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Twój głos w UE ma znaczenie 

 

Tworzenie polityki na poziomie Unii Europejskiej to proces złożony i wielopoziomowy. 

Głównymi podmiotami, określającymi kierunki rozwoju i zakres tworzonych rozwiązań  

są instytucje unijne, państwa członkowskie oraz urzędnicy administracji unijnej  

i administracji krajowych. Nie bez znaczenia są także grupy interesu. „Komisja Europejska 

szacuje, że w Brukseli funkcjonuje około 2600 różnego rodzaju przedstawicielstw, w tym 

stowarzyszenia handlowe i zawodowe, biura prasowe, grupy interesów sektorowych  

i ponadsektorowych, przedstawicielstwa firm i korporacji transnarodowych, firmy 

konsultingowe, instytuty badawcze, w tym think-tanks. Podaje się, że liczba zatrudnionych 

lobbystów, konsultantów czy prawników przekracza 15 tysięcy osób. W samym Parlamencie 

Europejskim zarejestrowanych jest ponad 4500 grup nacisku i innych podmiotów 

reprezentujących różne interesy w procesach legislacyjnych”
1
. 

 

W procesie decyzyjnym Unii Europejskiej bardzo ważną rolę odgrywają także sami 

obywatele. To oni są pierwszym ogniwem w tworzeniu prawa UE. Ich rola wzrasta 

nieustannie czego świadectwem było ogłoszenie roku 2013 „Europejskim Rokiem 

Obywateli”. 

 

Twój głos w UE ma znaczenie! Jeżeli chcemy mieć wpływ na kształtowanie europejskiej 

polityki powinniśmy skorzystać, m.in., z: 

1. Konsultacji społecznych 

2. Rejestru służącego przejrzystości 

3. Formalnych skarg 

4. Europejskiej inicjatywy obywatelskiej 

5. Petycji do Parlamentu Europejskiego 

 

Ad. 1 Konsultacje społeczne 
                                                           
1
 M.Mendza-Drozd, Zagadnienie konsultacji społecznych w Unii Europejskiej. Analiza wybranych instytucji  

    i dokumentów, http://partycypacjaobywatelska.pl/uploads/2b_konsultacje_ue_raport.pdf, s. 8. 
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Kiedy Komisja Europejska rozpoczyna prace nad nową inicjatywą polityczną lub planuje 

przegląd istniejącego ustawodawstwa, otwiera konsultacje społeczne na ten temat. 

 

Oznacza to, że osoby prywatne, przedsiębiorstwa i organizacje zainteresowane tematem lub 

posiadające ekspercką wiedzę w danym zakresie mogą pomóc w kształtowaniu propozycji, 

zanim Komisja przekaże ją Radzie oraz Parlamentowi Europejskiemu do dalszych prac 

i ewentualnego przyjęcia
2
. 

 

Świetnym narzędziem do śledzenia aktualnie odbywających się konsultacji jest strona 

internetowa Komisji Europejskiej „Twój głos w Europie” 

http://ec.europa.eu/yourvoice/index_pl.htm Strona oferuje dostęp do konsultacji, forów 

dyskusyjnych oraz innych narzędzi, które umożliwiają każdemu obywatelowi aktywny udział 

w procesie kształtowania polityki europejskiej.  

 

„Twój Głos w Europie” utworzono w ramach inicjatywy interaktywnego kształtowania 

polityki.  

 

Strona ta dzieli się na trzy części: 

I. Konsultacje: tu można wyrazić swoją opinię na temat polityki UE i mieć wpływ na jej 

kształtowanie. Znajdziemy tu wszystkie aktualnie trwające konsultacje w podziale na 

obszary poszczególnych unijnych polityk oraz terminy ich prowadzenia (w tym także 

konsultacje archiwalne).  

II. Dyskusje: tu można wziąć udział w rozmowach na aktualne tematy i czatach 

z wysokiej rangi przedstawicielami UE. Unia zachęca do udziału w takich debatach. 

Wszystko poprzez media społecznościowe http://europa.eu/contact/take-

part/facebook/index_pl.htm, blogi http://europa.eu/contact/take-

part/blogs/index_pl.htm czy kontakt bezpośredni np. poprzez sieć Europe Direct 

http://europa.eu/contact/europedirect/index_pl.htm  

 Ponadto na stronie „Debate Europe” można wziąć udział w najróżniejszych forach 

 dyskusyjnych http://www.debatingeurope.eu/   

III. W jaki w inny sposób można wyrazić swoją opinię na temat kwestii dotyczących 

Europy? Np. kontaktując się z posłem do Parlamentu Europejskiego ze swojej okolicy 

lub ze swoimi przedstawicielami w Komitecie Regionów bądź w Europejskim 

Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. Adresy do tych osób znajdziemy na stronach 

internetowych powyższych instytucji
3
. 

 

Konsultacje 

Pod koniec lat 90-tych KE dojrzała potrzebę utworzenia ustrukturyzowanego dialogu między 

instytucjami europejskimi a organizacjami pozarządowymi, reprezentowanymi na poziomie 

europejskim. Wynikiem czego było opracowanie przez KE tzw. białej księgi w sprawie 

sprawowania rządów w Europie, mającą na celu zapewnienie większej przejrzystości 
                                                           
2
 http://europa.eu/eu-law/have-your-say/index_pl.htm#toc_2 

3
 http://ec.europa.eu/yourvoice/index_pl.htm 
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i otwartości procesu podejmowania decyzji oraz demokratyzację przygotowywania ekspertyz. 

Biała księga proponowała otwarcie procesu tworzenia polityki na włączenie większej liczby 

obywateli i organizacji.  

 

W ślad za białą księgą Komisja opublikowała Komunikat dotyczący interaktywnego 

tworzenia polityki (COM (2001) 1014). Jego celem było udoskonalenie metod rządzenia 

poprzez wykorzystanie Internetu dla zbierania i analizowania napływających uwag w czasie 

tworzenia prawa.  

 

Z kolei Komunikat KE COM (2002) 704 „Ku wzmocnieniu kultury konsultacji i dialogu, 

ogólne wytyczne i minimalne standardy dla konsultacji  zainteresowanych stron” opisał 

minimalne standardy obowiązujące w procesie konsultacji: 

 

1) Jasność co do przedmiotu konsultacji  

Każdy komunikat przekazywany w związku z procesem konsultacji powinien być 

zrozumiały, zwięzły i zawierać wszystkie niezbędne informacje. Informacje (materiały 

promocyjne i dokumenty konsultacyjne) powinny zawierać:  

 streszczenie z opisem kontekstu, przedmiotu i celu konsultacji,  

 szczegóły dotyczące spotkań, konferencji, 

 szczegóły dotyczące kontaktów i terminów,  

 wyjaśnienia Komisji na temat sygnałów zwrotnych i dalszych etapów postępowania. 

 

2) Udostępnianie 

Komisja powinna docierać do opinii publicznej poprzez działania promocyjne i dostosowanie 

kanałów komunikacji do potrzeb określonych audytoriów. W procesie konsultacji 

publicznych należy wykorzystywać możliwości Internetu udostępniając zainteresowanym 

stronom informacje i dokumenty na portalu internetowym (http://europa.eu.int./yourvoice ) 

 

3) Czasowe ramy partycypacji 

Komisja powinna zapewnić odpowiednią ilość czasu na zaplanowanie konsultacji 

i przedstawienie pisemnych opinii, nie mniej niż 6 tygodni na przyjęcie odpowiedzi 

w przypadku konsultacji pisemnych i 20 dni roboczych w przypadku notatki informującej 

o terminie spotkania.  

 

4) Potwierdzanie i reakcje zwrotne 

Komisja wprowadzi system potwierdzania odbioru zgłaszanych wniosków. Rezultaty 

publicznych konsultacji powinny być dostępne na stronach internetowych.  

 

5)Elementy specyficzne odnoszące się do konsultacji prowadzonych w formie 

zogniskowanych wywiadów grupowych 

W przypadku, gdy Komisja prowadzi konsultacje w formie zogniskowanych wywiadów 

grupowych konieczne jest, aby wszystkie zainteresowane strony miały jednakowe szanse 

wyrażenia swojej opinii. W celu zapewnienia równego traktowania wszystkich 

zainteresowanych, Komisja powinna zadbać, aby w konsultacji uczestniczyły osoby, których 
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bezpośrednio dotyczą rozważane kwestie, osoby które będą uczestniczyły w procedurach 

wdrożeniowych oraz organizacje, które ze względu na statutowe cele są zainteresowane 

danym obszarem polityki publicznej.  

 

Ponadto przy wyborze partnerów konsultacji Komisja powinna wziąć pod uwagę potrzebę 

specjalistycznej (eksperckiej) wiedzy, potrzebę uwzględnienia interesów niezorganizowanych 

grup obywateli, doświadczenia ze wcześniejszych konsultacji, potrzebę zachowania 

równowagi pomiędzy reprezentacjami: małych i dużych organizacji; aktorami społecznymi 

i gospodarczymi; szerszej reprezentacji obywateli lub specyficznych kategorii (np. kobiet, 

osób starszych, bezrobotnych, mniejszości etnicznych) oraz innych organizacji działających 

w  ramach UE
4
. 

 

Ad. 2 Rejestr służący przejrzystości 

Organizacje i osoby prowadzące własną działalność zaangażowane w kształtowanie polityki 

UE oraz jej realizację mogą zarejestrować się we wspólnym rejestrze Parlamentu 

Europejskiego i Komisji Europejskiej służącym przejrzystości 

http://ec.europa.eu/transparencyregister/info/homePage.do 

 

Dzięki informacjom zapisanym i upublicznionym w tym rejestrze można dowiedzieć się: 

 które organizacje lub osoby są zaangażowane w działalność prowadzoną w celu 

wywarcia bezpośredniego lub pośredniego wpływu na procesy opracowywania lub 

realizacji polityki oraz podejmowania decyzji przez instytucje UE; 

 ile wynoszą środki przeznaczane przez te organizacje na wspomnianą działalność; 

 które organizacje zobowiązują się do przestrzegania wspólnego kodeksu 

postępowania. 

 

Stworzona na potrzeby rejestru wyszukiwarka oferuje liczne możliwości wyszukiwania 

w bazie danych w oparciu o różne kryteria. Istnieje również możliwość pobrania pełnej 

ogólnodostępnej zawartości bazy danych w formacie odczytywanym komputerowo na 

potrzeby własnych badań. 

 

Obywatele mają prawo oczekiwać, że procesy lobbowania są przejrzyste oraz przebiegają 

zgodnie z prawem i należytym poszanowaniem zasad etycznych, bez niewłaściwego nacisku 

ani nieuzasadnionego lub uprzywilejowanego dostępu do informacji lub decydentów. 

 

Dla podmiotów KE zainteresowanych procesem kształtowania polityki UE, KE uruchomiła 

specjalną stronę „Jak działa Komisja Europejska – powiadomienia”, na której wszyscy mogą 

otrzymywać informacje o opublikowanych planach działania i konsultacjach społecznych 

dostępnych na stronie „Twój głos w Europie”, dotyczących wszystkich dziedzin polityki UE.  

Umożliwia to zainteresowanym uzyskanie bardziej szczegółowych informacji na temat 

unijnego procesu decyzyjnego oraz lepsze przygotowanie do udziału w nim.  
                                                           
4
 M.Mendza-Drozd, Zagadnienie konsultacji społecznych w Unii Europejskiej. Analiza wybranych instytucji  

    i dokumentów, http://partycypacjaobywatelska.pl/uploads/2b_konsultacje_ue_raport.pdf, s. 13 
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Informację można subskrybować na stronie 

https://webgate.ec.europa.eu/notifications/homePage.do?locale=pl#pl 

 

Inne przydatne strony umożliwiające udział w procesie decyzyjnym to: 

 e-społeczności SINAPSE – wykorzystanie wiedzy specjalistycznej w kształtowaniu 

polityki w Europie  https://europa.eu/sinapse/sinapse/index.cfm;  

 Komisja Europejska i społeczeństwo obywatelskie: konsultacje według obszaru 

polityki  http://ec.europa.eu/transparency/civil_society/general_overview_en.htm#2; 

 Zestawienie linków do stron z informacjami na temat szans zawodowych, kształcenia 

i szkolenia, podróżowania, przysługujących nam praw, możliwości udziału 

w kształtowaniu polityki UE, a także do stron z odpowiedziami na rozmaite zapytania 

http://ec.europa.eu/services/index_pl.htm 

 Dane kontaktowe do instytucji UE http://europa.eu/contact/index_pl.htm  

 Eurobarometr - strona poświęcona badaniom opinii publicznej.  

Od 1973 roku, Komisja Europejska monitoruje i dokonuje ewaluacji opinii publicznej 

w państwach członkowskich, wspomagając w ten sposób przygotowanie dokumentów, 

podejmowania decyzji i ocenę swojej pracy. Badania i sondaże dotyczą główne spraw 

obywatelstwa europejskiego: sytuacji społecznej, ochrony zdrowia, kultury, 

technologii informatycznych, ochrony środowiska, Euro, obrony, itp. 

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm  

 

Ad. 3 Formalne skargi  

Formalne skargi - można: 

 złożyć skargę do Komisji Europejskiej – jeśli sądzi się, że wskazany kraj w UE 

nieprawidłowo wdraża prawa UE; 

 złożyć skargę do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich – jeśli uważa się, 

że jedna z instytucji UE podjęła działania niezgodne z prawem lub popełniła błąd 

administracyjny; 

 zgłosić nadużycie finansowe dotyczące funduszy unijnych lub popełnione przez 

pracowników instytucji UE – w tym celu należy skontaktować się z Europejskim 

Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)
5
. 

 

Skarga do Komisji Europejskiej na naruszenie prawa wspólnotowego przez państwo 

członkowskie 

Każdy obywatel UE ma prawo przedłożyć Komisji Europejskiej skargę dotyczącą środka lub 

praktyki rzekomo stosowanych przez państwo członkowskie, jeśli stwierdzi, że są one 

sprzeczne z określonym przepisem lub zasadą prawa UE. Procedura ta została uregulowana 

w art. 24 TFUE i art. 11 TUE.  

 

Aby skarga została rozpatrzona, musi dotyczyć naruszenia prawa UE przez państwo 

członkowskie, nie może więc dotyczyć spraw prywatnych. Naruszenie prawa może wystąpić 

zarówno poprzez działanie, jak i jego zaniechanie, bez względu na to, czy miało ono miejsce 
                                                           
5
 http://europa.eu/eu-law/have-your-say/index_pl.htm#toc_2 

https://webgate.ec.europa.eu/notifications/homePage.do?locale=pl#pl


          

6 | S t r o n a  

 

BIULETYN  9/2014  

Punkt Informacji Europejskiej   

EUROPE  DIRECT -  POZNAŃ      
 

na szczeblu centralnym, regionalnym czy lokalnym. Ponadto, wnoszący skargę nie ma 

obowiązku udowadniać, że jest główną i bezpośrednią ofiarą naruszenia przepisów, których 

dotyczy skarga, a także, że kieruje się interesem prawnym. 

 

Skargę należy złożyć na piśmie: listownie, faksem lub pocztą elektroniczną. Skarga musi być 

napisana w jednym z języków urzędowych UE oraz zawierać podstawowe informacje, takie 

jak: dane skarżącego i jego kompletny adres oraz wskazywać państwo stosujące środki lub 

praktyki niezgodne z prawem wspólnotowym.  

 

Co więcej, należy podać wszelkie fakty związane z zarzutami kierowanymi pod adresem 

państwa członkowskiego, informacje o powziętych już działaniach na różnych szczeblach 

oraz podjąć próbę wskazania przepisów, które zostały złamane. Wszystkie zgłoszenia, które 

uznane zostaną za skargi, są rejestrowane w bazie danych zarządzanej przez Sekretariat 

Generalny Komisji Europejskiej.  

 

Jeżeli Komisja Europejska uzna, że mogło dojść do naruszenia przepisów prawa UE, które 

uzasadnia wszczęcie postępowania w sprawie naruszenia, kieruje do danego państwa 

członkowskiego tzw. „wezwanie do usunięcia uchybienia”, w którym wzywa je do 

przedstawienia swoich uwag w określonym terminie
6
. 

 

Jeśli państwo członkowskie zobowiąże się w sposób wiarygodny do wprowadzenia 

wymaganych zmian w przepisach prawnych lub praktykach administracyjnych, Komisja 

może przerwać postępowanie. 

 

W sytuacji gdy państwo członkowskie nie spełni wymogów zawartych w uzasadnionej opinii, 

Komisja Europejska może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości. 

Trybunał Sprawiedliwości z reguły wydaje orzeczenie po upływie dwóch lat. 

 

Skarga do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich 

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich to niezależny i bezstronny organ, rozpatrujący 

sprawy związane z administracją UE. Bada on skargi złożone na niewłaściwe 

administrowanie w instytucjach, organach i jednostkach organizacyjnych UE. Rzecznik może 

stwierdzić niewłaściwe administrowanie w przypadku, gdy instytucja nie przestrzega praw 

podstawowych, przepisów lub zasad prawa czy tez zasad dobrej administracji. 

 

Skargę może złożyć każdy obywatel lub rezydent UE, każde przedsiębiorstwo, 

stowarzyszenie czy inny organ, którego siedziba jest zarejestrowana w UE. Europejski 

Rzecznik Praw Obywatelskich może jedynie rozpatrywać skargi dotyczące administrowania 

przez instytucje UE, a nie krajowe, regionalne lub lokalne organy administracji, nawet jeśli są 

to skargi odnoszące się do spraw UE. Niemożliwe jest również rozpatrzenie skargi na 

działanie krajowych sądów i krajowych rzeczników praw obywatelskich, a także skargi 

wniesionej przeciwko osobie fizycznej lub firmie. 
                                                           
6
 http://ec.europa.eu/eu_law/your_rights/your_rights_pl.htm 
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Skargę należy złożyć na piśmie (formularz skargi dostępny online na stronie internetowej 

Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich) w ciągu dwóch lat od powzięcia informacji 

o faktach stanowiących przedmiot skargi oraz po uprzednim nawiązaniu kontaktu z instytucja 

UE w celu rozwiązania danej kwestii. Formularz można złożyć w formie elektronicznej lub 

wydrukować go i wysłać pocztą. Formularz w formie papierowej jest dostępny w Biurze 

Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Skargę należy złożyć w jednym z języków 

urzędowych UE. 

 

Więcej informacji:  

http://www.europe-direct.poznan.pl/joannafiles/Biuletyn%202012/09_obywatelstwo_UE.pdf  

http://www.ombudsman.europa.eu/glance/pl/default.htm#hl3  

 

Zgłoszenie nadużycia finansowego do OLAF 

Nadużycie może zostać złożone anonimowo pocztą lub droga elektroniczną w jednym  

z języków urzędowych UE. Musi ono dotyczyć przypadków poważnego przekroczenia 

uprawnień przez członków lub pracowników instytucji i organów UE lub nadużyć i innych 

poważnych nieprawidłowości mających potencjalne negatywne skutki dla środków 

publicznych UE. Urzędnicy Europejskiego Urzędu ds. Nadużyć Finansowych nie mogą 

rozpatrywać spraw związanych m.in. z korupcja wśród pracowników lub członków instytucji 

i organów UE czy nadużyć logo UE lub nazw instytucji europejskich. 

http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_pl.htm  

 

Ad. 4 Europejska inicjatywa obywatelska 

Na mocy Traktatu z Lizbony obywatele UE mają do dyspozycji narzędzie, dzięki któremu 

mogą bezpośrednio uczestniczyć w kształtowaniu polityk UE. Od dnia 1 kwietnia 2012 r. co 

najmniej milion obywateli UE pochodzących z przynajmniej 7 spośród 28 państw 

członkowskich ma możliwość zwrócenia się do Komisji Europejskiej z wnioskiem 

legislacyjnym. W przypadku  każdego z tych państw wymagane jest osiągnięcie minimalnej 

liczby deklaracji poparcia. Przepisy proceduralne dotyczące europejskiej inicjatywy 

obywatelskiej określono w rozporządzeniu UE przyjętym przez Parlament Europejski i Radę 

w lutym 2011 r. 

 

Aby wystąpić z inicjatywą, konieczne jest powołanie komitetu obywatelskiego, składającego 

się z co najmniej 7 obywateli zamieszkujących na stałe w co najmniej 7 różnych państwach 

członkowskich. Inicjatywę można zarejestrować w rejestrze internetowym, w jednym 

z języków urzędowych UE. Wcześniej należy zebrać niektóre podstawowe informacje: tytuł 

inicjatywy, krótkie streszczenie jej przedmiotu, odniesienie do traktatów UE oraz dane 

kontaktowe członków komitetu obywatelskiego. W ciągu dwóch miesięcy Komisja prześle 

pismo, w którym poinformuje, czy inicjatywa spełniła podstawowe wymogi. Inicjatywa 

zostanie opublikowana w rejestrze internetowym. Komitet ma rok na zebranie niezbędnej 

liczby podpisów, które muszą zostać zweryfikowane przez właściwe organy w każdym 

państwie członkowskim. W celu poparcia inicjatywy, należy wypełnić udostępniony przez 
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organizatorów formularz deklaracji poparcia dla konkretnej inicjatywy w formie papierowej 

lub online. 

 

Jeśli inicjatywa zdobędzie milion podpisów, Komisja ma 3 miesiące na jej przeanalizowanie. 

Organizatorzy mają możliwość szczegółowego wyjaśnienia kwestii jakie podejmuje 

inicjatywa podczas spotkania z przedstawicielami Komisji. Ponadto, organizowane jest 

wysłuchanie publiczne w Parlamencie Europejskim. Następnie, Komisja wydaje oficjalną 

odpowiedź w formie komunikatu. Zostanie ona przyjęta przez kolegium komisarzy 

i opublikowana we wszystkich językach urzędowych UE. W odpowiedzi zawarte są wnioski 

dotyczące inicjatywy oraz informacje o ewentualnych działaniach, które Komisja zamierza 

podjąć. Kiedy KE postanowi podjąć działania w następstwie inicjatywy, rozpoczyna  

się proces ustawodawczy.  

 

Więcej informacji:  

http://www.europe-

direct.poznan.pl/joannafiles/Biuletyn%202012/04_Europejska_Incjatwa_Obywatelska.pdf 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=pl  

Lista inicjatyw, w przypadku których Komisja przedstawiła już swoje wnioski 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised/answered  

 

Ad. 5 Petycja do Parlamentu Europejskiego 

Prawo do złożenia petycji ma każdy obywatel Unii Europejskiej, zamieszkały lub 

niezamieszkały na terenie któregokolwiek państwa członkowskiego, a także przedsiębiorstwo, 

organizacja oraz stowarzyszenie posiadające siedzibę na terenie UE. 

 

Petycja może mieć formę skargi lub wniosku i może dotyczyć spraw leżących w interesie 

publicznym lub prywatnym. Petycja może zawierać indywidualny wniosek, skargę lub 

komentarz dotyczący stosowania wspólnotowego prawa, lub też wezwanie Parlamentu 

Europejskiego do przyjęcia stanowiska w danej sprawie. Petycje te umożliwiają 

Parlamentowi Europejskiemu zwrócenie uwagi na wszelkie przypadki naruszenia praw 

obywateli UE przez państwo członkowskie, władze lokalne lub instytucję. 

 

Przedmiotem petycji muszą być zagadnienia leżące w zakresie zainteresowań lub kompetencji 

UE, które dotyczą bezpośrednio obywateli, na przykład: ochrona konsumentów, wzajemne 

uznawanie kwalifikacji zawodowych, czy rynek wewnętrzny i swobodny przepływ osób, 

towarów, usług. 

 

Petycja musi zostać napisana w jednym z języków urzędowych UE, a jej złożenie może 

nastąpić za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza. 

 

Jeżeli przedmiot petycji dotyczy zakresu działalności Unii Europejskiej, zostaje ona zwykle 

uznana za dopuszczalną przez Komisję Petycji, która podejmuje następnie decyzję 

o niezbędnych działaniach, zgodnie z Regulaminem. Komisja Petycji informuje  jak 

najszybciej o podjętej decyzji, niezależnie od jej treści.  
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W zależności od okoliczności, Komisja Petycji może: 

 zwrócić się do Komisji Europejskiej o przeprowadzenie wstępnego dochodzenia 

i przedstawienie informacji dotyczących zgodności z odnośnym prawem 

wspólnotowym lub skontaktować się z SOLVIT-em, 

 przekazać petycję innym komisjom Parlamentu Europejskiego dla informacji lub 

podjęcia dalszych działań (dana komisja może na przykład uwzględnić petycję  

w swych pracach legislacyjnych), 

 w wyjątkowych przypadkach przygotować i przedstawić Parlamentowi pełne 

sprawozdanie, które zostanie poddane głosowaniu na posiedzeniu plenarnym, 

przeprowadzić wizytę wyjaśniającą w kraju lub regionie, którego dotyczy petycja, 

oraz przygotować sprawozdanie zawierające obserwacje i zalecenia, 

 podjąć jakiekolwiek inne działanie, które uzna za właściwe dla pomyślnego 

rozwiązania danej sprawy lub udzielenia składającemu petycję właściwej odpowiedzi. 

 

Jeżeli złożona petycja nie dotyczy zakresu działalności Unii Europejskiej, nie zostanie ona 

uznana za dopuszczalną. Tak jest w przypadkach, gdy przedmiot petycji jednoznacznie leży 

w  gestii i kompetencji państw członkowskich. 

 

Więcej informacji:  

http://www.europe-direct.poznan.pl/joannafiles/Biuletyn%202012/09_obywatelstwo_UE.pdf  

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/pl/00533cec74/Petycje.html  

 

Agora obywatelska 

W 2007, 2008, 2011 i 2013 r. z inicjatywy PE odbyły się spotkania – Agora Obywatelska. 

 

Aby zwiększyć udział społeczeństwa obywatelskiego w procesie integracji europejskiej, 

Parlament zaproponował zainteresowanie większej liczby obywateli przesłuchaniami 

i konsultacjami prowadzonymi regularnie przez instytucje UE z sektorami europejskiego 

społeczeństwa obywatelskiego. 

 

Agora obywatelska łączy Parlament Europejski i społeczeństwo obywatelskie poprzez 

umożliwienie otwartej debaty mającej na celu zarówno osiągnięcie konsensusu, jak 

i wskazanie rozbieżnych opinii. Wnioski z Agory są przedstawiane instytucjom europejskim 

i krajowym, a także rozpowszechniane przez zainteresowane strony. 

 

Taka otwarta i szeroka wymiana stanowi również cenne uzupełnienie istniejącego programu 

przesłuchań w komisjach. Przesłuchania takie, które stanowią niezbędny środek poszerzający 

wiedzę posłów poprzez dostarczanie im fachowych informacji, są nadal wydarzeniami 

jednorazowymi i nie zazwyczaj obejmują ogromnej sieci europejskiego społeczeństwa 

obywatelskiego, które często czuje się wyłączone z tego procesu. 

 

W dniach 6 – 8 listopada 2013r. Parlament Europejski zorganizował Agorę obywatelską na 

temat bezrobocia wśród młodych ludzi. W Brukseli spotkało się 54 młodych ludzi z całej 
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Europy. Tematem dyskusji był jeden z ważniejszych problemów Europy: bezrobocie 

młodzieży
7
.  

 

Dialog obywatelski/ Debata nad przyszłością Europy 

Okazją do wsłuchania się w głos obywateli był także Dialog/Debata nad przyszłością Europy 

zorganizowane  w 2013 roku przez Komisję Europejską. 51 dialogów z udziałem obywateli 

zorganizowanych w całej UE było zupełnie nowym doświadczeniem w ogólnoeuropejskiej 

komunikacji, w ramach którego obywatele i politycy rozmawiali o tym, jak wzmocnić 

struktury demokratyczne Unii Europejskiej.  

 

Dialogi z obywatelami organizowane w skali krajowej potwierdziły, że obywatele Unii są 

otwarci na dyskusję na temat kwestii europejskich oraz że warto przekształcić tę inicjatywę 

w trwały projekt europejski. Więcej o kampanii na stronie http://ec.europa.eu/debate-future-

europe/index_pl.htm 

Bieżące debaty można śledzić oraz brać w nich udział poprzez  http://ec.europa.eu/debate-

future-europe/ongoing-debate/index_en.htm  

 

Wszystkie prawa przysługujące obywatelom UE opisane są szczegółowo w biuletynach 

Europe Direct - Poznań:  

 03/2014 - Ochrona danych osobowych w UE 

 06/2013 - Poznaj prawa i możliwości jakie gwarantuje Tobie obywatelstwo UE 

 01 /2013 - Europejski Rok Obywateli  

 09/2012 - Obywatelstwo w UE  

 04/2012 - Europejska Inicjatywa Obywatelska  

 11/2012 - Ochrona konsumentów w UE  

 04/2012 - Europejska Inicjatywa Obywatelska  

 0 5/2011 - Traktat z Lizbony – perspektywa obywateli Unii Europejskiej 

Biuletyny do pobrania ze strony internetowej http://www.europe-direct.poznan.pl  w zakładce 

„ Biuletyny ” .  

 
Przygotował:  

Punkt Informacji Europejskiej 

Europe Direct – Poznań  

przy Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu 

al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań 

tel. 61 8521670 

e-mail: europedirect-poznan@irpoznan.com.pl, www. europe-direct.poznan.pl 

 

Projekt współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej  
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