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3
lipca
Komisja
Europejska
uruchomiła
zmodernizowaną
wersję
portalu
„Wyraź
swoją
opinię”.
(Portal
„Wyraź
swoją
opinię”
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say).
Jest to platforma internetowa, na której wszyscy obywatele, w
tym przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych,
mogą wypowiedzieć się na temat inicjatyw Komisji na kluczowych
etapach
procesu
legislacyjnego.
Dzięki
nowej
wersji
portalu
konsultacje Komisji i jej komunikacja z obywatelami powinny odbywać
się jeszcze sprawniej i zyskać na przejrzystości. Celem jest
ulepszenie procesu decyzyjnego UE dzięki wkładowi wnoszonemu za
pośrednictwem portalu przez wszystkie zainteresowane strony.
W nowej wersji portalu udoskonalono wyszukiwanie, dzięki czemu każdy
może łatwiej znaleźć najbardziej interesującą go inicjatywę Komisji.
Portal jest łatwiejszy w obsłudze – na głównej stronie jest
bezpośredni dostęp do najnowszych konsultacji dotyczących szczególnie
istotnych kwestii, np. w sprawie strategii na rzecz zrównoważonej i
inteligentnej mobilności, co ułatwi obywatelom wyrażenie opinii na ich
temat.
Za pośrednictwem portalu „Wyraź swoją opinię” obywatele i organizacje
mogą wypowiadać się na temat planów działania lub ocen skutków
planowanych
aktów
prawnych.
Mogą
również
uczestniczyć
w
12-tygodniowych konsultacjach publicznych dotyczących przygotowywanych
inicjatyw lub ocen skuteczności dotychczasowych działań UE. Ponadto
każdy może przedstawić uwagi na temat projektów aktów delegowanych i
wykonawczych.
Takie działania służące angażowaniu ogółu obywateli są niekiedy
uzupełniane
konsultacjami
ukierunkowanymi
na
uzyskanie
opinii
wybranych zainteresowanych stron. Najwłaściwsze narzędzie konsultacji
zawsze dobiera się do konkretnego przypadku w zależności od celu
konsultacji, grupy nią objętej oraz dostępności czasu i zasobów.
Społeczeństwo i zainteresowane strony mogą jednak zawsze proponować
sposoby
ograniczenia
obciążeń
regulacyjnych
i
usprawnienia
dotychczasowych
przepisów,
korzystając
ze
strony
„Zmniejsz
formalności”.
W latach 2015–2018 Komisja przeprowadziła 454 konsultacje społeczne.
Średnia liczba zgłaszanych uwag wzrosła z 461 w 2015 r. do 2 091 w
2018 r., nie licząc przypadków o wyjątkowo dużej ilości komentarzy,
jak w konsultacjach publicznych w sprawie ustaleń dotyczących czasu
letniego, w których zgłoszono ok 4,6 mln uwag.
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Liczba odpowiedzi waha się w zależności od charakteru poruszanego
zagadnienia. Od kwietnia 2017 r. Komisja zobowiązała się do tego, aby
kwestionariusze dotyczące najważniejszych inicjatyw były dostępne we
wszystkich językach urzędowych UE. W 2018 r. wszystkie konsultacje
publiczne były dostępne w co najmniej dwóch językach, a 71 % – we
wszystkich
językach
urzędowych
UE
(z
wyjątkiem
irlandzkiego).
Odpowiedzi można udzielać w dowolnym języku urzędowym UE.
Od 2017 r. w celu uzyskania opinii opublikowano 86 wstępnych ocen
skutków, 128 planów działania i 96 planów oceny. W odpowiedzi uzyskano
4 249 uwag. W okresie od lipca 2016 r. do grudnia 2018 r. Komisja
opublikowała 151 projektów aktów delegowanych i 191 projektów aktów
wykonawczych. W odpowiedzi na nie uzyskano odpowiednio 1 576 i 1 770
uwag.
Portal
„Wyraź
swoją
opinię” https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say
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