
DECYZJA KOMISJI (UE) 2018/262 

z dnia 14 lutego 2018 r. 

w sprawie proponowanej inicjatywy obywatelskiej „We are a welcoming Europe, let us help!” 

(notyfikowana jako dokument nr C(2018) 895) 

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie 
inicjatywy obywatelskiej (1), w szczególności jego art. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Przedmiotem proponowanej inicjatywy obywatelskiej „We are a welcoming Europe, let us help!” są następujące 
kwestie: „Rządzący starają się uporać z problemem migracji. Większość z nas chce pomóc ludziom w potrzebie. 
Troszczymy się o ich los. Miliony osób zmobilizowały się do udzielania pomocy. Chcemy, by ktoś nas wysłuchał. 
Niech Europa stanie się znów gościnna! Wzywamy Komisję Europejską do podjęcia działań”. 

(2)  W proponowanej inicjatywie obywatelskiej w następujący sposób określono jej cele: „1. Obywatele z różnych 
krajów w całej Europie chcą pomóc uchodźcom, oferując im bezpieczny dom i nowe życie. Chcemy, aby Komisja 
zaoferowała bezpośrednie wsparcie lokalnym grupom pomagającym uchodźcom, którym przyznano wizy. 2. 
Nikt nie powinien być zatrzymywany ani karany grzywną za udzielanie pomocy humanitarnej lub schronienia. 
Chcemy, aby Komisja powstrzymała te rządy, które karzą wolontariuszy. 3. Każdemu należy się sprawiedliwość. 
Chcemy, aby Komisja zapewniła skuteczniejsze środki i przepisy w zakresie ochrony wszystkich wyzyskiwanych 
pracowników i ofiar przestępczości w całej Europie oraz wszystkich ofiar naruszeń praw człowieka na naszych 
granicach”. 

(3)  Traktat o Unii Europejskiej (TUE) wzmacnia obywatelstwo Unii i usprawnia demokratyczne funkcjonowanie Unii, 
stanowiąc między innymi, że każdy obywatel ma mieć prawo do uczestnictwa w życiu demokratycznym Unii za 
pośrednictwem europejskiej inicjatywy obywatelskiej. 

(4)  W tym celu procedury i warunki wymagane dla inicjatywy obywatelskiej powinny być jasne, proste, przyjazne 
użytkownikowi i proporcjonalne do charakteru inicjatywy obywatelskiej, tak aby zachęcić obywateli do udziału 
i zwiększyć dostępność Unii. 

(5)  W celu wprowadzenia w życie Traktatów można przyjmować unijne akty prawne: 

—  dotyczące kontroli, którym podlegają osoby przekraczające granice zewnętrzne – na podstawie art. 77 ust. 2 
lit. b) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), 

—  dotyczące wspólnego europejskiego systemu azylowego – na podstawie art. 78 ust. 2 TFUE, 

—  wprowadzające środki do celów wspólnej polityki imigracyjnej, służące zapewnieniu, na każdym etapie, 
skutecznego zarządzania przepływami migracyjnymi oraz sprawiedliwego traktowania obywateli państw 
trzecich przebywających legalnie w państwach członkowskich, a także zapobieganiu nielegalnej imigracji 
i handlowi ludźmi oraz skuteczniejszemu ich zwalczaniu – na podstawie art. 79 ust. 2 TFUE, 

—  ustanawiające normy minimalne dotyczące praw ofiar przestępstw w zakresie niezbędnym do ułatwienia 
wzajemnego uznawania wyroków i orzeczeń sądowych, jak również ułatwienia współpracy policyjnej 
i wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych o wymiarze transgranicznym – na podstawie art. 82 ust. 2 
lit. c) TFUE, 

—  ustanawiające normy minimalne dotyczące definicji przestępstw i sankcji w niektórych dziedzinach – na 
podstawie art. 83 ust. 1 i (2) TFUE. 

(6)  W odniesieniu do drugiej części proponowanej inicjatywy obywatelskiej – zgodnie z art. 83 TFUE kompetencje 
Unii są ograniczone w taki sposób, że artykuł ten przyznaje Unii kompetencję do przyjmowania norm 
minimalnych dotyczących definicji przestępstw, ale nie pozwala na zakazanie państwom członkowskim karania 
innych rodzajów działań, których karanie uznają one za stosowne, w tym czynów związanych z nielegalną 
imigracją. 
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(7)  Jednakże druga część proponowanej inicjatywy obywatelskiej powinna zostać rozpatrzona również w świetle 
art. 79 TFUE. Na mocy tego przepisu, w celu wprowadzenia w życie Traktatów, można przyjąć unijne akty 
prawne na potrzeby wspólnej polityki imigracyjnej mającej na celu zapewnienie, na każdym etapie, skutecznego 
zarządzania przepływami migracyjnymi oraz zapobieganie nielegalnej imigracji i handlowi ludźmi i skuteczniejsze 
ich zwalczanie, między innymi w obszarze nielegalnej imigracji i nielegalnego pobytu, w tym wydalania 
i repatriacji osób przebywających bez zezwolenia. 

(8)  Z powyższych względów proponowana inicjatywa obywatelska nie wykracza w sposób oczywisty poza 
kompetencje Komisji w zakresie przedkładania wniosku dotyczącego aktu prawnego Unii w celu wprowadzenia 
w życie Traktatów. 

(9) Ponadto utworzono komitet obywatelski i wyznaczono osoby do kontaktów zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporzą
dzenia, a proponowana inicjatywa obywatelska nie jest oczywistym nadużyciem, jawnie niepoważna ani 
dokuczliwa ani w sposób oczywisty sprzeczna z wartościami Unii określonymi w art. 2 Traktatu o Unii 
Europejskiej. 

(10) Proponowana inicjatywa obywatelska „We are a welcoming Europe, let us help!” powinna zatem zostać zarejes
trowana, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Proponowana inicjatywa obywatelska „We are a welcoming Europe, let us help!” zostaje niniejszym zarejestrowana. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie w dniu 15 lutego 2018 r. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja skierowana jest do organizatorów (członków komitetu obywatelskiego) proponowanej inicjatywy 
obywatelskiej „We are a welcoming Europe, let us help!”, reprezentowanej przez Isabelle CHOPIN i Emmę BONINO, które 
pełnią funkcję osób wyznaczonych do kontaktów. 

Sporządzono w Brukseli dnia 14 lutego 2018 r. 

W imieniu Komisji 
Frans TIMMERMANS 

Wiceprzewodniczący  
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