
Zaangażuj się w 
sprawy, które są dla 

Ciebie ważne, i puść w 
ruch unijną machinę.

Wyraź wsparcie w formie, 
która Ci odpowiada – podpisz 
inicjatywę albo zaangażuj się w 

kampanię promującą.

Stwórz sieć współpracy i 
uzyskaj wsparcie ze strony 

forum europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej.

Europejska inicjatywa 
obywatelska –  

narzędzie do nagłaśniania 
propozycji zmian w całej UE

Dlaczego warto wystąpić z inicjatywą?

UNIA EUROPEJSKA



Wyjdź  z inicjatywą!

Zdecydowanie się na przedłożenie europejskiej inicjatywy obywatelskiej może być źródłem 
satysfakcji z wielu powodów. Kampania prowadzona w ramach europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej to pole dla wielu osiągnięć na różnych etapach: od zbierania podpisów po 
obserwowanie, jak rośnie zainteresowanie promowanym pomysłem. Decyzja o zaangażowa-
niu się sprawia, że wszystko staje się możliwe. Zobacz, co mówią organizatorzy o swoich 
doświadczeniach związanych z europejską inicjatywą obywatelską (EIO):

  Dzięki naszej europejskiej inicjatywie obywatelskiej mogliśmy poznać opinie obywateli 
z całej Unii, do których nigdy byśmy w normalnych okolicznościach nie dotarli, i prowadzić z 
nimi fantastyczne dyskusje. Najbardziej pozytywną rzeczą były dla nas słowa podziękowania 
i zachęty zwolenników z całej Europy. Ta motywacja przypominała nam o tym, dlaczego – 
nawet jeśli jest to trudne – tak ważne jest zabranie głosu. 

Inicjatywa społeczeństwa obywatelskiego na rzecz zakazu praktyk 
masowej inwigilacji biometrycznej / organizatorzy inicjatywy, „Reclaim 
your face” (odzyskaj swoją twarz) 

  Wystąpienie z europejską inicjatywą obywatelską otwiera wiele drzwi! To 
sposób na zaproponowanie zmian i duża szansa na ich dokonanie. Nasze pomysły 
zostały niedawno uwzględnione w rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie 
mieszkań dla wszystkich. Ważne jest, aby spróbować zebrać milion podpisów, a przy 
tym głównie skupić się na temacie i treści. Przedłóż swoje żądania i działaj, nawet jeśli nie 
jesteś w stanie zebrać miliona podpisów! Rzeczy niemożliwe zdarzą się potem, podobnie jak w 
przypadku naszego projektu, który jest owocem naszej inicjatywy – housing4europe.org. Spotkaliśmy 
dużo ludzi, którzy się do nas przyłączyli. 

Organizatorzy inicjatywy HOUSINGFORALL (mieszkania dla wszystkich)

  Nasza EIO była w bardzo dużym stopniu zgodna z celami i działaniami w ramach Europejskiego 
Zielonego Ładu, a także z oenzetowską Agendą na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. Dlatego też od 
momentu objęcia urzędu przez Komisję Ursuli von der Leyen kwestie ochrony gleby stały się przedmiotem 
dyskusji na szczeblu UE. Poproszono mnie o przedstawienie naszych pomysłów na posiedzeniach 
Parlamentu Europejskiego. Po przyjęciu przez Parlament Europejski rezolucji w sprawie ochrony gleby 
Komisja przedstawiła nową strategię w dziedzinie ochrony gleby: to dokładnie to, co chcieliśmy 
osiągnąć za pomocą naszej EIO, tylko że doszło do tego trzy lata później. 

Organizator inicjatywy People4Soil (działania na rzecz ochrony gleby) 



Wprowadzona traktatem 
lizbońskim, który wszedł 
w życie 1 grudnia 2009 r.

Zaczęła funkcjonować 
1 kwietnia 2012 r. wraz z 

początkiem obowiązywania 
pierwszego rozporządzenia w 

sprawie europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej.

Szereg europejskich inicjatyw 
obywatelskich zgromadziło liczbę 
podpisów wymaganą do tego, aby 
Komisja Europejska podjęła dalsze 
działania. Doprowadziło to do 
przyjęcia nowych przepisów albo 
innych znaczących rezultatów. 

Do przedłożenia 
Komisji propozycji 
wymagany jest  
1 mln zebranych 
podpisów, przy czym 
obowiązkowo trzeba osiągnąć 
minimalną liczbę podpisów w 
co najmniej 7 krajach UE.

Główne   fakty o europejskiej inicjatywie obywatelskiej

Organizatorzy mogą bezpłatnie 
korzystać z centralnego 

systemu zbierania 
deklaracji online, który 

prowadzi Komisja i który 
umożliwia elektroniczne zbieranie 

podpisów w pełnej zgodności z 
przepisami o ochronie danych.
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Europejska inicjatywa obywatelska
Twoje narzędzie kształtowania polityki europejskiej

PRZEJMIJ
INICJATYWĘ

#EUTakeTheInitiative
europa.eu/citizens-initiative

UNIA   EUROPEJSKA

Demokracja   uczestnicząca na szczeblu UE –  
krótki przewodnik  

Jako obywatel/obywatelka Unii masz prawo uczestniczyć w unijnym procesie decyzyjnym. Poni-
żej znajdziesz szeroki wachlarz instrumentów, które umożliwią Ci zabrać głos i zaangażować 
się w kształtowanie polityki na szczeblu unijnym.

1. Głosowanie lub kandydowanie w wyborach europejskich. Głosuj na kandydatów, których 
program polityczny najlepiej odzwierciedla Twoje wizje związane z UE. Pozostawaj w kontakcie z posłami do 
PE podczas ich całego mandatu, aby mogli reprezentować Twoje interesy. Obywatelom Unii mieszkającym 
w innym kraju UE również przysługują prawa wyborcze. Masz również prawo kandydować w wyborach. 
Więcej informacji.

2. Europejska inicjatywa obywatelska – Jak przedstawiono powyżej, dzięki EIO możesz zapro-
ponować podjęcie działania w kwestii, na której Ci zależy, i uzyskać poparcie w całej UE. Po zebraniu 1 
mln podpisów spotkasz się z przedstawicielami Komisji i weźmiesz udział w wysłuchaniu publicznym 
w Parlamencie Europejskim. Następnie Komisja przeanalizuje treść przedłożonej jej inicjatywy 
i w formalnej odpowiedzi przedstawi, jakie działania podejmie, lub, jeżeli nie zaproponuje żadnych 
działań następczych, wyjaśni dlaczego. Jeżeli Komisja będzie rozważać wystąpienie z wnioskiem 
ustawodawczym, zastosowanie będą miały zasady pomocniczości, proporcjonalności i lepszego 
stanowienia prawa. W większości przypadków zanim taki wniosek stanie się aktem prawnym 
UE, najpierw będzie musiał zostać przyjęty przez Parlament Europejski i Radę. 

3. Konferencja w sprawie przyszłości Europy (2021–2022) umożliwia obywate-
lom zaangażowanie się w ogólnoeuropejską dyskusję, organizowanie oddolnych wydarzeń 
i wysuwanie propozycji, które ich zdaniem są istotne dla przyszłości UE. Wielojęzyczna plat-
forma online konferencji została zaprojektowana tak, by ułatwiała prowadzenie prawdziwie 
ogólnoeuropejskiej debaty i umożliwiała zebranie wszystkich propozycji przedstawionych 
w ramach tej konferencji. Instytucje UE zobowiązały się do monitorowania wyników konfe-
rencji w miarę możliwości.

4. Portal „Wyraź swoją opinię” umożliwia wszystkim obywatelom i zainteresowanym stro-
nom (organom publicznym, organizacjom pozarządowym, naukowcom, przedstawicielom środowiska 
akademickiego, przedsiębiorstwom) przekazywanie informacji zwrotnych i udział w kształtowaniu inicjatyw 
UE. Podziel się swoimi poglądami i opiniami na temat przyszłych przepisów i inicjatyw UE, udzielając odpo-
wiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu w ramach konsultacji publicznych lub przekazując swoje uwagi na 
temat projektów aktów prawnych. Komisja analizuje i podsumowuje otrzymane uwagi i odpowiedzi. W przypadku 
niektórych inicjatyw publikowane są sprawozdania na ten temat. Można z nich dowiedzieć się, jak opinie wyrażone 
przez zainteresowanych pomagają w dopracowaniu inicjatyw. Dowiedz się więcej.

5. W portalu „Wyraź swoją opinię” możesz podzielić się pomysłami na temat tego, jak uprościć obowiązu-
jące przepisy UE. Twoje propozycje zostaną omówione przez grupę ekspertów platformy ds. dostosowania się do 
wymogów przyszłości. Zapoznaj się z listą tematów zawartą w programie prac platformy i podziel się pomysłami na 
zwiększenie ich potencjału w zakresie cyfryzacji, upraszczania procedur i obowiązków związanych z etykietowaniem, 
zezwoleniami i sprawozdawczością oraz unikania powielania działań lub niejasności. Możesz również zaproponować 
nowe tematy.

6. Złóż do Parlamentu Europejskiego petycję dotyczącą sposobu wdrażania przepisów europejskich 
i tego, jak wpływają one na Twoje życie. Petycje dotyczą już podejmowanych przez UE działań – nie mogą służyć 
domaganiu się projektu nowych przepisów UE, może je złożyć nawet jedna osoba. Celem Komisji Petycji Parlamentu 
Europejskiego jest udzielanie odpowiedzi na wszystkie petycje i, w miarę możliwości, proponowanie pozasądowego 

rozwiązania w związku ze zgłaszanymi przez składających petycje uzasadnionymi obawami w kwestiach związa-
nych z obszarami działalności UE. Więcej informacji.

https://europa.eu/citizens-initiative
https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/elections-abroad/index_en.htm
https://europa.eu/citizens-initiative/_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/conference-future-europe_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/conference-future-europe_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how_en
file:///Users/Bernard/Desktop/HYPERLINK%20%22https:/ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say-simplify_pl%22%20https:/ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say-simplify_pl
file:///Users/Bernard/Desktop/HYPERLINK%20%22https:/ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say-simplify_pl%22%20https:/ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say-simplify_pl
https://www.europarl.europa.eu/petitions/en/home

