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PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la modificarea Regulamentului de procedură al Parlamentului European în 
ceea ce privește implementarea Inițiativei cetățenilor europeni
(2011/2302(REG))

Parlamentul European,

– având în vedere propunerile de modificare a Regulamentului de procedură B7-0539/2011 
și B7-0732/2011, 

– având în vedere articolele 211 şi 212 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituţionale (A7-0000/2012),

1. hotărăşte să aducă Regulamentului său de procedură modificările de mai jos;

2. reamintește că aceste modificări vor intra în vigoare în prima zi a următoarei perioade de 
sesiune;

3. invită vicepreședintele Parlamentului responsabil de inițiativele cetățenești, președintele 
Conferinței președinților de comisie și raportoarea pentru raportul susmenționat, împreună 
cu reprezentanții altor grupuri politice desemnați de Conferința președinților, să convină 
cu Comisia modalitățile de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 16 februarie 2011 privind inițiativa cetățenească1, în 
privința cooperării între cele două instituții pentru organizarea desfășurării audierilor 
publice și a preluării cheltuielilor aferente; solicită ca aceste modalități să fie definite în 
cadrul unui acord interinstituțional, care ar putea fi integrat în Acordul-cadru privind 
relațiile dintre Parlamentul European și Comisie, cu ocazia viitoarei revizuiri a acestuia; 
își exprimă disponibilitatea de a prelua cheltuielile legate de punerea la dispoziție a sălilor 
și a serviciilor de interpretare pentru audierile publice, cu condiția ca Comisia să preia 
cheltuielile de deplasare și de ședere ale participanților;

4. invită Biroul și Secretarul General să ia măsurile adecvate pentru a oferi sprijinul necesar 
vicepreședintelui responsabil de inițiativele cetățenești, astfel încât acesta din urmă să-și 
poată îndeplini sarcinile încredințate prin modificarea prezentului regulament, în special 
cele legate de funcționarea unui punct administrativ de intrare unic;

5. consideră că ar trebui încurajată prezența deputaților la audierile privind inițiativele 
cetățenești; 

6. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie, spre informare, 
Consiliului şi Comisiei.

                                               
1 JO L 65, 11.3.2011, p.1.
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Amendamentul 1

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 197a (nou)

Textul în vigoare Amendamentul

Articolul 197a
Audierile publice pe tema inițiativelor

cetățenești
(1) Vicepreședintele Parlamentului 
responsabil de inițiativele cetățenești 
asigură, în numele Președintelui, 
contactele cu cetățenii, cu asociațiile 
reprezentative și cu societatea civilă 
pentru chestiunile legate de inițiativele 
cetățenești.
(2) Conferința președinților de comisie 
asigură coordonarea audierilor publice 
prevăzute la articolul 11 din 
Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind inițiativele cetățenești. Ea asigură 
legătura cu Comisia și, dacă este cazul, cu 
alte instituții și organe ale Uniunii, pentru 
ca organizarea și desfășurarea audierilor 
publice să se desfășoare în condiții 
adecvate și standardizate.
La examinarea unei chestiuni legate de 
audierile publice, Conferința președinților 
de comisie invită vicepreședintele 
Parlamentului European responsabil de 
inițiativele cetățenești să participe la 
lucrările sale, cu rol consultativ.
(3) În momentul în care Comisia publică, 
în registrul revăzut pentru aceasta, o 
inițiativă cetățenească, în conformitate cu 
articolul 10 alineatul (1) litera (a) din 
Regulamentul (UE) nr. 211/2011, 
președintele Conferinței președinților de 
comisie:
(a) verifică dacă organizatorii au fost 
primiți la Comisie în condiții adecvate, în 
conformitate cu articolul 10 alineatul (1) 
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litera (b) din regulamentul respectiv;
(b) stabilește, după consultarea 
Conferinței președinților de Comisie, 
comisia care se va ocupa de organizarea 
audierii publice;
(c) la solicitarea președintelui comisiei 
competente în materie de petiții, poate 
autoriza participarea membrilor biroului 
și a coordonatorilor din cadrul comisiei 
respective la organizarea audierii publice;
(d) verifică participarea corespunzătoare 
a Comisiei la organizarea audierii publice 
și reprezentarea sa la un nivel adecvat cu 
această ocazie; și
(e) stabilește, de comun acord cu 
președintele comisiei responsabile, o dată 
adecvată pentru organizarea audierii 
publice, în termen de trei luni de la 
prezentarea inițiativei la Comisie, 
conform articolului 9 din Regulamentul 
(UE) nr. 211/2011.
(4) Articolul 23 alineatul (9) nu se aplică 
acestor audieri publice.
(5) În cazul în care condițiile menționate 
la articolul 50 sau 51 sunt îndeplinite, 
aceste dispoziții se aplică mutatis 
mutandis. În această situație, Conferința 
președinților de comisie invită 
vicepreședintele Parlamentului 
responsabil de inițiativele cetățenești să 
prezideze audierea publică.
(6) Comisia responsabilă organizează 
audierea publică la Parlament, dacă este 
cazul în colaborare cu instituțiile și 
organele Uniunii care doresc să participe.
Comisia competentă adresează 
organizatorilor iniţiativei cetăţeneşti sau 
unei delegaţii reprezentative a acestora 
invitaţia de a prezenta în cadrul audierii 
respective.
Toți deputații interesați pot participa la 
audierea publică.
La deschiderea audierii publice, 
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vicepreședintele Parlamentului 
responsabil de inițiativele cetățenești 
poate rosti o alocuțiune. 
(7) Cu acordul prealabil al 
vicepreședintelui Parlamentului 
responsabil de inițiativele cetățenești, 
cheltuielile de călătorie și de ședere 
ocazionate de participarea 
reprezentanților invitați la audierea 
publică pot fi acoperite în limitele stabilite 
de normele adoptate de Birou, conform 
unor modalități stabilite de comun acord 
cu Comisia.

Or. fr

Justificare

Dispozițiile referitoare la audieri trebuie incluse în titlul VII capitolul 2, întrucât audierile se 
desfășoară în cadrul lucrărilor comisiei competente.

Amendamentul 2

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 203a

Textul în vigoare Amendamentul

Articolul 203a Articolul 203a 
Iniţiativa cetăţenească Iniţiativa cetăţenească

Atunci când Parlamentul este informat că 
Comisia a fost invitată să prezinte o 
propunere de act juridic în conformitate cu 
articolul 11 alineatul (4) din Tratatul 
privind Uniunea Europeană, Comisia 
pentru petiţii examinează dacă acest fapt îi 
poate afecta activitatea şi, dacă este 
necesar, informează petiţionarii care au 
adresat petiţii pe teme conexe.

Atunci când Parlamentul este informat că 
Comisia a fost invitată să prezinte o 
propunere de act juridic în temeiul 
articolului 11 alineatul (4) din Tratatul 
privind Uniunea Europeană şi în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
211/2011, comisia competentă în materie
de petiţii examinează dacă acest fapt îi 
poate afecta activitatea şi, dacă este 
necesar, informează petiţionarii care au 
adresat petiţii pe teme conexe.

Propunerile de inițiative cetățenești care 
au fost înregistrate în conformitate cu 
articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 
211/2011, dar care nu pot fi prezentate 
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Comisiei în conformitate cu articolul 9 
din același regulament, pentru că nu au 
fost respectate toate procedurile și 
condițiile relevante prevăzute, pot fi 
examinate de către comisia competentă în 
materie de petiții în cazul în care aceasta 
consideră că ar trebui să li se dea un curs. 
Articolele 201, 202 şi 203 se aplică 
mutatis mutandis.

Or. fr

Justificare

Ținând seama de experienţa aparte în acest domeniu a Comisiei PETI, ar trebui să i se dea 
posibilitatea de a da un curs politic iniţiativelor care prezintă interes din acest punct de 
vedere, dar care nu au putut fi finalizate.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Parlamentul European a adoptat raportul referitor la Regulamentul privind inițiativa 
cetățenească în primă lectură, la 15 decembrie 2010, cu o largă majoritate (628 de voturi 
pentru, 15 contra și 24 abțineri). Acest rezultat evidențiază clar consensul solid de care se 
bucură acest nou instrument al democrației participative la nivel european.

Inițiativa cetățenească va fi un puternic instrument de care se vor putea folosi cetățenii și 
cetățenele europene pentru a defini temele care vor intra pe agenda Uniunii. Iniţiativa a fost 
introdusă de Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa şi apoi de Tratatul de la 
Lisabona, cu scopul de a conferi cetăţenilor aceleaşi drepturi de iniţiativă politică ca şi cele de 
care beneficiază Consiliul de Miniştri şi Parlamentul European.

Obiectivul ei fundamental este să ofere cetăţenilor un mijloc de a se face auziţi, dându-le 
posibilitatea de a prezenta instituţiilor europene o serie de chestiuni de interes. Printre acestea 
pot figura dificultăți cu care se confruntă în viața de fiecare zi și cu privire la care ei consideră 
că nu beneficiază de atenție sau de sprijin. Inițiativa va completa, de fapt, legătura directă 
dintre cetățeni și instituții, asigurând examinarea, de către instituțiile Uniunii Europene, a 
problemelor concrete importante pentru cetățeni. Un alt obiectiv al iniţiativei cetăţenilor 
europeni este de provoca dezbateri transfrontaliere mai ample în UE. 

Parlamentul European va putea contribui la realizarea acestor obiective utilizând toate 
mijloacele de care dispune pentru a susţine iniţiativele cetăţenilor pe care le selectează, în 
special prin organizarea de audieri publice.

În ceea ce privește audierile publice, Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 16 februarie 2011 privind inițiativa cetățenească prevede, la 
articolul 11, că: „Atunci când sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la articolul 10 alineatul (1) 
literele (a) şi (b), organizatorilor li se acordă posibilitatea, în termenul stabilit la articolul 10 
alineatul (1) litera (c), să prezinte iniţiativa cetăţenească în cadrul unei audieri publice. 
Comisia şi Parlamentul European se asigură că audierea se organizează la Parlamentul 
European, dacă este cazul împreună cu alte instituţii şi organisme ale Uniunii care doresc să 
participe, precum şi că reprezentarea Comisiei este realizată la nivelul corespunzător.” » 

Regulamentul nr. 211/2011 va fi aplicabil începând cu 1 aprilie 2012. Prin urmare, trebuie 
modificat Regulamentul de procedură al PE, pentru a introduce dispozițiile necesare 
organizării și desfășurării acestor audieri.

Pentru a iniția procedura de modificare, raportoarea și fostul coraportor, Alain Lamassoure, au 
depus o serie de amendamente în conformitate cu articolul 212 din Regulamentul de 
procedură. Prezentul proiect de raport se situează în continuarea acestui demers.

În ceea ce privește propunerile incluse în acesta, am considerat în primul rând că este necesară 
și utilă înființarea unui „ghișeu unic”, care să faciliteze partea concretă a inițiativelor 
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cetățenești, de schimb și dialog cu cetățenii și cetățenele, cu asociațiile reprezentative și cu 
societatea civilă, în spiritul articolului 11 din Tratatul privind Uniunea Europeană. 
Vicepreședintele responsabil de inițiativele cetățenești ar putea asigura această funcție, cu 
condiția de a beneficia de sprijinul administrativ necesar. Propunem, de asemenea, ca 
vicepreședintele să exercite funcția de președinte al delegației pentru negocierile cu Comisia 
Europeană, pentru a conveni modalitățile de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 211/2011 
privind inițiativa cetățenească în ceea ce privește cooperarea dintre cele două instituții în 
organizarea și desfășurarea audierilor, precum și în acoperirea cheltuielilor ocazionate de 
acestea. Aceste modalități ar putea fi adoptate în cadrul unui acord interinstituțional, care, la 
rândul lui, ar putea fi integrat în Acordul-cadru dintre PE și Comisie cu ocazia viitoarei 
revizuiri a acestuia din urmă.

Atunci când Conferința președinților de comisie examinează o chestiune legată de audierile 
publice, ni s-ar părea logic și util să fie invitat și vicepreședintele responsabil de inițiativele 
cetățenești, care să aibă un rol consultativ. Dacă sunt îndeplinite condițiile menționate la 
articolul 50 sau 51, Conferința președinților de comisie l-ar putea invita pe vicepreședintele 
responsabil de inițiativele cetățenești să prezideze audierea publică. Propunem, de asemenea, 
ca la deschiderea audierii publice vicepreședintele să aibă posibilitatea de rosti o alocuțiune 
adresată reprezentanților organizatorilor unei inițiative. Pe plan financiar, propunem ca 
acordul prealabil al vicepreședintelui responsabil de inițiativele cetățenești să fie necesar 
înainte oricărei invitații adresate de președintele comisiei responsabile participanților la o 
audiere, în ceea ce privește rambursarea cheltuielilor de călătorie și ședere aferente. 
Vicepreședintele ar asigura în special respectarea limitelor impuse prin normele adoptate de 
Birou și a modalităților convenite cu Comisia Europeană.  

În ceea ce privește rolul Conferinței președinților de comisie, propunem ca aceasta să aibă atât 
sarcini orizontale, cât și sarcini concrete. Funcția orizontală a Conferinței ar fi asigurarea 
coordonării audierilor publice având drept obiect inițiative cetățenești. Conferința ar trebui să 
mențină dialogul cu Comisia Europeană și, atunci când este cazul, cu celelalte organe și 
instituții ale Uniunii, pentru a asigura condiții adecvate pentru organizarea și desfășurarea 
audierilor. 

Funcțiile concrete ale Conferinței ar interveni din momentul în care Comisia publică în 
registru o inițiativă cetățenească, în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) litera (a) din 
Regulamentul (UE) nr. 211/2011. Pentru ca procedura să fie mai puțin costisitoare, 
președintele Conferinței ar trebui să-și asume îndeplinirea sarcinilor definite în regulament, 
dacă este cazul, după consultarea Conferinței. În consecință, președintele ar trebui să verifice 
dacă organizatorii inițiativei au fost primiți de către Comisie la un nivel corespunzător, în 
conformitate cu articolul 10 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 211/2011.  
Președintele ar trebui, de asemenea, să stabilească, în urma consultării Conferinței, comisia 
responsabilă de organizarea audierii publice. Președintele, care este interlocutorul adecvat al 
comisarilor europeni, ar trebui să se asigure că Comisia participă în mod corespunzător la 
organizarea audierilor și că, pe parcursul acestora, este reprezentată la nivelul potrivit. Unul 
dintre aspectele practice ale lucrărilor dinaintea unei audieri este fixarea, de comun acord cu 
președintele comisiei responsabile, a unei date adecvate pentru organizarea audierii, în termen 
de trei luni de la prezentarea inițiativei la Comisie, în conformitate cu articolul 9 din 
Regulamentul 211/2011.
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După aceste pregătiri, este de datoria comisiei responsabile să organizeze audierea publică la 
Parlamentul European, dacă este cazul, în colaborare cu alte instituții și organe ale Uniunii 
care doresc să participe. Comisia responsabilă adresează organizatorilor iniţiativei cetăţeneşti 
sau unei delegaţii reprezentative a acestora invitaţia de a prezenta iniţiativa cu ocazia unei 
audieri publice. Motivul acestei propuneri este foarte simplu: organizatorii care reușesc să 
strângă cel puțin un milion de semnături fac acest efort herculean pentru a putea modifica sau 
reforma dreptul Uniunii în anumite domenii de politică sectorială, cum ar fi drepturile femeii, 
egalitatea de șanse, pescuitul, transportul, mediul, agricultura etc.. Ei merită cel puțin să li se 
acorde posibilitatea de a-și prezenta argumentele în fața deputaților membri ai comisiei 
competente, care au deja experiență în aceste domenii și sunt cu adevărat capabili să 
influențeze viitorul politicilor sectoriale în cauză.

Cu toate acestea, ținând seama de experiența specifică a comisiei responsabile în materie de 
petiții, rolul acestei comisii ar trebui definit odată cu modificarea Regulamentului de 
procedură. În primă fază, la cererea președintelui, biroul și coordonatorii comisiei ar putea 
participa la organizarea audierii. Ulterior, ar trebui oferită posibilitatea de a se da un curs 
politic inițiativelor care suscită interes din acest punct de vedere, dar care nu au fost reținute. 
Prin urmare, iniţiativele cetăţeneşti care sunt înregistrate în conformitate cu Regulamentul 
(UE) nr. 211/2011, dar care nu pot fi prezentate Comisiei în conformitate cu articolul 9 din 
regulament, deoarece nu au fost respectate toate procedurile şi condiţiile relevante prevăzute, 
ar putea fi examinate de către comisia competentă în materie de petiţii, dacă aceasta consideră 
că este oportun să li se dea curs pe linie politică.

În fine, pentru a evita dezamăgirile şi frustrările (care ar putea surveni ca o consecinţă directă 
a aşteptărilor mari legate de iniţiativa cetăţenilor europeni), raportoarea dorește să atragă 
atenția asupra faptului că nu toate iniţiativele reținute vor sta la baza unei propuneri legislative
a Comisiei. De fapt, monopolul iniţiativei legislative al Comisiei rămâne intact şi Comisia 
este cea care decide, în ultimă instanţă, dacă dă curs sau nu iniţiativelor cetăţenești care au 
avut succes. 

Succesul unei audieri publice în Parlament ar putea contribui la succesul unei inițiative 
cetățenești, chiar dacă nu constituie o garanție a acestuia.



PR\892676RO.doc 11/18 PE478.388v02-00

RO

24.10.2011

PROPUNERE DE MODIFICARE A REGULAMENTULUI DE PROCEDURĂ AL 
PARLAMENTULUI EUROPEAN B7-0539/2011

depusă în conformitate cu articolul 212 din Regulamentul de procedură

Includerea unui nou articol 197a/Modificarea articolului 203a (Punerea în aplicare a 
Regulamentului privind inițiativa cetățenească europeană)

Zita Gurmai, Alain Lamassoure
B7-0539/2011

Justificare generală

Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 
februarie 2011 privind inițiativa cetățenească va deveni aplicabil începând cu data de 1 
aprilie 2012. Articolul 11, referitor la audierile publice, cuprinde următoarele dispoziții:
„Atunci când sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 10 alineatul (1) literele (a) și 
(b), organizatorilor li se acordă posibilitatea, în termenul stabilit la articolul 10 alineatul (1) 
litera (c), să prezinte inițiativa cetățenească în cadrul unei audieri publice. Comisia și 
Parlamentul European se asigură că audierea se organizează la Parlamentul European, dacă 
este cazul împreună cu alte instituții și organisme ale Uniunii care doresc să participe, 
precum și că reprezentarea Comisiei este realizată la nivelul corespunzător.” Prin urmare, 
este indicat să se modifice regulamentul intern al Parlamentului European, astfel încât 
dispozițiile necesare să fie adoptate în momentul în care Regulamentul 211/2011 va deveni 
aplicabil.

Includerea unui nou articol 197a (Punerea în aplicare a Regulamentului privind 
inițiativa cetățenească europeană)

Amendamentul 1

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 197a (nou)

Textul în vigoare Amendamentul

Articolul 197a
Audierea publică având drept temă o 

inițiativă cetățenească
(1) Atunci când Comisia publică în 
registru o inițiativă cetățenească în 
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conformitate cu articolul 10 alineatul (1) 
litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 
211/20111, inițiativa este înscrisă pe 
ordinea de zi a următoarei reuniuni a 
Conferinței președinților de comisie.
După ce a purtat consultări cu aceasta, 
Președintele Conferinței desemnează 
comisia competentă pentru organizarea 
audierii publice prevăzute la articolul 11 
din Regulamentul (UE) nr. 211/2011.
Articolul 23 alineatul (9) nu se aplică 
acestor audieri.
Dacă sunt îndeplinite condițiile expuse la 
articolul 50, procedura comisiilor asociate 
se aplică mutatis mutandis.
(2) Comisia competentă stabilește 
contacte cu Comisia Europeană și, după 
caz, cu alte instituții și organe ale Uniunii 
și verifică dacă este îndeplinită condiția 
prevăzută la articolul 10 alineatul (1) 
litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 
211/2011.
(3) După ce inițiativa a fost prezentată în 
atenția Comisiei în conformitate cu 
articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 
211/2011, comisia competentă 
organizează în termen de trei luni o 
audiere publică la Parlamentul European, 
angrenând, după caz, cu celelalte instituții 
și organe ale Uniunii care doresc să 
participe.  Comisia competentă se asigură 
de reprezentarea la un nivel adecvat a 
Comisiei.
(4) Comisia competentă le adresează
organizatorilor inițiativei cetățenești sau 
unei delegații reprezentative a acestora 
invitația de a prezenta inițiativa cu ocazia 
unei audieri publice.

Or. fr

Justificare
Dispozițiile referitoare la audieri ar trebui introduse la titlul VII capitolul 2, deoarece privesc 
un aspect legat de funcționarea comisiilor.
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Modificarea articolului 203a (Punerea în aplicare a Regulamentului privind inițiativa 
cetățenească europeană)

Amendamentul 2

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 203a

Textul în vigoare Amendamentul

Articolul 203a Articolul 203a

Inițiativa cetățenească Inițiativa cetățenească
Atunci când Parlamentul este informat că 
Comisia a fost invitată să prezinte o 
propunere de act juridic în conformitate cu 
articolul 11 alineatul (4) din Tratatul 
privind Uniunea Europeană, Comisia 
pentru petiții examinează dacă acest fapt îi 
poate afecta activitatea și, dacă este 
necesar, informează petiționarii care au 
adresat petiții pe teme conexe.

Atunci când Parlamentul este informat că 
Comisia a fost invitată să prezinte o 
propunere de act juridic în temeiul
articolului 11 alineatul (4) din Tratatul 
privind Uniunea Europeană și în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
211/20111, Comisia pentru petiții 
examinează dacă acest fapt îi poate afecta 
activitatea și, dacă este necesar, informează 
petiționarii care au adresat petiții pe teme 
conexe.

Inițiativele cetățenești care sunt 
înregistrate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 211/2011, dar 
care nu pot fi prezentate în atenția 
Comisiei în conformitate cu articolul 9 
din regulament, deoarece nu au fost 
respectate toate procedurile și condițiile 
relevante prevăzute, pot fi examinate de 
către Comisia pentru petiții, dacă aceasta 
consideră că este necesar să li se dea curs.
Articolele 201, 202 și 203 se aplică 
mutatis mutandis.
__________

1 Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 privind inițiativa 
cetățenească (JO L 65, 11.3.2011, p. 1).

Or. fr

Justificare

Deoarece Comisia pentru petiții a dobândit o experiență aparte în acest domeniu, ar trebui să 
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i se acorde autorizarea de a da un curs politic inițiativelor care merită acest demers, dar care 
nu au putut fi finalizate.
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inițiativa cetățenească)
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B7-0732/2011

Introducerea unor noi articole 42a şi 203a (Punerea în aplicare a Regulamentului 
privind inițiativa cetățenească)

Justificare generală

Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 
februarie 2011 privind inițiativa cetățenească va intra în vigoare de la 1 aprilie 2012. Potrivit 
articolului 11 referitor la audierile publice: „Atunci când sunt îndeplinite condiţiile prevăzute 
la articolul 10 alineatul (1) literele (a) şi (b), organizatorilor li se acordă posibilitatea, în 
termenul stabilit la articolul 10 alineatul (1) litera (c), să prezinte iniţiativa cetăţenească în 
cadrul unei audieri publice. Comisia şi Parlamentul European se asigură că audierea se 
organizează la Parlamentul European, dacă este cazul împreună cu alte instituţii şi 
organisme ale Uniunii care doresc să participe, precum şi că reprezentarea Comisiei este 
realizată la nivelul corespunzător.” Prin urmare, se impune modificarea Regulamentului de 
procedură al Parlamentului European pentru a putea fi luate măsurile necesare atunci când 
Regulamentul (UE) nr. 211/2011 va intra în vigoare.

Amendamentul 1

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 42a (nou)

Textul în vigoare Amendamentul

Articolul 42a
Audierea publică a unei iniţiative 

cetăţeneşti
(1) În cazul în care o iniţiativă 
cetăţenească a obţinut peste un milion de 
semnături din cel puţin şapte state 
membre şi Comisia a publicat-o în 
registru în conformitate cu articolul 10 
alineatul (1) litera (a) din Regulamentul 
(UE) nr. 211/2011 şi a informat 
Parlamentul, Preşedintele Parlamentului 
transmite iniţiativa în cauză comisiei 
responsabile cu organizarea de audieri 
publice cu privire la iniţiativa 
cetăţenească.
(2) Iniţiativa în cauză se include în 
ordinea de zi a reuniunii următoare a 
Conferinţei preşedinţilor de comisii, care 
este informată cu privire la acest lucru.
După consultarea Conferinţei, 
preşedintele Conferinţei preşedinţilor de 
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comisii numeşte şi alte comisii din rândul 
comisiilor permanente care pot participa 
la audierea publică.
Articolul 23 alineatul (9) nu se aplică 
acestor audieri.
(3) Comisia responsabilă stabileşte 
contactul cu Comisia şi, dacă este cazul, 
cu alte instituţii şi organisme ale Uniunii 
Europene şi verifică dacă este îndeplinită 
condiţia prevăzută la articolul 10 
alineatul (1) litera (b) din Regulamentul 
(UE) nr. 211/2011.
(4) În termen de trei luni de la data 
prezentării către Comisie a iniţiativei în 
cauză, comisia responsabilă organizează, 
în temeiul articolului 9 din Regulamentul 
(UE) nr. 211/2011, o audiere publică la 
Parlamentul European, dacă este cazul 
împreună cu alte instituţii şi organisme 
ale Uniunii care doresc să participe.
Comisia responsabilă se asigură că 
reprezentarea Comisiei se face la un nivel 
corespunzător.
(5) Comisia responsabilă invită 
organizatorii iniţiativei cetăţeneşti sau o 
delegaţie reprezentativă a acestora să 
prezinte iniţiativa în cadrul unei audieri 
publice.

Or. en

Justificare

Dispoziţiile privind audierile ar trebui incluse în titlul II, deoarece acestea se referă la 
„Proceduri legislative, bugetare şi de alt tip”, în special la cele din urmă.

Notă: acest amendament presupune revizuirea anexei VII(XX) după cum urmează:

Comisia pentru petiţii şi drepturile cetăţenilor

Această comisie este competentă în chestiuni privind:

1 petiţiile

2 organizarea de audieri publice în legătură cu iniţiativa cetăţenească

3 relaţiile cu Ombudsmanul European.
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Amendamentul 2

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 203a (nou)

Textul în vigoare Amendamentul

Articolul 203a
Iniţiativa cetăţenească

Atunci când Parlamentul este informat că 
Comisia a fost invitată să prezinte o 
propunere de act juridic în conformitate 
cu articolul 11 alineatul (4) din Tratatul 
privind Uniunea Europeană şi în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
211/2011, Comisia pentru petiţii şi 
drepturile cetăţenilor examinează dacă 
acest fapt îi poate afecta activitatea şi, 
dacă este cazul, informează petiţionarii 
care au adresat petiţii pe subiecte conexe.

Or. en

Justificare

Având în vedere responsabilităţile Comisiei pentru petiţii şi drepturile cetăţenilor, aceasta ar 
trebui să aibă dreptul să garanteze că cetăţenii şi rezidenţii UE, în special petiţionarii, sunt 
informaţi în mod corespunzător cu privire la iniţiativa cetăţenească.


