
Szanowni Państwo,
 

Sześć lat temu, 04 września 2012 roku rozpoczęto groma-
dzenie deklaracji poparcia online dla pierwszej Europejskiej 
Inicjatywy Obywatelskiej − right2water. Ta sama inicjatywa 
była jednocześnie pierwszą, która spełniła wymogi i została 
oficjalnie przedłożona Komisji Europejskiej w dniu 20 grudnia 
2013 r. po uzyskaniu poparcia ponad 1,6 miliona obywateli. 
Czy po sześciu latach nadal istnieje zainteresowanie możliwo-
ścią bezpośredniego wpływania na prawo Unii Europejskiej?  
A może zastanawiacie się Państwo czym jest ta „inicjatywa”. 
Jeśli tak, wystarczy przewinąć do następnej strony :)   
   

     Zespół PIEED w Łodzi

Biuletyn informacyjny Europe Direct w Łodzi nr 4/2018
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Inicjatywa stanowi w swych założeniach jedną z form demo-
kracji uczestniczącej, której celem jest wzmocnienie demo-
kracji, wzrost zainteresowania i zaangażowania obywateli  
w debatę publiczną, pomoc w tworzeniu wspólnej europej-
skiej przestrzeni publicznej. Idea inicjatywy obywatelskiej 
ujęta została w art. 11 ust. 4 Traktatu o Unii Europejskiej  
w brzmieniu: 
Obywatele Unii w liczbie nie mniejszej niż milion, mający oby-
watelstwo znacznej liczby Państw Członkowskich, mogą pod-
jąć inicjatywę zwrócenia się do Komisji Europejskiej o przed-
łożenie, w ramach jej uprawnień, odpowiedniego wniosku  
w sprawach, w odniesieniu do których, zdaniem obywateli, 
stosowanie Traktatów wymaga aktu prawnego Unii. 

Właściwe przepisy ustanowione zostały rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 z dnia 16 
lutego 2011 r. w sprawie inicjatywy obywatelskiej (Dz.U. L 65 
z 11.3.2011). Pełne stosowanie przepisów rozporządzenia na-
stąpiło z dniem 1 kwietnia 2012 roku. 
Do wystąpienia z inicjatywą niezbędne jest powołanie ko-
mitetu w skład którego wejdzie co najmniej 7 obywateli UE 
zamieszkałych na stałe w co najmniej 7 różnych państwach 
członkowskich. Członkowie komitetu muszą być zatem oby-
watelami UE w wieku uprawniającym do głosowania w wybo-
rach do Parlamentu Europejskiego (18 lat z wyjątkiem Austrii, 
gdzie głosować można w wieku lat 16).

Inicjatywa może dotyczyć każdej dziedziny, w której Komi-
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sja posiada inicjatywę legislacyjną (np. środowisko, rolnic-
two, transport czy zdrowie publiczne). Jest to o tyle istotne,  
iż wbrew praktyce ustawodawczej obowiązującej w Polsce,  
w ramach EIU nie proponuje się gotowego aktu prawnego. 
Stosowne przepisy na podstawie przyjętej inicjatywy propo-
nuje Komisja Europejska, posiadająca wyłączne prawa do ini-
cjatywy ustawodawczej w Unii Europejskiej.

Aby inicjatywa została przyjęta konieczne jest zebranie  
w trwającym maksymalnie 12 miesięcy głosowaniu co naj-
mniej 1 miliona deklaracji poparcia. Co więcej należy uzyskać 
poparcie dla inicjatywy w co najmniej 7 państwach człon-
kowskich poprzez uzyskanie minimalnej liczby sygnatariuszy 
w danym państwie wyznaczonej na podstawie degresywnej 
proporcjonalności. Dla przykładu w Polsce wymagane jest ze-
branie co najmniej 38 250 podpisów.

Do chwili obecnej wymaganą liczbę deklaracji poparcia ze-
brały łącznie 4 inicjatywy. Natomiast trwa zbieranie podpi-
sów dla 3 kolejnych. Czy to oznacza, że Inicjatywa nie cieszy 
się zainteresowaniem? Nie! Łącznie do tej pory zarejstrowa-
no około 50 inicjatyw. Co najmniej jedną z nich poparło do-
tychczas ok. 9 mln obywateli. Dwie z czterech zakończonych 
skucesem inicjatyw zebrało przy tym ponad połowę głosów 
więcej niż wymagają tego przepisy.  Dla tego można spokojnie 
stwierdzić, że inicjatywa działa. Ale to jak będzie funkcjono-
wać w przyszłości leży wyłącznie w Waszych rękach. Nie zwle-
kaj więc i PRZEJMIJ INICJATYWĘ! 
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* Ostatnia aktualizacja: 26/07/2018 r.. Liczba ta może się zmieniać wraz z upływem 
czasu. Aktualna liczba zarejestrowanych inicjatyw jest dostępna na stronie 
internetowej: ec.europa.eu/citizens-initiative.

© Unia Europejska, [2018 r.] Powielanie dozwolone pod warunkiem podania źródła. 
Ponowne wykorzystanie dokumentów Komisji Europejskiej reguluje decyzja 
2011/833/UE (Dz.U. L 330 z 14.12.2011, s. 39).

 PRZYCIĄGNIJ UWAGĘ  
 OSÓB KSZTAŁTUJĄCYCH  
 POLITYKĘ 
Europejska inicjatywa 
obywatelska pozwala 
zainteresować osoby 
odpowiedzialne za 
kształtowanie polityki w UE nowymi 
pomysłami i wizjami pochodzącymi 
ze wszystkich krajów UE.

WPŁYWAJ NA KSZTAŁTOWANIE POLITYKI UE DZIĘKI EUROPEJSKIEJ 
INICJATYWIE OBYWATELSKIEJ 

SKORZYSTAJ ZE SWOICH PRAW!  

Europejska inicjatywa obywatelska
Twoje narzędzie kształtowania polityki europejskiej

PRZEJMIJ
INICJATYWĘ

#EUTakeTheInitiative
ec.europa.eu/citizens-initiative 

UNIA   EUROPEJSKA

osiągnąć 
minimalną liczbę 

podpisów w 
7 krajach.

zgromadzić 
1 milion 

podpisów 

Należy utworzyć komitet 
składający z 7 obywateli 

mieszkających w 7  
państwach członkowskich,

zarejestro-
wanych 
inicjatyw

9 mln 
obywateli UE 
poparło co 
najmniej jedną 
inicjatywę

inicjatywy 
zakończone 
sukcesem

 TWÓJ GŁOS SIĘ LICZY 
Europejska inicjatywa 
obywatelska to wyjątkowy 
i innowacyjny instrument 
demokracji uczestniczącej, 
dzięki któremu obywatele 
UE mają większy wpływ na 
unijną politykę, która ich dotyczy.

 WŁĄCZ SIĘ W PROCES  
 KSZTAŁTOWANIA  
 POLITYKI 
Obywatele w różnych 
państwach członkowskich 
mogą działać na rzecz kwestii, które 
są dla nich ważne, wspierać debatę i 
włączyć się w proces kształtowania 
polityki UEpolityki UE.

 WEŹ AKTYWNY UDZIAŁ 
Każdy obywatel UE 
może wziąć udział w 
organizowaniu inicjatywy 
(w ramach ściśle 
określonych dziedzin) lub po prostu 
podpisać daną inicjatywę.
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Źródło: Komisja Europejska, http://ec.europa.eu/citizens-initiative/pu-
blic/communication
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co kiedy gdzie – Działania PIEED Łódź

co: Warsztaty dla NGO - pisanie wniosków projektowych dla 
organizacji pozarządowych i grup nieformalnych

kiedy: trwa rekrutacja

gdzie: Poddębice

co: Warsztaty dla przedsiębiorców - możliwościach jakie daje 
im UE, jak rozszerzyć działalność, wejść na rynki zagraniczne

kiedy: trwa rekrutacja

gdzie: Poddębice
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Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Łódź
ul. Sienkiewicza 55, 90-009 Łódź

tel. 605 420 320 
e-mail: europedirectlodz@newtechlodz.com

www.europedirect-lodz.pl

Godziny otwarcia punktu: 
  poniedziałek:  9.00 - 13.00
  wtorek:  9.00 - 13.00
  środa:   12.00 - 16.00
  czwartek:  9.00 - 13.00
  piątek:  9.00 - 13.00

Poglądy zawarte w niniejszej publikacji nie stanowią  
oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej


