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ICE (Iniţiativa cetăţenilor europeni) va adăuga o nouă dimensiune sistemului 
democratic european, dând dreptul unui grup de un milion de cetăţeni să solicite 
Comisiei Europene să prezinte o propunere legislativă în sfera sa de competenţa.
Acest instrument democratic direct urmăreşte să ofere cetăţenilor acelaşi drept de 
iniţiativă de care beneficiază în prezent Consiliul de Miniştri şi PE. 
Cu toate acestea, Comisia nu-şi va pierde monopolul iniţiativelor legislative: o 
Iniţiativă reuşită a cetăţenilor europeni va invita Comisia să prezinte o propunere, dar 
decizia de a face acest lucru rămâne la latitudinea exclusivă a Comisiei. 

Al doilea obiectiv al ICE este să stimuleze dezbaterea la nivel european, să 
„conecteze” instituţiile cu cetăţenii pentru a adopta acte legislative care să răspundă 
nevoilor şi aşteptărilor oamenilor, în cadrul competenţelor Uniunii şi ale Comisiei.
Din moment ce ICE va constitui un drept nou şi cu putere de acţiune, nu ar trebui să 
neglijăm obligaţiile şi necesitatea responsabilităţii organizatorilor. 
Acest document de lucru intenţionează să prezinte opiniile raportorilor în acest stadiu 
şi să facă o serie de sugestii în vederea lansării unei dezbateri şi găsirii soluţiilor celor 
mai potrivite pentru ca ICE să fie un succes şi pentru a evita frustrările şi 
dezamăgirile, având, de asemenea, în atenţie şi uşurinţa utilizării şi accesibilitatea. 
Documentul va sublinia principalele caracteristici ale etapelor succesive ale 
procedurii dintr-o perspectivă cronologică. 

I. Măsurile preliminare aflate în sarcina organizatorilor:
1. În primul rând, doar cetăţenii UE care au drept de vot la alegerile europene ar trebui 
să organizeze şi/sau să susţină o ICE.

2. Ar trebui ca organizatorii să fie persoane fizice, pentru a păstra caracterul specific 
al acestui proces, şi anume faptul că este un instrument al cetăţenilor. Cu toate 
acestea, persoanele juridice ar avea dreptul să susţină organizatorii din punct de 
vedere financiar, logistic etc., cu condiţia ca natura şi costul sprijinului lor să fie 
explicite, publice şi transparente.
3. Pentru ca procesul să fie cât mai european încă de la început şi pentru a stimula o 
dezbatere cât mai largă, organizatorii ar trebui să se constituie într-un „comitet al 
cetăţenilor” din care să facă parte cel puţin şapte persoane din cel puţin un sfert din 
statele membre (SM). Astfel vor fi tratate doar chestiuni europene şi va fi facilitat 
procesul ulterior de colectare de semnături, din moment ce va exista deja câte un 
reprezentant din partea a un sfert din SM. De aceea, deşi poate părea la prima vedere 
o constrângere, acest lucru va uşura în realitate restul procedurii.

4. Organizatorii vor fi responsabili cu traducerile ICE în celelalte limbi oficiale ale 
UE, la alegere, însă Comisia ar putea verifica aceste traduceri la cerere.

5. În plus, ar putea fi explorate şi alte opţiuni, iar raportorii sunt deschişi comentariilor 
şi sugestiilor cu privire la următoarele chestiuni: 

5.1. Ar fi bine ca organizatorii să beneficieze de sprijinul unor persoane alese direct, 
care s-ar alătura iniţiativei? Dacă da, câţi ar putea sprijini iniţiativa? Ar trebui să 
provină, de asemenea, din cel puţin un sfert din SM sau acest fapt ar introduce o doză 
nedorită de democraţie reprezentativă în acest proces? 
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5.2. Ar trebui să li se solicite organizatorilor o garanţie, care le-ar fi bineînţeles 
înapoiată în cazul în care ICE este încununată de succes?

II. Înregistrarea unei ICE:
6. Organizatorii ar trebui în primă instanţă să-şi desemneze un reprezentant ca 
persoană de contact, pe durata procedurii, pentru instituţiile europene.
7. Este în interesul organizatorilor şi al cetăţenilor să încerce să lanseze iniţiative care 
au şanse reale de succes, astfel încât să se evite pierderea de timp şi de resurse pentru 
iniţiative care nu vor fi considerate admisibile. Organizatorii ar trebui să specifice de 
la bun început temeiul juridic pe care se bazează. Aceasta ar stimula, de asemenea, 
dezbaterea, întrucât organizatorii vor trebui să reflecte asupra a ceea ce UE poate sau 
nu poate face. Dacă temeiul juridic este incorect şi dacă există unul mai potrivit, 
organismul însărcinat cu verificarea admisibilităţii unei ICE ar trebui să aibă 
posibilitatea de a-l rectifica, pentru ca ICE să fie înregistrată şi să poată continua. În 
consecinţă, pentru iniţiativele valoroase nu vor exista sarcini excesive, în schimb se 
vor evita iniţiativele care nu au legătură cu competenţele UE.
8. Ar trebui să fie obligatoriu pentru organizatori să ofere informaţii detaliate pe 
parcursul întregii proceduri cu privire la orice tip de sprijin primit de la persoane 
fizice şi/sau juridice, astfel încât cetăţenii să ştie cine se află în spatele iniţiativelor pe 
care aleg să le susţină. Transparenţa este elementul esenţial al succesului ICE.

III. Verificarea admisibilităţii:
9. Ar fi oportun ca prima verificare a admisibilităţii - pe baza criteriilor juridice - să 
aibă loc după strângerea a 5 000 de semnături. Acest număr simbolic asigură 
reprezentarea unei susţineri reale din partea opiniei publice şi, în acelaşi timp, 
împiedică supraîncărcarea Comisiei cu cazurile în care organizatorii nu au mobilizat 
prea multe resurse pentru derularea procesului. Aceasta nu este, totuşi, decât o 
sugestie, cerificarea admisibilităţii putând, de asemenea, fi făcută imediat după 
înregistrare. În orice caz, raportorii nu susţin ideea efectuării acestei verificări după 
colectarea a 100 000 sau 300 000 de semnături, întrucât aceasta ar putea provoca 
organizatorilor frustrări legitime. 
10. Pentru a evita să se aducă Comisiei acuzaţia că ar lua decizii privind 
admisibilitatea unei ICE mai degrabă pe baza unor raţiuni politice decât a unor criterii 
juridice - ceea ce ar submina credibilitatea Comisiei şi ar atrage dubii asupra 
întregului proces - ar fi bine ca, dintru început, aceasta să nu fie singurul organism 
care să decidă. S-ar evita astfel atribuirea concomitentă a rolului de judecător şi de 
juriu şi suprasolicitarea Comisiei.
11. Ar fi mai potrivită numirea unei comisii ad-hoc de experţi, alcătuită din câţiva 
specialişti, universitari şi/sau jurişti, care să asigure imparţialitatea acesteia. Nouă 
dintre aceştia ar trebui să fie numiţi de către cele trei instituţii: trei din partea 
Comisiei, trei din partea Consiliului şi trei din partea PE, pentru că acestea sunt 
instanţele care vor trebui să aprobe în final o eventuală propunere legislativă, statele 
membre urmând să implementeze ulterior actul legislativ respectiv. Din această 
comisie ar trebui să facă parte şi un reprezentant al Comisiei . Comisarul pentru 
afaceri instituţionale sau reprezentatul său - şi, eventual, un reprezentant al 
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preşedinţiei prin rotaţie a Consiliului şi un deputat, ceea ce ar însemna un total de 12 
persoane. Reprezentantul Comisiei ar putea prezida această comisie ad-hoc.

12. Decizia trebuie să se bazeze pe următoarele criterii:
- temeiul juridic; 

- respectarea valorilor UE (mai exact, a articolului 2 din TFUE şi a Cartei drepturilor 
fundamentale);

- o verificare preliminară a subsidiarităţii (urmând ca o verificare mai aprofundată să 
aibă loc după strângerea celor un milion de semnături).

Evident, ICE abuzive ar putea fi respinse, însă formularea propunerii Comisiei trebuie 
îmbunătăţită.

13. De aceea, se va examina cadrul general al ICE, însă aceasta nu va echivala în 
niciun caz cu o undă verde şi nici nu va însemna că orice ICE care adună un milion de 
semnături va conduce la elaborarea de către Comisie a unei propuneri legislative. 
Organizatorii trebuie să fie pe deplin conştienţi de acest lucru.

14. Apoi sunt posibile două scenarii:
14.1. ICE este declarată admisibilă: ea va fi înregistrată oficial şi publicată pe un site 
internet special, lansat de către Comisie.
14.2. ICE este declarată inadmisibilă: organizatorii pot sesiza Comisia, care are 
dreptul fie de a confirma, fie de a anula decizia comisiei ad-hoc. În cazul în care 
Comisia confirmă decizia de inadmisibilitate, organizatorii au dreptul de a o contesta 
la CEJ, aşa cum prevăd tratatele.

IV. Colectarea semnăturilor:
15. Colectarea semnăturilor ar trebui realizată atât pe hârtie, cât şi online, iar 
modalităţile practice ar trebui lăsate la latitudinea statelor membre. 

16. În ceea ce priveşte datele cu caracter personal ce vor fi solicitate semnatarilor, 
trebuie găsit un echilibru satisfăcător între ceea ce este absolut necesar pentru 
verificare şi ceea ce ar putea descuraja cetăţenii să semneze iniţiativele. În plus, 
trebuie acordată o atenţie maximă aspectelor legate de protecţia datelor.

17. În ceea ce priveşte chestiunea reşedinţei şi a naţionalităţii semnatarilor, raportorii 
ar dori să primească din partea SM mai multe informaţii cu privire la ceea ce acestea 
ar fi dispuse să accepte, pentru a putea găsi o formulare mai clară decât cea din 
propunerea Comisiei.

18. Colectarea online a semnăturilor s-ar putea face prin site-uri internet speciale, 
concepute de organizatori, care trebuie certificate şi monitorizate de autorităţile 
competente din statele membre în care au fost lansate. Ar fi util un program 
informatic comun, conceput de către Comisie, care să fie pus la dispoziţia 
organizatorilor, fără ca aceştia să fie obligaţi să-l folosească.
19. O perioadă de 12 luni ar fi potrivită întrucât, pe de o parte, colectarea semnăturilor 
nu este nici simplă, nici rapidă, dar, pe de altă parte, o perioadă mai lungă ar putea 
afecta negativ „elanul”. Cetăţenii şi-ar pierde interesul dacă procedura ar dura prea 
mult, iar ICE şi-ar pierde din relevanţă.
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V. După colectarea celor un milion de semnături
20. Verificarea semnăturilor trebuie lăsată în seama SM şi trebuie realizată în termen 
de 3 luni. Verificările aleatorii par a fi mijlocul cel mai eficient de a trata această 
chestiune.

21. Comisia va iniţia apoi un proces în două etape, care va include audierea 
organizatorilor:

- o decizie referitoare la aspectele juridice ale ICE, în termen de două luni;
- o decizie politică privind cursul dat, sau nu, ICE. Concluziile sale trebuie transmise 
organizatorilor şi explicate într-o comunicare către Consiliu şi PE, care să se publice 
în Jurnalul Oficial al UE şi pe site-ul internet special al ICE. Aceasta trebuie realizată, 
de asemenea, în termen de două luni.
22. Unii sugerează că PE ar trebui să adopte automat o rezoluţie privind fiecare ICE 
pentru care se strâng un milion de semnături.

VI. Decizia finală şi diferitele urmări pe care le poate avea o ICE:
23. Această etapă are o importanţă maximă, întrucât aici se decide diferenţa între 
petiţii şi ICE. Dacă această etapă nu este suficient de clară, cetăţenii europeni îşi vor 
pierde motivaţia de a utiliza acest mecanism.

VI.I. Comisia decide să prezinte o propunere:
24. Comisia ar trebui să elaboreze o propunere într-un anumit termen, care poate fi 
acelaşi pentru toate ICE sau poate fi hotărât în funcţie de fiecare caz în parte.

VI.II. Comisia decide să nu prezinte o propunere:
25. Pentru a evita dezamăgirile şi a face astfel încât cetăţenii să aibă sentimentul că 
vocea lor a fost auzită, este important ca regulamentul să sublinieze procedurile 
alternative. Sunt posibile câteva variante:

25.1. În primul rând, Comisia poate totuşi hotărî să prezinte o propunere pe baza unei 
ICE care nu a beneficiat de un sprijin suficient, dar care a ridicat o problemă 
pertinentă.
25.2. Consiliul şi PE pot, de asemenea, lua în considerare o ICE eşuată, în virtutea 
dreptului lor de iniţiativă. Concret, PE poate organiza audieri ale organizatorilor (la 
cererea comisiilor sale sau a grupurilor politice) şi poate adopta o rezoluţie.

25.3. În cazul în care criteriile (stabilite în RdP al PE) sunt întrunite, organizatorii pot 
transforma ICE într-o petiţie adresată PE.

25.4. Decizia Comisiei poate fi atacată la CEJ.

VII. Alte dispoziţii:
26. Ar putea fi util să se precizeze că nu se poate lansa o ICE care solicită anularea 
unui act legislativ recent adoptat.

27. În ceea ce priveşte rolul PE, raportorii sunt deschişi tuturor sugestiilor privind 
ceea ce acesta ar putea sau ar trebui să facă şi privind necesitatea de a formaliza acest 
rol. 
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28. Parlamentele naţionale nu vor avea probabil un rol formam, însă ar avea 
posibilitatea de a susţine şi a face publicitate oricărei ICE doresc.

29. Sunt încă necesare idei şi cu privire la rolul CESE şi al CER.
30. Ca şi în cazul oricărei alte proceduri europene, organizatorii vor avea 
oportunitatea de a sesiza Ombudsmanul în caz de administrare defectuoasă.
31. Rolul CEJ şi al Ombudsmanului ar putea fi abordat în considerente, dat fiind 
faptul că acesta nu va fi diferit de cel jucat în restul procedurilor, însă menţionarea 
acestora ar face regulamentul mai inteligibil şi mai accesibil din punctul de vedere al 
utilizării.
32. Pentru a face procedura ICE cât mai simplu de utilizat, raportorii consideră că ar 
trebui redactat un „Manual al utilizatorului pentru ICE”.
33. Data intrării în vigoare a regulamentului necesită, de asemenea, o discuţie, 
deoarece SM vor trebui să ia măsuri practice şi juridice pentru ca ICE să se poată 
realiza. Ar fi de preferat să aşteptăm ca SM să fie într-adevăr pregătite, decât să 
grăbim procedura. Cu toate acestea, SM pot deja începe pregătirile pentru punerea în 
aplicare a regulamentului, chiar şi în acest stadiu timpuriu.

34. Având în vedere faptul că acest instrument este nou la nivel continental, va fi cu 
siguranţă necesară o clauză de revizuire. Revizuirea s-ar putea efectua fie un anumit 
număr de ICE reuşite, fie după cinci ani, în funcţie de care dintre criterii va fi 
îndeplinit primul.

35. În ceea ce priveşte procedura legislativă în sine, raportorii, alături de raportorii 
PETI, ar dori să aibă o serie de discuţii de tatonare cu Consiliul într-un stadiu timpuriu 
al procesului, astfel încât să se ajungă cât mai curând la poziţii comune şi să se 
încheie procedura în primă lectură, pentru a răspunde aşteptărilor cetăţenilor.


