
Europejska Inicjatywa
Obywatelska
Weź sprawy w swoje ręce



Głosując w wyborach do Parlamentu Europejskiego, 
decydujesz o składzie instytucji, która odgrywa kluczową 
rolę w uchwalaniu europejskiego prawa i przyjmowaniu 
budżetu UE. Czy wiesz jednak, że po wyborach możesz 
nadal wpływać na to, czym zajmuje się Parlament? Jednym 
z narzędzi, które masz do dyspozycji, jest europejska 
inicjatywa obywatelska. 

1. Co to jest?
Europejska inicjatywa obywatelska to instrument, który umożliwia 
Tobie i innym obywatelom UE występowanie z projektami konkret-
nych zmian w tych obszarach polityki, w których Komisja Europejska 
może proponować nowe przepisy (m.in. ochrona środowiska, rol-
nictwo, transport, zwalczanie dyskryminacji). 



2. Zgłaszanie i procedura
Aby wystąpić z inicjatywą, musisz stworzyć grupę liczącą co naj-
mniej siedem osób zamieszkujących w siedmiu różnych państwach 
członkowskich. Po zarejestrowaniu wniosku na stronach Komisji 
Europejskiej macie rok na zebranie miliona podpisów poparcia, 
przy czym w co najmniej siedmiu państwach UE musicie uzyskać 
minimalną liczbę podpisów (dla Polski wynosi ona 36.660). Właści-
we organy krajowe zweryfikują deklaracje poparcia, a następnie 
inicjatywa trafi do Komisji Europejskiej, która może przedłożyć 
odpowiedni wniosek ustawodawczy Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie UE. Wasza inicjatywa może zatem doprowadzić do przyjęcia 
przepisów prawa obowiązujących w całej UE.

3. Rola Parlamentu Europejskiego 
w odpowiedzi na zgłoszone 
inicjatywy
Jeśli uda Wam się zebrać wymaganą liczbę podpisów, weźmiecie 
udział w wysłuchaniu w Parlamencie Europejskim, który może także 
odbyć debatę na posiedzeniu plenarnym i przyjąć rezolucję popiera-
jącą zgłoszony projekt. Ponadto Parlament będzie kontrolował działa-
nia Komisji podjęte w odpowiedzi na Waszą inicjatywę. 



Masz dodatkowe pytania? 
Odpowiedzi znajdziesz tutaj:

• strona Parlamentu Europejskiego 
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/ 
149/europejska-inicjatywa-obywatelska

• strona Komisji Europejskiej 
https://europa.eu/citizens-initiative/home_pl

• strona krajowego punktu kontaktowego 
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/europejska-inicjatywa- 
obywatelska--krajowy-punkt-kontaktowy
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