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Proiect de rezoluție legislativă 

Amendamentul 2 se citește după cum urmează: 

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

 

Amendamentul 24 se citește după cum urmează: 

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 dreptul intern al 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 

sensibilizeze cetățenii și să le ofere 

acestora informații privind inițiativa 

cetățenească europeană. 

 

(Privește toate versiunile lingvistice.) 


