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Europejska inicjatywa 
obywatelska 
Twoje narzędzie kształtowania 
polityki europejskiej

Najważniejsze etapy 
inicjatywy obywatelskiej 

 Przygotowanie inicjatywy i powołanie grupy 
organizatorów

 Rejestracja inicjatywy przez Komisję wraz z 
nieodpłatnym tłumaczeniem na wszystkie języki 
urzędowe UE. W przypadku propozycji będących 
(częściowo) poza uprawnieniami Komisji 
możliwe jest również wprowadzenie zmian 
przez organizatorów lub rejestracja częściowa. 

 Publikacja na stronie internetowej europejskiej 
inicjatywy obywatelskiej

 Zbieranie deklaracji poparcia na papierze lub 
online

  Weryfikacja deklaracji poparcia przez organy 
krajowe

 Przedłożenie inicjatywy Komisji Europejskiej

  Spotkanie z przedstawicielami Komisji

 Wysłuchanie publiczne i ocena poparcia 
politycznego ze strony Parlamentu 
Europejskiego

 Oficjalna odpowiedź Komisji Europejskiej

 Dalsze działania Komisji

Europejska inicjatywa 
obywatelska w skrócie 
Europejska inicjatywa obywatelska jest możliwo-
ścią bezpośredniego uczestnictwa w europejskim 
procesie demokratycznym. Dzięki niej wszyscy 
mieszkańcy Europy mogą mieć wpływ na strate-
gie UE, które ich dotyczą. 

Europejska inicjatywa europejska jest wyjąt-
kowa. Jest ona pierwszym narzędziem, które 
pozwala obywatelom z różnych krajów UE na 
połączenie swoich sił i zaproponowanie kon-
kretnych zmian prawnych. Jako obywatel UE, 
możesz przyłączyć się do grupy organizatorów 
inicjatywy lub wesprzeć jeden z już istniejących 
projektów. 

Aby wystąpić z inicjatywą potrzeba 7 obywa-
teli UE, mieszkających w co najmniej 7 różnych 
państwach członkowskich, którzy osiągnęli 
wiek uprawniający do głosowania. Jeżeli pod 
inicjatywą podpisze się milion osób, Komisja 
podejmuje decyzję w sprawie dalszych działań. 

Inicjatywa obywatelska dotyczy wszystkich dzie-
dzin, w których Komisja Europejska ma prawo 
inicjatywy ustawodawczej. Należą do nich m.in. 
środowisko, ochrona konsumentów, rolnictwo, 
rybołówstwo, energetyka, transport lub handel.

Więcej informacji na temat europejskiej 
inicjatywy obywatelskiej, włącznie z listą inicjatyw, 

które można obecnie poprzeć:  
europa.eu/citizens-initiative

#EUTakeTheInitiative
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Masz prawo zmienić to, 
co dla Ciebie jest ważne
Masz pomysł, jak rozwiązać społeczny lub śro-
dowiskowy problem, przed którym stoi Europa, 
ale obawiasz się, że Twój głos nie ma znaczenia? 
Z pomocą przychodzi europejska inicjatywa 
obywatelska. Europejska inicjatywa obywatel-
ska to możliwość realizacji własnych pomysłów 
i wyrażenia ich w bardzo konkretny sposób. 

Narzędzie to pozwoli Ci mieć wpływ na unijny 
program prac, zwłaszcza w sprawach, które są 
dla Ciebie ważne. Europejska inicjatywa obywa-
telska jest wzmocnieniem Twojego głosu. Może 
być również impulsem do otwarcia nowego roz-
działu w polityce unijnej.

Nowe kontakty i  
ożywiona debata
Jako obywatele europejscy dzielimy wspólne 
wartości i pasje, nawet jeśli mieszkamy w róż-
nych państwach. Dzięki europejskiej inicjatywie 
obywatelskiej możesz wraz z innymi Europej-
czykami działać na rzecz inicjatywy bliskiej 
Twojemu sercu, wesprzeć debatę i zainicjować 
reformy. 

Umożliwiając wymianę pomysłów i współpracę 
obywatelom z różnych krajów, europejska ini-
cjatywa obywatelska jest jednym z ważnych 
narzędzi oferowanych przez Unię Europejską, 
które wspiera uczestnictwo w demokracji.

Bezpośredni dialog  
z decydentami
Dzięki europejskiej inicjatywie obywatelskiej 
ludzie z całej Europy mogą wspólnie zgłosić 
decydentom swoje obawy. 

Wymiana pomysłów jest świetną formą, jednak 
cel europejskiej inicjatywy obywatelskiej 
jest bardziej konkretny. Nadrzędnym celem 
inicjatywy jest wpływ na politykę i stymulo-
wanie zmian. Po zebraniu 1 mln podpisów 
organizatorzy inicjatywy mogą bezpośrednio 
zakomunikować swoje potrzeby przed Komisją 
Europejską, a następnie publicznie w Parla-
mencie Europejskim. Dzięki temu ich pomysły 
zostaną wysłuchane i przedyskutowane przez 
ich przedstawicieli i innych zainteresowanych.

Inicjatywa zbliża do siebie osoby zafascyno-
wane tymi samymi kwestiami na poziomie 
regionalnym, krajowym i unijnym. To natomiast 
przyczynia się do zwiększania świadomości 
społecznej i wspierania debaty na dany temat, 
również w mediach. Temat ten staje się punktem 
programu politycznego, nawet jeżeli inicjatywa 
nie skutkuje zmianą prawodawstwa unijnego.



Masz prawo zmienić to, 
co dla Ciebie jest ważne
Masz pomysł, jak rozwiązać społeczny lub śro-
dowiskowy problem, przed którym stoi Europa, 
ale obawiasz się, że Twój głos nie ma znaczenia? 
Z pomocą przychodzi europejska inicjatywa 
obywatelska. Europejska inicjatywa obywatel-
ska to możliwość realizacji własnych pomysłów 
i wyrażenia ich w bardzo konkretny sposób. 

Narzędzie to pozwoli Ci mieć wpływ na unijny 
program prac, zwłaszcza w sprawach, które są 
dla Ciebie ważne. Europejska inicjatywa obywa-
telska jest wzmocnieniem Twojego głosu. Może 
być również impulsem do otwarcia nowego roz-
działu w polityce unijnej.

Nowe kontakty i  
ożywiona debata
Jako obywatele europejscy dzielimy wspólne 
wartości i pasje, nawet jeśli mieszkamy w róż-
nych państwach. Dzięki europejskiej inicjatywie 
obywatelskiej możesz wraz z innymi Europej-
czykami działać na rzecz inicjatywy bliskiej 
Twojemu sercu, wesprzeć debatę i zainicjować 
reformy. 

Umożliwiając wymianę pomysłów i współpracę 
obywatelom z różnych krajów, europejska ini-
cjatywa obywatelska jest jednym z ważnych 
narzędzi oferowanych przez Unię Europejską, 
które wspiera uczestnictwo w demokracji.

Bezpośredni dialog  
z decydentami
Dzięki europejskiej inicjatywie obywatelskiej 
ludzie z całej Europy mogą wspólnie zgłosić 
decydentom swoje obawy. 

Wymiana pomysłów jest świetną formą, jednak 
cel europejskiej inicjatywy obywatelskiej 
jest bardziej konkretny. Nadrzędnym celem 
inicjatywy jest wpływ na politykę i stymulo-
wanie zmian. Po zebraniu 1 mln podpisów 
organizatorzy inicjatywy mogą bezpośrednio 
zakomunikować swoje potrzeby przed Komisją 
Europejską, a następnie publicznie w Parla-
mencie Europejskim. Dzięki temu ich pomysły 
zostaną wysłuchane i przedyskutowane przez 
ich przedstawicieli i innych zainteresowanych.

Inicjatywa zbliża do siebie osoby zafascyno-
wane tymi samymi kwestiami na poziomie 
regionalnym, krajowym i unijnym. To natomiast 
przyczynia się do zwiększania świadomości 
społecznej i wspierania debaty na dany temat, 
również w mediach. Temat ten staje się punktem 
programu politycznego, nawet jeżeli inicjatywa 
nie skutkuje zmianą prawodawstwa unijnego.



Masz prawo zmienić to, 
co dla Ciebie jest ważne
Masz pomysł, jak rozwiązać społeczny lub śro-
dowiskowy problem, przed którym stoi Europa, 
ale obawiasz się, że Twój głos nie ma znaczenia? 
Z pomocą przychodzi europejska inicjatywa 
obywatelska. Europejska inicjatywa obywatel-
ska to możliwość realizacji własnych pomysłów 
i wyrażenia ich w bardzo konkretny sposób. 

Narzędzie to pozwoli Ci mieć wpływ na unijny 
program prac, zwłaszcza w sprawach, które są 
dla Ciebie ważne. Europejska inicjatywa obywa-
telska jest wzmocnieniem Twojego głosu. Może 
być również impulsem do otwarcia nowego roz-
działu w polityce unijnej.

Nowe kontakty i  
ożywiona debata
Jako obywatele europejscy dzielimy wspólne 
wartości i pasje, nawet jeśli mieszkamy w róż-
nych państwach. Dzięki europejskiej inicjatywie 
obywatelskiej możesz wraz z innymi Europej-
czykami działać na rzecz inicjatywy bliskiej 
Twojemu sercu, wesprzeć debatę i zainicjować 
reformy. 

Umożliwiając wymianę pomysłów i współpracę 
obywatelom z różnych krajów, europejska ini-
cjatywa obywatelska jest jednym z ważnych 
narzędzi oferowanych przez Unię Europejską, 
które wspiera uczestnictwo w demokracji.

Bezpośredni dialog  
z decydentami
Dzięki europejskiej inicjatywie obywatelskiej 
ludzie z całej Europy mogą wspólnie zgłosić 
decydentom swoje obawy. 

Wymiana pomysłów jest świetną formą, jednak 
cel europejskiej inicjatywy obywatelskiej 
jest bardziej konkretny. Nadrzędnym celem 
inicjatywy jest wpływ na politykę i stymulo-
wanie zmian. Po zebraniu 1 mln podpisów 
organizatorzy inicjatywy mogą bezpośrednio 
zakomunikować swoje potrzeby przed Komisją 
Europejską, a następnie publicznie w Parla-
mencie Europejskim. Dzięki temu ich pomysły 
zostaną wysłuchane i przedyskutowane przez 
ich przedstawicieli i innych zainteresowanych.

Inicjatywa zbliża do siebie osoby zafascyno-
wane tymi samymi kwestiami na poziomie 
regionalnym, krajowym i unijnym. To natomiast 
przyczynia się do zwiększania świadomości 
społecznej i wspierania debaty na dany temat, 
również w mediach. Temat ten staje się punktem 
programu politycznego, nawet jeżeli inicjatywa 
nie skutkuje zmianą prawodawstwa unijnego.



PRZEJMIJ  
INICJATYWĘ 

UNIA EUROPEJSKA

Europejska inicjatywa 
obywatelska 
Twoje narzędzie kształtowania 
polityki europejskiej

Najważniejsze etapy 
inicjatywy obywatelskiej 

 Przygotowanie inicjatywy i powołanie grupy 
organizatorów

 Rejestracja inicjatywy przez Komisję wraz z 
nieodpłatnym tłumaczeniem na wszystkie języki 
urzędowe UE. W przypadku propozycji będących 
(częściowo) poza uprawnieniami Komisji 
możliwe jest również wprowadzenie zmian 
przez organizatorów lub rejestracja częściowa. 

 Publikacja na stronie internetowej europejskiej 
inicjatywy obywatelskiej

 Zbieranie deklaracji poparcia na papierze lub 
online

  Weryfikacja deklaracji poparcia przez organy 
krajowe

 Przedłożenie inicjatywy Komisji Europejskiej

  Spotkanie z przedstawicielami Komisji

 Wysłuchanie publiczne i ocena poparcia 
politycznego ze strony Parlamentu 
Europejskiego

 Oficjalna odpowiedź Komisji Europejskiej

 Dalsze działania Komisji

Europejska inicjatywa 
obywatelska w skrócie 
Europejska inicjatywa obywatelska jest możliwo-
ścią bezpośredniego uczestnictwa w europejskim 
procesie demokratycznym. Dzięki niej wszyscy 
mieszkańcy Europy mogą mieć wpływ na strate-
gie UE, które ich dotyczą. 

Europejska inicjatywa europejska jest wyjąt-
kowa. Jest ona pierwszym narzędziem, które 
pozwala obywatelom z różnych krajów UE na 
połączenie swoich sił i zaproponowanie kon-
kretnych zmian prawnych. Jako obywatel UE, 
możesz przyłączyć się do grupy organizatorów 
inicjatywy lub wesprzeć jeden z już istniejących 
projektów. 

Aby wystąpić z inicjatywą potrzeba 7 obywa-
teli UE, mieszkających w co najmniej 7 różnych 
państwach członkowskich, którzy osiągnęli 
wiek uprawniający do głosowania. Jeżeli pod 
inicjatywą podpisze się milion osób, Komisja 
podejmuje decyzję w sprawie dalszych działań. 

Inicjatywa obywatelska dotyczy wszystkich dzie-
dzin, w których Komisja Europejska ma prawo 
inicjatywy ustawodawczej. Należą do nich m.in. 
środowisko, ochrona konsumentów, rolnictwo, 
rybołówstwo, energetyka, transport lub handel.

Więcej informacji na temat europejskiej 
inicjatywy obywatelskiej, włącznie z listą inicjatyw, 

które można obecnie poprzeć:  
europa.eu/citizens-initiative

#EUTakeTheInitiative

© Unia Europejska, 2019
Ponowne wykorzystanie dozwolone pod warunkiem podania źródła.

Ponowne wykorzystanie dokumentów Komisji reguluje 
decyzja 2011/833/UE (Dz.U. L 330 z 14.12.2011, s. 39).

ISBN 978-92-76-12293-7 – DOI 10.2792/503295

KA-02-19-868-PL-N


