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_____________________________________________________________

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În temeiul articolului 11 din TUE, 
inițiativa cetățenească europeană (ICE) 
face parte integrantă din spațiile oferite 
cetățenilor Uniunii pentru a schimba 
opinii cu privire la toate domeniile de 
politică ale Uniunii, pentru a participa la 
un dialog transparent, deschis și regulat 
cu instituțiile Uniunii și pentru a se 
asigura că acțiunile Uniunii sunt coerente 
și transparente. În plus, ICE le permite 
cetățenilor Uniunii să invite Comisia să 
prezinte o propunere legislativă. ICE 
impune instituțiilor Uniunii angajamente 
pentru a face cât mai eficace exercitarea 
drepturilor cetățenilor Uniunii, însă 
cetățenii au obligația de a respecta 
principiile și normele prevăzute pentru 
implicarea lor în viața democratică a 
Uniunii, în special cele care 
reglementează funcționarea democratică 
a Uniunii. 
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Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În rezoluția sa referitoare la inițiativa 
cetățenească europeană din 28 octombrie 
201525, Parlamentul European a solicitat 
Comisiei să revizuiască Regulamentul 
(UE) nr. 211/2011 și Regulamentul de 
punere în aplicare (UE) nr. 1179/2011 al 
Comisiei.

(4) În Rezoluția sa din 28 octombrie 
2015 referitoare la inițiativa cetățenească 
europeană25 și în contextul pregătirii 
raportului din proprie inițiativă cu 
caracter legislativ (2017/2024(INL), 
Parlamentul European a invitat Comisia să 
evalueze în detaliu și să modifice cât mai 
curând posibil Regulamentul (UE) 
nr. 211/2011 și Regulamentul de punere în 
aplicare (UE) nr. 1179/2011 al Comisiei. 

__________________ __________________
25 2014/2257(INI). 25 2014/2257(INI).

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În cursul procesului care a condus 
la revizuirea ICE, o serie de organizații și 
organisme ale Uniunii, în special 
Comitetul Economic și Social European, 
au contribuit la eliminarea lacunelor din 
Regulamentul (UE) nr. 211/20111a, 
oferind un sprijin valoros organizatorilor 
de ICE, creând o platformă de discuții 
despre îmbunătățirea respectivului 
regulament și acordând consiliere și 
facilitare instituționale grupului de 
organizatori, prin organizarea de audieri 
la sediul lor și prin încurajarea 
participării democratice în cadrul 
Uniunii. 
___________________
1a Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 privind inițiativa 
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cetățenească (JO L 65, 11.3.2011).

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Obiectivul prezentului regulament 
este ca inițiativa cetățenească europeană să 
devină mai accesibilă, mai puțin 
împovărătoare și mai ușor de utilizat pentru 
organizatori și susținători, în vederea 
valorificării pe deplin a potențialului 
inițiativei cetățenești europene ca 
instrument pentru stimularea dezbaterii și a 
participării cetățenilor la nivelul Uniunii 
și în vederea aducerii Uniunea mai 
aproape de cetățenii săi.

(5) Obiectivul prezentului regulament 
este ca inițiativa cetățenească europeană să 
devină mai accesibilă, mai puțin 
împovărătoare și mai ușor de utilizat pentru 
organizatori și susținători și să fie 
consolidat cursul dat acesteia, în vederea 
valorificării pe deplin a potențialului ei ca 
instrument pentru stimularea dezbaterii și 
încurajarea cât mai multor cetățeni ai 
Uniunii să influențeze procesul decizional 
al Uniunii, aducând-o mai aproape de 
cetățenii săi și întărind, astfel, principiului 
democrației și a funcționării democratice 
a Uniunii.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pentru realizarea acestor obiective, 
procedurile și condițiile necesare pentru o 
inițiativă cetățenească europeană ar trebui 
să fie clare, simple, ușor de aplicat și 
proporționale cu natura acestui instrument. 
Acestea ar trebui să asigure un echilibru 
judicios între drepturi și obligații.

(6) Pentru realizarea acestor obiective, 
procedurile și condițiile necesare pentru 
inițiativa cetățenească europeană ar trebui 
să fie eficace, transparente, clare, simple, 
ușor de aplicat, inclusiv pentru persoanele 
cu dizabilități, și proporționale cu natura 
acestui instrument. Acestea ar trebui să 
asigure un echilibru judicios între drepturi 
și obligații și să garanteze că Comisia dă 
curs în mod corespunzător inițiativelor 
reușite.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
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Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pentru a se asigura faptul că o 
inițiativă este reprezentativă și pentru a se 
asigura condiții similare pentru cetățenii 
care susțin o inițiativă, este de asemenea 
indicat să se stabilească numărul minim de 
semnatari care provin din fiecare dintre 
aceste state membre. Numărul minim de 
semnatari necesar în fiecare stat membru ar 
trebui să corespundă rezultatului înmulțirii 
cu 750 a numărului de deputați în 
Parlamentul European aleși în fiecare stat 
membru.

(10) Pentru a se asigura faptul că o 
inițiativă este reprezentativă și pentru a se 
asigura condiții similare pentru cetățenii 
care susțin o inițiativă, este de asemenea 
indicat să se stabilească numărul minim de 
semnatari care provin din fiecare dintre 
aceste state membre. Numărul minim de 
semnatari necesar în fiecare stat membru ar 
trebui să fie în mod proporțional 
descrescător și să corespundă rezultatului 
înmulțirii numărului de deputați în 
Parlamentul European aleși în fiecare stat 
membru cu numărul total de deputați în 
Parlamentul European.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Fiecare cetățean al Uniunii ar 
trebui să aibă dreptul de a susține o 
inițiativă pe hârtie sau online, în condiții 
similare, indiferent de statul membru de 
cetățenie sau de reședință.

(11) Ar trebui să fie posibilă utilizarea 
limbilor regionale sau minoritare pentru 
ca inițiativa cetățenească europeană să 
devină mai favorabilă incluziunii și mai 
vizibilă, în scopul promovării și difuzării 
ICE, precum și al colectării de semnături.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pentru ca inițiativa cetățenească 
europeană să devină mai accesibilă și 
pentru a oferi sprijin cetățenilor și 
organizatorilor, Comisia ar trebui să 
furnizeze informații și asistență 
organizatorilor și să pună la dispoziție o 
platformă de colaborare online care să 
ofere un forum de discuții specializat, 

(13) Pentru ca inițiativa cetățenească 
europeană să devină mai accesibilă, 
Comisia ar trebui să furnizeze informații 
clare, exacte și complete și asistență 
juridică și practică organizatorilor, 
punând la dispoziție o platformă de 
colaborare online. Platforma ar trebui să 
ofere un forum de discuții specializat, 
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precum și informații și sfaturi cu privire la 
inițiativa cetățenească europeană. Pentru 
a asigura apropierea de cetățeni, statele 
membre ar trebui să instituie unul sau mai 
multe puncte de contact pe teritoriile lor 
respective care să furnizeze cetățenilor 
informații și asistență cu privire la 
inițiativa cetățenească europeană.

informații și sfaturi despre inițiativa 
cetățenească europeană. Aceasta ar trebui 
să fie gestionată și actualizată, sub 
controlul administrativ al Comisiei, de 
organizații independente și experți 
externi, cu experiență dovedită în 
organizarea de ICE, care ar trebui să aibă 
dreptul să participe la forumul de discuții. 
Pentru a asigura apropierea de cetățeni, 
statele membre ar trebui să instituie, pe 
teritoriile lor respective, unul sau mai 
multe puncte de contact accesibile 
persoanelor cu dizabilități care să 
furnizeze cetățenilor informații și 
asistență juridică și practică privind 
inițiativa cetățenească europeană, astfel, 
crescând gradul de sensibilizare și 
promovând dezbaterea referitoare la 
inițiativele în curs la nivel național. În 
cazul în care la nivel național există 
instrumentele similare ICE, punctele de 
contact ar trebui să fie conectate 
îndeaproape cu serviciile sau platformele 
care oferă sprijin pentru utilizarea 
instrumentelor naționale respective. 
Respectivele puncte de contact ar trebui 
să funcționeze ca ghișee unice care să-i 
ajute pe organizatori, oferindu-le 
informații cuprinzătoare și consultanță 
tehnică și juridică specifică.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pentru a face inițiativa cetățenească 
europeană mai accesibilă și ținând seama 
de faptul că procedurile și condițiile 
necesare pentru o inițiativă cetățenească 
europeană ar trebui să fie clare, simple, 
ușor de aplicat și proporționale, este 
indicată înregistrarea parțială a unei 
inițiative în cazurile în care doar o parte 
sau unele părți ale inițiativei îndeplinesc 
cerințele pentru înregistrare prevăzute de 
prezentul regulament. Inițiativele ar trebui 

(16) Pentru a face inițiativa cetățenească 
europeană eficientă și mai accesibilă și 
ținând seama de faptul că procedurile și 
condițiile necesare pentru o inițiativă 
cetățenească europeană ar trebui să fie 
clare, simple, ușor de aplicat și 
proporționale, este indicată înregistrarea 
parțială a unei inițiative în cazurile în care 
doar o parte sau unele părți ale inițiativei 
îndeplinesc cerințele pentru înregistrare 
prevăzute de prezentul regulament. 
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înregistrate parțial atunci când niciuna din 
părțile lor semnificative, cum ar fi 
obiectivele lor principale, nu se află vădit 
în afara sferei de competență a Comisiei în 
ceea ce privește prezentarea unei propuneri 
de act juridic al Uniunii în scopul punerii 
în aplicare a tratatelor și când sunt 
îndeplinite toate celelalte cerințe în materie 
de înregistrare. Ar trebui să se asigure 
claritate și transparență în ceea ce privește 
partea înregistrată, iar potențialii semnatari 
ar trebui informați cu privire la partea 
înregistrată a inițiativei și cu privire la 
faptul că se colectează declarații de 
susținere numai în legătură cu partea 
înregistrată.

Inițiativele ar trebui înregistrate parțial 
atunci când niciuna din părțile lor 
semnificative, cum ar fi obiectivele lor 
principale, nu se află vădit în afara sferei 
de competență a Comisiei în ceea ce 
privește prezentarea unei propuneri de act 
juridic al Uniunii în scopul punerii în 
aplicare a tratatelor și când sunt îndeplinite 
toate celelalte cerințe în materie de 
înregistrare. Ar trebui să se asigure claritate 
și transparență în ceea ce privește partea 
înregistrată, iar potențialii semnatari ar 
trebui informați cu privire la partea 
înregistrată a inițiativei și cu privire la 
faptul că se colectează declarații de 
susținere numai în legătură cu partea 
înregistrată. Opțiunea de a realiza 
înregistrarea parțială a unei inițiative nu 
ar trebui să aducă atingere obligației 
Comisiei de a-și justifica pe deplin decizia 
în această privință.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Pentru a se promova participarea și 
dezbaterea publică în problemele aduse în 
discuție prin inițiative, atunci când la 
Comisie se depune o inițiativă care este 
susținută de numărul necesar de semnatari 
și care îndeplinește celelalte cerințe 
stabilite în prezentul regulament, grupul de 
organizatori ar trebui să aibă dreptul de a 
prezenta inițiativa respectivă în cadrul unei 
audieri publice la nivelul Uniunii. 
Audierea publică ar trebui să fie 
organizată în comun de către Comisie și 
Parlamentul European în termen de trei 
luni de la depunerea inițiativei, iar în 
cadrul său ar trebui să se asigure 
reprezentarea echilibrată a intereselor 
publice și private relevante și 
reprezentarea Comisiei la un nivel 
corespunzător. Celelalte instituții și organe 

(23) Pentru a se promova participarea și 
dezbaterea publică în problemele aduse în 
discuție prin inițiative, atunci când la 
Comisie se depune o inițiativă care este 
susținută de numărul necesar de semnatari 
și care îndeplinește celelalte cerințe 
stabilite în prezentul regulament, grupul de 
organizatori ar trebui să aibă dreptul de a 
prezenta inițiativa respectivă în cadrul unei 
audieri publice la nivelul Uniunii. 
Parlamentul European ar trebui să 
organizeze respectiva audiere publică în 
termen de trei luni de la depunerea 
inițiativei la Comisie. Parlamentul 
European ar trebui să asigure o 
reprezentare echilibrată a intereselor 
actorilor relevanți, inclusiv ale societății 
civile, partenerilor sociali și experților, 
precum și reprezentarea Consiliului și a 
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consultative ale Uniunii, precum și părțile 
interesate ar trebui să aibă posibilitatea de a 
participa la audiere.

Comisiei la un nivel corespunzător. 
Celelalte instituții și organe consultative 
ale Uniunii, în special Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor, precum și părțile interesate ar 
trebui să aibă posibilitatea de a participa la 
audiere. .

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Pentru a evalua sprijinul politic 
pentru o inițiativă, Parlamentul 
European, instituția care reprezintă 
cetățenii Uniunii, ar trebui să aibă dreptul 
de a organiza o dezbatere, în conformitate 
cu propriul său Regulament de 
procedură, în timpul sesiunii sale plenare, 
cu privire la acțiunile întreprinse de 
Comisie pentru a da curs comunicării sale 
privind inițiativele prezentate cu succes. 
Dezbaterea ar putea fi încheiată prin 
adoptarea unei propuneri de rezoluție 
care ar putea, de asemenea, să sugereze 
declanșarea mecanismului prevăzut la 
articolul 225 din TFUE, dacă Comisia nu 
prezintă o propunere de act juridic.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Pentru a asigura participarea efectivă 
a cetățenilor la viața democratică a Uniunii, 
Comisia ar trebui să examineze inițiativele 
valabile și să răspundă la acestea. Prin 
urmare, Comisia ar trebui să își prezinte, în 
termen de cinci luni de la primirea 
inițiativei, concluziile juridice și politice și 
acțiunea pe care intenționează să o 

(24) Pentru a asigura participarea efectivă 
a cetățenilor la viața democratică a Uniunii, 
Comisia ar trebui să examineze inițiativele 
valabile care au atins numărul necesar de 
declarații de susținere de cel puțin un 
milion și să răspundă la acestea. Prin 
urmare, Comisia ar trebui să își prezinte, în 
termen de șase luni de la primirea 
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întreprindă. Comisia ar trebui să explice în 
mod clar, comprehensibil și detaliat 
motivele acțiunii pe care intenționează să o 
întreprindă și să își facă cunoscute 
motivele pentru care nu intenționează să 
întreprindă vreo acțiune.

inițiativei, concluziile juridice și politice și 
acțiunea pe care intenționează să o 
întreprindă. Comisia ar trebui să explice în 
mod clar, comprehensibil și detaliat 
motivele acțiunii pe care intenționează să o 
întreprindă, în special, dacă va prezenta o 
propunere de act juridic și, de asemenea, 
să își facă cunoscute motivele pentru care 
nu intenționează să întreprindă vreo 
acțiune. O inițiativă valabilă nu ar trebui 
să aducă atingere dreptului de inițiativă al 
Comisiei.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Sprijinul și finanțarea pentru 
inițiative ar trebui să fie transparente. Prin 
urmare, grupul de utilizatori ar trebui să 
comunice informații actualizate despre 
sursele de sprijin și de finanțare a 
inițiativelor lor în perioada cuprinsă între 
data la care este înregistrată inițiativa și 
data la care aceasta este depusă la Comisie. 
Entitățile, în special organizațiile care 
contribuie, în temeiul tratatelor, la 
formarea conștiinței politice europene și la 
exprimarea voinței cetățenilor Uniunii, ar 
trebui să fie în măsură să promoveze 
inițiativele și să acorde sprijin și finanțare 
pentru acestea, dacă respectă procedurile și 
condițiile prevăzute în prezentul 
regulament și dacă acționează în deplină 
transparență.

(25) Sprijinul și finanțarea pentru 
inițiative ar trebui să fie transparente și 
responsabile. Prin urmare, grupul de 
utilizatori ar trebui să comunice informații 
actualizate și detaliate despre sursele de 
sprijin și de finanțare a inițiativelor lor în 
perioada cuprinsă între data la care este 
înregistrată inițiativa și data la care aceasta 
este depusă la Comisie. Aceste grupuri de 
organizatori ar trebui să prezinte periodic 
un raport privind toate sursele lor de 
finanțare, iar Comisia ar trebui înscrie 
aceste surse într-un mod vizibil în 
registru. Entitățile, în special organizațiile 
care contribuie, în temeiul tratatelor, la 
formarea conștiinței politice europene și la 
exprimarea voinței cetățenilor Uniunii, ar 
trebui să fie în măsură să promoveze 
inițiativele și să acorde sprijin și finanțare 
pentru acestea, dacă respectă procedurile și 
condițiile prevăzute în prezentul 
regulament și dacă acționează în deplină 
transparență. Pentru a crește transparența 
finanțării activităților ICE și vizibilitatea 
ICE ca instrument pentru implicarea 
cetățenilor, prezentul regulament ar 
trebui să dispună de propriul său program 
financiar. Un astfel de program financiar 
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ar trebui să contribuie la susținerea 
entităților și organizațiilor care 
promovează implicarea și participarea 
cetățenilor la viața democratică a Uniunii, 
în special prin sensibilizarea publicului cu 
privire la instrumentul inițiativei 
cetățenești europene, ca mijloc de 
promovare a democrației participative la 
nivelul Uniunii și de contribuție la 
finanțarea sprijinului tehnic sau juridic 
care urmează să fie pus la dispoziția 
organizatorilor de ICE cu titlu gratuit.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Prezentul regulament respectă 
drepturile fundamentale și principiile 
stabilite în Carta drepturilor fundamentale 
a Uniunii Europene, în special la articolul 
8.

(32) Prezentul regulament respectă 
drepturile fundamentale și principiile 
stabilite în Carta drepturilor fundamentale 
a Uniunii Europene.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin prezentul regulament se stabilesc 
procedurile și condițiile necesare pentru o 
inițiativă prin care Comisia Europeană este 
invitată să prezinte, în limitele atribuțiilor 
sale, o propunere corespunzătoare în 
materii în care cetățenii Uniunii consideră 
că este necesar un act juridic al Uniunii, în 
vederea aplicării tratatelor („inițiativa 
cetățenească europeană” sau „inițiativa”).

Prin prezentul regulament se stabilesc 
procedurile și condițiile necesare pentru o 
inițiativă prin care Comisia Europeană este 
invitată să prezinte, în limitele atribuțiilor 
sale, o propunere corespunzătoare în 
materii în care cetățenii Uniunii consideră 
că este necesar un act juridic al Uniunii, în 
vederea punerii în aplicare a tratatelor 
(„inițiativa cetățenească europeană” sau 
„inițiativa”).

Amendamentul 16



PE635.375/ 10

RO

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cetățenii care își au reședința în alte state 
membre decât cele ai căror resortisanți 
sunt au dreptul de a susține o inițiativă fie 
în statul membru de reședință, fie în statul 
membru ai cărui resortisanți sunt.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre și Comisia adoptă toate 
dispozițiile necesare pentru a facilita 
exercitarea de către persoanele cu 
dizabilități a dreptului lor de a susține o 
inițiativă cetățenească.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b)  în cel puțin un sfert din statele 
membre, numărul de semnatari este, la data 
înregistrării inițiativei, cel puțin egal cu 
numărul minim prevăzut în anexa I, care 
corespunde rezultatului înmulțirii cu 750 a 
numărului de deputați în Parlamentul 
European aleși în fiecare stat membru.

(b)  în cel puțin un sfert din statele 
membre, numărul de semnatari este, la data 
înregistrării inițiativei, cel puțin egal cu 
numărul minim prevăzut în anexa I, care 
corespunde rezultatului înmulțirii 
numărului de deputați în Parlamentul 
European aleși în fiecare stat membru cu 
numărul total de deputați în Parlamentul 
European.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În sensul alineatului (1), la 
numărarea semnatarilor se ține cont de 
statul membru de cetățenie.

2. În sensul alineatului (1), la 
numărarea semnatarilor se ține cont de 
statul membru de cetățenie, indiferent de 
locul în care semnatarul a semnat 
declarația de susținere.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia le oferă cetățenilor și 
grupurilor de organizatori, la cerere, 
informații și asistență cu privire la 
inițiativa cetățenească europeană.

1. Comisia le oferă cetățenilor și 
grupurilor de organizatori, la cerere, 
informații ușor accesibile, clare, exacte și 
cuprinzătoare și asistență profesională și 
juridică adecvată cu privire la inițiativa 
cetățenească europeană.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comisia pune la dispoziție o 
platformă de colaborare online prin care 
cetățenilor și grupurilor de organizatori li 
se oferă un forum de discuții, informații și 
sfaturi cu privire la inițiativa cetățenească 
europeană.

2. Comisia pune la dispoziție o 
platformă de colaborare online, pentru a 
sprijini schimbul de informații și bune 
practici între părțile interesate, inclusiv 
între grupurile de organizatori, experții 
independenți, ONG-uri și alte instituții și 
organe ale Uniunii.
Respectiva platformă oferă cetățenilor și 
grupurilor de organizatori un forum de 
discuții și informații, precum și sfaturi 
practice și juridice despre inițiativa 
cetățenească europeană.
Platforma de colaborare online este ușor 
de utilizat și accesibilă persoanelor cu 
dizabilități.
Ea este gestionată și actualizată, sub 
controlul administrativ al Comisiei, de 
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organizații independente și experți 
externi, cu experiență dovedită în 
organizarea de ICE, care pot să participe 
și la forumul de discuții.
După publicarea prezentului regulament, 
Comisia elaborează, în timp util, un ghid 
al utilizatorilor, pentru a facilita 
înțelegerea inițiativei cetățenești 
europene.

Costurile de exploatare și de întreținere a 
platformei de colaborare online sunt 
suportate din bugetul general al Uniunii 
Europene.

Costurile de exploatare și de întreținere a 
platformei de colaborare online sunt 
suportate din bugetul general al Uniunii 
Europene.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Comisia pune la dispoziție un 
registru online („registrul”) care le permite 
grupurilor de organizatori să își gestioneze 
inițiativa pe tot parcursul procedurii. 
Registrul cuprinde un site web public în 
care se oferă informații despre inițiativa 
cetățenească europeană în general și despre 
inițiativele specifice și statutul acestora.

3. Comisia pune la dispoziția publicului 
un registru online („registrul”) care le 
permite grupurilor de organizatori să își 
gestioneze inițiativa pe tot parcursul 
procedurii. Registrul cuprinde un site web 
public în care se oferă informații clare, 
exacte și complete despre inițiativa 
cetățenească europeană în general și despre 
inițiativele specifice și statutul acestora, 
inclusiv numărul de declarații de 
susținere colectate și finanțarea declarată, 
comunicate de grupul de organizatori. 
Comisia actualizează registrul periodic și 
ține o evidență a informațiilor furnizate 
de grupul de organizatori într-un mod 
vizibil și ușor accesibil.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. După ce înregistrează o inițiativă în 4. După ce înregistrează o inițiativă în 
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conformitate cu articolul 6, Comisia 
asigură traducerea conținutului inițiativei 
respective în toate limbile oficiale ale 
Uniunii, în vederea publicării acesteia în 
registru și a utilizării sale pentru colectarea 
declarațiilor de susținere în conformitate cu 
prezentul regulament. Grupurile de 
organizatori pot, în plus, să asigure 
traducerea, în toate limbile oficiale ale 
Uniunii, atât a anexei, în vederea publicării 
acesteia în registru, cât și a eventualului 
proiect de act juridic menționat în anexa II 
și depus în conformitate cu articolul 6 
alineatul (2).

conformitate cu articolul 6, Comisia 
asigură traducerea conținutului inițiativei 
respective în toate limbile oficiale ale 
Uniunii, în vederea publicării acesteia în 
registru și a utilizării sale pentru colectarea 
declarațiilor de susținere în conformitate cu 
prezentul regulament. Grupurile de 
organizatori pot, în plus, să solicite 
Comisiei să asigure traducerea, în toate 
limbile oficiale ale Uniunii, atât a anexei, 
în vederea publicării acesteia în registru, 
cât și a eventualului proiect de act juridic 
menționat în anexa II și depus în 
conformitate cu articolul 6 alineatul (2, cu 
condiția ca aceste traduceri să nu 
depășească limitele stabilite în anexa II. 
Toate traducerile care depășesc aceste 
limite rămân în sarcina grupului de 
organizatori.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Fiecare stat membru creează unul sau 
mai multe puncte de contact care oferă 
informații și asistență grupurilor de 
organizatori în procesul de lansare a unei 
inițiative cetățenești europene.

6. Fiecare stat membru creează unul sau 
mai multe puncte de contact digitale și 
fizice, consacrate ICE, care oferă 
informații de natură practică și juridică, 
consiliere și asistență grupurilor de 
organizatori în procesul de lansare a unei 
inițiative cetățenești europene. Fiecare stat 
membru și Comisia se asigură că punctele 
de contact colaborează îndeaproape cu 
serviciile relevante ale Comisiei și cu 
reprezentanțele sale din statele membre. 
Consilierea cuprinde informații privind 
crearea unei entități juridice, în 
conformitate cu legislația națională a 
unui stat membru, conform articolului 5 
alineatul (7); asistența este pusă la 
dispoziție gratuit în formate accesibile 
persoanelor cu handicap.
Statele membre încurajează autoritățile 
naționale, regionale și locale să 
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sensibilizeze cetățenii și să le ofere 
acestora informații privind inițiativa 
cetățenească europeană.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Inițiativele trebuie să fie pregătite și 
gestionate de un grup de cel puțin șapte 
persoane fizice („grupul de organizatori”). 
Deputații în Parlamentul European nu sunt 
puși la socoteală.

1. Inițiativele trebuie să fie pregătite și 
gestionate de un grup de persoane fizice 
(„grupul de organizatori”), a cărui 
componență trebuie să corespundă cel 
puțin unui sfert din statele membre. 
Deputații în Parlamentul European și 
deputații în parlamentele naționale nu 
sunt puși la socoteală.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Pe întreg parcursul etapei de 
organizare care precedă înregistrarea 
unei propuneri de inițiativă cetățenească, 
organizatorii pot solicita sprijinul 
punctelor de contact ICE, al Europe 
Direct sau al serviciilor pentru ICE ale 
Comisiei, care oferă asistență și consiliere 
complete gratuite și funcționează, atunci 
când este posibil, ca ghișee unice pentru a 
orienta organizatorii către sursele 
pertinente de informații și către serviciile 
în măsură să acorde consultanță tehnică 
și juridică specifice.
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Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Membrii grupului de organizatori 
trebuie să fie cetățeni ai Uniunii, să fi 
împlinit vârsta legală care le permite să 
voteze în alegerile pentru Parlamentul 
European și să reprezinte ca rezidenți cel 
puțin șapte state membre diferite.

2. Membrii grupului de organizatori 
trebuie să fie cetățeni ai Uniunii, să fi 
împlinit vârsta legală care le permite să 
voteze în alegerile pentru Parlamentul 
European și să reprezinte ca rezidenți cel 
puțin un sfert din statele membre.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) inițiativa nu contravine vădit 
valorilor Uniunii prevăzute la articolul 2 
din Tratatul privind Uniunea Europeană.

(e) inițiativa nu contravine vădit 
valorilor Uniunii prevăzute la articolul 2 
din Tratatul privind Uniunea Europeană și 
drepturilor consacrate în Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În acest caz, grupul de organizatori poate 
să modifice inițiativa în sensul celor 
apreciate de Comisie, pentru a asigura 
conformitatea inițiativei cu cerința stabilită 
la alineatul (3) litera (c), să mențină 
inițiativa inițială sau să o retragă. Grupul 
de organizatori își aduce alegerea făcută la 
cunoștința Comisiei în termen de o lună de 
la primirea aprecierii Comisiei și a 
motivelor care stau la baza acesteia și, dacă 
este cazul, transmite modificări ale 
informațiilor menționate în anexa II pentru 

În acest caz, grupul de organizatori poate 
să modifice inițiativa în sensul celor 
apreciate de Comisie, pentru a asigura 
conformitatea inițiativei cu cerința stabilită 
la alineatul (3) litera (c), să mențină 
inițiativa inițială sau să o retragă. Grupul 
de organizatori își aduce alegerea făcută la 
cunoștința Comisiei în termen de două luni 
de la primirea aprecierii Comisiei și a 
motivelor care stau la baza acesteia și, dacă 
este cazul, transmite modificări ale 
informațiilor menționate în anexa II pentru 
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a înlocui inițiativa inițială. a înlocui inițiativa inițială.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4 – paragraful 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) înregistrează parțial inițiativa, dacă 
niciuna din părțile sale semnificative, 
cum ar fi principalele sale obiective, nu se 
află vădit în afara cadrului de competențe 
ale Comisiei pe baza cărora aceasta poate 
prezenta propuneri de acte juridice ale 
Uniunii în scopul punerii în aplicare a 
tratatelor;

(b) înregistrează parțial inițiativa, dacă o 
parte a acesteia nu se află vădit în afara 
cadrului de competențe ale Comisiei pe 
baza cărora aceasta poate prezenta 
propuneri de acte juridice ale Uniunii în 
scopul punerii în aplicare a tratatelor;

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. În cazul inițiativelor a căror 
înregistrare a fost refuzată sau care au fost 
înregistrate numai parțial, în conformitate 
cu alineatul (4), Comisia informează 
grupul de organizatori cu privire la 
motivele deciziei sale și la toate căile de 
atac judiciare și extrajudiciare la care 
poate recurge acesta.

7. În cazul inițiativelor a căror 
înregistrare a fost refuzată sau care au fost 
înregistrate numai parțial, în conformitate 
cu alineatul (4), Comisia informează 
grupul de organizatori, oferind detalii 
complete, cu privire la motivele deciziei 
sale, permițând grupului de organizatori 
să efectueze o evaluare detaliată a 
motivelor refuzului acesteia, inclusiv în 
ceea ce privește temeiul sau temeiurile 
juridice propuse. Această evaluare ar 
trebui să țină seama de informațiile 
cuprinse în anexa menționată la punctul 
8 din anexa II, dacă sunt disponibile. 
Toate deciziile privind refuzul de a 
înregistra sau de a înregistra parțial o 
inițiativă se publică pe site-ul inițiativei 
cetățenești europene.
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Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

7a. În ceea ce privește prezentul articol, 
ar trebui să se acorde o atenție deosebită 
articolului 296 alineatul (2) din TFUE și 
articolului 41 din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene.

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate declarațiile de susținere se colectează 
într-o perioadă de maximum 12 luni de la 
data stabilită de grupul de organizatori 
(„perioada de colectare”), fără a se aduce 
atingere articolului 11 alineatul (6). Data în 
chestiune nu poate surveni mai târziu de 
trei luni de la înregistrarea inițiativei în 
conformitate cu articolul 6.

Toate declarațiile de susținere se colectează 
într-o perioadă de maximum 12 luni de la 
data stabilită de grupul de organizatori 
(„perioada de colectare”), fără a se aduce 
atingere articolului 11 alineatul (6). Data în 
chestiune nu poate surveni mai târziu de 
șase luni de la înregistrarea inițiativei în 
conformitate cu articolul 6.

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care dorește să pună capăt 
colectării de declarații de susținere înainte 
de încheierea celor 12 luni de la începerea 
perioadei de colectare, grupul de 
organizatori trebuie să aducă la cunoștința 
Comisie data la care ia sfârșit perioada de 
colectare.

În cazul în care, în cursul perioadei de 
colectare, dorește să pună capăt colectării 
de declarații de susținere înainte de 
încheierea unei perioade de 12 luni, grupul 
de organizatori trebuie să aducă la 
cunoștința Comisiei această intenție cu cel 
puțin zece zile înainte de data la care ia 
sfârșit perioada de colectare.

Amendamentul 35
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Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În scopul colectării online de declarații de 
susținere, Comisia creează și exploatează, 
până la 1 ianuarie 2020, un sistem 
centralizat de colectare online, în 
conformitate cu Decizia (UE, Euratom) 
2017/46 a Comisiei din 10 ianuarie 2017.

În scopul colectării online a declarațiilor 
de susținere, Comisia creează și 
exploatează, până la 1 ianuarie 2020, un 
sistem centralizat de colectare online, în 
conformitate cu Decizia (UE, Euratom) 
2017/46 a Comisiei din 10 ianuarie 2017. 
Utilizarea acestui sistem este voluntară și 
gratuită pentru toți organizatorii.

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Grupul de organizatori care 
utilizează alte sisteme de colectare online 
certificate au posibilitatea de a utiliza 
gratuit serverele exploatate de Comisie.
Atunci când declarațiile de susținere sunt 
colectate online, datele obținute prin 
sistemul de colectare online se stochează 
pe teritoriul Uniunii Europene.

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Când primește o inițiativă valabilă 
pentru care declarațiile de susținere au fost 
colectate și certificate în conformitate cu 
articolele 8-12, Comisia publică fără 
întârziere în registru o mențiune în acest 
sens și transmite inițiativa către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor.

1. Când primește o inițiativă valabilă 
pentru care declarațiile de susținere au fost 
colectate și certificate în conformitate cu 
articolele 8-12, Comisia publică fără 
întârziere în registru o mențiune în acest 
sens și transmite inițiativa către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European, Comitetul 
Regiunilor, precum și către parlamentele 
naționale.
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Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de trei luni de la depunerea 
inițiativei, grupului de organizatori i se 
acordă posibilitatea de a prezenta inițiativa 
în cadrul unei audieri publice.

În termen de trei luni de la depunerea 
inițiativei, grupului de organizatori i se 
acordă o posibilitate de a prezenta 
inițiativa în cadrul unei audieri publice în 
cadrul Parlamentului European pentru a 
genera o dezbatere publică la nivelul 
întregii Uniuni cu privire la inițiativa 
propusă. La dezbatere participă părțile 
interesate reprezentând diverse interese.

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Audierea publică se organizează în comun 
de către Comisie și Parlamentul European 
la sediul Parlamentului European. Atât 
reprezentanților celorlalte instituții și 
organe consultative ale Uniunii, cât și 
părților interesate li se acordă posibilitatea 
de a participa la audiere.

Parlamentul European organizează 
audierea publică la sediul său. Se acordă 
posibilitatea de a participa la audiere 
reprezentanților Consiliului, Comisiei, 
Comitetului Economic și Social European 
și Comitetului Regiunilor, precum și 
celorlalte instituții și organe consultative 
ale Uniunii, reprezentanților societății 
civile, partenerilor sociali și altor părți 
interesate, inclusiv parlamentelor 
naționale. Audierea este transmisă în 
direct pe internet și ulterior pusă la 
dispoziția publicului pe site-ul ICE. 

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Audierea urmărește interesul public. 
Obiectivul exclusiv al audierii este de a 
informa în mod exhaustiv cu privire la 
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conținutul și scopurile inițiativei.

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul audierii este de a oferi grupului de 
organizatori un forum pentru a-și 
prezenta inițiativa prin intermediul unei 
prezentări detaliate a scopului acesteia și 
a obiectivelor legislative concrete propuse.

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia și Parlamentul European asigură o 
reprezentare echilibrată a intereselor 
publice și private relevante.

Pentru a încuraja o dezbatere publică 
care favorizează includerea privind 
inițiativa propusă, Parlamentul European 
asigură o reprezentare echilibrată a părților 
interesate relevante, inclusiv a intereselor 
publice și private, precum și reprezentarea 
instituțiilor și a organelor consultative ale 
Uniunii.

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Comisia trebuie să fie reprezentată 
în cadrul audierii publice la un nivel 
corespunzător.

3. Comisia și Consiliul sunt 
reprezentate în cadrul audierilor la un 
nivel corespunzător. Se asigură prezența 
cel puțin a unui membru al colegiului 
comisarilor.

Amendamentul 44
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Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În termen de o lună de la depunerea 
inițiativei, Comisia primește grupul de 
organizatori la un nivel corespunzător, 
pentru a-i da posibilitatea de a explica în 
detaliu chestiunile aduse în discuție în 
inițiativă.

1. În termen de o lună de la depunerea 
unei inițiative valabile pentru care 
declarațiile de susținere au fost colectate 
și certificate în conformitate cu articolele 
8-12, Comisia primește grupul de 
organizatori la un nivel corespunzător, 
pentru a-i da posibilitatea de a explica în 
detaliu scopul  inițiativei.

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de cinci luni de la publicarea 
inițiativei în conformitate cu articolul 14 
alineatul (1) și după audierea publică 
menționată la articolul 14 alineatul (2), 
Comisia publică o comunicare în care își 
prezintă concluziile juridice și politice cu 
privire la inițiativă, eventuala acțiune pe 
care intenționează să o întreprindă și 
motivele pentru care urmează sau nu să 
acționeze.

În termen de șase luni de la publicarea 
inițiativei în conformitate cu articolul 14 
alineatul (1) și după audierea publică 
menționată la articolul 14 alineatul (2), 
Comisia publică o comunicare în care își 
prezintă detaliile complete ale concluziilor 
juridice și politice cu privire la inițiativă, 
acțiunea pe care intenționează să o 
întreprindă și o declarație clară și 
cuprinzătoare privind motivele pentru care 
urmează sau nu să acționeze, în 
conformitate cu principiul bunei 
administrări. 

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Comisia și grupul de organizatori pot 
informa semnatarii cu privire la răspunsul 
la inițiativă, în conformitate cu articolul 17 
alineatele (2) și (3).

3. Comisia și grupul de organizatori îi 
informează pe semnatari cu privire la 
răspunsul la inițiativă, în conformitate cu 
articolul 17 alineatele (2) și (3), în cazul în 
care astfel de date au fost colectate.
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Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. În cazul unei inițiative cetățenești 
încununate de succes, cu respectarea 
corespunzătoare a articolului 15 alineatul 
(2) din prezentul regulament și dacă este 
propusă în comunicare, în termen de 12 
luni de la publicarea inițiativei, Comisia 
prezintă Parlamentului European și 
Consiliului o propunere de act juridic ca 
răspuns la inițiativă. În ceea ce privește 
prezentul articol, ar trebui să se acorde o 
atenție deosebită articolului 296 alineatul 
(2) din TFUE și articolului 41 din Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene. Comisia îi informează în mod 
constant pe organizatori cu privire la 
activitățile sale legate de inițiativă și cu 
privire la orice altă evoluție a inițiativei 
după comunicarea sa oficială referitoare 
la ICE.

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15a
Acțiunile întreprinse de Parlamentul 

European în urma inițiativelor cetățenești 
reușite

După expirarea termenului de 12 luni 
prevăzut la articolul 15 alineatul (2), 
Parlamentul European evaluează 
acțiunile întreprinse de Comisie în urma 
comunicării sale cu privire la ICE. În 
special, Parlamentul European poate 
organiza o dezbatere în plen cu privire la 
această chestiune, în conformitate cu 
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Regulamentul său de procedură.
Dezbaterea se poate încheia cu adoptarea 
unei propuneri de rezoluție. Dacă 
Comisia nu prezintă o propunere de act 
juridic, Parlamentul European poate să-și 
exercite dreptul pe care i-l conferă 
articolul 225 din TFUE.

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 16 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Grupul de organizatori furnizează, în 
vederea publicării în registru și, eventual, 
pe site-ul campaniei, informații despre 
sursele de sprijin și de finanțare a inițiativei 
care depășesc 500 EUR pe sponsor.

Grupul de organizatori furnizează, în 
vederea publicării în registru și, eventual, 
pe site-ul campaniei, informații clare, 
exacte și cuprinzătoare despre sursele de 
sprijin și de finanțare a inițiativei care 
depășesc 500 EUR pe sponsor. Sponsorii și 
sumele corespunzătoare sunt clar 
identificabile.
Grupul de organizatori comunică, de 
asemenea, numele organizațiilor care îi 
asistă pe bază de voluntariat, în cazul în 
care sprijinul nu este cuantificabil din 
punct de vedere economic.

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 16 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia are dreptul să verifice prin 
sondaj informațiile prezentate cu privire 
la sursele de sprijin și de finanțare, să 
evalueze calitatea informațiilor și să 
solicite clarificări suplimentare din partea 
grupurilor de organizatori. Aceste 
verificări urmăresc să asigure 
transparența finanțărilor și a altor tipuri 
de sprijin acordate grupurilor de 
organizatori și se desfășoară într-un mod 
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eficace, imparțial și proporțional. 
Prin surse de sprijin și de finanțare se 
înțelege orice ofertă de mijloace 
financiare sau de credit, de prestație în 
natură, furnizarea sub prețul pieței a unor 
bunuri, servicii (inclusiv împrumuturile și 
punerea la dispoziție a personalului) sau 
lucrări sau orice altă tranzacție care oferă 
un avantaj economic, cu excepția 
sprijinului acordat pe bază de voluntariat 
de către persoane fizice.

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 16 – paragraful 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia asigură transparența deplină a 
informațiilor privind finanțarea și 
sponsorizarea, printr-un sistem de 
controale de calitate, de alertă și de 
plângeri, pentru a se asigura că 
informațiile privind finanțarea și 
sponsorizarea furnizate de organizatorii 
inițiativei cetățenești europene sunt 
corecte.

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 16 – paragraful 2 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru sprijinirea organizării inițiativelor 
cetățenești un credit anual va fi alocat din 
bugetul Uniunii.
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Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia sensibilizează publicul cu 
privire la existența inițiativei cetățenești 
europene prin activități de comunicare și 
campanii de informare, contribuind astfel 
la promovarea participării active a 
cetățenilor la viața politică a Uniunii.

1. Comisia, Parlamentul European, 
Consiliul și statele membre sensibilizează 
publicul cu privire la existența, obiectivele 
și funcționarea inițiativei cetățenești 
europene prin activități de comunicare și 
campanii de informare și publicitate.În 
acest sens, Comisia utilizează, printre 
altele, platformele digitale, platformele de 
comunicare socială și tehnologiile online 
pentru a  intra în contact și a dialoga cu 
cetățenii.

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru desfășurarea activităților de 
comunicare și informare cu privire la 
inițiativa în chestiune, adresele de e-mail 
ale semnatarilor pot fi colectate, cu 
consimțământul acestora, de către grupul 
de organizatori sau de către Comisie.

Pentru desfășurarea activităților de 
comunicare și informare cu privire la 
inițiativa în chestiune, adresele de e-mail 
ale semnatarilor pot fi colectate, cu 
consimțământul explicit al acestora, de 
către grupul de organizatori sau de către 
Comisie.

Amendamentul 55

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Comisia comunică, de asemenea, în 
mod activ cu privire la ICE și la utilizarea 
sa în legătură cu alte acțiuni care 
urmăresc să promoveze implicarea 
cetățenilor în activitățile Uniunii, precum 



PE635.375/ 26

RO

și atunci când promovează cetățenia 
Uniunii și drepturile cetățenilor și în 
comunicarea cu privire la activitățile 
programului „Europa pentru cetățeni”.

Amendamentul 56

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1. La prelucrarea datelor cu caracter 
personal, în conformitate cu prezentul 
regulament, grupul de organizatori ai 
unei inițiative cetățenești sau, după caz, 
entitatea juridică creată de aceștia și 
autoritățile competente ale statului 
membru respectă dispozițiile din 
Regulamentului (UE) 2016/679.

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Grupul de organizatori sau, după 
caz, entitatea juridică creată de aceștia, se 
asigură că datele cu caracter personal 
colectate pentru o inițiativă cetățenească 
nu sunt utilizate pentru niciun alt scop 
decât pentru a-și exprima susținerea 
pentru acea inițiativă.

Amendamentul 58

Propunere de regulament
Articolul 24 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia revizuiește periodic funcționarea 
inițiativei cetățenești europene și prezintă 
un raport Parlamentului European și 
Consiliului cu privire la aplicarea 

Comisia revizuiește periodic funcționarea 
inițiativei cetățenești europene și prezintă 
un raport Parlamentului European și 
Consiliului cu privire la aplicarea 
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prezentului regulament în termen de cel 
mult cinci ani de la data intrării în vigoare 
a prezentului regulament și ulterior o dată 
la cinci ani. Rapoartele trebuie să fie făcute 
publice.

prezentului regulament în termen de cel 
mult trei ani de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament și ulterior o dată la 
trei ani. Rapoartele trebuie să fie făcute 
publice.

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Conținutul inițiativei pe baza căreia 
Comisia este invitată să acționeze, în cel 
mult 1000 de caractere

2. Conținutul inițiativei pe baza căreia 
Comisia este invitată să acționeze, în cel 
mult 1 200 de caractere fără spații; (medie 
ajustată în funcție de limbă);

Amendamentul 60

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 8 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Grupul de organizatori poate solicita 
Comisiei să traducă conținutul unei anexe 
în toate limbile oficiale ale Uniunii cu 
condiția ca acesta să aibă mai puțin de 5 
000 de caractere (medie ajustată pentru 
fiecare limbă).


