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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierający zalecenia dla Komisji w sprawie wytycznych dotyczących wniosku 
w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady wdrażającego inicjatywę 
obywatelską
(2008/2169(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 192 ust. 2 TWE,

– uwzględniając traktat lizboński zmieniający Traktat o Unii Europejskiej oraz Traktat 
ustanawiający Wspólnotę Europejską, podpisany w Lizbonie w dniu 13 grudnia 2007 r.1,

– uwzględniając Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy2,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie traktatu z Lizbony3,–
uwzględniając swoją rezolucję z 19 stycznia 2006 r. w sprawie okresu refleksji: 

struktura, zagadnienia i kontekst oceny debaty na temat Unii Europejskiej4,

– uwzględniając art. 39 oraz art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych oraz opinie Komisji 
Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jak również Komisji 
Petycji (A6-0000/2008),

A. mając na uwadze, że w traktacie lizbońskim ustanowiono europejską inicjatywę 
obywatelską – art. 11 ust. 4 traktatu UE w nowym brzmieniu („TUE n.b.”);

B. mając na uwadze, że w ten sposób milion obywateli Unii otrzyma takie samo uprawnienie 
do wezwania Komisji do przedłożenia wniosku dotyczącego aktu prawnego, jakie już od 
momentu ustanowienia Wspólnot Europejskich w 1957 r. przysługuje Radzie (pierwotnie 
art. 152 traktatu EWG, obecnie art. 208 traktatu WE („TWE”), a w przyszłości art. 241 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej) („TFUE”) oraz Parlamentowi 
Europejskiemu od czasu wejścia w życie traktatu z Maastricht w 1993 r. (obecnie art. 192 
TWE, w przyszłości art. 225 TFUE);

C. mając na uwadze, że w ten sposób obywatele po raz pierwszy zostaną bezpośrednio 
włączeni w europejski proces prawodawczy;

D. mając na uwadze, że art. 11 ust. 4 TUE n.b. służy ustanowieniu indywidualnego prawa 
udziału w inicjatywie obywatelskiej jako szczególnego wyrazu prawa do uczestnictwa 
w demokratycznym życiu Unii (art. 10 ust. 3 TUE n.b.);

                                               
1 Dz.U. C 306 z 17.12.2007, s. 1.
2 Dz.U. C 310 z 16.12.2004, s. 1.
3 Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0055.
4 Dz.U. C 287 E z 24.11.2006, s. 306.
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E. mając na uwadze, że to uprawnienie daje obywatelom prawo w odniesieniu do organów 
Unii i państw członkowskich do zniesienia wszelkich środków, które mogą uniemożliwiać 
lub utrudniać udział w inicjatywie obywatelskiej oraz zmniejszać jej atrakcyjność, jak 
również prawo do opracowania procedury służącej skutecznemu korzystaniu z tego 
uprawnienia;

F. mając na uwadze, że procedury i warunki dotyczące inicjatywy obywatelskiej, w tym 
minimalna liczba państw członkowskich, z których muszą pochodzić obywatele 
podejmujący taką inicjatywę, są określone w rozporządzeniu (art. 24 ust. 1 TFUE);

G. mając na uwadze, że przy uchwaleniu tego rozporządzenia oraz przy jego wykonywaniu 
konieczne jest zapewnienie w szczególności praw podstawowych do równego 
traktowania, dobrego sprawowania rządów oraz skutecznej ochrony prawnej;

Minimalna liczba państw członkowskich

H. mając na uwadze, że „minimalna liczba państw członkowskich, z których muszą 
pochodzić obywatele, którzy występują z taką inicjatywą” (art. 24 ust. 1 TFUE) powinna 
stanowić „znaczną liczbę państw członkowskich” (art. 11 ust. 4 TUE n.b.);

I. mając na uwadze, że określenie minimalnej liczby państw nie może nastąpić całkowicie 
dowolnie, lecz musi wynikać z celu tego uregulowania oraz uwzględniać inne 
postanowienia traktatowe, dla uniknięcia sprzeczności dotyczących oceny tej liczby;

J. mając na uwadze, że celem tego uregulowania jest zapewnienie, że punktem wyjściowym 
europejskiego procesu prawodawczego nie jest szczególny interes pojedynczego państwa 
członkowskiego, lecz ogólny interes europejski;

K. mając na uwadze, że art. 76 TFUE wskazuje, że wniosek prawodawczy zgłoszony przez 
jedną czwartą państw członkowskich spełnia przesłankę dostatecznego uwzględnienia 
ogólnego interesu europejskiego; mając na uwadze, że dotyczy to jednak przedłożenia 
samego wniosku dotyczącego aktu prawnego, podczas gdy inicjatywa obywatelska 
dotyczy wezwania Komisji do przedłożenia takiego wniosku, a więc wcześniejszego etapu 
procesu prawodawczego; z tego względu za niesprzeczną można uznać jedynie taką liczbę 
państw członkowskich, która jest mniejsza od jednej czwartej;

L. mając na uwadze, że cel niniejszego uregulowania zostanie spełniony jedynie w takim 
przypadku, jeżeli będzie to powiązane z minimalną liczbą głosów poparcia pochodzących 
z każdego z tych państw członkowskich;

M. mając na uwadze, że w art. 11 ust. 4 TUE n.b. przy liczbie miliona obywateli określono, 
że w przypadku ok. 500 milionów obywateli Unii za reprezentatywną można uznać 
1/500 ludności;

Minimalny wiek uczestników

N. mając na uwadze, że art. 11 ust. 4 TUE n.b. dotyczy wszystkich obywateli Unii;

O. mając na uwadze, że mimo to określenie minimalnego wieku umożliwiającego udział 
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w inicjatywie obywatelskiej wydaje się rozsądne;

P. mając na uwadze, że każde ograniczenie prawa do demokratycznego udziału i każde 
nierówne traktowanie ze względu na wiek musi jednak odpowiadać zasadzie 
proporcjonalności;

Q. mając na uwadze, że ponadto należy uniknąć sprzeczności w ocenie, mogących na 
przykład wyniknąć w przypadku gdyby minimalny wiek umożliwiający udział 
w wyborach europejskich w danym państwie członkowskim byłby niższy niż wiek 
umożliwiający udział w inicjatywie obywatelskiej;

Procedura

R. mając na uwadze, że w przypadku skutecznej inicjatywy obywatelskiej Komisja będzie 
zobowiązana do rozpatrzenia jej przedmiotu i podjęcia decyzji, czy i w jakim zakresie 
przedłoży odpowiedni wniosek dotyczący aktu prawnego;

S. mając na uwadze, że inicjatywa obywatelska jest skuteczna jedynie wtedy, jeżeli jest 
dopuszczalna w tym sensie, że:

 zawiera skierowane do Komisji wezwanie do przedłożenia wniosku dotyczącego aktu 
prawnego Unii;

 Unia posiada w tej sprawie kompetencje prawodawcze, a Komisja prawo inicjatywy 
prawodawczej;

 akt prawny będący przedmiotem wniosku nie jest w oczywisty sposób sprzeczny z 
prawem;

i jeżeli jest reprezentatywna, czyli popiera ją co najmniej milion osób będących 
obywatelami znacznej liczby państw członkowskich;

T. mając na uwadze, że zadaniem Komisji jest sprawdzenie, czy spełnione zostały wymogi 
skutecznej inicjatywy obywatelskiej;

U. mając na uwadze, że dla organizacji inicjatywy obywatelskiej konieczne jest uzyskanie –
jeszcze przed rozpoczęciem zbierania głosów poparcia – pewności prawnej odnośnie do 
jej dopuszczalności;

V. mając na uwadze, że Komisja nie może dokonać sprawdzenia prawdziwości głosów 
poparcia, w związku z czym zadanie to powinny wykonać państwa członkowskie;

W. mając na uwadze, że podział procedury europejskiej inicjatywy obywatelskiej na cztery 
następujące etapy wydaje się korzystny:

 zgłoszenie inicjatywy;

 zbieranie głosów poparcia;
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 przedłożenie inicjatywy;

 zajęcia stanowiska przez Komisję;

Konstytucyjna inicjatywa obywatelska

X. mając na uwadze, że jest kwestią sporną, czy art. 11 ust. 4 TUE n.b. obejmuje również 
inicjatywy na rzecz zmiany traktatów (konstytucyjną inicjatywę obywatelską);

Y. mając na uwadze, że Parlament Europejski przyjmie jednak z zadowoleniem takie wnioski 
ze strony obywateli;

Z. mając na uwadze, że wraz z wejściem w życie traktatu lizbońskiego również Parlament 
Europejski po raz pierwszy uzyska prawo do przedkładania „projektów zmian traktatów”;

1. zwraca się do Komisji o przedłożenie niezwłocznie po wejściu w życie traktatu 
lizbońskiego, na podstawie art. 24 TFUE, wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie 
inicjatywy obywatelskiej;

2. zwraca się do Komisji o odpowiednie uwzględnienie w tym kontekście wytycznych 
zawartych w załączniku do przedmiotowej rezolucji;

3. zbada możliwość wprowadzenia konstytucyjnej inicjatywy obywatelskiej wniesionej do 
Parlamentu Europejskiego;

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 
Komisji.
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ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU REZOLUCJI:
ZALECENIA W SPRAWIE TREŚCI WNIOSKU KOMISJI DOTYCZĄCEGO 

ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY W SPRAWIE 
PROCEDUR I WARUNKÓW INICJATYWY OBYWATELSKIEJ

Określenie minimalnej liczby państw członkowskich

1. Minimalna liczba państw członkowskich, z których muszą pochodzić obywatele Unii 
uczestniczący w inicjatywie obywatelskiej, wynosi cztery.

2. Wymóg ten jest spełniony jedynie wtedy, jeżeli z każdego danego państwa 
członkowskiego inicjatywę popiera co najmniej 1/500 jego obywateli.

Określenie minimalnego wieku uczestników

3. W inicjatywie obywatelskiej może wziąć udział każdy obywatel Unii, który ukończył
16 rok życia.

Ustanowienie procedury

4. Procedura europejskiej inicjatywy obywatelskiej obejmuje cztery następujące etapy:

 zgłoszenie inicjatywy,

 zbieranie głosów poparcia,

 przedłożenie inicjatywy,

 zajęcie stanowiska przez Komisję.

5. Pierwszy etap europejskiej inicjatywy obywatelskiej rozpoczyna się z chwilą jej 
zgłoszenia przez organizatorów do Komisji, a kończy się z chwilą podjęcia przez Komisję 
formalnej decyzji dotyczącej skuteczności zgłoszenia inicjatywy obywatelskiej. Ma on
następujące cechy charakterystyczne:

a) europejska inicjatywa obywatelska wymaga prawidłowego zgłoszenia przez 
organizatorów do Komisji. W trakcie zgłaszania konieczne jest podanie przez każdego 
organizatora swojego nazwiska, daty urodzenia, obywatelstwa oraz miejsca 
zamieszkania, jak również dokładnego brzmienia inicjatywy obywatelskiej w jednym 
z języków urzędowych Unii Europejskiej;

b) Komisja sprawdza dopuszczalność zgłaszanej inicjatywy obywatelskiej. Inicjatywa 
obywatelska jest dopuszczalna, jeżeli spełnia następujące cztery warunki:

 zawiera skierowane do Komisji Europejskiej wezwanie do przedłożenia wniosku 
dotyczącego wydania aktu prawnego Unii Europejskiej;

 w traktatach stanowiących podstawę funkcjonowania Unii Europejskiej 
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przekazano UE kompetencje do wydania danego aktu prawnego;

 w traktatach stanowiących podstawę funkcjonowania Unii Europejskiej
przekazano Komisji Europejskiej kompetencję do przedłożenia wniosku 
dotyczącego takiego aktu prawnego;

 akt prawny stanowiący przedmiot wniosku nie jest w oczywisty sposób sprzeczny 
z prawem.

Zgodnie z art. 41 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej Komisja udziela 
organizatorom niezbędnego wsparcia, w szczególności dla uniknięcia zgłaszania 
inicjatyw niedopuszczalnych. Ponadto Komisja informuje jednocześnie organizatorów 
inicjatywy obywatelskiej o bieżących i planowanych procedurach prawodawczych 
w sprawach dotyczących danej inicjatywy obywatelskiej oraz o zgłoszonych już 
skutecznie inicjatywach obywatelskich, które w całości lub częściowo dotyczą tej
samej sprawy;

c) w okresie dwóch miesięcy od zgłoszenia inicjatywy obywatelskiej Komisja podejmuje 
wiążącą decyzję w sprawie skuteczności zgłoszenia. Decyzja ta zawiera wiążące 
stanowisko w sprawie dopuszczalności inicjatywy obywatelskiej. Decyzja odmowna 
w sprawie zgłoszenia może nastąpić wyłącznie z przyczyn prawnych;

d) decyzja jest skierowana zarówno indywidualnie do organizatorów, jak i do szerokiego 
grona odbiorców. Informuje się o niej organizatorów oraz publikuje ją w dzienniku 
urzędowym. O decyzji bezzwłocznie informuje się Parlament Europejski, Radę 
i państwa członkowskie;

e) decyzja podlega kontroli ze strony Trybunału Unii Europejskiej oraz Europejskiego 
Rzecznika Praw Obywatelskich, zgodnie z właściwymi przepisami prawa UE. 
Dotyczy to również odpowiednio przypadku, gdy Komisja nie podejmie takiej decyzji;

f) na swojej stronie internetowej Komisja prowadzi publicznie dostępny wykaz 
wszystkich skutecznie zgłoszonych inicjatyw obywatelskich;

g) organizatorzy inicjatywy obywatelskiej mogą ją wycofać w dowolnym momencie. 
W takim przypadku uznaje się ją za niezgłoszoną i skreśla się z wyżej wymienionego 
wykazu Komisji.

6. Drugi etap europejskiej inicjatywy obywatelskiej obejmuje zbieranie indywidualnych 
głosów poparcia dla skutecznie zgłoszonej inicjatywy obywatelskiej oraz urzędowe 
potwierdzenie przez państwa członkowskie wyniku zbierania głosów poparcia. Ma on 
następujące cechy charakterystyczne:

a) państwa członkowskie zapewniają w swoim prawie skuteczną procedurę dotyczącą 
zbierania prawidłowych głosów poparcia dla europejskiej inicjatywy obywatelskiej
oraz urzędowego potwierdzenia wyniku przedmiotowego zbierania głosów;

b) głos poparcia uznaje się za prawidłowy, jeżeli został on zgłoszony w terminie 
przewidzianym na zbieranie głosów poparcia przy poszanowaniu odpowiednich 
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przepisów prawa państw członkowskich oraz prawa UE. Okres zbierania głosów 
poparcia wynosi 1 rok. Rozpoczyna się z pierwszym dniem trzeciego miesiąca od 
podjęcia decyzji w sprawie zgłoszenia inicjatywy obywatelskiej;

c) każdy głos poparcia musi być wyrażony indywidualnie, z reguły w formie 
samodzielnie złożonego podpisu (odręcznego lub ewentualnie elektronicznego). Głos 
poparcia musi zawierać informację dotyczącą co najmniej nazwiska, daty urodzenia, 
miejsca zamieszkania oraz obywatelstwa osoby popierającej. Jeżeli dana osoba 
posiada więcej niż jedno obywatelstwo, podaje informację tylko o jednym, 
dobrowolnie wybranym obywatelstwie.

Dane osobowe podlegają ochronie, za którą odpowiedzialni są organizatorzy 
inicjatywy obywatelskiej;

d) poparcie dla inicjatywy obywatelskiej można wyrazić tylko jeden raz. Każdy głos
poparcia zawiera odrębne oświadczenie osoby popierającej złożone pod przysięgą, że 
nie poparła już wcześniej tej samej inicjatywy obywatelskiej;

e) do zakończenia terminu zbierania głosów poparcia możliwe jest wycofanie każdego 
głosu poparcia. W takiej sytuacji wcześniej wyrażony głos poparcia uznaje się za 
nigdy niezgłoszony. Organizatorzy są zobowiązani do poinformowania o takiej 
możliwości każdej osoby popierającej. Każdy głos poparcia zawiera odrębne 
oświadczenie osoby popierającej, że została o tym powiadomiona;

f) każda osoba popierająca otrzymuje od organizatorów kopię swojego głosu poparcia, w 
tym kopię swojego ustawowego oświadczenia oraz oświadczenia dotyczącego 
przyjęcia do wiadomości możliwości wycofania głosu poparcia;

g) po sprawdzeniu potwierdzeń głosów poparcia, państwa członkowskie w okresie 
dwóch miesięcy wystawiają organizatorom inicjatywy obywatelskiej urzędowe 
poświadczenie liczby prawidłowo wyrażonych głosów poparcia, w podziale według
obywatelstwa osób popierających. Poprzez odpowiednie pytania zapewniają one, że 
każdy głos poparcia jest zatwierdzany przez dane państwo członkowskie tylko raz 
oraz że skutecznie zapobiega się wielokrotnemu zatwierdzeniu przez różne państwa 
członkowskie bądź różne organy danego państwa członkowskiego.

Dane osobowe podlegają ochronie, za którą odpowiedzialne są właściwe organy 
państw członkowskich.

7. Trzeci etap europejskiej inicjatywy obywatelskiej rozpoczyna się z chwilą przedłożenia 
jej do Komisji przez organizatorów, a kończy się z chwilą podjęcia przez Komisję 
formalnej decyzji dotyczącej skuteczności przedłożenia inicjatywy obywatelskiej. Ma on 
następujące cechy charakterystyczne:

a) europejska inicjatywa obywatelska wymaga prawidłowego przedłożenia do Komisji 
przez organizatorów. Przy przedkładaniu należy przedstawić wystawione przez 
państwa członkowskie zaświadczenia dotyczące liczby potwierdzonych głosów
poparcia;



PE415.341v01-00 10/11 PR\753640PL.doc

PL

b) Komisja sprawdza reprezentatywność przedłożonej inicjatywy obywatelskiej. 
Inicjatywę obywatelską uznaje się za reprezentatywną, jeżeli:

 popiera ją co najmniej milion obywateli Unii,

 obywatele ci pochodzą co najmniej z czterech państw członkowskich,

 przy czym liczba obywateli z danego państwa członkowskiego powinna wynosić 
odpowiednio co najmniej 1/500 ludności danego państwa członkowskiego;

c) w okresie dwóch miesięcy po przedłożeniu inicjatywy obywatelskiej Komisja 
podejmuje wiążącą decyzję w sprawie skuteczności przedłożenia. Ta decyzja zawiera 
wiążące stanowisko w sprawie reprezentatywności inicjatywy obywatelskiej. Decyzja 
odmowna w sprawie przedłożenia może nastąpić wyłącznie z przyczyn prawnych;

d) decyzja jest skierowana zarówno indywidualnie do organizatorów, jak i do szerokiego 
grona odbiorców. Informuje się o niej organizatorów oraz publikuje ją w dzienniku 
urzędowym. O decyzji informowane są bezzwłocznie Parlament Europejski, Rada
i państwa członkowskie;

e) decyzja podlega kontroli ze strony Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz 
Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich zgodnie z właściwymi przepisami 
prawa wspólnotowego. Dotyczy to również przypadku, jeżeli Komisja nie podejmie 
takiej decyzji;

f) na swojej stronie internetowej Komisja prowadzi publicznie dostępny wykaz 
wszystkich skutecznie przedłożonych inicjatyw obywatelskich.

8. Czwarty etap europejskiej inicjatywy obywatelskiej obejmuje merytoryczne rozpatrzenie 
przez Komisję przedmiotu inicjatywy obywatelskiej i kończy się przyjęciem formalnego 
stanowiska Komisji dotyczącego zawartego w inicjatywie obywatelskiej wezwania w 
sprawie przedłożenia wniosku dotyczącego aktu prawnego. Ma on następujące cechy 
charakterystyczne:

a) skutecznie przedłożona inicjatywa obywatelska zobowiązuje Komisję do 
merytorycznego rozpatrzenia w odpowiednim terminie przedmiotu inicjatywy 
obywatelskiej i zajęcia publicznego stanowiska wobec niego;

b) w tych ramach kolegium komisarzy wysłuchuje organizatorów inicjatywy 
obywatelskiej i daje im możliwość szczegółowego przedstawienia przedmiotu 
inicjatywy obywatelskiej;

c) Komisja podejmuje w składzie kolegialnym decyzję dotyczącą swojego stanowiska 
w sprawie wniosku zawartego w inicjatywie obywatelskiej. Jeżeli postanowi 
o nieprzedłożeniu wniosku prawodawczego, informuje o przyczynach takiej decyzji;

d) decyzja jest skierowana zarówno indywidualnie do organizatorów, jak i do szerokiego 
grona odbiorców. Informowani są o niej organizatorzy oraz publikuje się ją w 
dzienniku urzędowym. O decyzji bezzwłocznie informowany jest Parlament 
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Europejski, Rada i państwa członkowskie;

e) jeżeli Komisja nie podejmie takiej decyzji, podlega to sądowej kontroli ze strony 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejskiego Rzecznika Praw 
Obywatelskich, zgodnie z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego.
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