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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Articolul 11 alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană introduce o inovație 
importantă în funcționarea democratică a Uniunii, oferind un nou instrument concret pentru 
participarea civică și dezbaterea paneuropeană.

„La inițiativa a cel puțin un milion de cetățeni ai Uniunii, resortisanți ai unui număr 
semnificativ de state membre, Comisia Europeană poate fi invitată să prezinte, în limitele 
atribuțiilor sale, o propunere corespunzătoare în materii în care acești cetățeni consideră că 
este necesar un act juridic al Uniunii, în vederea aplicării tratatelor.”

Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind inițiativa 
cetățenilor stabilește procedurile și condițiile de funcționare în practică a inițiativei 
cetățenilor.

Comunicarea, cetățenia activă, tineretul și rolul societății civile ca actor integrator, 
participativ în spațiul public european sunt responsabilități-cheie ale Comisiei pentru cultură 
și educație.

Raportoarea salută propunerea Comisiei, deoarece implicarea societății civile în elaborarea 
politicilor și pregătirea deciziilor consolidează legitimitatea democratică a instituțiilor publice, 
a muncii și activităților acestora. Totuși, procedurile și condițiile ar trebui elaborate cât mai 
pragmatic posibil. Mai mult decât atât, ar trebui evitate procedurile administrative complicate, 
atât la nivel instituțional, cât și național. Raportorul are următoarele principale preocupări și 
sugestii de modificare a propunerii:

Având în vedere că inițiativa cetățenilor este un instrument care ar trebui utilizat de cetățenii 
înșiși și scopul său este acela de a consolida democrația directă, cetățenia activă și influența 
cetățenilor europeni asupra politicilor Uniunii Europene, inițiativa ar trebui prezentată 
Comisiei prin intermediul unui comitet organizatoric alcătuit din cel puțin nouă cetățeni 
europeni care să provină din cel puțin nouă state membre. O astfel de procedură va garanta că 
fiecare inițiativă va avea, chiar de la început, un caracter european.

Excluderea persoanelor juridice din comitetul organizatoric va proteja inițiativa cetățenilor de 
un posibil abuz din partea organizațiilor de afaceri existente, a partidelor politice și a altor 
organizații care sunt mult mai puternice decât un grup de cetățeni și care au mai multe 
posibilități de a acționa la nivel european. Inițiativa cetățenilor nu ar trebui să se transforme în 
campanii electorale și nici nu ar trebui să fie utilizată ca instrument în astfel de campanii.
Politicienii dispun de alte instrumente pentru a influența deciziile legislative.

Conform raportoarei, ar fi important pentru un organizator să știe suficient de devreme ce fel 
de act juridic sau măsură ar fi adecvată pentru a atinge obiectivele inițiativei cetățenilor în 
cazul în care aceasta va avea succes. Prin urmare, Comisia ar trebui să ofere organizatorului o 
primă indicație realistă cu privire la măsurile adecvate, încă din etapa de verificare a 
admisibilității. Acest lucru ar evita decepțiile în cazul în care Comisia nu ar propune, în final, 
un act obligatoriu din punct de vedere juridic.În plus, pentru a verifica admisibilitatea, nu este 
necesar să se aștepte până ce comitetul organizatoric a colectat un anumit număr de semnături 
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și a prezentat Comisiei o cerere privind o decizie referitoare la admisibilitate. Pentru a evita 
orice sarcină administrativă inutilă, Comisia ar trebui să verifice admisibilitatea inițiativei 
propuse imediat după înregistrare și fără întârziere.

Raportoarea dorește să simplifice formularul de declarație de susținere. În primul rând, 
regulamentul ar trebui să prevadă doar acele cerințe care sunt necesare. În ceea ce privește 
datele personale, aceste cerințe necesare ar trebui să fie doar numele, adresa, naționalitatea, 
data nașterii și semnătura. În al doilea rând, comitetul organizatoric ar trebui să fie capabil să 
își elaboreze propriul formular de declarație de susținere. În acest fel, pe lângă cerințele 
necesare prevăzute în regulament, comitetul organizatoric ar putea adăuga în formular câteva 
întrebări sau informații suplimentare, sau, de exemplu, logo-ul inițiativei.

Din motive de transparență, sursele de finanțare a fiecărei inițiative a cetățenilor ar trebui
indicate în formularul de declarație de susținere. Ar trebui să fie clar pentru toți semnatarii 
cine finanțează inițiativa respectivă.  

De asemenea, raportoarea dorește să sublinieze importanța activităților de comunicare și a 
campaniilor de informare, pentru a sensibiliza cu privire la inițiativa cetățenilor europeni. În 
acest context, programele existente care promovează mobilitatea (precum programele 
„Învățare de-a lungul vieții” și „Tineretul în acțiune”) și cetățenia activă (programul „Europa 
pentru cetățeni”) pot juca un rol important. În ceea ce privește colectarea semnăturilor, 
raportoarea recomandă cu tărie dezvoltarea și utilizarea instrumentelor adecvate online, care 
sunt ușor accesibile în întreaga Uniune Europeană. 

Raportoarea ar dori, de asemenea, să ofere reprezentanțelor Comisiei și birourilor de 
informare ale Parlamentului din statele membre, precum și rețelelor de informare ale 
Comisiei, cum ar fi „Europe Direct” și Serviciul de orientare pentru cetățeni, un rol permanent 
în punerea la dispoziția cetățenilor a tuturor informațiilor necesare privind inițiativa 
cetățenilor.

Conform raportoarei, vârsta minimă a semnatarilor ar trebui să fie 16 în loc de 18 ani. 
Cetățenia activă, incluziunea socială și solidaritatea tinerilor sunt esențiale pentru viitorul 
Europei. Legal, tinerii devin adulți atunci când împlinesc vârsta de 18 ani. În ciuda faptului că 
inițiativa cetățenilor nu are un efect direct, aceasta poate genera o dezbatere trans-europeană 
și, în cele din urmă, poate impulsiona dinamismul deciziilor legislative. Mai mult decât atât, 
este posibil ca legarea vârstei minime de dispozițiile naționale referitoare la vârsta de votare 
să genereze inegalități din cauza diferențelor dintre dispozițiile naționale.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru afaceri constituționale, 
competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1
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Propunere de regulament
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

  (3a) Este necesar să se organizeze 
campanii eficiente de publicitate pentru a 
sensibiliza cu privire la inițiativa 
cetățenilor europeni, pentru a promova 
dialogul civil și a construi un veritabil 
spațiu public european; în acest context, 
activitățile de comunicare și campaniile 
de informare joacă un rol important. Prin 
urmare, Comisia ar trebui să aibă în 
vedere utilizarea programelor existente 
care promovează mobilitatea și cetățenia 
activă, precum și noi forme de 
comunicare, cum ar fi rețelele de 
socializare online, care promovează 
dezbaterea publică.

Justificare

Comunicarea eficientă cu privire la inițiativa cetățenilor este esențială. Programele existente 
care promovează mobilitatea (precum programele „Învățare de-a lungul vieții” și „Tineretul 
în acțiune”), cetățenia activă (programul „Europa pentru cetățeni”), precum și Anul 
european al voluntariatului 2011, pot fi folositoare în acest context.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Reprezentanțele Comisiei Europene 
și birourile de informare ale 
Parlamentului European din statele 
membre, împreună cu rețelele de 
informare ale Comisiei, ar trebui să aibă 
un rol permanent în punerea la dispoziția 
cetățenilor a tuturor informațiilor 
necesare privind inițiativa cetățenilor.

Amendamentul 3
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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.

Justificare

Inițiativa cetățenilor ar trebui să fie accesibilă acestora și, prin urmare, pragul pentru 
susținere nu ar trebui să fie foarte ridicat. Cerința privind un sfert din statele membre (și 
anume, 7 din cele 27 de state membre UE actuale) reprezintă o exprimare absolut suficientă a 
interesului comun al UE. În același timp, aceasta este conformă și cu alte dispoziții din 
tratate, cum ar fi articolul 76 din TFUE.

Amendamentul 4

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 ar trebui să 
fie vârsta de 16 ani.

Amendamentul 5

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 

(8) Pentru a se asigura coerența și 
transparența în legătură cu inițiativele 
propuse de cetățeni, ar trebui ca fiecare 
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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 
să efectueze înregistrarea în conformitate 
cu principiile generale ale bunei 
administrări.

inițiativă să fie înregistrată pe un site pus la 
dispoziție de Comisie înainte de colectarea 
de la cetățeni a declarațiilor de susținere 
necesare. Acest site ar trebui să ofere 
explicații detaliate cu privire la cerințele 
oficiale și juridice pentru ca o inițiativă să 
aibă succes. Acesta ar fi, fără îndoială, un 
instrument educațional care le-ar permite 
cetățenilor să își facă auzită vocea 
democratică. 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 
să efectueze înregistrarea în conformitate 
cu principiile generale ale bunei 
administrări.

Amendamentul 6

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. Totuși, pentru a 
simplifica procedura și pentru a o face 
mai accesibilă, ar trebui încurajată 
colectarea 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. Încrederea 
cetățenilor în inițiativa cetățenilor va fi 
unul dintre elementele principale care vor 
contribui la succesul acesteia. În acest 
scop, ar trebui să i se solicite Comisiei să 
prezinte specificații tehnice detaliate pentru 
sistemele de colectare online, pentru a 
facilita procesul. Comisia ar trebui să 
pună la dispoziție, gratuit, instrumente 
sigure care să permită colectarea online a 
semnăturilor, într-un mod care să nu 
pună în pericol viața privată.
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Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Comisia trebuie să ia o decizie privind 
admisibilitatea inițiativei propuse într-un 
stadiu suficient de timpuriu. Prin urmare, 
organizatorul trebuie să solicite o decizie 
după ce va fi colectat, de la semnatari 
provenind din cel puțin trei state membre, 
300 000 de declarații de susținere a unei 
inițiative propuse.

(13) Comisia trebuie să ia o decizie privind 
admisibilitatea inițiativei propuse înaintea 
strângerii semnăturilor. Comisia ar trebui 
să examineze admisibilitatea unei 
inițiative imediat după înregistrarea 
acesteia.

Amendamentul 8

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 
trebuie să fie răspunzător pentru verificarea 
și certificarea declarațiilor de susținere 
colectate de la cetățenii provenind din 
statul respectiv. În ceea ce privește 
colectările de semnături online, pe lângă 
verificarea tehnică, este necesară o 
verificare suplimentară a validității 
acestora. 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.
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Amendamentul 9

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 ar trebui să prezinte un raport 
privind punerea în aplicare a prezentului 
regulament după doi ani de la intrarea în 
vigoare a acestuia.

Justificare

Evaluarea succesului inițiativei ar trebui să aibă loc în decursul unei perioade suficient de 
îndelungate pentru a permite finalizarea deplină a procesului său de punere în aplicare și, în 
același timp, în decursul unei perioade suficient de scurte pentru a garanta că aceasta nu 
intervine la prea mult timp de la stabilirea necesității de a evalua eficiența sa în ceea ce 
privește atingerea obiectivelor inițiativei.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 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) „comitet organizatoric” înseamnă un 
grup alcătuit din cel puțin șapte cetățeni 
ai Uniunii, fiecare provenind dintr-un stat
membru diferit, responsabil de pregătirea 
inițiativei cetățenilor și de prezentarea 
acesteia în atenția Comisiei.
(Această modificare se aplică întregului 
text. Adoptarea sa va necesita modificări 
corespunzătoare în întregul text.)

Amendamentul 11

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 

1. Comitetul organizatoric este alcătuit 
din membri care sunt cetățeni ai Uniunii, 
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cetățean al Uniunii și să fi împlinit vârsta 
care îi conferă drept de vot în alegerile 
europene.

care au împlinit vârsta care le conferă 
drept de vot în alegerile europene și care 
nu sunt în prezent deputați în 
Parlamentul European.

Justificare

Excluderea persoanelor juridice din comitetul organizatoric va proteja inițiativa cetățenilor 
de posibilul abuz din partea organizațiilor de afaceri existente, a partidelor politice și a altor 
organizații care sunt mult mai puternice decât un grup de cetățeni și care au mai multe 
posibilități de a acționa la nivel european. Inițiativele cetățenilor nu ar trebui să se 
transforme în campanii electorale și nici nu ar trebui să fie utilizate ca instrument în astfel de 
campanii. Politicienii, și în special deputații în Parlamentul European, dispun de alte 
instrumente pentru a influența deciziile legislative. Merită subliniat faptul că deputații în 
Parlamentul European vor avea posibilitatea să examineze fiecare inițiativă după 
comunicarea Comisiei Europene.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când organizatorul este o persoană 
juridică sau o organizație, aceasta trebuie 
să aibă sediul într-un stat membru.
Organizațiile care în temeiul legislației 
naționale aplicabile nu au personalitate 
juridică desemnează reprezentanți care 
sunt în măsură să preia obligații juridice 
în nume propriu și să își asume 
responsabilitatea pentru acestea.

eliminat

Amendamentul 13

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 și să aibă vârsta de 
cel puțin 16 ani.
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Justificare

Legarea vârstei minime de dispozițiile naționale referitoare la vârsta de votare poate să 
genereze inegalități; de exemplu, în Austria, vârsta minimă de votare este 16 ani, în timp ce 
în alte state membre aceasta este 18 ani. Ar fi de dorit ca vârsta minimă de votare pentru 
semnatari să fie redusă și, prin urmare, armonizată, pentru a trata toți cetățenii în mod 
echitabil și pentru a-i implica pe tineri în procesul UE de elaborare a politicilor și în dialogul 
civil.

Amendamentul 14

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 primi o decizie privind 
admisibilitatea din partea Comisiei și 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.

Amendamentul 15

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. Comisia 
trebuie să explice și să publice în mod 
corespunzător motivele pentru care a 
respins o inițiativă.

Justificare

Transparența se va dovedi a fi, fără îndoială, formatoare și va preveni multiplicarea 
inițiativelor inadmisibile sau ridicole.
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Amendamentul 16

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 va fi publicată în registru.
Odată ce înregistrarea s-a încheiat, 
Comisia examinează admisibilitatea 
inițiativei propuse de cetățeni, în 
conformitate cu articolul 8.

Justificare

Pentru a verifica admisibilitatea, nu este necesar să se aștepte până ce comitetul 
organizatoric a colectat un anumit număr de semnături și a prezentat Comisiei o cerere 
privind o decizie referitoare la admisibilitate. Pentru a evita orice sarcină administrativă 
inutilă, Comisia ar trebui să verifice admisibilitatea inițiativei propuse imediat după 
înregistrare și fără întârziere.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Toate inițiativele înregistrate primesc 
un număr de referință.
Baza de date a Comisiei, destinată stocării
inițiativelor înregistrate, ar trebui să ofere 
un indicator săptămânal cu privire la 
stadiul în care se află fiecare inițiativă.

Justificare

Astfel, cetățenii vor fi la curent cu stadiul în care se află diferitele inițiative ale cetățenilor.
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Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Organizatorul este răspunzător de 
colectarea de la semnatari a declarațiilor 
necesare de susținere a unei inițiative 
propuse de cetățeni, care a fost înregistrată 
în conformitate cu articolul 4.

1. Organizatorul este răspunzător de 
colectarea de la semnatari a declarațiilor 
necesare de susținere a unei inițiative 
propuse de cetățeni, care a fost înregistrată 
în conformitate cu articolul 4 și pentru 
care a fost luată o decizie pozitivă privind 
admisibilitatea.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În acest scop, poate fi utilizat orice 
formular de declarație de susținere care 
este conform cu modelul prezentat în 
anexa III. Organizatorul completează 
formularele potrivit indicaților prezentate 
în anexa III înainte de a începe să colecteze 
declarațiile de susținere de la semnatari.
Informațiile prezentate în formulare trebuie 
să corespundă informațiilor menționate în 
registru.

În acest scop, poate fi utilizat doar 
formularul de declarație de susținere care 
conține informațiile solicitate în exemplul 
oferit în anexa III. Organizatorul 
completează formularele potrivit indicaților 
prezentate în anexa III înainte de a începe 
să colecteze declarațiile de susținere de la 
semnatari. Informațiile prezentate în 
formulare trebuie să corespundă 
informațiilor menționate în registru.

Justificare

Intenția este de a nu le impune organizatorilor să utilizeze un anumit formular, ci de a le da 
posibilitatea să folosească propriile formulare, care să cuprindă însă informațiile solicitate în 
modelul prezentat de Comisie.
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Amendamentul 20

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) Declarațiile de susținere se colectează 
doar după data de primire a deciziei 
pozitive privind admisibilitatea în ceea ce 
privește inițiativa propusă și în termen de 
cel mult 12 luni.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) sistemul poate genera declarații de 
susținere individuale într-o formă care să 
fie conformă cu modelul prevăzut în 
anexa III, pentru ca statele membre să își 
poată exercita controlul asupra acestora în 
conformitate cu articolul 9 alineatul (2).

(d) sistemul poate genera declarații de 
susținere individuale într-o formă care să 
conțină informațiile solicitate în exemplul 
oferit în anexa III, pentru ca statele 
membre să își poată exercita controlul 
asupra acestora în conformitate cu articolul 
9 alineatul (2).

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Pentru a menține inițiativa 
cetățenilor accesibilă pentru utilizatori și 
pentru a nu provoca îngrijorări inutile cu 
privire la protecția datelor, niciunui 
semnatar nu i se solicită să furnizeze 
numărul cărții de identitate.

Amendamentul 23
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Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În termen de 12 luni de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, Comisia 
adoptă specificațiile tehnice de punere în 
aplicare a alineatului (4), în conformitate 
cu procedura de reglementare prevăzută la 
articolul 19 alineatul (2).

(5) În termen de 6 luni de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, Comisia 
adoptă specificațiile tehnice de punere în 
aplicare a alineatului (4), în conformitate 
cu procedura de reglementare prevăzută la 
articolul 19 alineatul (2). Comisia pune la 
dispoziție instrumente sigure care permit 
colectarea online a semnăturilor, într-un 
mod care nu pune în pericol viața privată.

Amendamentul 24

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.

Amendamentul 25

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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Amendamentul 26

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 adresa, astfel 
cum este menționat în declarația de 
susținere semnată de aceștia.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) După colectarea a 300 000 de 
declarații de susținere în conformitate cu 
articolul 5 de la semnatari provenind din 
cel puțin trei state membre, organizatorul 
va prezenta Comisiei o cerere în vederea 
unei decizii privind admisibilitatea 
inițiativei propuse de cetățeni. În acest 
scop, organizatorul utilizează formularul 
prezentat în anexa V.

(1) După ce inițiativa cetățenilor a fost 
înregistrată, Comisia examinează fără 
întârziere admisibilitatea acesteia.

Justificare

Pentru a verifica admisibilitatea, nu este necesar să se aștepte până ce comitetul 
organizatoric a colectat un anumit număr de semnături și a prezentat Comisiei o cerere 
privind o decizie referitoare la admisibilitate. Pentru a evita orice sarcină administrativă 
inutilă, Comisia ar trebui să verifice admisibilitatea inițiativei propuse imediat după 
înregistrare și fără întârziere.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Decizia la care se face referire la 
alineatul (2) se notifică organizatorului 

(3) Decizia la care se face referire la 
alineatul (2) se notifică organizatorului 



AD\835842RO.doc 17/21 PE445.900v02-00

RO

inițiativei propuse de cetățeni și se publică. inițiativei propuse de cetățeni și se publică.
Aceasta indică ce act juridic sau măsură 
consideră Comisia că este adecvată pentru 
atingerea obiectivelor din inițiativa 
cetățenilor, în cazul în care această 
inițiativă are succes.

Justificare

Este important pentru un comitet organizatoric să știe suficient de devreme ce fel de act 
juridic sau măsură ar fi adecvată pentru atingerea obiectivelor inițiativei cetățenilor, în cazul 
în care aceasta va avea succes. Prin urmare, Comisia ar trebui să ofere organizatorului o 
primă indicație realistă cu privire la măsurile adecvate, încă din etapa de verificare a 
admisibilității.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. După colectarea de la semnatari a 
declarațiilor de susținere necesare, în 
conformitate cu articolele 5 și 7, și cu 
condiția unei decizii pozitive a Comisiei 
cu privire la admisibilitatea inițiativei 
propuse de cetățeni în conformitate cu 
articolul 8, organizatorul prezintă 
declarațiile de susținere, pe suport de hârtie 
sau în format electronic, autorităților 
competente relevante menționate la 
articolul 14 spre verificare și certificare. În 
acest scop, organizatorul utilizează 
formularul prezentat în anexa VI.

1. După colectarea de la semnatari a 
declarațiilor de susținere necesare, în 
conformitate cu articolele 5 și 7, 
organizatorul prezintă declarațiile de 
susținere, pe suport de hârtie sau în format 
electronic, autorităților competente 
relevante menționate la articolul 14 spre 
verificare și certificare. În acest scop, 
organizatorul utilizează formularul 
prezentat în anexa VI.

Amendamentul 30

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 

Comitetul organizatoric distruge toate 
declarațiile de susținere primite în favoarea 
unei anumite inițiative a cetățenilor și orice 
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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.

copie a acestora în termen de cel mult o 
lună de la publicarea comunicării
Comisiei Europene, în conformitate cu 
articolul 11 alineatul (2).

Justificare

Distrugerea tuturor declarațiilor de susținere ar trebui să aibă loc după publicarea 
comunicării Comisiei Europene. Comitetul organizatoric ar trebui să poată avea ocazia să îi 
informeze pe toți semnatarii cu privire la comunicarea Comisiei Europene referitoare la o 
anumită inițiativă a cetățenilor. Este extrem de important, pentru întreg procesul, ca cetățenii 
să fie informați cu privire la cursul dat propunerii pe care aceștia o susțin.

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În scopul punerii în aplicare a 
articolului 6 alineatul (5), Comisia este 
asistată de un comitet.

(1) În scopul punerii în aplicare a 
articolului 6 alineatul (5), Comisia este 
asistată de un comitet independent care 
are cunoștințele tehnice corespunzătoare.

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 21

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

Justificare

Revizuirea ar trebui făcută mai devreme Doi ani pare să fie un termen suficient pentru 
evaluarea primelor inițiative.
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Amendamentul 33

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. numele complet, adresa poștală și adresa 
de e-mail ale organizatorului sau, în cazul 
unei persoane juridice sau al unei 
organizații, ale reprezentantului legal;

5. numele complet, adresa poștală și adresa 
de e-mail ale fiecărui membru al 
comitetului organizatoric;

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Anexa III – caseta 2 – punctul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

  4a. Sursele de finanțare*:

Justificare

Din motive de transparență, sursele de finanțare a fiecărei inițiative a cetățenilor ar trebui 
indicate în formularul de declarație de susținere. Ar trebui să fie clar pentru toți semnatarii 
cine finanțează inițiativa respectivă.  

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Anexa III – caseta 3 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Data și locul nașterii*: 4. Data nașterii*:

Data nașterii: Locul și țara:

Justificare

Informația privind locul nașterii nu este necesară. Raportorul propune eliminarea sa pentru a 
simplifica formularul.
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Amendamentul 36

Propunere de regulament
Anexa III – caseta 3 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Numărul personal de identificare*: eliminat
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*:

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Anexa V

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexă eliminată

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Anexa VIII – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Numele complet, adresa poștală și 
adresa de e-mail ale organizatorului sau, 
în cazul unei persoane juridice sau al 
unei organizații, ale reprezentantului 
legal.

6. Numele complet, adresa poștală și 
adresa de e-mail ale fiecărui membru al 
comitetului organizatoric.
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