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MATERIAŁY OIDE 
 
Prawo europejskiej inicjatywy obywatelskiej, wprowadzone Traktatem z Lizbony, umożliwia 1 milionowi obywateli UE 

bezpośrednie uczestnictwo w kształtowaniu polityki unijnej poprzez zwrócenie się do KE o przedłożenie wniosku 

legislacyjnego. W opracowaniu znajdują się przyjęte akty prawne dotyczące funkcjonowania inicjatywy, odesłania do 

przydatnych stron internetowych (m.in. do oficjalnego rejestru KE), a także informacje na temat inicjatywy „Right2Water" - 

pierwszej europejskiej inicjatywy obywatelskiej, która spełniła wszystkie wymogi określone w rozporządzeniu PE i Rady nr 

211/2011. 
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I. WPROWADZENIE 

 

Prawo europejskiej inicjatywy obywatelskiej, wprowadzone Traktatem z Lizbony, zostało zdefiniowane w art. 11 ust. 4 

Traktatu o Unii Europejskiej. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 211/2011 z 16 lutego 2011 (weszło  

w życie 31 marca 2011, jest stosowane od 1 kwietnia 2012), wydane na podstawie art. 24 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej, sprecyzowało procedury i warunki realizacji tej inicjatywy. 

 

Nowy instrument prawny pozwala 1 milionowi obywateli Unii Europejskiej zamieszkałych w co najmniej 7 różnych państwach 

członkowskich wezwać Komisję Europejską, aby w ramach swoich uprawnień, wystąpiła z wnioskiem legislacyjnym  

w sprawach, co do których stosowanie traktatów wymaga, zdaniem obywateli, aktu prawnego UE. Z inicjatywą obywatelską 

może wystąpić (poprzeć ją) każdy obywatel Unii w wieku uprawniającym do głosowania w wyborach do PE. Inicjatywę musi 

zorganizować komitet obywatelski liczący co najmniej 7 obywateli UE zamieszkałych w 7 różnych państwach członkowskich 

UE. Szczegółowe informacje na temat obowiązujących procedur oraz zgłoszonych dotychczas inicjatyw znajdują się  

w oficjalnym rejestrze prowadzonym przez KE. 

 

Pierwszą europejską inicjatywą obywatelską, która spełniła wymogi określone w rozporządzeniu PE i Rady z 16 lutego 

2011 r., jest inicjatywa „Right2Water" („Prawo do wody"). Sygnatariusze zwrócili się do KE o „zaproponowanie aktów 

prawnych implementujących prawo człowieka do wody pitnej i urządzeń sanitarnych, zgodnie z wytycznymi ONZ (pkt 11). 

 

20 grudnia 2013 - inicjatywa została oficjalnie przedłożona Komisji (po uzyskaniu poparcia ponad 1,6 miliona obywateli). 

17 lutego 2014 - organizatorzy inicjatywy spotkali się z przedstawicielami KE oraz przedstawili swoje postulaty  

na wysłuchaniu publicznym zorganizowanym w Parlamencie Europejskim( pkt 14). 

19 marca 2014 - KE przedstawiła komunikat, w którym oświadczyła o zamiarze podjęcia konkretnych kroków i opracowania 

nowych działań w związku z przedstawioną inicjatywą (więcej informacji o planowanych działaniach Komisji patrz: pkt 10, 

str. 13-14). 
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II. DOKUMENTY 

 

1. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 268/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. zmieniające załącznik I do 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 w sprawie inicjatywy obywatelskiej, Dz.Urz. UE 

2012 L 89, s. 1-2 

2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie inicjatywy 

obywatelskiej, Dz. Urz. UE 2011 L 65, s.1  

3. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1179/2011 z dnia 17 listopada 2011 r. ustanawiające specyfikacje 

techniczne w odniesieniu do systemów zbierania deklaracji on-line na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 211/2011 w sprawie inicjatywy obywatelskiej, Dz. Urz. UE 2011 L 301, s. 3 

 

 

III. NARZĘDZIA 

 

4. Europejska inicjatywa obywatelska. Oficjalny rejestr na stronie Komisji Europejskiej: 

a. Aktualności 

b. Formularz rejestracyjny 

c. Wykonanie na szczeblu krajowym 

d. Wyszukiwarka 

 

 

IV. STRONY INTERNETOWE I PUBLIKACJE 

5. Europejska inicjatywa obywatelska – strona internetowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 02.04.2012  

6. Europejska inicjatywa obywatelska – publikacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 2011  

7. Europejska inicjatywa obywatelska – strona internetowa Parlamentu Europejskiego  

8. Krótki przewodnik po inicjatywie obywatelskiej – materiał prasowy Parlamentu Europejskiego, 30.03.2012  

9. Nowe prawo przysługujące obywatelom UE. Ty tez możesz mieć wpływ na prawo UE! Europejska inicjatywa 

obywatelska przewodnik – publikacja Komisji Europejskiej, listopad 2011 

 

 

V. INICJATYWA "RIGHT2WATER" 

10. Komunikat Komisji w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Dostęp do wody i kanalizacji jest prawem człowieka! 

Woda jest dobrem publicznym, nie towarem!", COM(2014) 177 

Załącznik nr 1  

11. Dostęp do wody i kanalizacji jest prawem człowieka! Woda jest dobrem publicznym, nie towarem!  – informacje  

o inicjatywie w rejestrze KE  

12. RIGHT2WATER – oficjalna strona kampanii  

13. Komisja mówi „Tak" pierwszej udanej europejskiej inicjatywie obywatelskiej – komunikat prasowe KE, 19.03.2014  

14. Background note on Right2Water European Citizens' Initiative – informacje na stronie PE 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:089:0001:0002:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:089:0001:0002:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:0001:0022:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:0001:0022:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:301:0003:0009:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:301:0003:0009:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:301:0003:0009:PL:PDF
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/registration/
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/implementation-national-level
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/find
http://www.msw.gov.pl/portal/pl/2/9697/Europejska_inicjatywa_obywatelska.html?search=294
http://www.cie.gov.pl/HLP/files.nsf/0/FF5CC0636B37D7DEC1257990004D2C98/$file/Europejska_inicjatywa_obywatelska.pdf
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/pl/001eb38200/European-citizens%27-initiative.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20120322FCS41704+0+DOC+XML+V0//PL
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/files/guide-eci-pl.pdf
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/files/guide-eci-pl.pdf
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/files/download/082dbcc54477af3e0144f45700754f84.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/files/download/082dbcc54477af3e0144f45700754f84.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/files/download/082dbcc54477af3e0144f4579c7a4ff9.do
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised/details/2012/000003
http://www.right2water.eu/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-277_pl.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/content/20140214BKG36173/html/Background-note-on-Right2Water-European-Citizens%27-Initiative

