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Amendamentul 61
Íñigo Méndez de Vigo

Propunere de regulament
Considerentul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Tratatul privind Uniunea Europeană 
consolidează cetățenia Uniunii și 
îmbunătățește în continuare funcționarea 
democratică a Uniunii prevăzând, printre 
altele, că fiecare cetățean are dreptul de a 
participa la viața democratică a Uniunii și 
că cel puțin un milion de cetățeni care 
sunt resortisanți ai unui număr 
semnificativ de state membre pot lua 
inițiativa de a invita Comisia Europeană
să prezinte, în sfera competențelor sale, 
orice propunere adecvată cu privire la 
chestiunile pentru care cetățenii 
consideră că este nevoie de un act 
legislativ al Uniunii în vederea punerii în 
aplicare a tratatelor.

(1) Tratatul privind Uniunea Europeană 
consolidează cetățenia Uniunii și 
îmbunătățește în continuare funcționarea 
democratică a Uniunii prevăzând, printre 
altele, că fiecare cetățean are dreptul de a 
participa la viața democratică a Uniunii
prin intermediul unei inițiative a 
cetățenilor europeni. Acest instrument le 
oferă cetățenilor opțiunea de a se adresa 
direct Comisiei, invitând-o să prezinte
orice propunere legislativă din sfera 
competențelor sale.

Or. es

Amendamentul 62
Andreas Mölzer

Propunere de regulament
Considerentul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Tratatul privind Uniunea Europeană 
consolidează cetățenia Uniunii și 
îmbunătățește în continuare funcționarea 
democratică a Uniunii prevăzând, printre 
altele, că fiecare cetățean are dreptul de a 
participa la viața democratică a Uniunii și 
că cel puțin un milion de cetățeni care sunt 
resortisanți ai unui număr semnificativ de 
state membre pot lua inițiativa de a invita 

(1) Tratatul privind Uniunea Europeană 
prevede că fiecare cetățean are dreptul de a 
participa la viața democratică a Uniunii și 
că cel puțin un milion de cetățeni care sunt 
resortisanți ai unui număr semnificativ de 
state membre pot lua inițiativa de a invita 
Comisia Europeană să prezinte, în sfera 
competențelor sale, orice propunere 
adecvată cu privire la chestiunile pentru 
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Comisia Europeană să prezinte, în sfera 
competențelor sale, orice propunere 
adecvată cu privire la chestiunile pentru 
care cetățenii consideră că este nevoie de 
un act legislativ al Uniunii în vederea 
punerii în aplicare a tratatelor.

care cetățenii consideră că este nevoie de 
un act legislativ al Uniunii în vederea 
punerii în aplicare a tratatelor

Or. de

Amendamentul 63
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Propunere de regulament
Considerentul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Tratatul privind Uniunea Europeană 
consolidează cetățenia Uniunii și 
îmbunătățește în continuare funcționarea 
democratică a Uniunii prevăzând, printre 
altele, că fiecare cetățean are dreptul de a 
participa la viața democratică a Uniunii și
că cel puțin un milion de cetățeni care sunt 
resortisanți ai unui număr semnificativ de 
state membre pot lua inițiativa de a invita 
Comisia Europeană să prezinte, în sfera 
competențelor sale, orice propunere 
adecvată cu privire la chestiunile pentru 
care cetățenii consideră că este nevoie de 
un act legislativ al Uniunii în vederea 
punerii în aplicare a tratatelor.

(1) Tratatul privind Uniunea Europeană 
prevede că fiecare cetățean are dreptul de a 
participa la viața democratică a Uniunii și 
că cel puțin un milion de cetățeni care sunt 
resortisanți ai unui număr semnificativ de 
state membre pot lua inițiativa de a invita 
Comisia Europeană să prezinte, în sfera 
competențelor sale, orice propunere 
adecvată cu privire la chestiunile pentru 
care cetățenii consideră că este nevoie de 
un act legislativ al Uniunii în vederea 
punerii în aplicare a tratatelor

Or. en

Amendamentul 64
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Propunere de regulament
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Deși Tratatul privind Uniunea 
Europeană nu prevede explicit 
participarea resortisanților țărilor terțe 
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rezidenți în Uniune la inițiativele 
cetățenilor, el nici nu interzice și nici nu 
împiedică participarea lor.

Or. en

Amendamentul 65
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Propunere de regulament
Considerentul 1b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Consiliul European ar trebui să ia în 
considerație modificarea tratatelor, 
pentru ca acestea să prevadă explicit că 
resortisanții țărilor terțe rezidenți în UE 
sunt îndrituiți să participe la inițiativele 
cetățenilor.

Or. en

Amendamentul 66
Íñigo Méndez de Vigo

Propunere de regulament
Considerentul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Aceste proceduri și condiții trebuie să 
fie clare, simple, ușor de aplicat și 
proporționale cu natura inițiativei 
cetățenilor.

(3) Aceste proceduri și condiții trebuie să 
fie clare, simple, ușor de aplicat și 
proporționale cu natura inițiativei 
cetățenilor și, de asemenea, ar trebui să 
asigure un echilibru rezonabil între 
drepturi și obligații.

Or. es

Amendamentul 67
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Propunere de regulament
Considerentul 4a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Cossturile implicate ar putea 
descuraja cetățenii să organizeze o 
inițiativă a cetățenilor. Comisia ar trebui 
să elaboreze o propunere care să prevadă 
un sprijin financiar pentru inițiativele 
cetățenilor.

Or. en

Amendamentul 68
Morten Messerschmidt

Propunere de regulament
Considerentul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Este necesar să se stabilească numărul
minim de state membre din care trebuie să 
provină cetățenii. Pentru a se asigura că o 
inițiativă a cetățenilor este reprezentativă 
pentru un interes al Uniunii, acest număr 
trebuie stabilit la o treime din statele 
membre.

(5) Este necesar să se stabilească numărul 
minim de state membre din care trebuie să 
provină cetățenii. Pentru a se asigura că o 
inițiativă a cetățenilor este reprezentativă 
pentru un interes al Uniunii, acest număr 
trebuie stabilit la două state membre.

Or. en

Justificare

Consecință a modificării articolului 2 punctul 1.

Amendamentul 69
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Propunere de regulament
Considerentul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Este necesar să se stabilească numărul 
minim de state membre din care trebuie să 
provină cetățenii. Pentru a se asigura că o 
inițiativă a cetățenilor este reprezentativă 

(5) Este necesar să se stabilească numărul 
minim de state membre din care trebuie să 
provină cetățenii. Pentru a se asigura că o 
inițiativă a cetățenilor este reprezentativă 
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pentru un interes al Uniunii, acest număr 
trebuie stabilit la o treime din statele 
membre.

pentru un interes al Uniunii, acest număr 
trebuie stabilit la trei state membre.

Or. en

Amendamentul 70
Martin Ehrenhauser

Propunere de regulament
Considerentul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Este necesar să se stabilească numărul 
minim de state membre din care trebuie să 
provină cetățenii. Pentru a se asigura că o 
inițiativă a cetățenilor este reprezentativă 
pentru un interes al Uniunii, acest număr 
trebuie stabilit la o treime din statele 
membre.

(5) Este necesar să se stabilească numărul 
minim de state membre din care trebuie să 
provină cetățenii. Acest prag asigură că o 
inițiativă a cetățenilor este reprezentativă 
pentru un interes al Uniunii, dar condițiile 
nu ar trebui să fie prea stricte. În 
consecință, pragul ar trebui stabilit la o
șesime din statele membre.

Or. de

Amendamentul 71
Íñigo Méndez de Vigo

Propunere de regulament
Considerentul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Este necesar să se stabilească numărul
minim de state membre din care trebuie să 
provină cetățenii. Pentru a se asigura că o 
inițiativă a cetățenilor este reprezentativă 
pentru un interes al Uniunii, acest număr 
trebuie stabilit la o treime din statele 
membre.

(5) Este necesar să se stabilească un 
număr minim de state membre din care 
trebuie să provină cetățenii. Pentru a se 
asigura că o inițiativă a cetățenilor este 
reprezentativă pentru un interes al Uniunii, 
acest număr trebuie stabilit la o cincime
din statele membre.

Or. es
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Amendamentul 72
Andrew Duff, Guy Verhofstadt, Stanimir Ilchev, Diana Wallis

Propunere de regulament
Considerentul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Este necesar să se stabilească numărul 
minim de state membre din care trebuie să 
provină cetățenii. Pentru a se asigura că o 
inițiativă a cetățenilor este reprezentativă 
pentru un interes al Uniunii, acest număr 
trebuie stabilit la o treime din statele 
membre.

(5) Este necesar să se stabilească numărul 
minim de state membre din care trebuie să 
provină semnatarii. Pentru a se asigura că 
o inițiativă a cetățenilor provine dintr-un 
număr semnificativ de state membre, acest 
număr trebuie stabilit la nouă.

Or. en

Justificare

Articolul 20 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană prevede un număr minim 
de nouă state membre pentru cooperarea consolidată.

Amendamentul 73
Syed Kamall

Propunere de regulament
Considerentul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Este necesar să se stabilească numărul 
minim de state membre din care trebuie să 
provină cetățenii. Pentru a se asigura că o 
inițiativă a cetățenilor este reprezentativă 
pentru un interes al Uniunii, acest număr 
trebuie stabilit la o treime din statele 
membre.

(5) Este necesar să se stabilească numărul 
minim de state membre din care trebuie să 
provină cetățenii. Pentru a se asigura că o 
inițiativă a cetățenilor este reprezentativă 
pentru un interes al Uniunii, acest număr ar 
trebui stabilit la o cincime din statele 
membre.

Or. en

Amendamentul 74
Andreas Mölzer

Propunere de regulament
Considerentul 5 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Este necesar să se stabilească numărul 
minim de state membre din care trebuie să 
provină cetățenii. Pentru a se asigura că o 
inițiativă a cetățenilor este reprezentativă 
pentru un interes al Uniunii, acest număr 
trebuie stabilit la o treime din statele 
membre.

(5) Este necesar să se stabilească numărul 
minim de state membre din care trebuie să 
provină cetățenii. Pentru a se asigura că o 
inițiativă a cetățenilor este reprezentativă 
pentru un interes al Uniunii, acest număr 
trebuie stabilit la un sfert din statele 
membre.

Or. de

Amendamentul 75
Matthias Groote

Propunere de regulament
Considerentul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Este necesar să se stabilească numărul 
minim de state membre din care trebuie să 
provină cetățenii. Pentru a se asigura că o 
inițiativă a cetățenilor este reprezentativă 
pentru un interes al Uniunii, acest număr 
trebuie stabilit la o treime din statele 
membre.

(5) Este necesar să se stabilească numărul 
minim de state membre din care trebuie să 
provină cetățenii. Pentru a se asigura că o 
inițiativă a cetățenilor este reprezentativă 
pentru un interes al Uniunii, acest număr 
trebuie stabilit la un sfert din statele 
membre.

Or. de

Amendamentul 76
Andrew Duff, Cecilia Wikström, Stanimir Ilchev, Guy Verhofstadt, Alexandra Thein

Propunere de regulament
Considerentul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În acest scop, este de asemenea de dorit 
să se stabilească numărul minim de 
cetățeni provenind din fiecare dintre aceste 
state membre. Pentru a se asigura condiții
similare pentru cetățenii care sprijină o 
inițiativă a cetățenilor, aceste numere 
minime trebuie să fie degresiv 

(6) În acest scop, este de asemenea de dorit 
să se stabilească numărul minim de 
cetățeni provenind din fiecare dintre aceste 
state membre. Pentru a se asigura condiții
echitabile pentru cetățenii de toate 
naționalitățile, aceste numere minime 
trebuie să fie degresiv proporționale, în 
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proporționale cu dimensiunea fiecărui stat 
membru. Din motive de claritate, acestea 
trebuie stabilite pentru fiecare stat 
membru într-o anexă la prezentul 
regulament.

conformitate  cu formula convenită din 
când în când pentru repartizarea locurilor 
în Parlamentul European.

Or. en

Justificare

Repartizarea locurilor în Parlamentul European se modifică regulat, în conformitate cu o 
formulă care respectă pe deplin principiul proporționalității degresive.

Amendamentul 77
Anneli Jäätteenmäki

Propunere de regulament
Considerentul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În acest scop, este de asemenea de dorit 
să se stabilească numărul minim de 
cetățeni provenind din fiecare dintre aceste 
state membre. Pentru a se asigura condiții
similare pentru cetățenii care sprijină o 
inițiativă a cetățenilor, aceste numere 
minime trebuie să fie degresiv 
proporționale cu dimensiunea fiecărui stat 
membru. Din motive de claritate, acestea 
trebuie stabilite pentru fiecare stat 
membru într-o anexă la prezentul 
regulament.

(6) În acest scop, este de asemenea de dorit 
să se stabilească numărul minim de 
cetățeni provenind din fiecare dintre aceste 
state membre. Pentru a se asigura condiții
echitabile pentru cetățenii de toate 
naționalitățile, aceste numere minime 
trebuie să fie degresiv proporționale, în 
conformitate  cu formula convenită din 
când în când pentru repartizarea locurilor 
în Parlamentul European.

Or. en

Justificare

Repartizarea locurilor în Parlamentul European se modifică regulat, în conformitate cu o 
formulă care respectă pe deplin principiul proporționalității degresive.
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Amendamentul 78
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Propunere de regulament
Considerentul 7 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Este oportun să se stabilească o vârstă 
minimă necesară pentru sprijinirea unei 
inițiative a cetățenilor. Aceasta trebuie să 
fie vârsta la care cetățenii au dreptul de 
vot în alegerile pentru Parlamentul 
European.

eliminat

Or. en

Amendamentul 79
Andreas Mölzer

Propunere de regulament
Considerentul 7 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Este oportun să se stabilească o vârstă 
minimă necesară pentru sprijinirea unei 
inițiative a cetățenilor. Aceasta trebuie să 
fie vârsta la care cetățenii au dreptul de vot 
în alegerile pentru Parlamentul European.

(7) Este oportun să se stabilească o vârstă 
minimă necesară pentru sprijinirea unei 
inițiative a cetățenilor. Aceasta trebuie să 
fie vârsta la care cetățenii au dreptul de vot 
în alegerile pentru Parlamentul European 
din statul membru în cauză.

Or. de

Amendamentul 80
Enrique Guerrero Salom

Propunere de regulament
Considerentul 7 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Este oportun să se stabilească o vârstă 
minimă necesară pentru sprijinirea unei 
inițiative a cetățenilor. Aceasta trebuie să 
fie vârsta la care cetățenii au dreptul de 

(7) Este oportun să se stabilească o vârstă 
minimă necesară pentru sprijinirea unei 
inițiative a cetățenilor. Aceasta trebuie să 
fie vârsta stabilită în fiecare stat membru, 
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vot în alegerile pentru Parlamentul 
European.

luând ca referință alegerile pentru 
Parlamentul European.

Or. es

Amendamentul 81
Anneli Jäätteenmäki

Propunere de regulament
Considerentul 7a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Trebuie asigurate oportunități egale 
pentru participarea la inițiativele 
cetățenilor, ca organizatori sau semnatari, 
a tuturor locuitorilor statelor membre 
care au calitatea de rezidenți legali, 
indiferent de sex, rasă, origine etnică, 
dizabilități, orientare sexuală, religie sau 
convingeri, precum și respectarea 
principiilor nediscriminării. Informațiile 
referitoare la inițiativele cetățenilor ar 
trebui să fie accesibile și ușor de înțeles 
pentru oricine.

Or. en

Amendamentul 82
Martin Ehrenhauser

Propunere de regulament
Considerentul 8 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Pentru a se asigura coerența și 
transparența în legătură cu inițiativele 
propuse de cetățeni, trebuie ca fiecare 
inițiativă să fie înregistrată pe un site pus la 
dispoziție de Comisie înainte de colectarea 
de la cetățeni a declarațiilor de susținere 
necesare. Propunerile care sunt abuzive 
sau lipsite de seriozitate nu trebuie 
înregistrate, iar Comisia trebuie să
respingă înregistrarea propunerilor care 

(8) Pentru a se asigura coerența și 
transparența în legătură cu inițiativele 
propuse de cetățeni și pentru a evita 
situațiile în care se adună semnături 
pentru propuneri ce nu se înscriu în sfera 
de aplicabilitate a prezentului regulament,
ar trebui ca fiecare inițiativă să fie 
înregistrată obligatoriu pe un site pus la 
dispoziție de Comisie înainte de colectarea 
de la cetățeni a declarațiilor de susținere 
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sunt vădit contrare valorilor Uniunii.
Comisia trebuie să efectueze înregistrarea 
în conformitate cu principiile generale ale 
bunei administrări.

necesare; propunerile care nu constituie 
inițiative ale cetățenilor în sensul 
prezentului regulament nu ar trebui 
înregistrate. Înregistrarea este o 
procedură administrativă menită să 
selecteze acele inițiative care se înscriu în 
sfera de aplicabilitate a prezentului 
regulament; înregistrarea ar trebui să fie 
bazată exclusiv pe motive legale, iar
posibilitatea ca ea să fie respinsă din 
motive de ordin politic ar trebuie să fie 
exclusă cu desăvârșire. Comisia trebuie să 
efectueze înregistrarea în conformitate o 
lista clară de criterii de admisibilitate, 
adoptate de Comisie.

În caz că înregistrarea este respinsă, orice 
cetățean ar trebui să aibă posibilitatea de 
a stabili rapid și simplu, prin intermediul 
unui site internet adecvat, ce inițiative au 
fost respinse și din ce motive. Într-un 
astfel de caz, organizatorii inițiativei ar 
trebui să fie informați cu privire la toate 
căile judiciare și extrajudiciare de atac 
care le stau la dispoziție.

Or. de

Amendamentul 83
Marietta Giannakou

Propunere de regulament
Considerentul 8 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Pentru a se asigura coerența și 
transparența în legătură cu inițiativele 
propuse de cetățeni, trebuie ca fiecare 
inițiativă să fie înregistrată pe un site pus la 
dispoziție de Comisie înainte de colectarea 
de la cetățeni a declarațiilor de susținere 
necesare. Propunerile care sunt abuzive sau 
lipsite de seriozitate nu trebuie înregistrate, 
iar Comisia trebuie să respingă 
înregistrarea propunerilor care sunt vădit 
contrare valorilor Uniunii.  Comisia trebuie 

(8) Pentru a se asigura coerența și 
transparența în legătură cu inițiativele 
propuse de cetățeni, trebuie ca fiecare 
inițiativă să fie înregistrată pe un site pus la 
dispoziție de Comisie înainte de colectarea 
de la cetățeni a declarațiilor de susținere 
necesare. Propunerile care sunt abuzive sau 
lipsite de seriozitate nu trebuie înregistrate, 
iar Comisia trebuie să respingă 
înregistrarea propunerilor care sunt vădit 
contrare valorilor Uniunii.  Comisia trebuie 
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să efectueze înregistrarea în conformitate 
cu principiile generale ale bunei 
administrări.

să efectueze înregistrarea în conformitate 
cu principiile generale ale bunei 
administrări și cu prevederile prezentului 
rtegulament. Comisia ar trebui să justifice 
cu motive de ordin juridic respingerea 
înregistrării unei inițiative propuse.

Or. el

Amendamentul 84
Paul Rübig

Propunere de regulament
Considerentul 10 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Trebuie prevăzut ca declarațiile de 
susținere să poată fi colectate pe suport de 
hârtie, precum și online. Sistemele de 
colectare online trebuie să conțină 
elemente de securitate adecvate pentru a 
asigura, inter alia, posibilitatea de a 
identifica persoana și de a stoca în 
siguranță datele.  În acest scop, trebuie să i 
se solicite Comisiei să prezinte specificații
tehnice detaliate pentru sistemele de 
colectare online.

(10) Pentru a face uz în mod adecvat de 
tehnologia modernă, ca instrument în 
slujba democrației participative, este 
recomandabil ca declarațiile de susținere 
să fie colectate atât online, cât și pe suport 
de hârtie. Ambele sisteme de colectare ar 
trebui să conțină elemente de securitate 
adecvate pentru a asigura, inter alia, că una 
și aceeași persoană semnează o singură 
dată și că datele sunt stocate în siguranță. 
Caracteristicile tehnice ale sistemelor de 
colectare online ar trebui elaborate la 
nivel de experți și adaptate regulat la 
progresele tehnice; în consecință,
competența de a adopta caracteristici
tehnice detaliate pentru sistemele de 
colectare online ar trebui delegată 
Comisiei.

Or. de

Amendamentul 85
Matthias Groote

Propunere de regulament
Considerentul 10 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Trebuie prevăzut ca declarațiile de 
susținere să poată fi colectate pe suport de 
hârtie, precum și online. Sistemele de 
colectare online trebuie să conțină 
elemente de securitate adecvate pentru a 
asigura, inter alia, posibilitatea de a 
identifica persoana și de a stoca în 
siguranță datele.  În acest scop, trebuie să i 
se solicite Comisiei să prezinte specificații 
tehnice detaliate pentru sistemele de 
colectare online.

(10) Trebuie prevăzut ca declarațiile de 
susținere să poată fi colectate pe suport de 
hârtie, precum și online. Sistemele de 
colectare on-line trebuie să conțină 
elemente de securitate adecvate pentru a 
asigura, inter alia, posibilitatea de a 
identifica persoana și de a stoca în 
siguranță datele.  În acest scop, trebuie să i 
se solicite Comisiei să prezinte specificații 
tehnice detaliate pentru sistemele de 
colectare online.

Or. de

Amendamentul 86
Syed Kamall

Propunere de regulament
Considerentul 10 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Trebuie prevăzut ca declarațiile de 
susținere să poată fi colectate pe suport de 
hârtie, precum și online. Sistemele de 
colectare online trebuie să conțină 
elemente de securitate adecvate pentru a 
asigura, inter alia, posibilitatea de a 
identifica persoana și de a stoca în 
siguranță datele. În acest scop, trebuie să i 
se solicite Comisiei să prezinte specificații 
tehnice detaliate pentru sistemele de 
colectare online.

(10) Trebuie prevăzut ca declarațiile de 
susținere să poată fi colectate pe suport de 
hârtie, precum și online. Sistemele de 
colectare online trebuie să conțină 
elemente de securitate adecvate pentru a
asigura, inter alia, posibilitatea de a 
identifica persoana și de a stoca în 
siguranță datele. În acest scop, trebuie să i 
se solicite Comisiei să prezinte specificații 
tehnice detaliate pentru sistemele de 
colectare online. Cerințele formulate cu 
privire la respectivele caracteristici 
tehnice nu ar trebui însă să constituie 
obstacole nejustificate pentru 
organizatorii care doresc să utilizeze 
sisteme de colectare online.

Or. en
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Amendamentul 87
Syed Kamall

Propunere de regulament
Considerentul 12 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Este oportun să se asigure că 
declarațiile de susținere a unei inițiative a 
cetățenilor sunt colectate într-un anumit 
termen. Pentru a se asigura că inițiativele 
propuse de cetățeni rămân relevante, ținând 
totodată seama de complexitatea colectării 
declarațiilor de susținere în întreaga 
Uniune Europeană, termenul respectiv nu 
trebuie să depășească 12 luni de la data 
înregistrării inițiativei propuse.

(12) Este oportun să se asigure că 
declarațiile de susținere a unei inițiative a 
cetățenilor sunt colectate într-un anumit 
termen. Pentru a se asigura că inițiativele 
propuse de cetățeni rămân relevante, ținând 
totodată seama de complexitatea colectării 
declarațiilor de susținere în întreaga 
Uniune Europeană, termenul respectiv nu 
trebuie să depășească 24 luni de la data 
înregistrării inițiativei propuse.

Or. en

Amendamentul 88
Gerald Häfner, Sandrine Bélier

Propunere de regulament
Considerentul 12 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Este oportun să se asigure că 
declarațiile de susținere a unei inițiative a 
cetățenilor sunt colectate într-un anumit 
termen. Pentru a se asigura că inițiativele 
propuse de cetățeni rămân relevante, 
ținând totodată seama de complexitatea 
colectării declarațiilor de susținere în 
întreaga Uniune Europeană, termenul 
respectiv nu trebuie să depășească 12 luni 
de la data înregistrării inițiativei propuse.

(12) Este oportun să se asigure că 
declarațiile de susținere a unei inițiative a 
cetățenilor sunt colectate într-un anumit 
termen. Pentru a permite cetățenilor să 
colecteze declarații de susținere din cât 
mai multe state membre cu putință, 
asigurând totodată că inițiativele propuse 
de cetățeni rămân relevante, termenul 
respectiv ar trebui să fie de 18 luni de la 
data înregistrării inițiativei propuse.

Or. en

Justificare

The necessary time limit has to match the European character of the citizens' initiative.
Organisers need time for collecting statements of support in a significant number of Member 
States and various languages. Within a 12 months time limit, only 3 out of 23 preliminary 
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citizens' initiatives so far initiated were able to collect one million signatures. Furthermore, 
the time-limit should reflect that the citizens' initiative is intended as an instrument for 
citizens and not just powerful organisations. Finally, the most important impact of the 
instrument will be to create European-wide discourses and transnational citizens' 
engagement. Both need time. Therefore an 18 months time-limit is a more realistic, citizens' 
friendly and appropriate solution.

Amendamentul 89
Anneli Jäätteenmäki

Propunere de regulament
Considerentul 12 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Este oportun să se asigure că 
declarațiile de susținere a unei inițiative a 
cetățenilor sunt colectate într-un anumit 
termen. Pentru a se asigura că inițiativele 
propuse de cetățeni rămân relevante, ținând 
totodată seama de complexitatea colectării 
declarațiilor de susținere în întreaga 
Uniune Europeană, termenul respectiv nu 
trebuie să depășească 12 luni de la data 
înregistrării inițiativei propuse.

(12) Este oportun să se asigure că 
declarațiile de susținere a unei inițiative a 
cetățenilor sunt colectate într-un anumit 
termen. Pentru a se asigura că inițiativele 
propuse de cetățeni rămân relevante, ținând 
totodată seama de complexitatea colectării 
declarațiilor de susținere în întreaga 
Uniune Europeană, termenul respectiv nu 
trebuie să depășească 18 luni de la data 
înregistrării inițiativei propuse.

Or. en

Justificare

Se consideră că prelungirea termenului până la 18 luni este mai potrivită pentru a asigura 
timpul necesar strângerii semnăturilor și a declarațiilor de susținere în format electronic și 
manual.

Amendamentul 90
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de regulament
Considerentul 12a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Este esențial ca transparența să fie 
menținută pe toată durata procesului. În 
consecință, orice sprijin financiar sau 
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politic primit ar trebui indicat în 
formularul declarației de susținere a 
fiecăreia dintre inițiativele cetățenilor. 
Finanțarea din partea partidelor politice 
și a grupurilor politice europene nu ar 
trebui să fie permisă.

Or. en

Amendamentul 91
Anneli Jäätteenmäki

Propunere de regulament
Considerentul 15 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Este oportun să se prevadă că, atunci 
când o inițiativă a cetățenilor a primit 
declarațiile de susținere necesare din partea 
semnatarilor și, dacă aceasta este 
considerată admisibilă, fiecare stat 
membru trebuie să fie răspunzător pentru 
verificarea și certificarea declarațiilor de 
susținere colectate de la cetățenii 
provenind din statul respectiv. Ținând 
seama de necesitatea de a limita sarcina 
administrativă a statelor membre, acestea 
trebuie să efectueze verificările într-o 
perioada de trei luni pe baza unor controale 
adecvate și să prezinte un document care să 
certifice numărul de declarații de susținere 
valabile care au fost primite.

(15) Este oportun să se prevadă că, atunci 
când o inițiativă a cetățenilor a primit 
declarațiile de susținere necesare din partea 
semnatarilor și, dacă aceasta este 
considerată admisibilă, fiecare stat membru 
ar trebui să fie răspunzător pentru 
verificarea și certificarea declarațiilor de 
susținere colectate de la locuitorii acelui 
stat membru care au calitatea de rezident 
legal. Ținând seama de necesitatea de a 
limita sarcina administrativă a statelor 
membre, acestea ar trebui să efectueze 
verificările într-o perioadă de trei luni pe 
baza unor controale adecvate, care s-ar 
putea baza pe eșantioane aleatorii, și să 
emită un document care să certifice 
numărul de declarații de susținere valabile 
care au fost primite.

Or. en

Justificare

Statele ar trebui să fie răspunzătoare de verificarea și certificarea declarațiilor de susținere 
colectate de la locuitorii lor care au calitatea de rezident legal. Selecția aleatorie reprezintă 
metodologia eficientă recunoscută de verificare a autenticității unui număr foarte mare de 
semnături.
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Amendamentul 92
Andrew Duff, Cecilia Wikström, Guy Verhofstadt, Diana Wallis, Stanimir Ilchev, 
Alexandra Thein

Propunere de regulament
Considerentul 15 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Este oportun să se prevadă că, atunci 
când o inițiativă a cetățenilor a primit 
declarațiile de susținere necesare din partea 
semnatarilor și, dacă aceasta este 
considerată admisibilă, fiecare stat membru
trebuie să fie răspunzător pentru verificarea 
și certificarea declarațiilor de susținere 
colectate de la cetățenii provenind din 
statul respectiv. Ținând seama de 
necesitatea de a limita sarcina 
administrativă a statelor membre, acestea
trebuie să efectueze verificările într-o
perioada de trei luni pe baza unor 
controale adecvate și să prezinte un 
document care să certifice numărul de 
declarații de susținere valabile care au fost 
primite.

(15) Este oportun să se prevadă că, atunci 
când o inițiativă a cetățenilor a primit 
declarațiile de susținere necesare din partea 
semnatarilor și, dacă aceasta este 
considerată admisibilă, fiecare stat membru
ar trebui să fie răspunzător pentru 
verificarea și certificarea declarațiilor de 
susținere colectate de în acel stat. Ținând 
seama de necesitatea de a limita sarcina 
administrativă a statelor membre, acestea
ar trebui să efectueze verificările într-o
perioadă de trei luni pe baza unor 
controale adecvate, care se pot întemeia pe 
eșantioane aleatorii, și să prezinte un 
document care să certifice numărul de 
declarații de susținere valabile care au fost 
primite.

Or. en

Justificare

Statele ar trebui să fie răspunzătoare de verificarea și certificarea declarațiilor de susținere 
colectate la nivel național, indiferent de naționalitatea semnatarilor. Selecția aleatorie 
reprezintă metodologia eficientă recunoscută de verificare a autenticității unui număr foarte 
mare de semnături.

Amendamentul 93
Syed Kamall

Propunere de regulament
Considerentul 15 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Este oportun să se prevadă că, atunci 
când o inițiativă a cetățenilor a primit 
declarațiile de susținere necesare din partea 

(15) Este oportun să se prevadă că, atunci 
când o inițiativă a cetățenilor a primit 
declarațiile de susținere necesare din partea 
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semnatarilor și, dacă aceasta este 
considerată admisibilă, fiecare stat membru 
trebuie să fie răspunzător pentru verificarea 
și certificarea declarațiilor de susținere 
colectate de la cetățenii provenind din 
statul respectiv. Ținând seama de 
necesitatea de a limita sarcina 
administrativă a statelor membre, acestea 
trebuie să efectueze verificările într-o 
perioada de trei luni pe baza unor controale 
adecvate și să prezinte un document care să 
certifice numărul de declarații de susținere 
valabile care au fost primite.

semnatarilor și, dacă aceasta este 
considerată admisibilă, fiecare stat membru 
trebuie să fie răspunzător pentru verificarea 
și certificarea declarațiilor de susținere 
colectate de la cetățenii provenind din 
statul respectiv. Ținând seama de 
necesitatea de a limita sarcina 
administrativă a statelor membre, acestea 
ar trebui să efectueze verificările într-o 
perioadă de cinci luni pe baza unor 
controale adecvate și să emită un document 
care să certifice numărul de declarații de 
susținere valabile care au fost primite.

Or. en

Amendamentul 94
Andreas Mölzer

Propunere de regulament
Considerentul 17 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) În termen de patru luni, Comisia 
trebuie să examineze o inițiativă a 
cetățenilor și să prezinte concluziile sale și 
acțiunile pe care intenționează să le 
întreprindă ca răspuns la inițiativa 
respectivă.

(17) În termen de trei luni, Comisia ar 
trebui să examineze o inițiativă a 
cetățenilor și să prezinte concluziile sale și 
acțiunile pe care intenționează să le 
întreprindă ca răspuns la inițiativa 
respectivă. În cazul în care o inițiativă a 
cetățenilor este sprijinită de peste un 
milion de cetățeni ai Uniunii, Comisia ar 
trebui să acționeze în legătură cu 
chestiunea care face obiectul acesteia. În 
toate situațiile, inițiativele încununate cu 
succes ar trebui să constituie, de 
asemenea, tema unei audieri oficiale la 
nivelul Uniunii. În acest caz, instituțiile și 
organismele Uniunii ar trebui să 
coopereze la organizarea dezbaterilor.

Or. de
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Amendamentul 95
Andrew Duff, Cecilia Wikström, Guy Verhofstadt, Diana Wallis, Stanimir Ilchev, 
Alexandra Thein

Propunere de regulament
Considerentul 17 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) În termen de patru luni, Comisia 
trebuie să examineze o inițiativă a 
cetățenilor și să prezinte concluziile sale și
acțiunile pe care intenționează să le 
întreprindă ca răspuns la inițiativa 
respectivă.

(17) Comisia trebuie să examineze 
inițiativa a cetățenilor și să-și prezinte 
concluziile juridice și politice separat; de 
asemenea, Comisia ar trebui să comunice
acțiunile pe care intenționează să le 
întreprindă ca răspuns la inițiativa 
respectivă. Pentru a dovedi că o inițiativă 
a cetățenilor este sprijinită de cel puțin un 
milion de semnatari și că eventualele 
consecințe ale acesteia sunt examinate cu 
atenție, Comisia ar trebui să explice în 
mod clar, inteligibil și amănunțit motivele 
aflate la baza acțiunii pe care 
intenționează să o întreprindă și, în 
același fel, să indice motivele pentru care 
nu intenționează să întreprindă vreo 
acțiune.

Or. en

Justificare

Comisia trebuie să fie răspunzătoare de o abordare a comunicării prietenoasă pentru 
cetățeni și de motivarea integrală a acțiunilor pe care le întreprinde.

Amendamentul 96
Anneli Jäätteenmäki

Propunere de regulament
Considerentul 17 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) În termen de patru luni, Comisia
trebuie să examineze o inițiativă a
cetățenilor și să prezinte concluziile sale și 
acțiunile pe care intenționează să le 
întreprindă ca răspuns la inițiativa 

(17) Comisia ar trebui să examineze 
inițiativele cetățenilor și să răspundă la 
acestea în mod clar, care să fie ușor de 
înțeles și detaliat și în limitele unui 
interval de timp echivalent cu acela de 
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respectivă. care dispune în cazul inițiativelor 
Parlamentului European în conformitate 
cu articolul 225 din Tratat privind 
funcționarea Uniunii Europene. Astfel, 
într-o primă etapă, Comisia ar trebui ca, 
după trei luni, să informeze organizatorii 
unei inițiative încununate cu succes în ce 
mod intenționează să acționeze în 
legătură cu aceasta. Într-o a doua etapă, 
cetățenii ar trebui să fie asigurați că 
inițiativele lor, formulate cu succes, 
urmează să facă obiectul unei audieri 
publice oficiale la nivelul Uniunii 
Europene. În calitate de destinatar al unei 
inițiative, Comisia ar trebui să asigure 
desfășurarea unei astfel de audieri și
reprezentarea sa la un nivel 
corespunzător. Prin intermediul comisiei 
competente, Parlamentul European ar 
trebui invitat de fiecare dată să participe 
la organizarea unor astfel de audieri.
Într-o a treia etapă, Comisia ar trebui să-
și prezinte răspunsul final la inițiativă, fie 
printr-o propunere legislativă în 
consecință, fie explicând în mode detaliat 
din ce motive nu întreprinde nicio acțiune 
în legătură cu inițiativa. În cazul în care 
propunerea legislativă diferă semnificativ 
de inițiativa cetățenilor, Comisia ar trebui, 
de asemenea, să ofere o explicație 
completă.
În cazul în care se constată că există 
motive întemeiate ce iondică existența 
unui caz de administrare defectuoasă, 
decizia ar trebui să facă obiectul unui 
recurs la Curtea de Justiție și/sau la 
Ombudsmanul European.

Or. en

Justificare

Reacția Comisiei la acțiunile cetățenilor europeni trebuie să fie justificată atât legal, cât și 
politic. În plus, acest fapt ar trebui demonstrat rațional, arătându-se că glasul cetățenilor este 
ascultat și că acțiunile care ar putea fi întreprinse sunt cântărite în mod serios și integral.
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Amendamentul 97
Martin Ehrenhauser

Propunere de regulament
Considerentul 17 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) În termen de patru luni, Comisia 
trebuie să examineze o inițiativă a
cetățenilor și să prezinte concluziile sale și 
acțiunile pe care intenționează să le 
întreprindă ca răspuns la inițiativa 
respectivă.

(17) Comisia ar trebui să examineze 
inițiativele cetățenilor și să-și prezinte 
concluziile juridice și politice separat, în 
termen de trei luni și, de asemenea, să 
specifice toate acțiunile pe care 
intenționează să le întreprindă ca răspuns la 
inițiativa respectivă. Pentru a demonstra 
că o inițiativă a cetățenilor, susținută de 
cel puțin un milion de cetățeni ai Uniunii, 
precum și că posibilele sale urmări sunt 
luate atent în considerare, Comisia ar 
trebui să explice clar, inteligibil și detaliat 
motivele care stau la baza acțiunilor pe 
care intenționează să le întreprindă sau 
motivele pentru care nu preconizează 
nicio acțiune.
După solicitarea cu succes a unei 
înregistrări și după strângerea unui 
milion de semnături, Comisiei și 
Parlamentului European ar trebui să li se 
ceară, invariabil, să se confrunte cu 
cererile cetățenilor, într-un fel care să se 
concretizeze în forma unui drept al 
inițiatorilor de a li se acorda o audiere 
publică.

Or. de

Amendamentul 98
Syed Kamall

Propunere de regulament
Considerentul 17 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) În termen de patru luni, Comisia 
trebuie să examineze o inițiativă a 
cetățenilor și să prezinte concluziile sale și 

(17) În termen de patru luni, Comisia 
trebuie să examineze o inițiativă a 
cetățenilor și să prezinte concluziile sale și 
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acțiunile pe care intenționează să le 
întreprindă ca răspuns la inițiativa 
respectivă.

acțiunile pe care intenționează să le 
întreprindă ca răspuns la inițiativa 
respectivă.

În cazul inițiativelor cetățenilor 
încununate cu succes, Comisia ar trebui 
să organizeze o audiere publică, la nivelul 
Uniunii Europene, cu privire la aspectul 
invocat în inițiativă și să asigure 
reprezentarea sa la un nivel 
corespunzător. Parlamentul European, 
prin intermediul comisiei sau al comisiilor 
sale de resort, ar trebui să fie inivtat de 
fiecare dată să participe la organizarea 
unor astfel de audieri.

Or. en

Amendamentul 99
Anneli Jäätteenmäki

Propunere de regulament
Considerentul 21 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Comisia trebuie împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 290 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene în scopul 
modificării anexelor la prezentul 
regulament.

(21) Comisia trebuie împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 290 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene în scopul 
modificării anexelor la prezentul 
regulament, cu excepția cazurilor în care o 
astfel de modificare ar implica adăugarea 
mai multor date cu caracter personal în 
legătură cu semnatarii.

Or. en

Amendamentul 100
Matthias Groote, Zita Gurmai, Alain Lamassoure

Propunere de regulament
Considerentul 23 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Comisia trebuie să prezinte un raport (23) Comisia trebuie să prezinte un raport 
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privind punerea în aplicare a prezentului 
regulament după cinci ani de la intrarea în 
vigoare a acestuia.

privind punerea în aplicare a prezentului 
regulament după trei ani de la intrarea în 
vigoare a acestuia. Procedând astfel, 
Comisia ar trebui să acorde o atenție 
deosebită, printre altele, sistemelor de 
colectare online Întrucât postarea și 
funcționarea unor site-uri individuale 
care să satisfacă criteriile de protecție și 
siguranță a datelor pentru toate 
inițiativele cetățenilor s-ar putea dovedi
dificile și costisitoare pentru organizatori 
și statele membre, dată fiind necesitatea 
de a certifica fiecare sistem de colectare 
online, ar fi posibil ca, în viitor, pentru 
Comisie să devină esențială lansarea unui 
site central, pe care să fie înregistrate 
toate inițiativele, astfel încât să poată fi 
găsite, accesate și semnate de cetățeni. În 
cazul în care în sistemul de site-uri 
individuale apar probleme legate de 
siguranța și protecția datelor, Comisia ar 
trebui să examineze cu atenție 
posibilitatea realizării unui astfel de site 
central.

Or. en

Amendamentul 101
Andreas Mölzer

Propunere de regulament
Considerentul 23 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Comisia trebuie să prezinte un raport 
privind punerea în aplicare a prezentului 
regulament după cinci ani de la intrarea în 
vigoare a acestuia.

(23) Comisia trebuie să prezinte un raport 
privind punerea în aplicare a prezentului 
regulament după trei ani de la intrarea în 
vigoare a acestuia.

Or. de
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Amendamentul 102
Syed Kamall

Propunere de regulament
Considerentul 23 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Comisia trebuie să prezinte un raport 
privind punerea în aplicare a prezentului 
regulament după cinci ani de la intrarea în 
vigoare a acestuia.

(23) Comisia trebuie să prezinte un raport 
privind punerea în aplicare a prezentului 
regulament după trei ani de la intrarea în 
vigoare a acestuia.

Or. en

Amendamentul 103
Syed Kamall

Propunere de regulament
Considerentul 24a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24a) Prezentul regulament ar trebui să 
asigure că costurile financiare suportate 
de statele membre ca rezultat al 
implementării mecanismului privind 
inițiativa cetățenilor sunt menținute la un 
nivel absolut minim, instituindu-se 
garanții care să împiedice împovărarea 
statelor membre și a contribuabililor din 
acestea cu costuri excesive sau inutile.

Or. en

Amendamentul 104
Morten Messerschmidt

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „inițiativa cetățenilor” înseamnă o 
inițiativă, prezentată Comisiei în 
conformitate cu prezentul regulament, prin 

1. „inițiativa cetățenilor” înseamnă o 
inițiativă, prezentată Comisiei în 
conformitate cu prezentul regulament, prin 
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care Comisia este invitată să prezinte, în 
sfera competențelor sale, orice propunere 
corespunzătoare privind chestiuni pentru 
care cetățenii consideră că este nevoie de 
un act legislativ al Uniunii în vederea 
punerii în aplicare a tratatelor, care a fost 
susținută de cel puțin un milion de 
semnatari eligibili provenind din cel puțin 
o treime din toate statele membre;

care Comisia este invitată să prezinte, în 
sfera competențelor sale, orice propunere 
corespunzătoare privind chestiuni pentru 
care cetățenii consideră că este nevoie de 
un act legislativ al Uniunii în vederea 
punerii în aplicare a tratatelor, care a fost 
susținută de cel puțin un milion de 
semnatari eligibili provenind din cel puțin 
două state membre;

Or. en

Amendamentul 105
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „inițiativa cetățenilor” înseamnă o 
inițiativă, prezentată Comisiei în 
conformitate cu prezentul regulament, prin 
care Comisia este invitată să prezinte, în 
sfera competențelor sale, orice propunere 
corespunzătoare privind chestiuni pentru 
care cetățenii consideră că este nevoie de 
un act legislativ al Uniunii în vederea 
punerii în aplicare a tratatelor, care a fost 
susținută de cel puțin un milion de 
semnatari eligibili provenind din cel puțin 
o treime din toate statele membre;

1. „inițiativa cetățenilor” înseamnă o 
inițiativă, prezentată Comisiei în 
conformitate cu prezentul regulament, prin 
care Comisia este invitată să prezinte, în 
sfera competențelor sale, orice propunere 
corespunzătoare privind chestiuni pentru 
care cetățenii consideră că este nevoie de 
un act legislativ al Uniunii în vederea 
punerii în aplicare a tratatelor, care a fost 
susținută de cel puțin un milion de 
semnatari eligibili provenind din cel puțin 
trei state membre;

Or. en

Amendamentul 106
Martin Ehrenhauser

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „inițiativa cetățenilor” înseamnă o 
inițiativă, prezentată Comisiei în 
conformitate cu prezentul regulament, prin 

1. „inițiativa cetățenilor” înseamnă o 
inițiativă, prezentată Comisiei în 
conformitate cu prezentul regulament, prin 
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care Comisia este invitată să prezinte, în 
sfera competențelor sale, orice propunere 
corespunzătoare privind chestiuni pentru 
care cetățenii consideră că este nevoie de 
un act legislativ al Uniunii în vederea 
punerii în aplicare a tratatelor, care a fost 
susținută de cel puțin un milion de 
semnatari eligibili provenind din cel puțin 
o treime din toate statele membre;

care Comisia este invitată să prezinte, în 
sfera competențelor sale, orice propunere 
corespunzătoare privind chestiuni pentru 
care cetățenii consideră că este nevoie de 
un act legislativ al Uniunii în vederea 
punerii în aplicare a tratatelor, care a fost 
susținută de cel puțin un milion de 
semnatari eligibili provenind din cel puțin 
o șesime din toate statele membre;

Or. de

Amendamentul 107
Andrew Duff, Guy Verhofstadt, Diana Wallis, Stanimir Ilchev

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „inițiativa cetățenilor” înseamnă o 
inițiativă, prezentată Comisiei în 
conformitate cu prezentul regulament, prin 
care Comisia este invitată să prezinte, în 
sfera competențelor sale, orice propunere 
corespunzătoare privind chestiuni pentru 
care cetățenii consideră că este nevoie de 
un act legislativ al Uniunii în vederea 
punerii în aplicare a tratatelor, care a fost 
susținută de cel puțin un milion de 
semnatari eligibili provenind din cel puțin 
o treime din toate statele membre;

1. „inițiativa cetățenilor” înseamnă o 
inițiativă, prezentată Comisiei în 
conformitate cu prezentul regulament, prin 
care Comisia este invitată să prezinte, în 
sfera competențelor sale, orice propunere 
corespunzătoare privind chestiuni pentru 
care cetățenii consideră că este nevoie de 
un act legislativ al Uniunii în vederea 
punerii în aplicare a tratatelor, care a fost 
susținută de cel puțin un milion de 
semnatari eligibili provenind din cel puțin 
nouă state membre;

Or. en

Justificare

Articolul 20 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană prevede că cooperarea 
consolidată poate fi declanșată de nouă state.

Amendamentul 108
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „inițiativa cetățenilor” înseamnă o 
inițiativă, prezentată Comisiei în 
conformitate cu prezentul regulament, prin 
care Comisia este invitată să prezinte, în 
sfera competențelor sale, orice propunere 
corespunzătoare privind chestiuni pentru 
care cetățenii consideră că este nevoie de 
un act legislativ al Uniunii în vederea 
punerii în aplicare a tratatelor, care a fost 
susținută de cel puțin un milion de 
semnatari eligibili provenind din cel puțin 
o treime din toate statele membre;

1. „inițiativa cetățenilor” înseamnă o 
inițiativă, prezentată Comisiei în 
conformitate cu prezentul regulament, prin 
care Comisia este invitată să prezinte, în 
sfera competențelor sale, orice propunere 
corespunzătoare privind chestiuni pentru 
care cetățenii consideră că este nevoie de 
un act legislativ al Uniunii în vederea 
punerii în aplicare a tratatelor, care a fost 
susținută de cel puțin un milion de 
semnatari eligibili provenind din cel puțin 
o cincime din toate statele membre;

Or. en

Amendamentul 109
Andreas Mölzer

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „inițiativa cetățenilor” înseamnă o 
inițiativă, prezentată Comisiei în 
conformitate cu prezentul regulament, prin 
care Comisia este invitată să prezinte, în 
sfera competențelor sale, orice propunere 
corespunzătoare privind chestiuni pentru 
care cetățenii consideră că este nevoie de 
un act legislativ al Uniunii în vederea 
punerii în aplicare a tratatelor, care a fost 
susținută de cel puțin un milion de 
semnatari eligibili provenind din cel puțin 
o treime din toate statele membre;

1. „inițiativa cetățenilor” înseamnă o 
inițiativă, prezentată Comisiei în 
conformitate cu prezentul regulament, prin 
care Comisia este invitată să prezinte, în 
sfera competențelor sale, orice propunere 
corespunzătoare privind chestiuni pentru 
care cetățenii consideră că este nevoie de 
un act legislativ al Uniunii în vederea 
punerii în aplicare a tratatelor, care a fost 
susținută de cel puțin un milion de 
semnatari eligibili provenind din cel puțin 
un sfert din toate statele membre;

Or. de

Amendamentul 110
Matthias Groote

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „inițiativa cetățenilor” înseamnă o 
inițiativă, prezentată Comisiei în 
conformitate cu prezentul regulament, prin 
care Comisia este invitată să prezinte, în 
sfera competențelor sale, orice propunere 
corespunzătoare privind chestiuni pentru 
care cetățenii consideră că este nevoie de 
un act legislativ al Uniunii în vederea 
punerii în aplicare a tratatelor, care a fost 
susținută de cel puțin un milion de 
semnatari eligibili provenind din cel puțin 
o treime din toate statele membre;

1. „inițiativa cetățenilor” înseamnă o 
inițiativă, prezentată Comisiei în 
conformitate cu prezentul regulament, prin 
care Comisia este invitată să prezinte, în 
sfera competențelor sale, orice propunere 
corespunzătoare privind chestiuni pentru 
care cetățenii consideră că este nevoie de 
un act legislativ al Uniunii în vederea 
punerii în aplicare a tratatelor, care a fost 
susținută de cel puțin un milion de 
semnatari eligibili provenind din cel puțin 
un sfert din toate statele membre;

Or. de

Amendamentul 111
Andrew Duff, Cecilia Wikström, Diana Wallis, Guy Verhofstadt, Stanimir Ilchev

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. „semnatari” înseamnă cetățeni ai 
Uniunii care au sprijinit o anumită 
inițiativă a cetățenilor prin completarea 
unei declarații de susținere a inițiativei 
respective;

2. „semnatari” înseamnă toți locuitorii cu 
statut de rezident legal ai statelor membre
care au sprijinit o anumită inițiativă a 
cetățenilor prin completarea unei declarații 
de susținere a inițiativei respective;

Or. en

Justificare

Extinderea sferei de aplicare de la cetățenii UE până la includerea cetățenilor din țări terțe 
care au statutul de rezident legal în Uniune va elimina necesitatea unei discriminări oficioase 
pe criterii de naționalitate. Nu este de așteptat ca semnatarii să fie alegători: inițiativa 
cetățenilor este un instrument de participare democratică mai cuprinzător decât alegerea 
deputaților în Parlamentul European.
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Amendamentul 112
Anneli Jäätteenmäki

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. „semnatari” înseamnă cetățeni ai 
Uniunii care au sprijinit o anumită 
inițiativă a cetățenilor prin completarea 
unei declarații de susținere a inițiativei 
respective;

2. „semnatari” înseamnă toți locuitorii cu 
statut de rezident legal ai statelor membre
care au sprijinit o anumită inițiativă a 
cetățenilor prin completarea unei declarații 
de susținere a inițiativei respective;

Or. en

Justificare

Extinderea sferei de aplicare de la cetățenii UE până la includerea cetățenilor din țări terțe 
care au statutul de rezident legal în Uniune va elimina necesitatea unei discriminări oficioase 
pe criterii de naționalitate. Nu este de așteptat ca semnatarii să fie alegători: inițiativa 
cetățenilor este un instrument de participare democratică mai cuprinzător decât alegerea 
deputaților în Parlamentul European.

Amendamentul 113
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. „semnatari” înseamnă cetățeni ai Uniunii 
care au sprijinit o anumită inițiativă a 
cetățenilor prin completarea unei declarații 
de susținere a inițiativei respective;

2. „semnatari” înseamnă cetățeni sau 
rezidenți ai Uniunii care au sprijinit o 
anumită inițiativă a cetățenilor prin 
completarea unei declarații de susținere a 
inițiativei respective;

Or. en

Justificare

There are many reasons why all the participation of all residents should be facilitated, 
including: - Non-EU citizens are fully integrated into political life in most member states 
(being active in political parties, trade unions and community groups, being elected as local 
councillors or even mayors, etc.) - it seems anomalous that they can not sign an initiative 
which is not binding in legislative terms - It sends a signal to non-EU citizens that the EU is 
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not their concern and does not want their involvement or input - The process of verification of 
signatures may be done by member states by verifying a sample of signatures. This will 
encourage campaigners to actively discourage non-EU citizens from signing initiatives for 
fear of skewing the sample. - It will exclude not only individuals but whole communities which 
will simply not be targeted by campaigners due to their having a higher percentage of non-
EU citizens. - It will promote subliminal racism as campaigners are encouraged to target 
people who look "more European" when collecting signatures. - The political concept of a 
"citizens Europe", which inspires the European Citizens' Initiative was never intended to be 
exclusive, not to discourage non-EU citizens from engaging with the EU

Amendamentul 114
Matthias Groote

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. „organizator” înseamnă o persoană 
fizică sau juridică sau o organizație 
responsabilă de pregătirea inițiativei 
cetățenilor și de prezentarea acesteia în 
atenția Comisiei.

3. „organizatori” înseamnă persoane fizice 
sau juridice care constituie un comitet de 
organizare responsabil de pregătirea 
inițiativei cetățenilor și de prezentarea 
acesteia în atenția Comisiei

Or. de

Amendamentul 115
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Atunci când organizatorul este o 
persoană fizică, aceasta trebuie să fie 
cetățean al Uniunii și să fi împlinit vârsta 
care îi conferă drept de vot în alegerile 
europene.

1. Atunci când organizatorul este o 
persoană fizică, aceasta trebuie să fie 
cetățean al Uniunii și să fi împlinit cel 
puțin vârsta de 16 ani.

Or. en
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Amendamentul 116
Martin Ehrenhauser

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Organizatorii constituie un comitet al 
cetățenilor, alcătuit din cel puțin cinci 
persoane care sunt rezidente în cel puțin 
cinci state membre. Organizatorii 
desemnează un reprezentant și un 
supleant, care au funcția de a asigura 
legătura între comitetul cetățenilor și 
instituțiile Uniunii Europene de-a lungul 
procedurii și care au mandatul de a vorbi 
și a acționa în numele comitetului 
cetățenilor.

Or. de

Amendamentul 117
Matthias Groote

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragrafele 1a și 1b (noi) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Organizatorii constituie un comitet de 
organizare, alcătuit din cel puțin cinci 
persoane provenind din cel puțin șapte 
state membre.
Organizatorii desemnează un 
reprezentant și un supleant, care au 
funcția de a asigura legătura între 
comitetul cetățenilor și instituțiile Uniunii 
Europene de-a lungul procedurii și care 
au mandatul de a vorbi și a acționa în 
numele comitetului de organizare.

Or. de
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Amendamentul 118
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragrafele 1a, 1b, 1c (noi) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Organizatorii constituie un comitet al 
cetățenilor, alcătuit din cel puțin cinci 
persoane care sunt rezidente în cel puțin 
șase state membre.
Organizatorii desemnează un 
reprezentant și un supleant, care au 
funcția de a asigura legătura între 
comitetul cetățenilor și instituțiile Uniunii 
Europene de-a lungul procedurii și care 
au mandatul de a vorbi și a acționa în 
numele comitetului cetățenilor.
Organizatorii notifică Comisia cu privire 
la orice modificări privind membrii sau 
reprezentanții desemnați ai comitetului 
cetățenilor.

Or. en

Amendamentul 119
Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Nedelcheva, Alain Lamassoure

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragrafele 1a și 1b (noi) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Organizatorii constituie un comitet al 
cetățenilor compus din persoane care 
provin din cel puțin o cincime din statele 
membre.
Dacă organizatorii sunt membri ai 
parlamentelor naționale sau deputați în 
Parlamentul European, aceștia nu sunt 
socotiți în scopul atingerii numărului 
minim necesar pentru a forma un comitet 
al cetățenilor.
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Or. en

Justificare

Este important să se transmită clar cetățenilor că acest instrument a fost conceput pentru ei și 
să-i încurajeze să-l utilizeze și să participe. Parlamentarii dispun de alte căi pentru a 
propune legislație și a provoca o dezbatere la nivel european.

Amendamentul 120
Paulo Rangel

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragrafele 1a și 1b (noi) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Organizatorii constituie un comitet al 
cetățenilor compus din cel puțin șapte 
persoane care sunt rezidenți a cel puțin 
trei state membre.
Organizatorii desemnează un 
reprezentant și un supleant, care au 
funcția de a asigura legătura între 
comitetul cetățenilor și instituțiile Uniunii 
Europene de-a lungul procedurii și care 
au mandatul de a se exprima și a acționa 
în numele comitetului cetățenilor.

Or. pt

Justificare

În opinia noastră, este esențial să se asigure că, în ultimă instanță, semnăturile provin din 
șase state membre. Stadiul inițial nu ar trebui complicat excesiv. De aceea, ar fi suficient, în 
această etapă, să se impună o reprezentare a trei state membre.

Amendamentul 121
Andreas Mölzer

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Pentru a putea susține o inițiativă 2. Pentru a putea susține o inițiativă 
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propusă de cetățeni, semnatarii trebuie să 
fie cetățeni ai Uniunii și să fi împlinit 
vârsta care le conferă dreptul de vot în 
alegerile europene.

propusă de cetățeni, semnatarii trebuie să 
fie cetățeni ai Uniunii și să fi împlinit 
vârsta care le conferă dreptul de vot în 
alegerile europene în statele membre 
respective.

Or. de

Amendamentul 122
Andrew Duff, Cecilia Wikström, Guy Verhofstadt, Diana Wallis, Stanimir Ilchev

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Pentru a putea susține o inițiativă 
propusă de cetățeni, semnatarii trebuie să 
fie cetățeni ai Uniunii și să fi împlinit 
vârsta care le conferă dreptul de vot în 
alegerile europene.

2. Pentru a putea susține o inițiativă 
propusă de cetățeni, semnatarii trebuie să 
aibă reședința legală în Uniune și să fi 
împlinit vârsta de 16 ani.

Or. en

Justificare

Extinderea aplicabilității pentru a include, pe lângă cetățenii UE, și cetățenii țărilor terțe 
care își au legal reședința în Uniune, va evita discriminarea oficioasă pe motive de cetățenie. 
Semnatarii nu trebuie să fie electori: inițiativa cetățenilor este un instrument de participare 
democratică mai larg decât votarea pentru alegerea deputaților în Parlamentul European. În 
plus, o limită de vârstă egală pentru a participa la inițiativa cetățenilor europeni conferă 
tuturor cetățenilor drepturi egale: prin fixarea limitei la vârsta minimă pentru a participa la 
vot nu se acordă această egalitate.

Amendamentul 123
Anneli Jäätteenmäki

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Pentru a putea susține o inițiativă 
propusă de cetățeni, semnatarii trebuie să 
fie cetățeni ai Uniunii și să fi împlinit 

2. Pentru a putea susține o inițiativă 
propusă de cetățeni, semnatarii trebuie să 
aibă reședința legală în Uniune și să fi 
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vârsta care le conferă dreptul de vot în 
alegerile europene.

împlinit vârsta de 16 ani.

Or. en

Justificare

Extinderea aplicabilității pentru a include, pe lângă cetățenii UE, și cetățenii țărilor terțe 
care își au legal reședința în Uniune, va evita discriminarea oficioasă pe motive de cetățenie. 
Semnatarii nu trebuie să fie electori: inițiativa cetățenilor este un instrument de participare 
democratică mai larg decât votarea pentru alegerea deputaților în Parlamentul European. În 
plus, o limită de vârstă egală pentru a participa la inițiativa cetățenilor europeni conferă 
tuturor cetățenilor drepturi egale: prin fixarea limitei la vârsta minimă pentru a participa la 
vot nu se acordă această egalitate.

Amendamentul 124
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Pentru a putea susține o inițiativă 
propusă de cetățeni, semnatarii trebuie să 
fie cetățeni ai Uniunii și să fi împlinit 
vârsta care le conferă dreptul de vot în 
alegerile europene.

2. Pentru a putea susține o inițiativă 
propusă de cetățeni, semnatarii trebuie să 
fie cetățeni ai Uniunii sau să își aibă 
reședința în Uniune.

Or. en

Amendamentul 125
Martin Ehrenhauser

Propunere de regulament
Articolul 3a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a
Îndatoririle Comisiei

Comisia întocmește o listă clară a 
criteriilor de admisibilitate, indicând 
normele referitoare la colectarea 
semnăturilor (pe hârtie și online), precum 



PE452.836v01-00 38/76 AM\839497RO.doc

RO

și toate criteriile formale pentru 
completarea formularului de declarație de 
susținere.
Lista criteriilor de eligibilitate trebuie să 
prezinte cu claritate cetățenilor europeni 
care sunt domeniile în care nu poate fi 
lansată o inițiativă cetățenească și care 
sunt criteriile exacte pe baza cărora se 
poate respinge o inițiativă.

Or. de

Amendamentul 126
Martin Ehrenhauser

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Înainte de a începe colectarea
declarațiilor de susținere de la semnatarii 
unei inițiative propuse de cetățeni, 
organizatorul trebuie să înregistreze 
propunerea în registrul Comisiei, furnizând 
informațiile stabilite în anexa II, în special 
în ceea ce privește obiectul și obiectivele 
propunerii, precum și sursele de finanțare 
și de sprijin pentru respectiva inițiativă 
propusă de cetățeni.

1. Înainte de a începe colectarea 
declarațiilor de susținere de la semnatarii 
unei inițiative propuse de cetățeni, 
organizatorii trebuie să înregistreze 
propunerea în registrul Comisiei, furnizând 
informațiile stabilite în anexa II, în special 
în ceea ce privește obiectul și obiectivele 
inițiativei propuse de cetățeni.
Organizatorii furnizează, pentru registrul 
definit la al treilea paragraf și, atunci 
când este cazul, pe site-ul lor internet, 
informații actualizate periodic cu privire 
la sursele susținerii și finanțării 
inițiativei. Aceste informații trebuie să 
includă și detalii privind donațiile care 
depășesc 1 000 EUR. Informațiile 
referitoare la sprijin și finanțare sunt 
verificate de un auditor independent. 
Cheltuielile survenite se rambursează 
inițiatorilor în conformitate cu articolul 
10 alineatul (2a).

Or. de
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Amendamentul 127
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Înainte de a începe colectarea 
declarațiilor de susținere de la semnatarii 
unei inițiative propuse de cetățeni, 
organizatorul trebuie să înregistreze 
propunerea în registrul Comisiei, furnizând 
informațiile stabilite în anexa II, în special 
în ceea ce privește obiectul și obiectivele 
propunerii, precum și sursele de finanțare 
și de sprijin pentru respectiva inițiativă 
propusă de cetățeni.

1. Înainte de a începe colectarea 
declarațiilor de susținere de la semnatarii 
unei inițiative propuse de cetățeni, 
organizatorii trebuie să înregistreze 
propunerea în registrul Comisiei, furnizând 
informațiile stabilite în anexa II, în special 
în ceea ce privește obiectul și obiectivele 
inițiativei propuse de cetățeni.

Organizatorii furnizează, pentru registrul 
definit la al treilea paragraf și, atunci 
când este cazul, pe site-ul lor internet, 
informații actualizate periodic cu privire 
la toate sursele susținerii și finanțării 
inițiativei. Finanțarea din partea 
partidelor politice și a grupurilor politice 
europene nu este permisă.

Or. en

Justificare

Toate sursele susținerii și finanțării inițiativei trebuie făcute publice, pentru o transparență 
totală. Partidele politice și grupurile politice europene nu ar trebui să susțină financiar o 
ICE.

Amendamentul 128
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Finanțarea nu trebuie să provină, direct 
sau indirect, de la companii private.
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Or. en

Amendamentul 129
Martin Ehrenhauser

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informațiile sunt furnizate într-una din 
limbile oficiale ale Uniunii, într-un registru 
online pus la dispoziție de Comisie în acest 
scop (denumit în continuare „registrul”).

Informațiile sunt furnizate într-una sau mai 
multe dintre limbile oficiale ale Uniunii, 
într-un registru online pus la dispoziție de 
Comisie în acest scop (denumit în 
continuare „registrul”). Se pot oferi 
ulterior informații, pentru a fi trecute în 
registru, într-o altă limbă oficială decât 
limba/limbile în care au fost redactate 
inițial. Traducerea inițiativei în altă limbă 
oficială a Uniunii este în sarcina 
Comisiei.

Or. de

Amendamentul 130
Andreas Mölzer

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informațiile sunt furnizate într-una din 
limbile oficiale ale Uniunii, într-un registru 
online pus la dispoziție de Comisie în acest 
scop (denumit în continuare „registrul”).

Informațiile sunt furnizate cel puțin într-
una din limbile oficiale ale Uniunii, într-un 
registru online pus la dispoziție de Comisie 
în acest scop (denumit în continuare 
„registrul”).

Or. de

Amendamentul 131
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Inițiativele propuse de cetățeni, care pot 
fi considerate, în mod întemeiat, ca fiind 
neadecvate din cauza caracterului lor 
abuziv sau lipsit de seriozitate nu se 
înregistrează.

3. Inițiativele propuse de cetățeni care pot 
fi considerate, în mod întemeiat, ca fiind 
neadecvate din cauza caracterului lor 
abuziv sau frivol, nu se înregistrează.

Or. en

Amendamentul 132
Andreas Mölzer

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Inițiativele propuse de cetățeni, care pot 
fi considerate, în mod întemeiat, ca fiind 
neadecvate din cauza caracterului lor 
abuziv sau lipsit de seriozitate nu se 
înregistrează.

3. Comisia înregistrează o inițiativă 
propusă în termen de două luni de la 
primirea acesteia, dacă sunt îndeplinite 
următoarele condiții:

(a) nu există diferențe manifeste și 
semnificative între versiunile lingvistice 
ale titlului, obiectului și obiectivelor 
inițiativei propuse;
(b) inițiativa nu depășește în mod evident 
cadrul competențelor conferite Comisiei 
prin tratate de a prezenta o propunere 
pentru actul legislativ cerut;
(c) inițiativa propusă nu este abuzivă sau
lipsită de seriozitate.

Or. de

Amendamentul 133
Andrew Duff, Cecilia Wikström, Guy Verhofstadt, Stanimir Ilchev, Diana Wallis, 
Alexandra Thein

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Inițiativele propuse de cetățeni, care 
pot fi considerate, în mod întemeiat, ca 
fiind neadecvate din cauza caracterului 
lor abuziv sau lipsit de seriozitate nu se 
înregistrează.

(3) Comisia înregistrează inițiativele 
propuse în termen de două luni de la 
primire, atunci când sunt satisfăcute 
următoarele condiții:

(a) comitetul cetățenilor a fost constituit și 
a fost desemnată persoana de contact;
(b) nu există diferențe manifeste și 
semnificative între versiunile lingvistice 
ale titlului, obiectului și obiectivelor 
inițiativei propuse;
(c) inițiativa se încadrează clar în 
competențele conferite de statele membre 
Uniunii și în cadrul competențelor 
Comisiei de a prezenta propuneri 
corespunzătoare în chestiuni în care 
cetățenii consideră necesar un act juridic 
al Uniunii pentru aplicarea tratatelor;
(d) inițiativa propusă nu este vădit 
abuzivă, frivolă sau vexatorie;

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

Or. en

Justificare

La alineatul 3 litera (c) este important să se urmărească exact dispozițiile articolului 11 
alineatul (4) din tratatul privind Uniunea Europeană, dar și să se facă trimitere, ca orientare 
utilă, la competențele Uniunii stabilite la articolele 3, 4, 5 și 6 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene.

Amendamentul 134
Morten Messerschmidt

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Inițiativele propuse de cetățeni, care pot 
fi considerate, în mod întemeiat, ca fiind 
neadecvate din cauza caracterului lor 
abuziv sau lipsit de seriozitate nu se 
înregistrează.

3. Comisia înregistrează inițiativele 
propuse în termen de două luni de la 
primire, atunci când sunt satisfăcute 
următoarele condiții:

(a) comitetul cetățenilor a fost constituit și 
a fost desemnată persoana de contact;
(b) nu există diferențe manifeste și 
semnificative între versiunile lingvistice 
ale titlului, obiectului și obiectivelor 
inițiativei propuse;
(c) inițiativa nu depășește în mod evident 
cadrul competențelor conferite Comisiei 
prin tratate de a prezenta o propunere 
pentru actul legislativ cerut;
(d) inițiativa propusă nu este vădit 
abuzivă, frivolă sau vexatorie;

(e) inițiativa propusă este respectă 
articolul 2 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană.

Or. en

Amendamentul 135
Martin Ehrenhauser

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Comisia respinge înregistrarea în 
cazul în care condițiile menționate la 
alineatul (3) nu sunt satisfăcute.
Comisia ia toate măsurile pe care le 
consideră necesare pentru a asigura 
organizatorii că decizia privind 
înregistrarea respectă întru totul litera și 
spiritul tratatelor, fără a aduce atingere 
deciziei ulterioare privind substanța 
chestiunii. În cazul în care respinge 
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înregistrarea unei inițiative, Comisia 
informează organizatorii cu privire la 
motivele respingerii și ia măsuri pentru ca 
cetățenii UE să aibă rapid și ușor acces 
(pe internet) la o declarație referitoare la 
motivele respective și la detalii privind 
toate căile de atac, juridice și nejuridice, 
pe care le au la dispoziție.

Or. de

Amendamentul 136
Matthias Groote

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) comitetul cetățenilor a fost constituit 
și a fost desemnată persoana de contact;

Or. de

Amendamentul 137
Marietta Giannakou

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Pentru o transparență cât mai bună, 
trebuie făcute publice mijloacele și sursele 
de finanțare ale inițiativelor cetățenilor. 
Partidele politice naționale și europene, 
precum și fundațiile lor politice trebuie 
excluse ca surse de finanțare.

Or. el
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Amendamentul 138
Matthias Groote

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

3b. inițiativa nu depășește în mod evident 
cadrul competențelor conferite Comisiei 
prin tratate de a prezenta o propunere 
pentru actul legislativ cerut;

Or. de

Amendamentul 139
Morten Messerschmidt

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Comisia respinge înregistrarea 
inițiativelor propuse de cetățeni care sunt 
vădit contrare valorilor Uniunii.

eliminat

Or. da

Justificare

Ar trebuie eliminat întregul alineat (4), întrucât expresia „valorile Uniunii” permite Comisiei 
să cenzureze inițiativele cetățenilor dacă acestea nu sunt în acord cu aceste valori.

Amendamentul 140
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Comisia respinge înregistrarea 
inițiativelor propuse de cetățeni care sunt 
vădit contrare valorilor Uniunii.

4. Comisia respinge înregistrarea 
inițiativelor propuse de cetățeni care sunt 
vădit contrare valorilor pe care le 
reprezintă respectarea demnității umane, 
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libertatea, libertatea de exprimare, 
democrația, egalitatea, statul de drept și 
respectarea drepturilor omului.

Or. en

Amendamentul 141
Marietta Giannakou

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Comisia respinge înregistrarea 
inițiativelor propuse de cetățeni care sunt 
vădit contrare valorilor Uniunii.

4. Comisia respinge înregistrarea 
inițiativelor propuse de cetățeni care sunt 
vădit contrare valorilor Uniunii, exprimate 
în special în Carta Drepturilor 
Fundamentale și în Convenția Europeană 
a Drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale.

Or. el

Amendamentul 142
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4 – paragrafele 1a și 1b (noi) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă o inițiativă urmărește introducerea 
unei modificări în tratate, Comisia anunță 
organizatorii că nu va putea prezenta o 
propunere legislativă (pentru că nu există 
nici un temei în tratate pentru aceasta). În 
plus, Comisia notifică Parlamentul 
European și Consiliul cu privire la 
aceasta și face publică notificarea.
Organizatorii pot, în acest caz, continua 
colectarea semnăturilor. Inițiativa 
respectă aceleași norme și proceduri ca și 
în cazul unei inițiative normale a 
cetățenilor.
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Or. en

Justificare

În conformitate cu articolul 48 din Tratatul privind Uniunea Europeană, Parlamentului 
European poate înainta propuneri de modificare a tratatelor. Din acest motiv, Parlamentul 
trebuie informat cu privire la aceste inițiative.

Amendamentul 143
Lena Kolarska-Bobińska

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În cazul în care o inițiativă a 
cetățenilor este respinsă în virtutea 
alineatului (3), decizia Comisiei de 
respingere poate fi contestată, la cererea 
organizatorilor. Contestația se prezintă 
Parlamentului European, care poate cere 
Comisiei să adopte o nouă decizie. În 
cazul în care Parlamentul European nu 
adoptă o poziție în termen de trei luni, 
contestația se consideră respinsă și avizul 
inițial al Comisiei rămâne valabil.

Or. en

Amendamentul 144
Morten Messerschmidt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În cazul în care Comisia respinge 
propunerea de inițiativă a cetățenilor, 
organizatorii au posibilitatea de a 
prezenta o inițiativă Comisiei AFCO a 
Parlamentului European, care discută 
conținutul inițiativei și respingerea sa de 
către Comisie.
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Or. da

Justificare

Deși funcționarii Comisiei pot determina dacă o inițiativă a cetățenilor poate fi prezentată 
sau nu, organizatorii ar trebui să aibă și posibilitatea de a prezenta inițiativa respinsă de 
către Comisie deputaților aleși din Comisia AFCO, care este comisia cea mai competentă a 
Parlamentului European pentru a trata chestiuni de acest tip.

Amendamentul 145
Marietta Giannakou

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. O inițiativă propusă de cetățeni care a 
fost înregistrată va fi publicată în registru.

5. O inițiativă propusă de cetățeni care a 
fost înregistrată se publică în registru 
imediat, este accesibilă publicului și se 
înregistrează nu numai în registru, dar și 
într-o listă întocmită în funcție de obiectul 
inițiativei de act legislativ. 

Or. el

Amendamentul 146
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Toate declarațiile de susținere se 
colectează după data de înregistrare a 
inițiativei propuse și în termen de cel mult 
12 luni.

4. Toate declarațiile de susținere se 
colectează după data de înregistrare a 
inițiativei propuse și în termen de cel mult 
24 luni.

Or. en
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Amendamentul 147
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Toate declarațiile de susținere se 
colectează după data de înregistrare a 
inițiativei propuse și în termen de cel mult 
12 luni.

4. Toate declarațiile de susținere se 
colectează după data de înregistrare a 
inițiativei propuse și în termen de cel mult 
24 luni.

Or. en

Amendamentul 148
Gerald Häfner, Sandrine Bélier

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Toate declarațiile de susținere se 
colectează după data de înregistrare a 
inițiativei propuse și în termen de cel mult 
12 luni.

4. Toate declarațiile de susținere se 
colectează după data de înregistrare a 
inițiativei propuse și în termen de cel mult 
18 luni.

După trecerea acestui termen, în registru 
se indică faptul că perioada a expirat și, 
dacă este cazul, faptul că Comisia a 
constatat că nu au fost depuse declarațiile 
de susținere necesare.

Or. en

Justificare

The necessary time limit has to match the European character of the citizens' initiative.
Organisers need time for collecting statements of support in a significant number of Member 
States and various languages. Within a 12 months time limit, only 3 out of 23 preliminary 
citizens' initiatives so far initiated were able to collect one million signatures. Furthermore, 
the time-limit should reflect that the citizens' initiative is intended as an instrument for 
citizens and not just powerful organisations. Finally, the most important impact of the 
instrument will be to create European-wide discourses and transnational citizens' 
engagement. Both need time. Therefore an 18 month time-limit is a more realistic, citizens' 
friendly and appropriate solution.
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Amendamentul 149
Anneli Jäätteenmäki

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Toate declarațiile de susținere se 
colectează după data de înregistrare a 
inițiativei propuse și în termen de cel mult 
12 luni.

4. Toate declarațiile de susținere se 
colectează după data de înregistrare a 
inițiativei propuse și în termen de cel mult 
18 luni.
Dacă nu au fost prezentate declarațiile de 
susținere necesare în acest termen, se 
indică acest lucru în registru.

Or. en

Justificare

Se consideră că prelungirea termenului până la 18 luni este mai potrivită pentru a asigura 
timpul necesar strângerii semnăturilor și a declarațiilor de susținere în format electronic și 
manual. Termenul de colectare a semnăturilor trebuie respectat. Dacă nu se colectează 
numărul necesar de semnături în acest termen, inițiativa eșuează; aceasta trebuie, așadar, 
eliminată din registru, care conține doar inițiativele în curs.

Amendamentul 150
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Datele furnizate de către semnatari prin 
intermediul sistemului de colectare online 
trebuie verificate, stocate și distruse în 
conformitate cu normele Uniunii privind 
protecția datelor și dreptul la 
confidențialitate, și trebuie gestionate de 
către organisme independente, care au 
obligația de a asigura respectarea 
confidențialității.



AM\839497RO.doc 51/76 PE452.836v01-00

RO

Or. en

Amendamentul 151
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Înainte de a începe colectarea 
declarațiilor de susținere de la semnatari, 
organizatorul asigură conformitatea 
sistemului de colectare online utilizat în 
acest scop cu dispozițiile de la alineatul 
(4). În orice moment, organizatorul poate 
solicita autorităților competente relevante 
din statul membru în care datele colectate 
sunt sau vor fi stocate să certifice 
conformitatea sistemului de colectare 
online cu dispozițiile respective. În orice 
caz, organizatorul solicită certificarea 
înainte de a prezenta declarațiile de 
susținere spre verificare în conformitate cu 
articolul 9.

2. Înainte de a începe colectarea 
declarațiilor de susținere de la semnatari, 
organizatorii asigură conformitatea 
sistemului de colectare online utilizat în 
acest scop cu dispozițiile de la alineatul 
(4). În orice moment, organizatorii pot 
solicita autorităților competente relevante 
din statul membru în care datele colectate 
sunt sau vor fi stocate să certifice 
conformitatea sistemului de colectare 
online cu dispozițiile respective. În orice 
caz, organizatorii solicită certificarea 
înainte de a începe colectarea declarațiilor
de susținere. Organizatorii pun la 
dispoziția publicului, pe site-ul utilizat 
pentru sistemul de colectare online, un 
exemplar al certificatului emis în acest 
scop. În termen de șase luni de la intrarea 
în vigoare a prezentului regulament, 
Comisia pune la dispoziție o aplicație 
informatică cu sursă deschisă, precum și 
serviciile de asistență adecvate (asistența 
tehnică, un centru IT, întreținere 
continuă și dezvoltarea aplicației), care să 
aibă toate caracteristicile tehnice și de 
securitate necesare pentru respectarea 
dispozițiilor prezentului regulament 
referitoare la sistemele de colectare 
online. Aplicația și serviciile de asistență 
conexe sunt puse gratuit la dispoziția 
organizatorilor.

Or. de
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Amendamentul 152
Íñigo Méndez de Vigo

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) identitatea persoanei în cauză poate fi 
verificată;

(b) identitatea persoanei în cauză poate fi 
verificată cu certitudine, pentru a se 
asigura că fiecare persoană semnează 
declarația o singură dată;

Or. es

Amendamentul 153
Matthias Groote

Propunere de regulament
Articolul 6 – punctul 4 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) datele furnizate online sunt stocate în 
siguranță pentru a se asigura, inter alia, că 
acestea nu pot fi modificare sau utilizate în 
orice alt scop decât cel indicat, și anume 
susținerea unei anumite inițiative a 
cetățenilor, și pentru a proteja datele cu 
caracter personal împotriva distrugerii 
accidentale sau ilegale, pierderii 
accidentale, modificării, dezvăluirii 
neautorizate sau accesului neautorizat;

(c) datele furnizate online sunt colectate și
stocate în siguranță pentru a se asigura, 
inter alia, că acestea nu pot fi modificare 
sau utilizate în orice alt scop decât cel 
indicat, și anume susținerea unei anumite 
inițiative a cetățenilor, și pentru a proteja 
datele cu caracter personal împotriva 
distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii 
accidentale, modificării, dezvăluirii 
neautorizate sau accesului neautorizat;

Or. de

Amendamentul 154
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Raportul care urmează să fie 
prezentat de Comisie, în conformitate cu 
articolul 21, cuprinde concluziile acesteia 
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cu privire la posibilitatea de a realiza un 
site unic, care să înlocuiască site-urile 
comitetului de organizare din diferitele 
state membre.

Or. en

Amendamentul 155
Morten Messerschmidt

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Semnatarii unei inițiative a cetățenilor 
trebuie să provină din cel puțin o treime 
din statele membre.

(1) Semnatarii unei inițiative a cetățenilor 
trebuie să provină din cel puțin două state
membre.

Or. en

Justificare

Consecința amendamentului la articolul 2 alineatul (1).

Amendamentul 156
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Semnatarii unei inițiative a cetățenilor 
trebuie să provină din cel puțin o treime 
din statele membre.

(1) Semnatarii unei inițiative a cetățenilor 
trebuie să provină din cel puțin trei state
membre.

Or. en

Amendamentul 157
Martin Ehrenhauser

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Semnatarii unei inițiative a cetățenilor 
trebuie să provină din cel puțin o treime 
din statele membre.

(1) Semnatarii unei inițiative a cetățenilor 
trebuie să provină din cel puțin șase state
membre.

Or. de

Amendamentul 158
Andrew Duff, Guy Verhofstadt, Stanimir Ilchev, Diana Wallis

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Semnatarii unei inițiative a cetățenilor 
trebuie să provină din cel puțin o treime 
din statele membre.

1. Semnatarii unei inițiative a cetățenilor 
trebuie să provină din cel puțin nouă state
membre.

Or. en

Justificare

Articolul 20 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană prevede un număr minim 
de nouă state membre pentru cooperarea consolidată.

Amendamentul 159
Andreas Mölzer

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Semnatarii unei inițiative a cetățenilor 
trebuie să provină din cel puțin o treime
din statele membre.

1. Semnatarii unei inițiative a cetățenilor 
trebuie să provină din cel puțin un sfert din 
statele membre.

Or. de
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Amendamentul 160
Matthias Groote

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Semnatarii unei inițiative a cetățenilor 
trebuie să provină din cel puțin o treime
din statele membre.

1. Semnatarii unei inițiative a cetățenilor 
trebuie să provină din cel puțin un sfert din 
statele membre.

Or. de

Amendamentul 161
Morten Messerschmidt

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Într-o treime din statele membre, 
semnatarii trebuie să reprezinte cel puțin 
numărul minim de cetățeni prevăzut în 
anexa I.

2. În fiecare stat membru, numărul 
semnatarilor este cel puțin egal cu numărul
minim de cetățeni prevăzut în anexa I.

Or. en

Justificare

Consecința amendamentului la articolul 2 alineatul (1).

Amendamentul 162
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Într-o treime din statele membre, 
semnatarii trebuie să reprezinte cel puțin 
numărul minim de cetățeni prevăzut în 
anexa I.

2. În trei state membre, numărul 
semnatarilor este cel puțin egal cu numărul 
minim de cetățeni prevăzut în anexa I.
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Or. en

Amendamentul 163
Martin Ehrenhauser

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Într-o treime din statele membre, 
semnatarii trebuie să reprezinte cel puțin 
numărul minim de cetățeni prevăzut în 
anexa I.

(2) Într-o șesime din statele membre, 
semnatarii trebuie să reprezinte cel puțin 
numărul minim de cetățeni prevăzut în 
anexa I.

Or. de

Amendamentul 164
Andrew Duff, Guy Verhofstadt, Stanimir Ilchev, Diana Wallis

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Într-o treime din statele membre, 
semnatarii trebuie să reprezinte cel puțin 
numărul minim de cetățeni prevăzut în 
anexa I.

(2) În nouă state membre, numărul 
semnatarilor respectă formula 
proporționalității degresive stabilită în 
actuala distribuție a locurilor în 
Parlamentul European.

Or. en

Amendamentul 165
Andreas Mölzer

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Într-o treime din statele membre, 
semnatarii trebuie să reprezinte cel puțin 
numărul minim de cetățeni prevăzut în 
anexa I.

(2) Într-un sfert din statele membre, 
semnatarii trebuie să reprezinte cel puțin 
numărul minim de cetățeni prevăzut în 
anexa I.
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Or. de

Amendamentul 166
Matthias Groote

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Într-o treime din statele membre, 
semnatarii trebuie să reprezinte cel puțin 
numărul minim de cetățeni prevăzut în 
anexa I.

2. Într-un sfert din statele membre, 
semnatarii trebuie să reprezinte cel puțin 
numărul minim de cetățeni prevăzut în 
anexa I.

Or. de

Amendamentul 167
Íñigo Méndez de Vigo

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Se consideră că semnatarii provin din 
statul membru care a eliberat documentul 
de identificare menționat în declarația de 
susținere semnată de aceștia.

3. Se consideră că semnatarii provin din 
statul membru în care își au reședința 
permanentă. În sensul alineatului (1), 
cetățenii Uniunii care își au reședința 
permanentă într-o țară terță sunt 
considerați ca provenind din statul 
membru ai cărui cetățeni sunt.

Or. es

Amendamentul 168
Rafał Trzaskowski

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Se consideră că semnatarii provin din 
statul membru care a eliberat documentul 
de identificare menționat în declarația de 

(3) Se consideră că semnatarii provin din 
statul membru unde își au reședința 
permanentă, fără a omite faptul că aceștia 
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susținere semnată de aceștia. trebuie să fie cetățeni ai Uniunii 
Europene.

Or. en

Amendamentul 169
Enrique Guerrero Salom

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Se consideră că semnatarii provin din 
statul membru care a eliberat documentul 
de identificare menționat în declarația de 
susținere semnată de aceștia.

3. Se consideră că semnatarii provin din 
statul membru în care își au reședința 
permanentă. În cazul dublei reședințe, se 
alege una dintre acestea pentru a avea 
dreptul de participare.
Semnatarii cu reședința permanentă într-
o țară terță sunt considerați ca provenind 
din statul membru ai cărui cetățeni sunt.

Or. es

Amendamentul 170
Morten Messerschmidt

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Se consideră că semnatarii provin din 
statul membru care a eliberat documentul 
de identificare menționat în declarația de 
susținere semnată de aceștia.

3. Se consideră că semnatarii provin din 
statul membru în care își au reședința 
permanentă. Semnatarii cu reședința 
permanentă într-o țară terță sunt 
considerați ca provenind din statul 
membru ai cărui cetățeni sunt.

Or. en

Justificare

Consecința amendamentului la articolul 2 alineatul (1).
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Amendamentul 171
Syed Kamall

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În termen de cel mult trei luni, 
autoritățile competente verifică, pe baza 
unor controale corespunzătoare, 
declarațiile de susținere care i-au fost 
prezentate și eliberează organizatorului un 
certificat conform cu modelul prezentat în 
anexa VII, care certifică numărul de 
declarații de susținere valide pentru statul 
membru respectiv.

2. În termen de cel mult cinci luni, 
autoritățile competente verifică, pe baza 
unor controale corespunzătoare, 
declarațiile de susținere care i-au fost 
prezentate și eliberează organizatorului un 
certificat conform cu modelul prezentat în 
anexa VII, care certifică numărul de 
declarații de susținere valide pentru statul 
membru respectiv.

Or. en

Amendamentul 172
Martin Ehrenhauser

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

După obținerea certificatelor menționate la 
articolul 9 alineatul (2) și sub rezerva 
respectării tuturor procedurilor și 
condițiilor relevante prevăzute în prezentul 
regulament, organizatorul poate prezenta 
Comisiei inițiativa cetățenilor.

După obținerea certificatelor menționate la 
articolul 9 alineatul (2) și sub rezerva 
respectării tuturor procedurilor și 
condițiilor relevante prevăzute în prezentul 
regulament, organizatorii pot prezenta 
Comisiei inițiativa cetățenilor, însoțită de 
informații cu privire la orice formă de 
susținere sau finanțare primită pentru 
inițiativă. Volumul sprijinului și finanțării 
primite de la persoane fizice pentru care 
trebuie furnizate informații se determină 
de către Comisie prin acte delegate, în 
conformitate cu articolul 16 și respectând 
condițiile stabilite la articolele 17 și 18.
Comisia are obligația de a oferi o 
explicație adecvată pentru orice decizie de 
a fixa limite diferite pentru inițiative ale 
cetățenilor diferite.
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Or. de

Amendamentul 173
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

După obținerea certificatelor menționate la 
articolul 9 alineatul (2) și sub rezerva 
respectării tuturor procedurilor și 
condițiilor relevante prevăzute în prezentul 
regulament, organizatorul poate prezenta 
Comisiei inițiativa cetățenilor.

După obținerea certificatelor menționate la 
articolul 9 alineatul (2) și sub rezerva 
respectării tuturor procedurilor și 
condițiilor relevante prevăzute în prezentul 
regulament, organizatorii pot prezenta 
Comisiei inițiativa cetățenilor, însoțită de 
informații cu privire la orice formă de 
susținere sau finanțare primită pentru 
inițiativă. Informațiile se publică pe 
pagina principală a Comisiei.

Or. en

Amendamentul 174
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

După obținerea certificatelor menționate la 
articolul 9 alineatul (2) și sub rezerva 
respectării tuturor procedurilor și 
condițiilor relevante prevăzute în prezentul 
regulament, organizatorul poate prezenta 
Comisiei inițiativa cetățenilor.

După obținerea certificatelor menționate la 
articolul 9 alineatul (2) și sub rezerva 
respectării tuturor procedurilor și 
condițiilor relevante prevăzute în prezentul 
regulament, organizatorii pot prezenta 
Comisiei inițiativa cetățenilor. Dacă fac 
acest lucru, organizatorii comunică 
Comisiei informații precise și detaliate 
privind sursele susținerii și finanțării 
primite pentru inițiativa cetățenilor. 
Finanțarea din partea partidelor politice 
și a grupurilor politice europene nu este 
permisă.

Or. en
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Justificare

Toate sursele susținerii și finanțării inițiativei trebuie făcute publice, pentru o transparență 
totală. Partidele politice și grupurile politice europene nu ar trebui să susțină financiar o 
ICE.

Amendamentul 175
Martin Ehrenhauser

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cheltuielile efectuate de organizator 
pentru a respecta criteriile de 
admisibilitate, inclusiv controlul făcut de 
auditorii independenți, și cheltuielile 
juridice efectuate pentru a contesta, cu 
câștig de cauză, o decizie de respingere a 
inițiativei cetățenilor se rambursează în 
limita sumei de 50 000 EUR.

Or. de

Amendamentul 176
Martin Ehrenhauser

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Mandatul și finanțarea centrelor de 
asistență existente ar trebui consolidate, 
astfel încât membrii organizațiilor publice 
și a celor neguvernamentale să poată 
obține consiliere gratuită din partea unor 
experți cu privire la chestiunile juridice 
legate de inițiativele cetățenilor europeni.

Or. de
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Amendamentul 177
Andrew Duff, Cecilia Wikström, Guy Verhofstadt, Stanimir Ilchev, Diana Wallis, 
Alexandra Thein

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera aa (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) primește organizatorii la un nivel 
adecvat pentru a le permite să explice în 
detaliu chestiunile ridicate de inițiativă;

Or. en

Amendamentul 178
David Martin

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera aa (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) primește organizatorii la un nivel 
adecvat pentru a le permite să explice în 
detaliu chestiunile ridicate de inițiativă;

Or. en

Amendamentul 179
Anneli Jäätteenmäki

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera aa (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) primește organizatorii la un nivel 
adecvat pentru a le permite să explice în 
detaliu chestiunile ridicate de inițiativă;

Or. en
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Amendamentul 180
Morten Messerschmidt

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera aa (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) primește organizatorii la un nivel 
adecvat pentru a le permite să explice în 
detaliu chestiunile ridicate de inițiativă și 
organizează audieri publice cu privire la 
obiectul inițiativei, dacă este cazul, 
împreună cu alte instituții sau organisme 
ale UE.

Or. en

Amendamentul 181
Andrew Duff, Cecilia Wikström, Guy Verhofstadt, Diana Wallis, Stanimir Ilchev, 
Alexandra Thein

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera ab (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) să acorde atenție chestiunii 
organizării unei audieri publice legate de 
obiectul inițiativei, la care poate fi invitat 
să participe Parlamentul European, prin 
intermediul comisiei sale competente;

Or. en

Justificare

Comisia trebuie să aibă dreptul de a organiza, după cum consideră de cuviință, o audiere 
publică pentru a îmbunătăți comunicarea cu cetățenii și a crește credibilitatea 
instrumentului. În mod normal, Comisia pentru petiții a Parlamentului ar trebui să participe 
la aceste audieri.
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Amendamentul 182
Morten Messerschmidt

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) examinează inițiativa cetățenilor și, în 
termen de 4 luni, își prezintă concluziile 
într-o comunicare privind inițiativa 
respectivă, acțiunile pe care intenționează 
să le întreprindă și, dacă este cazul, 
motivele care stau la baza acestor acțiuni.

(b) examinează inițiativa cetățenilor și 
prezintă o propunere de act legislativ în 
termen de un an sau include propunerea 
în programul său de lucru pentru anul 
următor.

Or. en

Amendamentul 183
Martin Ehrenhauser

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) examinează inițiativa cetățenilor și, în 
termen de 4 luni, își prezintă concluziile
într-o comunicare privind inițiativa 
respectivă, acțiunile pe care intenționează 
să le întreprindă și, dacă este cazul,
motivele care stau la baza acestor acțiuni.

(b) examinează inițiativa cetățenilor și, în 
termen de 3 luni, își prezintă public, într-o 
comunicare privind inițiativa respectivă, 
concluziile finale, juridice și practice,
acțiunile pe care intenționează să le 
întreprindă sau decizia de a nu acționa și 
motivele care stau la baza acestor acțiuni, 
astfel încât cetățenii să poată obține rapid 
și cu ușurință informațiile relevante.

Or. de

Amendamentul 184
Andrew Duff, Cecilia Wikström, Guy Verhofstadt, Stanimir Ilchev, Diana Wallis, 
Alexandra Thein

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera b 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) examinează inițiativa cetățenilor și, în 
termen de 4 luni, își prezintă concluziile 
într-o comunicare privind inițiativa 
respectivă, acțiunile pe care intenționează 
să le întreprindă și, dacă este cazul, 
motivele care stau la baza acestor acțiuni.

(b) în termen de trei luni, își prezintă 
concluziile finale, juridice și politice, într-o 
comunicare privind inițiativa respectivă, 
acțiunile pe care intenționează să le 
întreprindă, dacă este cazul, și motivele 
care stau la baza acestor acțiuni sau a 
inacțiunii.

Or. en

Amendamentul 185
David Martin

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) examinează inițiativa cetățenilor și, în 
termen de 4 luni, își prezintă concluziile 
într-o comunicare privind inițiativa 
respectivă, acțiunile pe care intenționează 
să le întreprindă și, dacă este cazul, 
motivele care stau la baza acestor acțiuni.

(b) examinează inițiativa cetățenilor și, în 
termen de trei luni, își prezintă concluziile 
într-o comunicare concluziile finale, 
juridice și politice, privind inițiativa 
respectivă, acțiunile pe care intenționează 
să le întreprindă, dacă este cazul, și 
motivele care stau la baza acestor acțiuni 
sau a inacțiunii.

Or. en

Amendamentul 186
Anneli Jäätteenmäki

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) examinează inițiativa cetățenilor și, în 
termen de 4 luni, își prezintă concluziile
într-o comunicare privind inițiativa 
respectivă, acțiunile pe care intenționează 
să le întreprindă și, dacă este cazul, 
motivele care stau la baza acestor acțiuni.

(b) în termen de trei luni, își prezintă într-o 
comunicare concluziile finale, juridice și 
politice, privind inițiativa respectivă, 
acțiunile pe care intenționează să le 
întreprindă, dacă este cazul, și motivele 
care stau la baza acestor acțiuni sau a 
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inacțiunii.

Or. en

Amendamentul 187
Andreas Mölzer

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) examinează inițiativa cetățenilor și, în 
termen de 4 luni, își prezintă concluziile 
într-o comunicare privind inițiativa 
respectivă, acțiunile pe care intenționează 
să le întreprindă și, dacă este cazul, 
motivele care stau la baza acestor acțiuni.

(b) examinează inițiativa cetățenilor și, în 
termen de 3 luni, își prezintă concluziile 
într-o comunicare privind inițiativa 
respectivă, acțiunile pe care intenționează 
să le întreprindă și, dacă este cazul, 
motivele care stau la baza acestor acțiuni.

Or. de

Amendamentul 188
Andreas Mölzer

Propunere de regulament
Articolul 11 – punctul 1 – litera ba (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) în cazul în care o inițiativă a 
cetățenilor semnată de peste un milion de 
cetățeni ai Uniunii reușește, prezintă o 
propunere pentru un act legislativ al 
Uniunii, în concordanță cu obiectul 
inițiativei cetățenilor.

Or. de

Amendamentul 189
Andrew Duff, Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Stanimir Ilchev, Diana Wallis, 
Alexandra Thein

Propunere de regulament
Articolul 11 – punctul 1 – litera ba (nouă) 



AM\839497RO.doc 67/76 PE452.836v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) prezintă o propunere legislativă în 
termen de un an sau include propunerea 
în Programul de lucru pe anul următor; 
în cazul în care nu acționează în acest fel, 
Comisia oferă organizatorilor și 
Parlamentului European o explicație 
aprofundată. 

Or. en

Justificare

Ar fi prudent să se aplice aceeași procedură cu privire la cursul dat de Comisie unei inițiative 
a cetățenilor ca și cea aplicată în Acordul-cadru cu privire la inițiativele parlamentare în 
temeiul articolului 225 din TFUE.

Amendamentul 190
Roberto Gualtieri

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Parlamentul European organizează o 
audiere publică, dacă este posibil în prima 
lună după înaintarea inițiativei la 
Comisie, în cursul căreia organizatorii au 
ocazia să explice în detaliu chestiunile 
ridicate de inițiativă. În acest scop, 
Comisia cooperează cu Parlamentul 
European pentru a asigura o reprezentare 
adecvată la audiere.

Or. en

Amendamentul 191
David Martin

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Parlamentul European organizează o 
audiere publică, dacă este posibil în prima 
lună după înaintarea inițiativei la 
Comisie, în cursul căreia organizatorii au 
ocazia să explice în detaliu chestiunile 
ridicate de inițiativă. În acest scop, 
Comisia cooperează cu Parlamentul 
European pentru a asigura o reprezentare 
adecvată la audiere.

Or. en

Amendamentul 192
Paulo Rangel

Propunere de regulament
Articolul 11a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11a
Termenul de prezentare a propunerii de 

către Comisie
În cazul în care, în conformitate cu 
procedura de examinare prevăzută la 
articolul 11, decide să prezinte o 
propunere legislativă, Comisia face acest 
lucru în termen de douăsprezece luni, cu 
excepția unor cazuri temeinic 
argumentate.

Or. pt

Justificare

Stabilirea unui termen de douăsprezece luni pentru prezentarea unei propuneri de către 
Comisie va permite instituțiilor UE să-și crească credibilitatea și să ofere o dovadă clară a 
faptului că văd acest mecanism ca un mijloc eficace de implicare a cetățenilor în proiectul 
european. Se prevede ca, în cazul în care nu respectă termenul, Comisia să aibă obligația de 
a prezenta o justificare temeinică.
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Amendamentul 193
Andreas Mölzer

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Organizatorul distruge toate declarațiile de 
susținere primite în favoarea unei anumite 
inițiative a cetățenilor și orice copie a 
acestora în termen de cel mult o lună de la 
prezentarea inițiativei respective în atenția 
Comisiei în conformitate cu articolul 10 
sau în termen de 18 luni de la data de 
înregistrare a inițiativei propuse de 
cetățeni, reținându-se termenul cel mai 
scurt. 

Organizatorul distruge toate declarațiile de 
susținere primite în favoarea unei anumite 
inițiative a cetățenilor și orice copie a 
acestora în termen de cel mult două luni de 
la prezentarea inițiativei respective în 
atenția Comisiei în conformitate cu 
articolul 10 sau în termen de 18 luni de la 
data de înregistrare a inițiativei propuse de 
cetățeni, reținându-se termenul cel mai 
scurt.

Or. de

Amendamentul 194
Anneli Jäätteenmäki

Propunere de regulament
Articolul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate adopta, prin acte delegate în 
conformitate cu articolele 16, 17 și 18, 
modificări ale anexelor la prezentul 
regulament.

Comisia poate adopta, prin acte delegate în 
conformitate cu articolele 16, 17 și 18, 
modificări ale tuturor anexelor la prezentul 
regulament, cu excepția modificărilor care 
presupun adăugarea unor date personale 
suplimentare cu privire la semnatari.

Or. en

Amendamentul 195
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Propunere de regulament
Articolul 15
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate adopta, prin acte delegate în 
conformitate cu articolele 16, 17 și 18, 
modificări ale anexelor la prezentul 
regulament.

Comisia poate adopta, prin acte delegate în 
conformitate cu articolele 16, 17 și 18, 
modificări ale tuturor anexelor la prezentul 
regulament, cu excepția anexelor I, II și 
III.

Or. en

Amendamentul 196
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de regulament
Articolul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate adopta, prin acte delegate în 
conformitate cu articolele 16, 17 și 18, 
modificări ale anexelor la prezentul 
regulament.

Comisia poate adopta, prin acte delegate în 
conformitate cu articolele 16, 17 și 18:

- specificații tehnice pentru sistemele de 
colectare online, în conformitate cu 
articolul 6 alineatul (5);
- modificări ale anexelor la prezentul 
regulament.

Or. en

Justificare

Comisia trebuie să aibă posibilitatea de a adopta acte delegate cu privire la toate aspectele 
enumerate în acest amendament. Și titlul ar trebui, de aceea, modificat în consecință. 
Dispozițiile care determină volumul minim al susținerii și finanțării, dincolo de care trebuie 
furnizate informații, nu ar trebui hotărâte prin acte delegate, după cum nu ar trebui să existe 
nici o limită minimă pentru finanțări.

Amendamentul 197
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de regulament
Articolul 21
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de cinci ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, Comisia 
prezintă Parlamentului European și 
Consiliului un raport privind punerea în 
aplicare a acestuia.

În termen de trei ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament și la 
fiecare trei ani după aceea, Comisia 
prezintă Parlamentului European și 
Consiliului un raport privind punerea în 
aplicare a acestuia, acordând o atenție 
specială sistemelor de colectare online și 
aplicării cerințelor legate de transparența 
susținerii și finanțării inițiativelor, 
precum și o propunere legislativă, dacă 
este cazul, de modificare a prezentului 
regulament.

Or. en

Amendamentul 198
Carlo Casini, Adrian Severin, Potito Salatto

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Devine aplicabil la douăsprezece luni de 
la intrarea sa în vigoare.

Or. it

Amendamentul 199
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Propunere de regulament
Anexa I

Textul propus de Comisie Amendamentul

Numărul minim de semnatari pentru 
fiecare stat membru

Numărul minim de semnatari pentru 
fiecare stat membru (numărul de deputați 
x 100)

Austria 14250 Austria 1900
Belgia 16500 Belgia 2200
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Bulgaria 13500 Bulgaria 1800
Cyprus 4500 Cyprus 600
Republica Cehă 16500 Republica Cehă 2200
Danemarca 9750 Danemarca 1300
Estonia 4500 Estonia 600
Finlanda 9750 Finlanda 1300
Franța 55500 Franța 7400
Germania 72000 Germania 9600
Grecia 16500 Grecia 2200
Ungaria 16500 Ungaria 2200
Irlanda 9000 Irlanda 1200
Italia 54750 Italia 7300
Letonia 6750 Letonia 900
Lituania 9000 Lituania 1200
Luxemburg 4500 Luxemburg 600
Malta 4500 Malta 600
Țările de jos 19500 Țările de jos 2600
Poland 38250 Poland 5100
Portugalia 16500 Portugalia 2200
România 24750 România 3300
Slovacia 9750 Slovacia 1300
Slovenia 6000 Slovenia 800
Spania 40500 Spania 5400
Suedia 15000 Suedia 2000
Regatul Unit 54750 Regatul Unit 7300

Or. en

Amendamentul 200
Martin Ehrenhauser

Propunere de regulament
Anexa I
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Numărul minim de semnatari pentru 
fiecare stat membru

Numărul minim de semnatari pentru 
fiecare stat membru

Austria 14250 Austria 7470
Belgia 16500 Belgia 9630
Bulgaria 13500 Bulgaria 6840
Cipru 4500 Cipru 702
Republica Cehă 16500 Republica Cehă 9450

Danemarca 9750 Danemarca 4860
Estonia 4500 Estonia 1170
Finlanda 9750 Finlanda 4770
Franța 55500 Franța 55500
Germania 72000 Germania 72000
Grecia 16500 Grecia 9990
Ungaria 16500 Ungaria 9000
Irlanda 9000 Irlanda 3870
Italia: 54750 Italia: 54750
Letonia 6750 Letonia 1980
Lituania 9000 Lituania 2970
Luxemburg 4500 Luxemburg 1000
Malta 4500 Malta 1000
Țările de Jos 19500 Țările de Jos 9540
Polonia 38250 Polonia 34290
Portugalia 16500 Portugalia 9540
România 24750 România 19350
Slovacia 9750 Slovacia 4950
Slovenia 6000 Slovenia 1800
Spania 40500 Spania 40500
Suedia 15000 Suedia 8280
Regatul Unit 54750 Regatul Unit 54750

Or. de
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Amendamentul 201
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care, după înscrierea în 
registru, informațiile referitoare la sursele 
de finanțare sau sprijin au fost 
modificate, organizatorii informează în 
timp util Comisia în acest sens.

Or. en

Amendamentul 202
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de regulament
Anexa III – caseta 2 – punctul 5a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Toate sursele de susținere și finanțare 
primite pentru inițiativa cetățenilor 
propusă:

Or. en

Amendamentul 203
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Propunere de regulament
Anexa III – caseta 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Numele semnatarului 1. Numele semnatarului

Prenume*:.... Nume de familie*: Prenume*:.... Nume de familie*:
2. Adresa: 2. Adresa:

Strada: Strada:
Cod poștal:               Oraș*: Cod poștal:               Oraș*:

Țara*:
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3. E-mail: 3. E-mail: [1]
4. Data și locul nașterii*:

Data nașterii:      Locul și țara:
5. Cetățenia*:

6. Numărul personal de identificare*:

Tipul de număr de identificare/document 
de identitate*:
Carte națională de identitate:     Pașaport:     
Securitate socială:
Statul membru care a eliberat numărul de 
identificare/documentul de identitate*:
7. Certific prin prezenta că informațiile 
prezentate în acest formular sunt corecte 
și că am susținut această inițiativă 
propusă de cetățeni numai o singură 
dată*.
Data și semnătura semnatarului* ♦: ...... Data semnării

Semnătura semnatarului* ♦:[2] ………..

[1] Semnatarii online trebuie să-și indice 
adresa de e-mail.
[2] Semnătura nu este necesară pentru 
semnatarii online.

Or. en

Amendamentul 204
Paul Rübig

Propunere de regulament
Anexa VIII – punctul 6a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. Toate sursele de finanțare și sprijin 
pentru inițiativă, inclusiv valoarea 
contribuțiilor financiare în momentul 
prezentării.

Or. de
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