjatywy. Kończy się ona wraz formalnym zajęciem przez 
Komisję stanowiska wobec zawartego w inicjatywie żądania dotyczącego wydania wniosku 
w sprawie aktu prawnego.

Czwarta faza stanowi najwrażliwszy politycznie moment całej procedury. Ostatecznie 
decyduje ona, czy obywatele rzeczywiście będą mieli możliwość wykorzystania europejskiej 
inicjatywy obywatelskiej jako instrumentu bezpośredniego udziału w europejskim procesie 
prawodawczym i czy w ten sposób zostaną zmotywowani do dalszego angażowania się w 
kształtowanie europejskiego procesu zjednoczenia. Forma procedury musi uwzględniać to 
znaczenie.

Z pewnością nie podlega dyskusji to, że Komisja nie jest zobowiązana przez inicjatywę samą 
w sobie do faktycznego przedstawienia wniosku w sprawie aktu prawnego, czy też do 
przestawienia wniosku o określonej treści. Takie następstwo prawne ani nie wynika z 
przepisów traktatu lizbońskiego, ani nie byłoby zgodne z równorzędnością inicjatywy 
obywatelskiej z prawem Parlamentu Europejskiego i Rady do żądania od Komisji 
przedstawienia wniosku, której oczekuje Konwent Europejski. I odwrotnie, w żadnym 
wypadku żądanie za pomocą inicjatywy obywatelskiej nie może być traktowane mniej 
poważnie niż ze strony jednego z dwóch organów ustawodawczych. Przeciwnie, w celu 
usunięcia wszelkich wątpliwości, że inicjatywa obywatelska może nie być „brana zbyt 
poważnie”, faza ta wymaga najwyższego stopnia przejrzystości i upublicznienia.
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Dlatego właśnie w tej fazie musi dojść do bezpośredniego dialogu między organizatorami 
inicjatywy obywatelskiej a kolegium członków Komisji, w ramach którego organizatorzy 
otrzymają prawo do szczegółowego przedstawienia celów inicjatywy.

Wytyczne dotyczące możliwego sformułowania procedury: 

a) Skutecznie złożona inicjatywa obywatelska zobowiązuje Komisję do zajęcia się sprawami 
poruszonymi w inicjatywie w określonym terminie i publicznego zajęcia stanowiska w tej 
sprawie.

b) W przedmiotowych ramach kolegium członków Komisji wysłucha organizatorów 
inicjatywy obywatelskiej i zapewni im możliwość szczegółowego przedstawienia celów 
inicjatywy. 

c) Komisja decyduje jako kolegium w sposób wiążący o swoim stanowisku wobec żądania 
inicjatywy obywatelskiej. Jeżeli nie zamierza przedstawić wniosku, podaje przyczyny takiej 
decyzji.

c) Uchwała skierowana jest zarówno indywidualnie do organizatorów jak i do społeczeństwa. 
Podawana jest do wiadomości organizatorów i zamieszczana w Dzienniku Urzędowym. 
Parlament Europejski, Rada i państwa członkowskie są niezwłocznie informowane o uchwale.

d) W przypadku, gdy Komisja zaniecha podjęcia uchwały, jej decyzja podlega kontroli 
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Rzecznika Praw Obywatelskich Unii 
Europejskiej zgodnie z odnośnymi przepisami prawa unijnego.
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