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AVIZUL
Comitetului Regiunilor

privind
INIŢIATIVA CETĂŢENILOR

COMITETUL REGIUNILOR

 subliniază că adoptarea acestui regulament, care face posibilă punerea în practică a dreptului 
cetăţenilor de a participa direct la viaţa democratică a Uniunii, reprezintă o piatră de hotar pe 
drumul consolidării principiilor democratice în Uniune;

 evidenţiază interesul pe care instituirea iniţiativei populare îl trezeşte în rândul autorităţilor locale 
şi regionale, care ar putea hotărî să lanseze şi/sau să promoveze ele însele anumite iniţiative, 
aceasta şi în virtutea apropierii lor de cetăţenii Uniunii;

 subliniază rolul central care poate reveni Comitetului Regiunilor, aceasta şi datorită 
instrumentelor create în domeniul comunicării descentralizate, precum şi autorităţilor locale şi 
regionale, capabile să comunice cu cetăţenii în mod direct, la nivelul cel mai apropiat de aceştia;

 se declară, în general, de acord cu propunerea Comisiei, considerând totuşi că sunt posibile 
îmbunătăţiri la anumite puncte;

 consideră mai oportună stabilirea unui prag minim echivalent cu un sfert din statele membre, 
aceasta fiind în conformitate cu alte prevederi ale tratatului, cum ar fi articolul 76 din TFUE;

 invită instituţiile să ia în considerare posibilitatea furnizării de sprijin în vederea traducerii în toate 
limbile oficiale ale Uniunii Europene a elementelor principale ale unei iniţiative declarate 
admisibilă, pentru a o face cunoscută tuturor cetăţenilor Uniunii;

 propune ca verificarea de către Comisie a admisibilităţii unei iniţiative a cetăţenilor să fie 
efectuată încă din faza de înregistrare a acesteia, pentru a putea împiedica astfel investirea de 
către organizatori a unor eforturi considerabile într-o iniţiativă care apoi să se dovedească 
neadmisibilă.
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Document de referinţă

Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind iniţiativa cetăţenilor
COM(2010) 119 final
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I. RECOMANDĂRI POLITICE

COMITETUL REGIUNILOR

1. reaminteşte că articolul 11 alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană, astfel cum a 
fost modificat prin Tratatul de la Lisabona, prevede: „La iniţiativa a cel puţin un milion de 
cetăţeni ai Uniunii, resortisanţi ai unui număr semnificativ de state membre, 
Comisia Europeană poate fi invitată să prezinte, în limitele atribuţiilor sale, o propunere 
corespunzătoare în materii în care aceşti cetăţeni consideră că este necesar un act juridic al 
Uniunii, în vederea aplicării tratatelor”;

2. reaminteşte şi că, la articolul 24 primul paragraf din Tratatul privind funcţionarea 
Uniunii Europene, astfel cum a fost modificat prin Tratatul de la Lisabona, se menţionează şi 
că Parlamentului European şi Consiliului, care hotărăsc prin regulamente în conformitate cu 
procedura legislativă ordinară, le revine sarcina de a adopta dispoziţiile referitoare la 
procedurile şi condiţiile necesare pentru prezentarea unei iniţiative cetăţeneşti;

3. recunoaşte că, prin Cartea sa verde privind iniţiativa cetăţenilor europeni, din 
11 noiembrie 20091, Comisia a lansat un amplu proces de consultare publică, ce urmăreşte 
înregistrarea opiniilor tuturor părţilor interesate în privinţa principalelor aspecte care vor fi 
abordate în regulamentul privind iniţiativa cetăţenilor, şi subliniază contribuţia importantă a
autorităţilor locale şi regionale la această dezbatere;

4. salută prezentarea de către Comisie a propunerii de regulament al Parlamentului European şi 
al Consiliului privind iniţiativa cetăţenilor2;

5. subliniază că adoptarea acestui regulament, care face posibilă punerea în practică a dreptului 
cetăţenilor de a participa direct la viaţa democratică a Uniunii, reprezintă o piatră de hotar pe 
drumul consolidării principiilor democratice în Uniune;

6. îşi exprimă speranţa că regulamentul privind iniţiativa cetăţenilor va fi adoptat grabnic de 
către Parlament şi Consiliu, astfel încât mecanismul să devină funcţional la începutul 
anului 2011, aşa cum se prevede în Cartea verde din 2009;

7. reaminteşte faptul că subliniase deja importanţa faptului ca Tratatul de la Lisabona să prevadă 
dreptul de iniţiativă legislativă, în vederea consolidării drepturilor cetăţeneşti3;

                                                  
1

COM(2009) 622 final.

2
COM(2010) 119 final.

3
Avizul din proprie iniţiativă al Comitetului Regiunilor, intitulat „Drepturile cetăţenilor: promovarea drepturilor fundamentale şi a 
drepturilor care derivă din cetăţenia Uniunii Europene”, 9.10.2008, punctul 58.



- 3 -

CdR 167/2010 fin …/…

8. reafirmă că întărirea rolului său instituţional implică punerea în aplicare cu prioritate a acelor 
prevederi ale Tratatului de la Lisabona care prezintă relevanţă pentru autorităţile locale şi 
regionale, cum ar fi dispoziţia privind iniţiativa cetăţenilor4;

9. evidenţiază interesul pe care instituirea iniţiativei populare îl trezeşte în rândul autorităţilor 
locale şi regionale, care ar putea hotărî să lanseze şi/sau să promoveze ele însele anumite 
iniţiative, aceasta şi în virtutea apropierii lor de cetăţenii Uniunii;

10. este de acord cu Comisia în ce priveşte nevoia de a le oferi cetăţenilor un instrument uşor de 
utilizat şi proceduri simple şi imediat aplicabile, precum şi de a le furniza instrucţiuni de 
aplicare limpezi şi fără echivoc, asigurând în acelaşi timp prevenirea eventualelor abuzuri în 
folosirea acestui sistem;

11. consideră că în domeniul comunicării instituţionale trebuie promovate iniţiative cu impact 
larg, pentru a sprijini atingerea celui mai înalt grad de conştientizare de către cetăţenii Uniunii 
a instituirii noului lor drept, şi, în general, pentru a-i implica direct în dezbaterea politică 
referitoare la chestiunile de interes general european care fac obiectul iniţiativelor în curs;

12. în acest sens, subliniază rolul central care poate reveni Comitetului Regiunilor, aceasta şi 
datorită instrumentelor create în domeniul comunicării descentralizate, precum şi autorităţilor 
locale şi regionale, capabile să comunice cu cetăţenii în mod direct, la nivelul cel mai apropiat 
de aceştia;

13. se oferă să contribuie la crearea unui punct de informare interinstituţional, din care trebuie să 
facă parte integrantă;

14. subliniază că, în calitatea sa de partener al celorlalte instituţii europene, precum şi al 
autorităţilor locale şi regionale, ar trebui să fie pe deplin informat şi, acolo unde este cazul, să 
fie consultat simultan cu Parlamentul European cu privire la deciziile luate de Comisia 
Europeană privind admisibilitatea sau monitorizarea iniţiativelor cetăţeneşti, precum şi cu 
privire la orice modificări propuse în privinţa condiţiilor şi reglementărilor la care se supune 
acest instrument;

15. îşi reafirmă disponibilitatea de a explora posibilitatea sprijinirii iniţiativelor cetăţeneşti de 
mare importanţă pentru CoR şi pentru autorităţile locale şi regionale reprezentate de acesta, 
de exemplu prin:
 organizarea de audieri pentru iniţiative cetăţeneşti în curs de desfăşurare sau care s-au 

bucurat de succes, cu participarea instituţiilor europene, a autorităţilor locale şi regionale 
şi a asociaţiilor acestora, precum şi a unor reprezentanţi ai societăţii civile;

                                                  
4

R/CdR 79/2010, anexa I.
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 elaborarea de avize cu privire la iniţiative cetăţeneşti de succes care prezintă, din punctul 
de vedere al priorităţilor politice ale CoR, o importanţă deosebită pentru acesta şi pentru 
autorităţile locale şi regionale, sau cu privire la deciziile Comisiei Europene referitoare la 
rezultatele unor asemenea iniţiative cetăţeneşti;

16. reaminteşte, referitor la regulament şi la aplicarea acestuia, că trebuie respectate mai ales 
principiile egalităţii, transparenţei, bunei administrări şi accesului la justiţie;

17. se declară, în general, de acord cu propunerea Comisiei, considerând totuşi că sunt posibile 
îmbunătăţiri la anumite puncte;

18. fără a aduce atingere iniţiativei cetăţenilor, CoR subliniază importanţa promovării la nivel 
local şi regional a tuturor iniţiativelor care favorizează transparenţa, colaborarea şi 
participarea cetăţenilor la politicile publice, în acord cu principiul democraţiei participative;

Numărul minim de state membre

19. reaminteşte că, în conformitate cu tratatele, iniţiativa trebuie să provină de la un „număr 
semnificativ de state membre” [articolul 11 alineatul (4) din TUE] şi că această prevedere are 
la bază nevoia de a garanta faptul că iniţiativa dă glas unui interes european comun;

20. consideră că prevederea unui prag minim echivalent cu o treime din statele membre este prea 
exigentă, având în vedere necesitatea de a-i încuraja pe cetăţeni să-şi exercite dreptul de 
participare directă la viaţa democratică a Uniunii;

21. consideră mai oportună stabilirea unui prag minim echivalent cu un sfert din statele membre, 
aceasta fiind în conformitate cu alte prevederi ale tratatului, cum ar fi articolul 76 din TFUE;

Vârsta minimă a semnatarilor 

22. este de acord cu prevederea unei vârste minime pentru a putea semna o iniţiativă, care să fie 
vârsta minimă la care cetăţenii au dreptul de a vota în alegerile pentru Parlamentul European;

Înregistrarea iniţiativelor propuse şi colectarea declaraţiilor de susţinere 

23. se declară de acord cu un sistem de înregistrare a propunerilor de iniţiativă într-un registru 
electronic special;

24. este de asemenea de acord cu Parlamentul European în privinţa faptului că nicio decizie 
privind admisibilitatea unei iniţiative a cetăţenilor nu trebuie să includă consideraţii privind 
oportunitatea politică5;

                                                  
5

Rezoluţia Parlamentului European din 7 mai 2009 prin care se solicită Comisiei să prezinte o propunere de regulament al 
Parlamentului European şi al Consiliului privind punerea în aplicare a iniţiativei cetăţeneşti (A6-0043/2009), considerentul Y.
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25. consideră aşadar că Comisia trebuie să refuze înregistrarea propunerilor doar dacă acestea 
sunt „vădit abuzive”sau „vădit contrare valorilor Uniunii”, utilizarea în propunerea de 
regulament a termenului „neadecvate” putând părea nepotrivită;

26. salută propunerea creării unui ansamblu comun de prevederi procedurale pentru colectarea şi 
verificarea declaraţiilor de susţinere;

27. salută prevederea unui sistem de colectare online a declaraţiilor de susţinere a unei iniţiative;

Principiul transparenţei şi cooperarea administrativă

28. este de acord cu Comisia în privinţa necesităţii asigurării transparenţei surselor de finanţare şi 
a sprijinului acordat organizatorilor unei iniţiative;

29. subliniază faptul că orice cetăţean sau organizaţie trebuie să aibă posibilitatea de a propune o 
iniţiativă, nu numai organizaţiile mari;

30. ar dori aşadar să se prevadă mecanisme de asistenţă practică şi tehnică pentru cei interesaţi să 
lanseze o iniţiativă;

31. în special, consideră că ar fi oportun să se creeze un punct de informare privind iniţiativa 
cetăţenilor, din care Comitetul să facă parte integrantă;

32. de asemenea, invită instituţiile să ia în considerare posibilitatea acordării de sprijin în vederea 
traducerii în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene a elementelor principale ale unei 
iniţiative declarate admisibilă, pentru a o face cunoscută tuturor cetăţenilor Uniunii;

Admisibilitatea propunerilor

33. propune ca verificarea de către Comisie a admisibilităţii unei iniţiative a cetăţenilor să fie 
efectuată încă din faza de înregistrare a acesteia, pentru a putea împiedica astfel investirea de 
către organizatori a unor eforturi considerabile într-o iniţiativă care apoi să se dovedească 
neadmisibilă;

34. subliniază importanţa cerinţei referitoare la formularea în termeni generali şi în mod clar şi 
transparent a condiţiilor de admisibilitate, care trebuie făcute cunoscute în mod corespunzător, 
pentru a limita numărul eventualelor propuneri neadmisibile;

35. este de acord cu condiţiile de admisibilitate ale propunerii, care trebuie a) să se refere la o 
chestiune pentru care poate fi adoptat un act legislativ al Uniunii în vederea aplicării tratatelor 
şi b) să se încadreze în sfera de competenţă a Comisiei pentru prezentarea unei propuneri;
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36. subliniază însă că adoptarea de către Uniune a unui act legislativ în domeniile care nu sunt de 
competenţa exclusivă a acesteia trebuie să respecte şi principiul subsidiarităţii, după cum se 
prevede la articolul 5 alineatul (3) din TUE;

37. subliniază, de asemenea, faptul că orice act legislativ al Uniunii trebuie să respecte drepturile 
şi libertăţile fundamentale înscrise în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în 
Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, 
precum şi în principiile generale ale Uniunii;

38. consideră aşadar că s-ar impune formularea a două condiţii suplimentare de admisibilitate a 
unei propuneri, care ar trebui c) să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale înscrise în 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene şi d) să se conformeze principiului 
subsidiarităţii;

39. reaminteşte experienţa dobândită de Comitet în evaluarea subsidiarităţii şi se oferă să 
colaboreze cu Comisia, pentru a analiza în ce măsură eventualele propuneri respectă acest 
principiu;

40. subliniază necesitatea notificării organizatorului iniţiativei în privinţa deciziei de
admisibilitate şi a publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

41. evidenţiază faptul că decizia privind admisibilitatea unei propuneri de iniţiativă poate face 
obiectul unei verificări juridice din partea Curţii de Justiţie, în conformitate cu articolele 263 
şi 265 din TFUE, şi îşi exprimă dorinţa ca acest drept de control juridic să fie menţionat în 
regulament;

42. împărtăşeşte preocuparea Comisiei de a reduce la minimum sarcinile administrative şi 
financiare impuse de verificarea şi certificarea declaraţiilor de susţinere a iniţiativelor 
declarate admisibile, remarcând în acest sens faptul că, în multe state membre, această 
procedură va presupune implicarea autorităţilor locale şi regionale;

Examinarea unei iniţiative de către Comisie

43. este de acord cu propunerea conform căreia Comisia trebuie să examineze o iniţiativă 
prezentată oficial, în conformitate cu regulamentul, şi să adopte, în termen de 4 luni, o 
comunicare conţinând concluziile referitoare la iniţiativa respectivă, acţiunile pe care 
intenţionează să le întreprindă şi motivele care stau la baza acestor acţiuni;

44. în acest sens, remarcă faptul că, în caz de nepronunţare din partea Comisiei până la termenul 
stabilit, este posibilă iniţierea unei acţiuni la Curtea de Justiţie, în temeiul articolului 265 din 
TFUE, şi îşi exprimă speranţa că un astfel de drept de control juridic va fi introdus în 
regulament;
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45. subliniază necesitatea luării în considerare de către Comisie, cu toată seriozitatea, a oricărei 
iniţiative semnate de cel puţin un milion de cetăţeni;

46. consideră că comunicarea referitoare la iniţiativa cetăţenilor, adoptată de către Comisie, 
trebuie nu numai prezentată organizatorilor, Parlamentului European şi Consiliului, ci şi 
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi transmisă Comitetului Regiunilor, 
Comitetului Economic şi Social European şi parlamentelor naţionale.
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II. RECOMANDĂRI DE AMENDAMENTE

Amendamentul 1
Articolul 4 alineatul (3)

Textul propus de Comisie Amendamentul CoR
Înregistrarea unei iniţiative propuse de cetăţeni

1. Înainte de a începe colectarea declaraţiilor de 
susţinere de la semnatarii unei iniţiative propuse 
de cetăţeni, organizatorul trebuie să înregistreze 
propunerea în registrul Comisiei, furnizând 
informaţiile stabilite în anexa II, în special în 
ceea ce priveşte obiectul şi obiectivele 
propunerii, precum şi sursele de finanţare şi de 
sprijin pentru respectiva iniţiativă propusă de 
cetăţeni.
Informaţiile sunt furnizate într-una din limbile 
oficiale ale Uniunii, într-un registru online pus la 
dispoziţie de Comisie în acest scop (denumit în 
continuare „registrul”).

2. Cu excepţia cazurilor prevăzute la alineatele (3) 
şi (4), Comisia înregistrează fără întârziere 
iniţiativa propusă cu un număr de înregistrare 
unic şi trimite o confirmare organizatorului.

Înregistrarea unei iniţiative propuse de cetăţeni şi 
decizia privind admisibilitatea acesteia

1. Înainte de a începe colectarea declaraţiilor de 
susţinere de la semnatarii unei iniţiative propuse 
de cetăţeni, organizatorul trebuie să înregistreze 
propunerea în registrul Comisiei, furnizând 
informaţiile stabilite în anexa II, în special în 
ceea ce priveşte obiectul şi obiectivele 
propunerii, precum şi sursele de finanţare şi de 
sprijin pentru respectiva iniţiativă propusă de 
cetăţeni.
Informaţiile sunt furnizate într-una din limbile 
oficiale ale Uniunii, într-un registru online pus la 
dispoziţie de Comisie în acest scop (denumit în 
continuare „registrul”).

2. Cu excepţia cazurilor prevăzute la alineatele (3) 
şi (4), Comisia înregistrează fără întârziere 
iniţiativa propusă cu un număr de înregistrare 
unic şi trimite o confirmare organizatorului.În 
termen de două luni de la primirea informaţiilor 
prevăzute la alineatul (1), Comisia ia o decizie 
privind admisibilitatea iniţiativei. Iniţiativa 
propusă de cetăţeni se consideră admisibilă dacă 
îndeplineşte următoarele condiţii:
a) se referă la o chestiune pentru care poate fi 

adoptat un act legislativ al Uniunii în scopul 
punerii în aplicare a tratatelor;

b) se încadrează în sfera de competenţă a 
Comisiei pentru prezentarea unei propuneri;

c) respectă valorile şi principiile fundamentale 
ale Uniunii Europene, precum şi drepturile 
fundamentale din UE, aşa cum sunt ele 
formulate în Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene;

d) este compatibilă cu principiul subsidiarităţii.
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3. Iniţiativele propuse de cetăţeni, care pot fi 
considerate, în mod întemeiat, ca fiind 
neadecvate din cauza caracterului lor abuziv sau 
lipsit de seriozitate nu se înregistrează.

4. Comisia respinge înregistrarea iniţiativelor 
propuse de cetăţeni care sunt vădit contrare 
valorilor Uniunii.

5. O iniţiativă propusă de cetăţeni care a fost 
înregistrată va fi publicată în registru.

3. Iniţiativele propuse de cetăţeni, care pot fi 
considerate, în mod întemeiat, ca fiind 
neadecvate din cauza caracterului lor sunt vădit 
abuzive sau lipsite de seriozitate sau contravin 
valorilor Uniunii nu se înregistreazăsunt 
admisibile.

4. Comisia respinge înregistrarea iniţiativelor 
propuse de cetăţeni care sunt vădit contrare 
valorilor Uniunii.Decizia la care se face referire 
la alineatul (2) se notifică organizatorului 
iniţiativei propuse de cetăţeni şi se publică.

5. O iniţiativă propusă de cetăţeni care a fost 
înregistratădeclarată admisibilă va fi publicată în 
registru.

6. Elementele principale ale unei iniţiative a 
cetăţenilor declarată admisibilă vor fi traduse de 
serviciile Comisiei Europene în toate limbile 
oficiale ale UE.

Expunere de motive

Verificarea admisibilităţii poate fi efectuată şi în faza de înregistrare a iniţiativei, conform 
articolului 4. Nu pare a fi acceptabil ca o iniţiativă să fie înregistrată şi apoi, abia după depunerea 
celor 300 000 de semnături care trebuie să provină din cel puţin trei state membre, să fie declarată 
neadmisibilă, deoarece se constată, de exemplu, că UE nici măcar nu deţine competenţă legislativă în 
domeniul politic respectiv. Prin urmare, în prezentul amendament, au fost contopite articolele 4 şi 8 
din regulamentul propus.

Amendamentul 2
Articolul 7 alineatul (1)

Textul propus de Comisie Amendamentul CoR
Numărul minim de semnatari pentru fiecare 

stat membru
1. Semnatarii unei iniţiative a cetăţenilor trebuie 

să provină din cel puţin o treime din statele 
membre.

Numărul minim de semnatari pentru fiecare 
stat membru

1. Semnatarii unei iniţiative a cetăţenilor trebuie 
să provină din cel puţin o treimeun sfert din 
statele membre.

Expunere de motive

Iniţiativa cetăţenilor trebuie să fie un instrument accesibil cetăţenilor, ceea ce înseamnă că pragul 
minim nu trebuie să fie prea ridicat. Condiţia referitoare la un sfert din statele membre (adică şapte, în 
actuala UE cu 27 de membri) este în conformitate cu propunerea Parlamentului European.
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Amendamentul 3
Articolul 7 alineatul (2)

Textul propus de Comisie Amendamentul CoR
Într-o treime din statele membre, semnatarii 
trebuie să reprezinte cel puţin numărul minim 
de cetăţeni prevăzut în anexa I.

Într-o treimeun sfert din statele membre, 
semnatarii trebuie să reprezinte cel puţin 
numărul minim de cetăţeni prevăzut în 
anexa I.

Expunere de motive

Iniţiativa cetăţenilor trebuie să fie un instrument accesibil cetăţenilor, ceea ce înseamnă că pragul nu 
trebuie să fie prea ridicat. Condiţia ca semnăturile să provină dintr-un sfert din statele membre (adică 
şapte, în actuala UE cu 27 de membri) este în conformitate cu propunerea Parlamentului European. 
Din motive de coerenţă, această condiţie trebuie să figureze şi la articolul 7 alineatul (2).

Amendamentul 4
Articolul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul CoR
Decizia privind admisibilitatea unei iniţiative 

propuse de cetăţeni
1. După colectarea a 300 000 de declaraţii de 

susţinere în conformitate cu articolul 5 de la 
semnatari provenind din cel puţin trei state 
membre, organizatorul va prezenta Comisiei o 
cerere în vederea unei decizii privind 
admisibilitatea iniţiativei propuse de cetăţeni. În 
acest scop, organizatorul utilizează formularul 
prezentat în anexa V.

2. În termen de două luni de la primirea cererii la 
care se face referire la alineatul (1), Comisia ia o 
decizie privind admisibilitatea. Iniţiativa propusă 
de cetăţeni se consideră admisibilă dacă 
îndeplineşte următoarele condiţii:
a) se referă la o chestiune pentru care poate fi 

adoptat un act legislativ al Uniunii în scopul 
punerii în aplicare a tratatelor şi

b) se încadrează în sfera de competenţă a 
Comisiei pentru prezentarea unei propuneri.

Decizia privind admisibilitatea unei iniţiative 
propuse de cetăţeni

1. După colectarea a 300 000 de declaraţii de 
susţinere în conformitate cu articolul 5 de la 
semnatari provenind din cel puţin trei state 
membre, organizatorul va prezenta Comisiei o 
cerere în vederea unei decizii privind 
admisibilitatea iniţiativei propuse de cetăţeni. În 
acest scop, organizatorul utilizează formularul 
prezentat în anexa V.

2. În termen de două luni de la primirea cererii la 
care se face referire la alineatul (1), Comisia ia o 
decizie privind admisibilitatea. Iniţiativa propusă 
de cetăţeni se consideră admisibilă dacă 
îndeplineşte următoarele condiţii:
a) se referă la o chestiune pentru care poate fi 

adoptat un act legislativ al Uniunii în scopul 
punerii în aplicare a tratatelor şi

b) se încadrează în sfera de competenţă a 
Comisiei pentru prezentarea unei propuneri.
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3. Decizia la care se face referire la alineatul (2) se 
notifică organizatorului iniţiativei propuse de 
cetăţeni şi se publică.

3. Decizia la care se face referire la alineatul (2) se 
notifică organizatorului iniţiativei propuse de 
cetăţeni şi se publică.

Expunere de motive

Ca urmare a amendamentului 1 la articolul 4.

Amendamentul 5
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul CoR
Dispoziţii privind verificarea şi certificarea 

declaraţiilor de susţinere de către statele 
membre

1. După colectarea de la semnatari a 
declaraţiilor de susţinere necesare, în 
conformitate cu articolele 5 şi 7, şi cu 
condiţia unei decizii pozitive a Comisiei cu 
privire la admisibilitatea iniţiativei propuse de 
cetăţeni în conformitate cu articolul 8, 
organizatorul prezintă declaraţiile de 
susţinere, pe suport de hârtie sau în format 
electronic, autorităţilor competente relevante 
menţionate la articolul 14 spre verificare şi 
certificare. În acest scop, organizatorul 
utilizează formularul prezentat în anexa VI.

Organizatorul prezintă declaraţiile de 
susţinere statului membru care a eliberat 
documentul de identificare menţionat în 
declaraţiile respective.

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

3. Certificatul menţionat la alineatul (2) se 
eliberează gratuit.

Dispoziţii privind verificarea şi certificarea 
declaraţiilor de susţinere de către statele 

membre
1. După colectarea de la semnatari a 

declaraţiilor de susţinere necesare, în 
conformitate cu articolele 5 şi 7, şi cu 
condiţia unei decizii pozitive a Comisiei cu 
privire la admisibilitatea iniţiativei propuse de 
cetăţeni în conformitate cu articolul 8, 
organizatorul prezintă declaraţiile de 
susţinere, pe suport de hârtie sau în format 
electronic, autorităţilor competente relevante 
menţionate la articolul 14 spre verificare şi 
certificare. În acest scop, organizatorul 
utilizează formularul prezentat în anexa VI, la 
care anexează bugetul cheltuielilor efectuate 
şi sursele de finanţare folosite.
Organizatorul prezintă declaraţiile de 
susţinere statului membru care a eliberat 
documentul de identificare menţionat în 
declaraţiile respective.

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

3. Certificatul menţionat la alineatul (2) se 
eliberează gratuit.
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Expunere de motive

Articolul 4 îl obligă pe organizator să menţioneze în prealabil sursele de finanţare care vor acoperi 
cheltuielile determinate de iniţiativă. Este posibil ca în această etapă a procedurii să nu se cunoască 
toate contribuţiile economice care vor fi obţinute, ceea ce face necesară solicitarea, la sfârşitul 
procesului, a unui raport care să justifice cheltuielile realizate efectiv şi provenienţa resurselor 
utilizate, respectându-se astfel principiul informării şi transparenţei. Pentru a facilita îndeplinirea 
acestei cerinţe, s-ar impune elaborarea unui formular simplu, care să fie anexat la regulament.

Bruxelles, 10 iunie 2010

Preşedinta
Comitetului Regiunilor

Mercedes BRESSO
Secretarul general

al Comitetului Regiunilor

Gerhard STAHL
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