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(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/714
z dnia 7 marca 2019 r.
zastępujące załącznik I oraz zmieniające załączniki II i VII do rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 w sprawie inicjatywy obywatelskiej
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. 16,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Art. 7 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 211/2011 stanowi, że w co najmniej jednej czwartej państw członkowskich
minimalna liczba sygnatariuszy inicjatywy obywatelskiej powinna odpowiadać liczbie posłów do Parlamentu
Europejskiego wybieranych w danym państwie członkowskim pomnożonej przez 750. Te minimalne liczby
określono w załączniku I do tego rozporządzenia.

(2)

W dniu 29 marca 2017 r. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej („Zjednoczone
Królestwo”) złożyło notyfikację o zamiarze wystąpienia z Unii na podstawie art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej.
Traktaty przestaną mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa od dnia wejścia w życie umowy
o wystąpieniu lub, w przypadku jej braku, dwa lata po notyfikacji, tj. od dnia 30 marca 2019 r., chyba że Rada
Europejska w porozumieniu ze Zjednoczonym Królestwem podejmie jednomyślnie decyzję o przedłużeniu tego
okresu.

(3)

W dniu 28 czerwca 2018 r. Rada Europejska przyjęła decyzję Rady Europejskiej (UE) 2018/937 (2) ustanawiającą
skład Parlamentu Europejskiego. Decyzja ta, która weszła w życie w dniu 3 lipca 2018 r., ustanawia liczbę
posłów wybieranych do Parlamentu Europejskiego w poszczególnych państwach członkowskich na kadencję
parlamentarną 2019–2024, która rozpoczyna się w dniu 2 lipca 2019 r.
Aby odzwierciedlić te zasady w odniesieniu do minimalnej liczby sygnatariuszy określonej w załączniku I do
rozporządzenia (UE) nr 211/2011, należy zmienić załącznik I do rozporządzenia (UE) nr 211/2011. Zmiana ta
powinna zacząć obowiązywać z dniem 2 lipca 2019 r., kiedy to rozpocznie się kadencja parlamentarna 2019–
2024. Jeżeli jednak dwuletni okres, o którym mowa w art. 50 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, zostanie
przedłużony na okres po tej dacie, zmiana powinna mieć zastosowanie po upływie przedłużonego okresu. Dla
jasności przepisów należy zastąpić załącznik I.

(4)

Art. 4 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 211/2011 stanowi, że organizatorzy proponowanej inicjatywy obywatelskiej
dokonują jej rejestracji w rejestrze Komisji, dostarczając informacje określone w załączniku II do tego rozporzą
dzenia.

(1) Dz.U. L 65 z 11.3.2011, s. 1.
(2) Decyzja Rady Europejskiej (UE) 2018/937 z dnia 28 czerwca 2018 r. ustanawiająca skład Parlamentu Europejskiego (Dz.U. L 165
I z 2.7.2018, s. 1).
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(5)

Art. 9 rozporządzenia (UE) nr 211/2011 stanowi, że w celu przedłożenia Komisji inicjatywy obywatelskiej
organizatorzy powinni korzystać z formularza określonego w załączniku VII do tego rozporządzenia.

(6)

Formularze w załącznikach II i VII do rozporządzenia (UE) nr 211/2011 zawierają przypis, w którym znajdują
się informacje na temat sposobu przetwarzania danych osobowych organizatorów i sponsorów. Informacje
zawarte w tym przypisie należy skrócić i uprościć, aby uniknąć mylenia ich z oświadczeniem o ochronie
prywatności stosowanym w odnośnym przetwarzaniu danych.

(7)

Tekst przypisów zawiera odniesienie do rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (3).
Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 zostało uchylone i zastąpione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2018/1725 z dniem 11 grudnia 2018 r. (4). Odniesienie do rozporządzenia (WE) nr 45/2001 należy
zatem z tych przypisów usunąć.

(8)

Należy zatem zastąpić załącznik I do rozporządzenia (UE) nr 211/2011 oraz odpowiednio zmienić załączniki II
i VII do tego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
W rozporządzeniu (UE) nr 211/2011 wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik I zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia;
2) w załączniku II tekst przypisu (1) otrzymuje brzmienie:
„(1) W rejestrze online Komisji publicznie udostępnione zostaną jedynie: imiona i nazwiska organizatorów, adresy email osób do kontaktu oraz informacje dotyczące źródeł wsparcia i finansowania.
Osoby, których dane dotyczą, mają prawo sprzeciwić się publikacji swoich danych osobowych, podając
uzasadnione powody związane z ich szczególną sytuacją.”;
3) w załączniku VII tekst przypisu (1) otrzymuje brzmienie:
„(1) W rejestrze online Komisji publicznie udostępnione zostaną jedynie: imiona i nazwiska organizatorów, adresy email osób do kontaktu oraz informacje dotyczące źródeł wsparcia i finansowania.
Osoby, których dane dotyczą, mają prawo sprzeciwić się publikacji swoich danych osobowych, podając
uzasadnione powody związane z ich szczególną sytuacją.”.

Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.
Art. 1 pkt 1 stosuje się od dnia 2 lipca 2019 r. lub od dnia następującego po dniu, w którym Traktaty przestają mieć
zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa zgodnie z art. 50 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, w zależności od tego,
która z tych dat jest późniejsza.
(3) Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8
z 12.1.2001, s. 1).
4
( ) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39).
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Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 7 marca 2019 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK
MINIMALNA LICZBA SYGNATARIUSZY PRZYPADAJĄCA NA PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE

Belgia

15 750

Bułgaria

12 750

Czechy

15 750

Dania

10 500

Niemcy

72 000

Estonia

5 250

Irlandia

9 750

Grecja

15 750

Hiszpania

44 250

Francja

59 250

Chorwacja
Włochy

9 000
57 000

Cypr

4 500

Łotwa

6 000

Litwa

8 250

Luksemburg

4 500

Węgry

15 750

Malta

4 500

Niderlandy

21 750

Austria

14 250

Polska

39 000

Portugalia

15 750

Rumunia

24 750

Słowenia

6 000

Słowacja

10 500

Finlandia

10 500

Szwecja

15 750

