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Drodzy Czytelnicy!

Od kwietnia 2012 r. obywatele europejscy będą mogli skorzystać z nowego prawa, dzięki któremu ich głos 
w sprawach UE będzie bardziej słyszalny. Wejdzie wówczas w życie europejska inicjatywa obywatelska. 
Od tego momentu obywatele będą mieli możliwość przedstawiania swoich postulatów w nowy, 
niepraktykowany wcześniej sposób. Po zebraniu miliona podpisów na terenie całej Europy będą mogli 
wezwać Komisję Europejską do przedłożenia nowego wniosku w sprawie ustawodawstwa europejskiego 
bądź zmodyfikowania istniejących przepisów. UE będzie musiała zająć się daną sprawą, a obywatele 
staną się aktywnymi podmiotami na scenie europejskiej.

Chociaż niektórzy już korzystają z podobnych uprawnień w swoich miastach, regionach lub nawet na 
poziomie krajowym, po raz pierwszy taki mechanizm zostanie zastosowany na skalę ponadnarodową. 
Jednak zebranie miliona podpisów wśród 500 milionów Europejczyków, pochodzących z 27 państw 
członkowskich i mówiących różnymi językami, nie jest łatwym zadaniem. Będzie to wymagało ciężkiej pracy, 
zaangażowania i współpracy z obywatelami z całej Europy, dla których dana kwestia jest tak samo ważna.

Z niniejszego przewodnika dowiedzą się Państwo, jak można wziąć udział w tej inicjatywie. Przedstawiamy 
tu w dziewięciu krokach, co i kiedy organizatorzy europejskiej inicjatywy obywatelskiej muszą zrobić, jakie 
są procedury i jakie przeszkody stoją przed nimi od pierwszego pomysłu na rejestrację, poprzez zbieranie 
podpisów, aż do – jeśli przedsięwzięcie zakończy się powodzeniem – przedłożenia miliona podpisów Komisji 
Europejskiej.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny od początku projektu europejskiego opowiadał się za 
prawem obywateli do uczestnictwa i udzielał głosu społeczeństwu obywatelskiemu. Od zawsze 
wspieraliśmy koncepcję inicjatywy obywatelskiej i walczyliśmy o proste, zrozumiałe przepisy regulujące 
tę kwestię. Jesteśmy głęboko przekonani, że świadomi i zaangażowani obywatele mogą zmienić świat.

Pragniemy, aby korzystali oni ze swojego nowego prawa, angażowali się w sprawy europejskie, które 
mają wpływ na nasze życie codzienne i zaczęli kształtować europejski program prac. Mamy nadzieję, że 
ten przewodnik będzie w tym pomocny!

Powodzenia!

Staffan Nilsson Anne-Marie Sigmund
 Przewodniczący EKES-u Sprawozdawca w sprawie inicjatywy obywatelskiej
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Uczestnictwo i reprezentacja: dwa oblicza nowoczesnej demokracji

Demokracja, czyli „siła ludzi”, może wyrażać się na różne sposoby. W nowoczesnej demokracji 
uczestniczącej, takiej jak Unia Europejska, dostępne są pośrednie i bezpośrednie sposoby 

uczestniczenia w kształtowaniu polityki oraz w procesie podejmowania decyzji. Podczas gdy demokracja 
przedstawicielska realizuje się poprzez instytucje wybieralne, takie jak Parlament Europejski, demokracja 
uczestnicząca ma teraz umocowanie w traktatach europejskich dzięki nowym narzędziom, takim jak 
europejska inicjatywa obywatelska. Należy podkreślić, że w nowoczesnym ustroju demokratycznym 
demokracja uczestnicząca nie zastępuje i nie może zastąpić demokracji przedstawicielskiej. Bezpośrednie 
i pośrednie kanały demokratyczne uzupełniają się na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym  
i ponadnardowym.

EKES – transeuropejska demokracja uczestnicząca pod lupą

Od rozpoczęcia procesu integracji europejskiej w latach 50. Europejski Komitet Ekonomiczno-
Społeczny (EKES) pełnił rolę pomostu między organizacjami społeczeństwa obywatelskiego 

a instytucjami europejskimi. Jeszcze na długo przed formalnym umocowaniem demokracji 
uczestniczącej w traktacie UE Komitet odgrywał rolę forum europejskiej demokracji uczestniczącej, 
wzywając obywateli i ich organizacje przedstawicielskie z całego kontynentu do zabierania głosu 
w sprawie decyzji, które ich dotyczą. 

EKES, jako bezstronny organ konsultacyjny instytucji UE, umożliwia społeczeństwu obywatelskiemu 
wyrażanie stanowiska i opinii oraz wpływanie na ustawodawstwo europejskie. Jego 344 członków 
pochodzących z 27 państw członkowskich reprezentuje szeroką gamę organizacji społeczno-
gospodarczych, zawodowych, obywatelskich i kulturalnych.

Traktat lizboński: wachlarz możliwości

Dopiero po pół wieku integracji europejskiej obywatele otrzymali możliwość bezpośredniego 
dostępu do demokracji ponadnarodowej. Artykuł 11 Traktatu o Unii Europejskiej ma 

epokowe znaczenie, gdyż wprowadza cztery ważne narzędzia ponadnarodowego uczestnictwa: 
wypowiadanie się i wymianę poglądów, konsultacje z zainteresowanymi stronami, dialog  
i przedkładanie spraw, którymi ma się zająć Unia Europejska. Są to kluczowe pojęcia, które niosą  
z sobą wiele nowych możliwości. 

Obywatele i stowarzyszenia przedstawicielskie powinni mieć możliwość wyrażania i wymieniania 
poglądów na temat wszystkich decyzji i działań UE. Ponadto koncepcja „dialogu obywatelskiego” 
jest umocowana w traktacie i wymaga, aby wszystkie instytucje utrzymywały otwarty, przejrzysty 
i regularny dialog ze społeczeństwem obywatelskim. W szczególności Komisja powinna 
przeprowadzać szerokie konsultacje z zainteresowanymi stronami, aby zagwarantować, że działania 
Unii będą spójne i przejrzyste. Artykuł 11 daje wreszcie obywatelom prawo inicjatywy.

We wszystkich tych procesach EKES odgrywa kluczową rolę jako pomost między organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego a instytucjami UE, a także jako forum konsultacyjne i informacyjne 
oraz miejsce, gdzie zainteresowane strony mogą zgodnie z traktatami wyrazić swe poglądy.

W kierunku 
transeuropejskiej 

demokracji 
uczestniczącej
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Nowe ponadnarodowe narzędzie kształtowania programu prac 

Europejska inicjatywa obywatelska stanowi najważniejszy element tej części traktatu lizbońskiego, 
która poświęcona jest demokracji uczestniczącej. Ten nowy instrument daje możliwość 

milionowi obywateli UE pochodzących z co najmniej siedmiu państw członkowskich zwrócenia 
się do Komisji Europejskiej o przedłożenie nowego ustawodawstwa europejskiego. Dzięki tej 
inicjatywie obywatele wywierają wpływ na program działania UE. Mogą wskazać problem i wezwać 
do podjęcia odpowiednich kroków. Europejska inicjatywa obywatelska nie oznacza więc prawa do 
składania petycji (taki instrument już istnieje w UE i mogą z niego korzystać poszczególne osoby 
oraz grupy osób), nie jest to też instrument bezpośredniego podejmowania decyzji przez obywateli 
na szczeblu europejskim, taki jak referendum. 

Inicjatywę tę często uważa się za odpowiednik prawa Parlamentu i Rady do zwracania się do 
Komisji o złożenie wniosku w sprawie nowego ustawodawstwa. Komisja musi wówczas poważnie 
rozważyć, jakie ewentualnie należy podjąć kroki i uzasadnić swą decyzję. W skrócie, inicjatywa 
obywatelska, dzięki swemu ponadnarodowemu charakterowi i możliwości wywierania wpływu 
na program działań, jest dla obywateli wyjątkowym sposobem uczestniczenia w nowoczesnej 
demokracji. Dzięki niej staje się możliwy oddolny dialog, zarówno między obywatelami w całej 
Europie, jak i między obywatelami a instytucjami. Pierwsza europejska inicjatywa obywatelska 
będzie mogła zostać zarejestrowana w Komisji Europejskiej 1 kwietnia 2012 r. 

Każdy obywatel już teraz ma prawo do składania petycji do Parlamentu Europejskiego  
(www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?language=PL&id=49) lub, w przypadku 
niewłaściwego administrowania, wnieść skargę do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich 
(www.ombudsman.europa.eu).

Artykuł 11 ustęp 4 Traktatu o 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.

Przewodnik po 
europejskiej inicjatywie 
obywatelskiej
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Od czego zacząć

Na początku musi pojawić się koncepcja europejskiego problemu, który wymagałby rozwiązania 
na szczeblu europejskim. 

Już na tym wstępnym etapie ważne jest zastanowienie się nad ramami proceduralnymi i nad 
całym procesem, który trzeba będzie przejść. Pozwoli to ustalić, czy inicjatywa obywatelska jest 
najlepszym narzędziem do tego celu. Może się bowiem okazać, że istnieją inne, łatwiejsze sposoby 
zwrócenia się do instytucji UE z pozycji obywatela, na przykład indywidualny kontakt z członkiem 
Parlamentu Europejskiego lub z instytucjami, lobbing lub zwykła petycja.

Europejska inicjatywa obywatelska z pewnością jest najsilniejszym, lecz zarazem najbardziej 
złożonym i czasochłonnym sposobem kontaktu z Unią Europejską. 

Najważniejsza faza przygotowań

Jeszcze przed podjęciem pierwszej próby opracowania i zarejestrowania europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej organizatorzy muszą zebrać wiele informacji, gdyż z chwilą oficjalnego 

zarejestrowania i opublikowania inicjatywy zaczyna się odliczanie czasu.

Tak więc potrzeba czasu na dotarcie do wszelkich możliwych informacji na temat samej procedury 
i danego zagadnienia, któremu poświęcona jest inicjatywa.

• Czy sprawa ta jest uregulowana w istniejącym ustawodawstwie UE?
• Na jakiej podstawie prawnej traktatu będzie się opierać propozycja?
• Czy sprawa należy do kompetencji UE?

W pierwszej kolejności należy się zastanowić, czy propozycja „nadaje się” do rozpatrzenia. Oznacza 
to, że musi ona leżeć w kompetencjach Komisji i nie może stać w sprzeczności z jakimkolwiek 
wymogiem zawartym w przepisach dotyczących europejskiej inicjatywy obywatelskiej. Na 
przykład musi być zgodna z Kartą praw podstawowych.

Ponieważ inicjatywa odniesie sukces tylko wówczas, gdy przekona co najmniej milion obywateli UE 
z co najmniej siedmiu państw członkowskich, przed zarejestrowaniem należy przewidzieć również 
niezawodny sposób komunikowania się. Już na tym wstępnym etapie należy skontaktować się  
z potencjalnymi partnerami z innych państw członkowskich i rozpocząć tworzenie sieci osób, które 
dołączą do inicjatywy i czynnie się w nią zaangażują. Krótko rzecz ujmując, wszelkie prace podjęte 
przed zarejestrowaniem pozwolą zaoszczędzić czas na faktyczne działania związane z inicjatywą 
na etapie po oficjalnym zgłoszeniu.

Należy mieć również świadomość, że organizowanie inicjatywy obywatelskiej będzie wymagało 
zasobów i środków pieniężnych. Część zadań może zostać wykonana przez wolontariuszy, lecz 
organizatorzy będą prawdopodobnie potrzebować sponsorów i wsparcia. Należy koniecznie 
zapisywać dane o wsparciu finansowym, gdyż te informacje będą wymagane w momencie 
rejestracji.

Krok po kroku:  
podręcznik udanej  
europejskiej inicjatywy  
obywatelskiej
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Siedem osób, siedem państw, sto znaków

Gdy odrobimy już tę podstawową pracę domową, należy zająć się fundamentami naszej 
europejskiej inicjatywy obywatelskiej. Musimy więc stworzyć „komitet inicjatywy” (zwany 

dalej „organizatorzy”), liczący co najmniej siedem osób z co najmniej siedmiu różnych państw 
członkowskich. Spośród organizatorów należy wyłonić główną osobę kontaktową i jej zastępcę. 

Nadszedł również czas na opracowanie i sfinalizowanie pisemnej wersji inicjatywy, która musi 
spełniać pewne wymogi formalne opisane w oficjalnych formularzach. Tytuł inicjatywy nie może 
przekraczać stu znaków, opis propozycji musi się zmieścić w dwustu znakach, a objaśnienia 
dotyczące celów europejskiej inicjatywy obywatelskiej – w pięciuset.

Organizatorzy muszą także podać informacje o swoich źródłach finansowania i o sponsorach. 
Informacje te trzeba aktualizować w trakcie trwania procesu na specjalnej stronie utworzonej  
w tym celu przez Komisję (patrz poniżej).

Punkt pierwszy: rejestracja

Formalna rejestracja europejskiej inicjatywy obywatelskiej w Komisji Europejskiej jest bardzo 
prosta. Komisja uruchomiła stronę internetową (zwaną oficjalnie „rejestrem”), na której można 

zgłaszać inicjatywy on-line, podając wymagane informacje. W ten sposób otrzymamy pierwszą 
oficjalną odpowiedź, czyli potwierdzenie rejestracji przez Komisję.

Korzystając ze swojego konta w rejestrze, organizatorzy mogą zarządzać wszelką komunikacją  
z Komisją oraz tworzyć właściwe formularze w celu zbierania podpisów, udostępniać tłumaczenia, 
aktualizować informacje dotyczące finansowania oraz ostatecznie przedkładać podpisy. Rejestr 
ten służy również jako punkt kontaktowy między organizatorami a Komisją w przypadku pytań  
i problemów.

Teraz nadchodzi czas na krok Komisji, która sprawdzi, czy proponowana inicjatywa spełnia założone 
kryteria. W ten sposób zostanie nawiązany pierwszy dialog i komunikacja między stronami. 

W ciągu dwóch miesięcy od rejestracji organizatorzy otrzymają od Komisji oficjalną odpowiedź. 
Inicjatywa zostanie albo oficjalnie zarejestrowana i opublikowana na stronie internetowej, co 
rozpocznie okres zbierania podpisów, albo odrzucona z przyczyn prawnych. Może się tak zdarzyć, 
gdy Komisja uzna na przykład, że nie ma uprawnień w danej dziedzinie, gdyż chodzi o obszar, który 
dotyczy wyłącznie państw członkowskich, albo dana inicjatywa stoi jej zdaniem w sprzeczności  
z Kartą praw podstawowych.

W przypadku odrzucenia inicjatywy organizatorzy będą oczywiście mieć prawo do odwołania się 
od tej decyzji, na przykład poprzez kontakt z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich lub 
zaskarżenie decyzji przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości.

Należy pamiętać, że europejska inicjatywa obywatelska może zostać zarejestrowana w dowolnym 
spośród 23 języków urzędowych UE, lecz organizatorzy będą musieli dostarczyć teksty w innych 
wybranych językach, a podpisy będą mogły być zbierane wyłącznie na tych zarejestrowanych 
formularzach. Organizatorzy, po wstępnej rejestracji, będą mogli przesłać inne wersje językowe 
proponowanej inicjatywy. Sami ponoszą odpowiedzialność za tłumaczenia, lecz Komisja sprawdzi, 
czy tłumaczenia te odpowiadają oryginalnej wersji inicjatywy. 

Przygotuj się do zbierania podpisów

Warto przygotować się do zbierania podpisów jeszcze przed zarejestrowaniem inicjatywy. 
Istnieją dwa sposoby zbierania podpisów i „deklaracji poparcia”. Deklaracje takie można 

zbierać tradycyjnie na papierze (wówczas wymagany jest podpis) lub w formie elektronicznej  
(w tym przypadku wystarczy podać dane osobowe). 

Dla celów elektronicznego zbierania podpisów utworzono nowe ramy prawne i system 
elektroniczny. Komisja dostarcza otwarte oprogramowanie służące do elektronicznego zbierania 
podpisów i bezpłatnie udostępnia je organizatorom. Oczywiście mogą oni również, jeśli takie 
byłoby ich życzenie, opracować swój własny system.

W obu przypadkach organizatorzy muszą zadbać o zatwierdzenie systemu przez właściwy organ 
w państwie członkowskim, w którym dane będą przechowywane. Zadaniem tego organu jest 
sprawdzenie systemu pod kątem zgodności z wymogami technicznymi i wymogami dotyczącymi 
ochrony danych. Wszystkie państwa członkowskie wyznaczyły organ odpowiedzialny za 
zatwierdzanie systemów zbierania podpisów. Proces sprawdzania powinien trwać najwyżej 
miesiąc. Zatwierdzenie można uzyskać przed zarejestrowaniem lub po zarejestrowaniu inicjatywy 
w Komisji.
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Czas przygotowania: 
- Określenie problemu 
- Pomysł na rozwiązanie 
- Znaczenie dla całej UE 
- Zbieranie danych merytorycznych 
- Założenie komitetu inicjatywy 
- Ocena procedury

Elektroniczna rejestracja inicjatywy

Komisja rozpoczyna wstępną weryfikację w ciągu  
maksymalnie 2 miesięcy

Dzień 1
Rozpoczęcie zbierania

podpisów ręcznych:
maksymalnie 12 miesięcy

Pozytywny wynik procedury
zatwierdzania systemu 

elektronicznego: można zaczynać
elektroniczne zbieranie podpisów

Miesiąc 12
Przekazanie zebranych
podpisów do zatwierdzenia
przez państwa członkowskie

Miesiąc 15
Organizatorzy składają
Komisji zweryfikowane
deklaracje poparcia

Miesiąc 15
Ocena inicjatywy
w Komisji, okres
maksymalnie 3 miesięcy: 
przygotowywanie
decyzji Komisji

Organizacja wysłuchania
w Parlamencie Europejskim

Miesiąc 12
Państwa członkowskie
weryfikują podpisy w ciągu
maksymalnie 3 miesięcy

Miesiąc 18
Oficjalna decyzja Komisji
w sprawie dalszych działań 
wniosek legislacyjny
(lub jego brak)

Jeżeli Komisja składa
wniosek legislacyjny:

rozpoczyna się
zwykła procedura

legislacyjna między
Parlamentem a Radą

Dzień 1
Decyzja Komisji:
rejestracja i publikacja
na stronie internetowej

Europejska inicjatywa obywatelska w pigułce

Przygotowanie Zbieranie podpisów Weryfikacja Ocena Dalsze działania

Zatwierdzenie
systemów elektronicznych
przez państwa
członkowskie w ciągu
maksymalnie 1 miesiąca
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Jak zdobyć podpisy

Zbieranie podpisów to coś więcej niż tylko spełnienie wymogów prawnych i technicznych. 
Organizatorzy będą odpowiedzialni między innymi za rozprowadzanie i zbieranie formularzy 

papierowych i elektronicznych oraz za ich ścisłe monitorowanie.

Należy pamiętać, że podpis pod europejską inicjatywą ustawodawczą mogą złożyć wyłącznie 
obywatele państwa członkowskiego UE uprawnieni do głosowania w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego. Podpisu takiego nie mogą natomiast złożyć osoby posiadające prawo pobytu w UE, 
lecz niepochodzące z żadnego jej państwa członkowskiego.

Organizatorzy i osoby składające podpisy będą musiały się upewnić, że używają właściwego 
formularza, odpowiedniego dla danego państwa członkowskiego, gdyż między poszczególnymi 
państwami istnieją różnice co do ilości informacji wymaganych w oświadczeniach o poparciu. 
Prawidłowość wprowadzonych danych może zostać później sprawdzona. Podczas gdy niektóre 
państwa członkowskie nie wymagają w ogóle podawania danych osobowych umożliwiających 
ustalenie tożsamości, w innych wymaga się podania numerów dokumentów tożsamości lub innych 
numerów dokumentów, takich jak paszport, zezwolenie na pobyt lub prawo jazdy, a nawet imion 
rodziców i miejsca urodzenia. Informację o tym, jakich danych wymagają poszczególne państwa 
członkowskie , można znaleźć w rozporządzeniu. 

W rozporządzeniu określa się również, ile podpisów należy zebrać wdanym państwie członkowskim, 
aby spełnić wymóg co najmniej siedmiu krajów. Liczby te zostały ustalone proporcjonalnie do 
liczby członków Parlamentu Europejskiego, dzięki czemu zbieranie podpisów jest nieco łatwiejsze 
w większych państwach członkowskich, zaś proporcjonalnie więcej podpisów należy zebrać 
w mniejszych. Liczby te zostaną odpowiednio dostosowane w przypadku zmian w składzie 
Parlamentu Europejskiego.

Doświadczenie z inicjatywami na szczeblu krajowym i regionalnym pokazało, że po weryfikacji 
przez władze krajowe nie wszystkie podpisy okażą się ważne. Dlatego zaleca się organizatorom, 
aby zebrali co najmniej 10–20% dodatkowych głosów, tak aby mieć margines bezpieczeństwa i nie 
dopuścić do sytuacji, w której do miliona zabraknie zaledwie kilku podpisów.

Minimalna liczba sygnatariuszy przypadająca na państwo członkowskie
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Dalsze prace

Jeśli Komisja podejmie decyzję o nadaniu inicjatywie dalszego biegu poprzez sporządzenie 
oficjalnego wniosku legislacyjnego, organizatorzy mogą kontynuować swoje działania, tym razem 

monitorując przebieg przyszłego procesu legislacyjnego. Lecz nawet jeśli Komisja zadecyduje, że 
odpowiedni wniosek legislacyjny nie jest potrzebny, pożądany lub niezbędny, organizatorzy mogą 
na tę decyzję zareagować, skomentować ją czy wręcz prowadzić dalsze działania bądź podejmować 
dalsze inicjatywy w tej sprawie.

Niezależnie od wyniku wskazane jest dokonanie podsumowania przeprowadzonych prac w formie 
zebrania wyczerpującej dokumentacji oraz oceny działań. Pozwoli to wszystkim zainteresowanym 
na wyciągnięcie z tego wieloletniego procesu użytecznych wniosków na przyszłość. 

Punkt drugi: weryfikacja podpisów

Dokładnie po 365 dniach od chwili publikacji inicjatywy w rejestrze Komisji mija czas na 
dostarczenie zebranych podpisów i oświadczeń o poparciu do władz różnych państw 

członkowskich. Podpisy obywateli duńskich należy wysłać do Kopenhagi, a cypryjskich – do Nikozji. 
Podpisy na papierze i elektroniczne deklaracje poparcia trzeba dostarczyć oddzielnie.

Od tego momentu władze państw członkowskich mają trzy miesiące na sprawdzenie ważności 
złożonych podpisów. Zasadniczo mają swobodę wyboru co do sposobu przeprowadzenia tej 
kontroli – mogą wybrać sprawdzenie próby losowej lub pełne sprawdzenie. Przed ostatecznym 
dostarczeniem zebranych podpisów Komisji Europejskiej należy dopełnić jeszcze dwóch 
wymogów. Po pierwsze, co najmniej siedem państw członkowskich musi zaświadczyć, że zebrano 
w nim odpowiednią liczbę podpisów, a po drugie, całkowita liczba zatwierdzonych podpisów musi 
wynieść co najmniej milion.

Jeśli warunki te są spełnione, przy użyciu formularzy można już łatwo przesłać podpisy do Komisji 
– pocztą elektroniczną (w załącznikach) lub zwykłą. Oczywiście organizatorzy wykorzystają dzień 
składania podpisów, by za pośrednictwem mediów nagłośnić swoją inicjatywę wśród szerszej 
opinii publicznej Europy.

Milion podpisów – i co dalej?

Organizatorzy, którzy zbiorą milion zaświadczeń o poparciu w co najmniej siedmiu państwach 
członkowskich, uzyskują w ten sposób wpływ na sprawy ogólnoeuropejskie. Udane zgłoszenie 

europejskiej inicjatywy obywatelskiej oznacza, że od tego momentu Komisja ma trzy miesiące na 
zaprezentowanie swych wniosków prawnych i politycznych na ten temat oraz na podjęcie decyzji 
co do ewentualnych działań w tej sprawie i przedstawienie uzasadnienia tej decyzji. 

Jednak w trakcie analizy inicjatywy organizatorzy będą proszeni o bardziej szczegółowe jej 
przedstawienie podczas wysłuchania publicznego w instytucjach europejskich. 

Jest to także moment na pewne prace porządkowe, gdyż zatwierdzone akta zawierające deklaracje 
poparcia będą musiały zostać zniszczone w ciągu miesiąca od momentu złożenia ich w Komisji 
lub w ciągu osiemnastu miesięcy od momentu zarejestrowania inicjatywy. Władze krajowe, które 
dokonywały zatwierdzania podpisów, będą musiały zniszczyć akta w ciągu miesiąca od daty 
zatwierdzenia.
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Wprowadzając zasady nowoczesnej demokracji uczestniczącej, Unia Europejska zachęca 
wszystkich obywateli i organizacje społeczeństwa obywatelskiego do aktywnego udziału 

we wspólnym kształtowaniu programu działań UE i w procesie podejmowania decyzji na szczeblu 
ponadnarodowym. W Artykule 11 Traktatu o Unii Europejskiej położone zostały fundamenty pod 
budowę nowych relacji między obywatelami a instytucjami UE.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny został utworzony po to, by ułatwiać i wspierać takie 
procesy. Teraz jest gotów wesprzeć wdrażanie prawa do inicjatywy obywatelskiej, pełniąc funkcję 
pomostu między społeczeństwem obywatelskim a instytucjami UE.

Komitet ułatwia proces konsultacji i wiele form dialogu z instytucjami UE oraz sam jest w nich 
aktywną stroną. W tym celu ustanowił również grupę łącznikową z organizacjami i sieciami 
europejskiego społeczeństwa obywatelskiego. W odniesieniu do europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej Komitet będzie nie tylko informował zainteresowanych obywateli i organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego, ale także:

–  ułatwiał organizację przygotowywanych inicjatyw obywatelskich, umożliwiając 
zainteresowanym stronom działanie w sieci i ewentualnie spotkanie;

–  służył radą poprzez wysłuchania i opinie, pomagając w ten sposób Komisji w ocenie złożonej 
inicjatywy i na wszystkich etapach działań z nią związanych. 

Pomoc ze strony  
EKES-u
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Europejska inicjatywa obywatelska
Prawo stanowiące, że milion obywateli z całej Europy może zwrócić się do Komisji o zaproponowanie 
nowych przepisów UE. 

Organizatorzy
Komitet europejskiej inicjatywy obywatelskiej, składający się co najmniej z siedmiu osób z siedmiu 
państw członkowskich.

Deklaracja poparcia
Ręczne podpisy lub deklaracje elektroniczne na rzecz poparcia europejskiej inicjatywy obywatelskiej.

Rejestracja
Proces zarejestrowania inicjatywy, jej sprawdzenia i publikacji przed rozpoczęciem zbierania 
podpisów.

Zbieranie elektroniczne
System zbierania deklaracji poparcia w internecie za pośrednictwem otwartego oprogramowania 
dostarczonego przez Komisję i zatwierdzonego przez władze państw członkowskich.

Przedłożenie
Akt złożenia zaświadczeń o podpisach w Komisji, potwierdzających, że dana liczba obywateli  
z danej liczby państw członkowskich popiera inicjatywę.

Wyjaśnienie 
głównych pojęć
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Użyteczne linki  
i dokumentacja

Ponieważ rozporządzenie wchodzi w życie 1 kwietnia 2012 r., w chwili publikacji niniejszego 
podręcznika do dopracowania pozostaje jeszcze kilka szczegółów technicznych, na przykład 

wyznaczenie władz w państwach członkowskich, które będą odpowiedzialne za zatwierdzanie 
otwartego oprogramowania używanego do zbierania deklaracji poparcia oraz władz 
odpowiedzialnych za weryfikację podpisów. 

Aktualne informacje na ten temat można uzyskać w sekretariacie EKES-u:

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Unit for Relations with Civil Society and Constitutional Affairs
Rue Belliard/Belliardstraat 99
1040 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
E-mail: citizensinitiative@eesc.europa.eu

Informacje EKES-u na temat inicjatywy obywatelskiej
www.eesc.europa.eu/eci

Opinia EKES-u w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej
Sygnatura: CESE 993/2010, opinia opublikowana w Dzienniku Urzędowym C 44 z 11.2.2011.
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.institutional-reform-opinions-resolutions-opinions.10571

Opinia EKES-u w sprawie demokracji uczestniczącej i inicjatywy 
obywatelskiej (art. 11)
Sygnatura: CESE 465/2010, opinia opublikowana w Dzienniku Urzędowym C 354 z 28.12.2010.
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.institutional-reform-opinions-resolutions-opinions.9608

Strona EKES-u poświęcona traktatowi lizbońskiemu
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.institutional-reform

EKES – informacje na temat demokracji uczestniczącej i społeczeństwa 
obywatelskiego
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.civil-society

Grupa łącznikowa EKES-u z europejskimi organizacjami i sieciami 
społeczeństwa obywatelskiego 
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.liaison-group

mailto:citizensinitiative@eesc.europa.eu
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Komisja Europejska 

Strona internetowa i rejestrowanie inicjatyw obywatelskich
Komisja udostępnia wielofunkcyjną stronę internetową, która zawiera wszystkie potrzebne 
informacje dotyczące europejskiej inicjatywy obywatelskiej i samej procedury, odpowiednie teksty 
legislacyjne, przegląd wszystkich, wcześniejszych i obecnych europejskich inicjatyw obywatelskich, 
zbiór oprogramowania dostępnego on-line oraz linki do stron internetowych właściwych organów 
krajowych. Ponadto strona ta jest portalem, za pośrednictwem którego organizatorzy mogą 
rejestrować swe europejskie inicjatywy obywatelskie oraz zarządzać swym kontem. 

Europejska inicjatywa obywatelska – strona internetowa
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=pl

Inne użyteczne dane kontaktowe

Europe Direct
00 800 67 89 10 11 (numer bezpłatny z dowolnego miejsca w UE)
http://europa.eu/europedirect/

Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej we wszystkich państwach 
członkowskich
http://ec.europa.eu/represent_pl.htm

Parlament Europejski – petycje
www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?language=PL&id=49

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich  
www.ombudsman.europa.eu

http://europa.eu/europedirect/
http://ec.europa.eu/represent_pl.htm
www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?language=PL&id=49
http://www.ombudsman.europa.eu
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