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EUROPEJSKA INICJATYWA OBYWATELSKA:  
pierwsze transnarodowe narzędzie demokracji uczestniczącej

Wprowadzona 1 kwietnia 2012 r. na mocy Traktatu z Lizbony europejska 
inicjatywa obywatelska jest wysoce pożądanym instrumentem 
demokracji uczestniczącej w Unii Europejskiej. Zebrawszy co najmniej 
milion podpisów w co najmniej jednej czwartej państw członkowskich 
UE (obecnie siedmiu), obywatele mają prawo bezpośredniego zwrócenia 
się do Komisji Europejskiej o przedłożenie wniosku ustawodawczego. 
Europejska inicjatywa obywatelska jest więc istotnym narzędziem 
czynnego udziału w procesie decyzyjnym na szczeblu UE. Jest ona  
w stanie wpłynąć na program UE.

Artykuł 11 ust. 4 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE):
„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”.

Dokładne przepisy wykonawcze zostały określone w rozporządzeniu 
211/2011¹.

1 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 65, 11 marca 2011 r.
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EKES A EUROPEJSKA INICJATYWA OBYWATELSKA: 
naturalni sprzymierzeńcy

Pojęcie „dialogu obywatelskiego” jest zapisane w traktacie. Wymaga ono od 
wszystkich instytucji utrzymywania otwartych, przejrzystych i regularnych 
kontaktów ze społeczeństwem obywatelskim. EKES odgrywa kluczową 
rolę w tych procesach, będąc pośrednikiem między organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego a instytucjami UE, a także zapewniając 
forum konsultacji i informacji, w ramach którego mogą się oni dzielić 
poglądami i wyrażać swoje opinie.

Komitet jest odpowiedzialny za ułatwianie 
i wspieranie wszystkich kanałów dialogu  
i komunikacji między obywatelami  
a instytucjami UE. W tym celu ustanowił Grupę 
Łącznikową ds. Europejskich Organizacji  
i Sieci Społeczeństwa Obywatelskiego² oraz 
grupę ad hoc ds. europejskiej inicjatywy obywatelskiej. W odniesieniu 
do europejskiej inicjatywy obywatelskiej, oprócz informowania 
zainteresowanych obywateli i organizacji społeczeństwa obywatelskiego, 
Komitet działa jako:

- promotor inicjatyw obywatelskich będących w stadium przygotowań, 
dzięki umożliwianiu zainteresowanym stronom nawiązywania kontaktów  
i ewentualnie spotykania się;

- mentor, który przygotowuje zalecenia i opinie, aby pomóc Komisji  
w ocenie zaakceptowanej inicjatywy oraz na każdym etapie jej realizacji.

Ponadto Komitet aktywnie promuje udział szerokiego społeczeństwa  
i popiera wszystkie instrumenty promowania aktywnego obywatelstwa.

Opinie EKES-u w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej
•  Opinia EKES-u w sprawie demokracji uczestniczącej i europejskiej inicjatywy 

obywatelskiej³, marzec 2010 r.
• Opinia EKES-u w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej⁴, lipiec 2010 r.
• Opinia EKES-u z inicjatywy własnej w sprawie europejskiej inicjatywy 

obywatelskiej (przegląd)⁵, lipiec 2016 r.

²  Więcej informacji nt. Grupy Łącznikowej: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.liaison-group.
³ Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 354, 28 grudnia 2010 r.
⁴ Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 44, 11 lutego 2011 r.
⁵ Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 389, 21 października 2016 r.
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PUNKT INFORMACYJNY NA TEMAT EUROPEJSKIEJ INICJATYWY 
OBYWATELSKIEJ: Co EKES robi dla organizatorów inicjatywy?

Grupa ad hoc ds. europejskiej inicjatywy obywatelskiej
Grupa ad hoc ds. europejskiej inicjatywy obywatelskiej została utworzona 
w celu przedkładania wskazówek politycznych na temat europejskiej 
inicjatywy obywatelskiej i monitorowania rozwoju sytuacji w tej  
dziedzinie. Od tamtej pory przyjęła szereg zaleceń dotyczących możliwości 
wniesienia przez EKES wkładu we wzmocnienie i rozwinięcie tej inicjatywy 
oraz zaproponowała szereg usług, które EKES oferuje obecnie dla 
wszystkich zainteresowanych stron mających do czynienia z europejską 
inicjatywą obywatelską.

Tłumaczenie opisów europejskiej inicjatywy obywatelskiej
Inicjatywę można zarejestrować w jednym 
z 24 języków urzędowych UE, ale 
to na organizatorach spoczywa 
odpowiedzialność za dostarczenie tekstów 
w pozostałych 23 językach. Po 
wstępnej rejestracji organizatorzy 
będą mogli załadować kolejne wersje 

językowe proponowanej inicjatywy. Od października 2014 r. Komitet 
oferuje tłumaczenie opisów europejskiej inicjatywy obywatelskiej 
(zawierających 800 znaków). W praktyce, po zatwierdzeniu inicjatywy przez  
Komisję Europejską, tekst oryginalny można przesłać na adres 
citizensinitiative@eesc.europa.eu, wskazując pożądane języki docelowe. 
Organizatorzy mogą wybrać dowolny język UE z wyjątkiem irlandzkiego 
(gaelickiego).

Dzień europejskiej inicjatywy obywatelskiej
Od 2012 r. EKES organizuje corocznie w kwietniu konferencję pt. „Dzień 
europejskiej inicjatywy obywatelskiej”, by omówić najnowsze wydarzenia 
w tej dziedzinie. Celem jest także ułatwienie nawiązywania kontaktów oraz 
przedstawienie propozycji społeczeństwa obywatelskiego dotyczących 
niezbędnych ulepszeń i uproszczeń instrumentu europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej. Wydarzenie to stanowi obecnie ważne miejsce spotkań 
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i platformę, w ramach której zarejestrowani i potencjalni organizatorzy 
europejskiej inicjatywy obywatelskiej i zainteresowane strony mogą 
wymieniać informacje, najlepsze praktyki i doświadczenia, a także 
przedkładać społeczeństwu swoje inicjatywy obywatelskie i działania.

Więcej informacji w zakładce „Events” na stronie 
www.eesc.europa.eu/eci.

Baza danych europejskiej inicjatywy obywatelskiej
EKES uruchomił internetową bazę danych 
dotyczących europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej w celu zapewnienia nieodpłatnej 
biblioteki cyfrowej obejmującej szereg 
dokumentów koncentrujących się głównie 
na badaniach akademickich w związku  
z europejską inicjatywą obywatelską. Baza danych jest dostępna dla  
wszystkich zarejestrowanych użytkowników i umożliwia badaczom 
upublicznienie ich prac. Zachęcamy autorów dokumentów związanych 
z europejską inicjatywą obywatelską do załadowania swoich prac po 
dokonaniu prostej rejestracji oraz udostępnienia ich obywatelom pragnącym 
dowiedzieć się więcej na temat tego instrumentu.

Baza danych europejskiej inicjatywy obywatelskiej: 
www.eesc.europa.eu/ecidocs.

Możliwości nawiązywania kontaktów
Komitet może zaprosić organizatorów 
europejskiej inicjatywy obywatelskiej na 
sesje plenarne i/lub posiedzenia sekcji 
(zgodnie z wewnętrznymi zasadami 
określającymi ogólne kryteria), aby dać im 
okazję spotkania się z członkami EKES-u 
i nawiązania kontaktów z organizacjami 

członków. Prezentacje dla członków EKES-u są również doskonałą okazją do 
zgromadzenia poglądów i opinii na temat proponowanej inicjatywy oraz 
przygotowania się do ewentualnych pytań obywateli podczas kampanii.

Ponadto organizatorzy mogą złożyć wniosek o partnerstwo z EKES-em 
w ramach wydarzeń organizowanych przez nich w celu promowania 
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inicjatywy. Jeżeli partnerstwo zostanie zaakceptowane, organizatorzy będą 
mogli bezpłatnie korzystać z sal konferencyjnych EKES-u. EKES zagwarantuje 
także powitanie i/lub wystąpienie jednego ze swoich członków, który jest 
ekspertem w danej dziedzinie.

Więcej informacji na temat partnerstwa z EKES-em:
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.cooperation-with-other-eu-
institutions-partnerships.

Komunikacja i informowanie
EKES sporządził dwie publikacje wyjaśniające 
szczegółowo różne narzędzia dostępne dla 
obywateli UE, którzy pragną formalnie wyrazić 
swoje poglądy i obawy: „Przewodnik po europejskiej 
inicjatywie obywatelskiej” oraz „Europejski paszport 
aktywnego obywatelstwa”. Obie publikacje, które 
są regularnie aktualizowane, dostępne są na stronie 
internetowej www.eesc.europa.eu/eci w zakładce 

„Related documents”.

Członkowie EKES-u biorą również udział w różnych działaniach inicjatywy 
„Going local”, gdzie wypowiadają się na temat europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej i wyjaśniają jej rolę w angażowaniu ogółu społeczeństwa  
w proces kształtowania polityki. W miarę możliwości EKES może 
zaproponować prelegenta na wydarzenie zewnętrzne na temat europejskiej 
inicjatywy obywatelskiej oraz kwestii związanych z obywatelstwem.

Porady dla organizatorów europejskiej inicjatywy obywatelskiej
Wszyscy obecni i potencjalni organizatorzy mogą skontaktować się  
z EKES-em pod adresem funkcyjnej skrzynki pocztowej citizensinitiative@
eesc.europa.eu w celu uzyskania porad na temat różnych aspektów 
organizacyjnych europejskiej inicjatywy obywatelskiej oraz możliwości 
pomocy. EKES współpracuje z centrum wsparcia europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej oraz stowarzyszeniem na rzecz europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej w celu koordynacji usług i optymalizacji wymiany informacji 
z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych stron i organizatorów 
europejskich inicjatyw obywatelskich.
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INFORMACJE PRAKTYCZNE

Oficjalne informacje na temat europejskiej inicjatywy obywatelskiej
Rejestr europejskiej inicjatywy obywatelskiej w Komisji Europejskiej:  
http://ec.europa.eu/citizens-initiative
Strona internetowa EKES-u poświęcona europejskiej inicjatywie 
obywatelskiej, w tym publikacje na ten temat:  
www.eesc.europa.eu/eci

Organizacje partnerskie EKES-u w dziedzinie europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej
Stowarzyszenie na rzecz europejskiej inicjatywy obywatelskiej:  
http://www.citizens-initiative.eu/
Centrum wsparcia europejskiej inicjatywy obywatelskiej:  
http://ecas.org/services/eci-support-centre/

Kontakt:
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Dział Stosunków z Organizacjami Społeczeństwa Obywatelskiego oraz 
Prognoz i Analiz
Rue Belliard/Belliardstraat 99
1040 Bruxelles/Brussel – Belgique/België
E-Mail: citizensinitiative@eesc.europa.eu 
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