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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.”

Inițiativa cetățenească europeană (ICE) stabilește un nou concept de democrație 
transnațională și introduce democrația participativă în cadrul UE. Prin intermediul ICE, 
cetățenii UE pot invita în mod direct Comisia Europeană să prezinte o propunere de act 
legislativ. Într-un fel, Tratatul de la Lisabona a creat un al patrulea organ instituțional al UE: 
un milion de cetățeni.

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

Raportoarele salută propunerea Comisiei, deoarece implicarea societății civile în elaborarea 
politicilor și în pregătirea deciziilor consolidează legitimitatea democratică a instituțiilor 
publice și apropie Uniunea Europeană de cetățenii săi.

Raportoarele consideră, însă, că inițiativa cetățenilor ar trebui să fie concepută în mod cât mai 
pragmatic cu putință și că procedurile administrative complicate ar trebui evitate. Ele ar mai 
dori ca inițiativele să fie declarate admisibile în număr cât mai mare posibil. Pentru aceasta, 
normele procedurale ar trebui simplificate pe cât posibil. Raportoarele au următoarele 
principale preocupări și sugestii de modificare a propunerii:

Raportoarele consideră că vârsta minimă pentru susținerea unei inițiative ar trebui să fie 
cea de 16 ani în toate statele membre. Articolul 9 din TUE stipulează că toți cetățenii Uniunii 
beneficiază de o atenție egală. Cetățenia activă, incluziunea socială și solidaritatea tinerilor 
sunt esențiale pentru viitorul Europei, iar scăderea vârstei-limită ar contribui la sensibilizarea 
tinerilor în legătură cu chestiunile europene. În plus, ICE nu este un instrument decizional, ci 
doar o inițiativă care stabilește un program de lucru, iar sprijinirea unei inițiative este un lucru 
total diferit de actul votării. Mai mult decât atât, este posibil ca legarea vârstei minime de 
dispozițiile naționale referitoare la vârsta de vot să genereze inegalități din cauza diferențelor 
dintre dispozițiile naționale, iar din acest motiv raportoarele preferă ca vârsta de 16 ani să fi 
aplicabilă în toate statele membre. 

În ce privește aria de colectare a semnăturilor, raportoarele consideră că ar fi suficient să se 
colecteze semnături într-un sfert din statele membre, în loc de o treime, având în vedere că în 
fiecare stat membru unde se colectează semnături vor fi necesare mult timp și resurse 
însemnate în scopuri administrative și pentru traducere. Ținând seama de faptul că 
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raportoarele doresc să elimine riscul ca inițiativele să nu reușească din cauza lipsei de timp 
sau de sprijin financiar, sugerează că un sfert din statele membre ar trebui să fie suficient, 
având în vedere că acest barem cuprinde o parte importantă din UE. 

Ținând seama de faptul că Comisia a solicitat, în propunerea sa, o perioadă de două luni 
pentru a stabili admisibilitatea unei inițiative, termenul de un an pentru colectarea 
semnăturilor pare a fi prea scurt. Raportoarele sugerează ca termenul pentru colectarea 
semnăturilor să fie prelungit la patru ani pentru a se permite și inițiativelor care nu dispun de 
sprijin financiar posibilitatea de a atinge baremul de un milion de semnături.

În ce privește chestiunea admisibilității, raportoarele consideră că nu este necesară 
colectarea a 300 000 de semnături înainte ca Comisia să verifice admisibilitatea acestora. 
Raportoarele sunt ferm convinse că 5 000 de semnături ar trebui să fie suficiente și că nu este 
necesar ca semnatarii să provină din mai mult de un stat membru. Este nevoie de timp și de 
resurse pentru a începe colectarea semnăturilor în mai multe state membre și nu este necesar 
să se inițieze procesul în mai mult de un stat membru înainte de a ști dacă o inițiativă a fost 
considerată admisibilă. Cu toate acestea, pentru a putea filtra inițiativele lipsite de seriozitate, 
raportoarele consideră că cele 5 000 de semnături necesare ar trebui să fie colectate în termen 
de șase luni; acest termen ar permite eliminarea inițiativelor înregistrate, dar care nu ar atinge 
niciodată numărul specificat de semnături.

Raportoarele sugerează, de asemenea, ca Comisia să examineze admisibilitatea unei inițiative 
în termen de o lună, în loc de două, pentru a nu frâna dinamica colectării semnăturilor. 

Raportoarele consideră, de asemenea, că propunerile care s-ar dovedi a fi, vădit sau nu, 
contrare valorilor Uniunii Europene ar trebui să fie considerate inadmisibile.

În privința colectării de semnături on-line, raportoarele sugerează Comisiei să înființeze un 
website centralizat, intitulat „citizensinitiative.eu”, unde toate inițiativele ar trebui să fie 
înregistrate și ar putea fi găsite și semnate de cetățeni. Această soluție ar fi foarte de dorit din 
mai multe motive. 

În primul rând, datorită preocupărilor legate de protecția datelor, și anume, dacă Comisia ar 
înființa și administra un website central, s-ar garanta respectarea normelor și a reglementărilor 
privind protecția datelor personale. Raportoarele sunt ferm convinse că nu se poate aștepta ca 
o persoană care lansează o inițiativă a cetățenilor să înființeze și să administreze un sistem de 
colectare on-line a semnăturilor, care să satisfacă toate reglementările pertinente în materie de 
protecția datelor. 

Mai mult decât atât, dacă fiecare persoană care lansează o inițiativă și-ar înființa propriul 
website, colectarea semnăturilor nu ar fi uniformă din punct de vedere al protecției datelor.

În al doilea rând, propunerea Comisiei ar fi, de asemenea, problematică, în măsura în care ar 
impune o sarcină suplimentară, nu numai persoanei care lansează o inițiativă, dar și statelor 
membre, deoarece acestea ar trebui să verifice conformitatea sistemelor de colectare on-line 
cu reglementările Comisiei și ar trebui, de asemenea, să emită certificate de conformitate 
pentru fiecare website.
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În al treilea rând, centralizarea tuturor inițiativelor cetățenilor în cadrul unui singur website ar 
facilita accesibilitatea inițiativelor, cetățenii interesați putând să găsească, să semneze și să 
urmărească progresele înregistrate de o inițiativă rapid și fără dificultăți.

Raportoarele consideră, astfel, că Comisia ar trebui să înființeze un website central, la care ar 
trebui să asocieze autoritățile competente ale statelor membre pentru a stabili ce informații 
sunt necesare pentru identificarea semnăturilor și, mai apoi, pentru verificarea identității 
semnatarilor. Acest website ar trebui conceput astfel încât, la semnarea on-line a unei 
inițiative , semnatarului să i se solicite, în primul rând, naționalitatea, iar apoi acesta să 
trebuiască să completeze doar acele secțiuni solicitate de autoritățile competente. Această 
soluție este justificată de faptul că în diferite state membre există tipuri de numere de 
identificare diferite și sunt necesare date diferite pentru a verifica identitatea semnatarilor. 

AMENDAMENTELE

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru afaceri 
constituționale, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Aceste proceduri și condiții ar trebui să 
fie clare, simple, ușor de aplicat și 
proporționale cu natura inițiativei 
cetățenilor, astfel încât să încurajeze 
participarea cetățenilor și să mărească 
accesibilitatea Uniunii.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Este important să se organizeze 
campanii de informare referitoare la 
inițiativele cetățenilor, în scopul ridicării 
gradului de sensibilizare al acestora și de 
a furniza informații exacte cu privire la 
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acest instrument. Prin intermediul 
reprezentanțelor și birourilor lor din 
statele membre, Comisia și Parlamentul 
European furnizează, la cerere,
cetățenilor informații și consultanță 
neoficială cu privire la inițiativele 
cetățenilor, în special în legătură cu 
criteriile de admisibilitate, valorile și 
competențele Uniunii și tratatele 
europene. Ar trebui redactate ghiduri 
pentru utilizatori în toate limbile oficiale 
ale Uniunii, care să fie disponibile online.

Justificare

Pentru a evita unele false așteptări și neînțelegeri privind natura și sfera de aplicabilitate a 
ICE, campaniile de informare devin esențiale. Amendamentul urmărește sensibilizarea în mai 
mare măsură a cetățenilor și informarea lor exactă cu privire la acest nou instrument.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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 

(7) Este oportun să se stabilească o vârstă 
minimă necesară pentru sprijinirea unei 



AD\837201RO.doc 7/36 PE448.978v02-00

RO

inițiative a cetățenilor. Aceasta trebuie să 
fie vârsta la care cetățenii au dreptul de 
vot în alegerile pentru Parlamentul 
European.

inițiative a cetățenilor. Aceasta trebuie să 
fie vârsta de 16 ani.

Justificare

Articolul 9 din TUE stipulează că toți cetățenii Uniunii beneficiază de o atenție egală. 
Cetățenia activă, incluziunea socială și solidaritatea tinerilor sunt esențiale pentru viitorul 
Europei. Mai mult decât atât, ținând seama de faptul că sprijinirea unei inițiative este un 
lucru total diferit de actul votării, ar fi potrivit să se asigure și participarea tinerilor. 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.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Pentru a asigura bunul mers al 
inițiativei cetățenilor este necesară o 
structură cu o minimă organizare. 
Aceasta ar trebui să se constituie sub 
forma unui comitet al cetățenilor, alcătuit 
din persoane fizice (organizatorii) 
provenind din o cincime din statele 
membre, pentru a încuraja formularea 
unor probleme europene de o mai mare 
anvergură și a stimula reflecția asupra 
acestora. Din rațiuni de transparență și de 
fluiditate și eficiență a comunicării, 
comitetul cetățenilor ar trebui să 
desemneze un număr de reprezentanți 
care să aibă pe parcursul procedurii rolul 
de a asigura legătura între comitet și 
instituțiile Uniunii.

Justificare

Inițiativa cetățenilor a fost concepută pentru a da cetățenilor șansa de a participa la viața 
democratică a Uniunii. Aceasta ar trebui să fie o posibilitate deschisă doar pentru acei 
cetățeni care se organizează într-un comitet.
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Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 7b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7b) Implicarea tinerilor și încurajarea
participării lor la inițiativele cetățenilor 
este importantă. 

Justificare

În propunere, răspunderea verificării semnăturilor le incumbă statelor membre. Pentru a 
implica tinerii, trebuie să urmărim dezvoltarea unui sistem de verificare a semnăturilor la 
nivel european, care să asigure o vârstă minimă comună.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(8) Pentru a se asigura coerența și 
transparența în legătură cu inițiativele 
propuse de cetățeni și pentru a evita 
situațiile în care se adună semnături 
pentru propuneri ce nu se înscriu în sfera 
de aplicabilitate a prezentului regulament, 
ar trebui ca fiecare inițiativă să fie 
înregistrată pe un site pus la dispoziție de 
Comisie înainte de colectarea de la cetățeni 
a declarațiilor de susținere necesare; 
Propunerile care nu constituie inițiative 
ale cetățenilor în sensul prezentului 
regulament nu trebuie înregistrate, iar 
Comisia trebuie să respingă înregistrarea 
propunerilor care sunt vădit contrare 
valorilor Uniunii, în conformitate cu 
prevederile articolului 2 din Tratatul 
privind Uniunea Europeană.
Înregistrarea este o procedură 
administrativă care urmărește selectarea 
acelor inițiative care se încadrează în 
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domeniul de aplicare al prezentului 
regulament; de aceea, înregistrarea 
inițiativei poate fi refuzată numai din 
motive juridice și în niciun caz din motive 
de oportunitate politică. Comisia ar trebui
să efectueze înregistrarea în conformitate 
cu principiile generale ale bunei 
administrări și, în consecință, are obligația 
de a informa organizatorii inițiativelor cu 
privire la motivele respingerii înregistrării 
oricărei inițiative și la căile legale de atac 
care le stau la dispoziție într-o astfel de 
eventualitate. Comisia ar trebui, de 
asemenea, să precizeze clar faptul că 
înregistrarea și colectarea numărului 
necesar de declarații de susținere nu 
conduce automat la adoptarea de către 
Comisie a unei propuneri de act legislativ 
și că înregistrarea unei inițiative nu 
constituie o decizie formală asupra 
chestiunilor legate de competențe.

Justificare

Amendamentul privește eliminarea verificării admisibilității: Comisia nu verifică decât dacă 
o anumită inițiativă constituie o inițiativă a cetățenilor în sensul prezentului regulament. 
După aceasta, inițiativa trebuie înregistrată, iar organizatorii nu pot fi împiedicați să strângă 
semnături. Dar, pentru a putea preveni utilizarea inițiativei cu scopul de a provoca Comisia 
să adopte decizii privind chestiuni legate de competență, organizatorilor trebuie să li se 
explice că înregistrarea nu înseamnă decât că inițiativa este, în opinia Comisiei, o inițiativă a 
cetățenilor, și nu o decizie oficială privind chestiuni legate de competență.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Organizatorul unei inițiative propuse 
de cetățeni trebuie să fie responsabil 
pentru colectarea de la cetățeni a 
declarațiilor de susținere necesare.

(9) Odată ce o propunere a fost 
înregistrată ca inițiativă a cetățenilor, 
organizatorii pot prezenta declarațiile de 
susținere de la cetățeni.
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Justificare

Amendamentul la considerentul 9 întărește poziția conform căreia înregistrarea nu are drept 
scop decât acela de a stabili dacă a fost prezentată o inițiativă a cetățenilor europeni sau nu. 
Odată realizată, organizatorii nu trebuie să îndeplinească nicio altă cerință (legată de 
admisibilitate etc.), ci sunt liberi să își exercite dreptul conferit de tratat de a colecta 
semnături în favoarea inițiativei.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(10) Pentru a folosi corespunzător 
tehnologia modernă ca instrument al 
democrației participative, trebuie prevăzut 
ca declarațiile de susținere să poată fi 
colectate online, precum și pe suport de 
hârtie. Sistemele de colectare online ar 
trebui să conțină elemente de securitate 
adecvate pentru a garanta, inter alia, că
persoana este eligibilă să-și depună 
semnătura și că semnează numai o 
singură dată și că datele sunt stocate în 
siguranță. Detaliile tehnice ar trebui 
formulate la nivel de experți și trebuie 
adaptate regulat la evoluțiile tehnice. de 
aceea, competența de a adopta specificații 
tehnice detaliate pentru sistemele de 
colectare online trebuie delegată Comisiei.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Declarațiile de susținere ar trebui 
colectate într-un mod accesibil cetățenilor 
și care să includă garanțiile necesare 
pentru protecția datelor. În același timp, 
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nu ar trebui să reprezinte o povară 
excesivă pentru organizatori.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Este oportun ca statele membre să 
verifice conformitatea sistemelor de 
colectare online cu cerințele prezentului 
regulament.

eliminat

Justificare

Ținând seama de faptul că Comisia ar trebui să înființeze și să administreze un website 
central, nu mai este necesară verificarea conformității de către statele membre.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 12a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Menținerea transparenței în toate 
etapele procesului este esențială. În 
consecință, orice sprijin financiar sau 
politic primit ar trebui indicat în 
formularul declarației de susținere a 
fiecăreia dintre inițiativele cetățenilor. 
Finanțarea din partea partidelor politice 
și a grupurilor politice europene nu ar 
trebui să fie permisă.

Amendamentul 14

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.

eliminat

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) În termen de două luni de la primirea 
unei cereri din partea organizatorului, 
Comisia trebuie să adopte o decizie privind 
admisibilitatea acesteia. O inițiativă 
propusă de cetățeni trebuie considerată 
admisibilă dacă intră în sfera de aplicare a 
competențelor Comisiei și dacă se referă la 

(14) În termen de o lună de la primirea 
unei cereri din partea organizatorului, 
Comisia trebuie să adopte o decizie privind 
admisibilitatea acesteia. O inițiativă 
propusă de cetățeni trebuie considerată 
admisibilă dacă intră în sfera de aplicare a 
competențelor Comisiei și dacă se referă la 
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o chestiune pentru care poate fi adoptat un 
act legislativ al Uniunii în vederea punerii 
în aplicare a tratatelor.

o chestiune pentru care poate fi adoptat un 
act legislativ al Uniunii în vederea punerii 
în aplicare a tratatelor. Comisia poate 
consulta Parlamentul European cu 
privire la importanța și pertinența 
inițiativei propuse de cetățeni, înainte de a 
începe redactarea proiectului de text 
legislativ bazat pe aceasta.

Justificare

Comisia ar trebui să examineze admisibilitatea unei inițiative în termen de o lună, în loc de 
două, pentru a nu frâna dinamica colectării semnăturilor.

Amendamentul 16

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) În lipsa unei autorități electorale 
competente la nivel european, este
oportun să se prevadă că, atunci când o 
inițiativă a cetățenilor a primit declarațiile 
de susținere necesare din partea 
semnatarilor, fiecare stat membru ar trebui 
să fie răspunzător pentru verificarea și 
certificarea declarațiilor de susținere 
colectate de la cetățenii provenind din 
statul respectiv. Ținând seama de 
necesitatea de a limita sarcina 
administrativă a statelor membre, acestea 
ar trebui să efectueze verificările într-o 
perioadă de trei luni pe baza unor controale 
adecvate, care se pot întemeia pe 
eșantioane aleatorii, și să prezinte un 
document care să certifice numărul de 
declarații de susținere valabile care au fost 
primite.

Amendamentul 17
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Propunere de regulament
Considerentul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Pentru a asigura o deplină 
transparență, este de maximă importanță 
ca organizatorii unei inițiative a 
cetățenilor să furnizeze o declarație 
detaliată privind toate mijloacele 
financiare folosite în scopul promovării 
inițiativei.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Pentru a asigura și a menține un nivel ridicat al participării cetățenilor, este crucial să se 
poată conta pe o procedură rapidă. Prin urmare, se consideră că un termen de trei luni îi este 
suficient Comisiei Europene pentru a putea să-și formuleze pe deplin propriile concluzii cu 
privire la inițiativă și la acțiunile pe care intenționează să le întreprindă.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Considerentul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) În limita competențelor sale, 
Parlamentul European poate întreprinde 
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orice acțiune adecvată pentru a garanta 
că glasul cetățenilor se face auzit.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Directiva 95/46/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 24 octombrie 
1995 privind protecția persoanelor fizice în 
ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal și libera circulație a 
acestor date se aplică prelucrării datelor cu 
caracter personal efectuate în aplicarea 
prezentului regulament. În această privință, 
trebuie clarificat faptul că organizatorul 
unei inițiative a cetățenilor și autoritățile 
competente din statul membru respectiv 
sunt operatori de date în sensul Directivei 
95/46/CE și trebuie specificată perioada 
maximă în care pot fi păstrate datele cu 
caracter personal colectate în legătură cu o 
inițiativă a cetățenilor. În calitatea lor de 
operatori de date, organizatorii trebuie să 
ia toate măsurile adecvate pentru a respecta 
obligațiile care le revin în temeiul 
Directivei 95/46/CE, în special cele 
referitoare la legalitatea prelucrării, la 
securitatea activităților de prelucrare și la 
comunicarea de informații, precum și 
drepturile persoanei vizate de a avea acces 
la propriile date cu caracter personal și de a 
corecta sau șterge aceste date.

(18) Directiva 95/46/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 24 octombrie 
1995 privind protecția persoanelor fizice în 
ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal și libera circulație a 
acestor date se aplică prelucrării datelor cu 
caracter personal efectuate în aplicarea 
prezentului regulament. În această privință, 
trebuie clarificat faptul că, în cazul 
colectării pe suport de hârtie,
organizatorul unei inițiative a cetățenilor și 
autoritățile competente din statul membru 
respectiv sunt operatori de date în sensul 
Directivei 95/46/CE și trebuie specificată 
perioada maximă în care pot fi păstrate 
datele cu caracter personal colectate în 
legătură cu o inițiativă a cetățenilor. În 
cazul colectării on-line, în calitatea sa de 
operator de date, Comisia trebuie să ia 
toate măsurile adecvate pentru a respecta 
obligațiile care îi revin în temeiul 
Directivei 95/46/CE, în special cele 
referitoare la legalitatea prelucrării, la 
securitatea activităților de prelucrare și la 
comunicarea de informații, precum și 
drepturile persoanei vizate de a avea acces 
la propriile date cu caracter personal și de a 
corecta sau șterge aceste date.

Justificare

Comisia ar trebui să înființeze un website central, în scopul garantării protecției datelor în 
cazul colectării on-line. Ar trebui ca toate inițiativele să fie înregistrate și să poată fi semnate 
pe acest website. Altfel, s-ar impune o sarcină suplimentară persoanelor care lansează o 
inițiativă.
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Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

3. „organizatori” înseamnă persoanele 
care formează comitetul de cetățeni 
responsabil de pregătirea inițiativei 
cetățenilor și de prezentarea acesteia în 
atenția Comisiei.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Organizatorii constituie un comitet al 
cetățenilor compus din persoane care sunt 
rezidenți în cel puțin o cincime dintre 
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care îi conferă drept de vot în alegerile 
europene.

statele membre. Organizatorii sunt 
cetățeni ai Uniunii și sunt în vârstă de cel 
puțin 16 ani.

Amendamentul 24

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

Justificare

Pentru a se evita eventuale abuzuri din partea organizațiilor comerciale, a partidelor politice 
existente etc., organizatorii inițiativelor cetățenilor trebuie să fie exclusiv persoane fizice.

Amendamentul 25

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.

Justificare

Articolul 9 din TUE stipulează că toți cetățenii Uniunii beneficiază de o atenție egală. 
Cetățenia activă, incluziunea socială și solidaritatea tinerilor sunt esențiale pentru viitorul 
Europei. Mai mult decât atât, ținând seama de faptul că sprijinirea unei inițiative este un 
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lucru total diferit de actul votării, ar fi potrivit să se asigure și participarea tinerilor. În plus, 
este posibil ca legarea vârstei minime de dispozițiile naționale referitoare la vârsta de votare 
să genereze inegalități din cauza diferențelor dintre dispozițiile naționale.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 4 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înregistrarea unei inițiative propuse de 
cetățeni

Înregistrarea și admisibilitatea unei 
inițiative propuse de cetățeni

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

2. În termen de o lună de la cererea de 
înregistrare menționată la alineatul (1), 
Comisia ia o decizie cu privire la 
admisibilitate. Inițiativa propusă a 
cetățenilor este considerată admisibilă și, 
prin urmare, înregistrată dacă satisface 
următoarele condiții:
– nu există motive rezonabile pentru a fi 
considerată necorespunzătoare din cauză 
că ar fi abuzivă sau lipsită de seriozitate;
– nu contravine valorilor Uniunii;
– se referă la o chestiune în privința 
căreia poate fi adoptat un act legislativ al 
Uniunii, în scopul punerii în aplicare a 
tratatelor și
– se încadrează în sfera de competență a 
Comisiei pentru prezentarea unei 
propuneri.

Amendamentul 28
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Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Amendamentul 29

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, conform 
prevederilor articolului 2 din Tratatul 
privind Uniunea Europeană. Motivele 
care determină Comisia să respingă 
înregistrarea unei inițiative trebuie să fie 
bine întemeiate și să fie publicate pe site-
ul pe care Comisia îl creează în acest 
scop.

Justificare

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

Amendamentul 30

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. Decizia privind admisibilitatea se 
notifică organizatorilor inițiativei propuse 
a cetățenilor și se publică în registru și pe 
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website-ul creat de Comisie.

Ea va cuprinde și indicații privind actul 
legislativ sau măsurile pe care Comisia 
consideră că este nimerit să le ia în cazul 
în care în favoarea respectivei inițiative se 
strâng un milion de declarații de 
susținere. Comisia poate aduce modificări 
acestor indicații atunci când ia hotărârea 
de a duce sau nu mai departe o inițiativă a 
cetățenilor.

Amendamentul 31

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Comisia informează organizatorul cu 
privire la motivele care au stat la baza 
respingerii înregistrării inițiativei propuse 
de către cetățeni.

Amendamentul 32

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
și declarată admisibilă în conformitate cu 
articolul 4.

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 2a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Organizatorul prezintă, de asemenea, 
autorităților competente o declarație 
privind orice sprijin financiar pe care l-a 
primit sau de care a beneficiat din partea 
oricărui grup de interes sau a 
reprezentanților acestora, pe întreg 
parcursul strângerii declarațiilor de 
susținere, astfel încât să se asigure 
transparența deplină de-a lungul 
întregului ciclu de viață al inițiativei 
cetățenilor.

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Atunci când declarațiile de susținere sunt 
colectate electronic, datele obținute prin 
sistemul de colectare online se stochează 
pe teritoriul unui stat membru. Modelele 
de declarație de susținere pot fi adaptate în 
scopul colectării electronice.

1. Atunci când declarațiile de susținere sunt 
colectate electronic, datele obținute prin 
sistemul de colectare online se stochează la 
nivel central de către Comisie sau de către 
Parlamentul European. Modelele de 
declarație de susținere pot fi adaptate în 
scopul colectării electronice.
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Justificare

Comisia ar trebui să înființeze un website central, în scopul garantării protecției datelor. Ar 
trebui ca toate inițiativele să fie înregistrate și să poată fi semnate pe acest website. Altfel, s-
ar impune o sarcină suplimentară persoanelor care lansează o inițiativă.

Amendamentul 36

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Datele furnizate de către semnatari 
prin intermediul sistemului de colectare 
online trebuie să fie verificate, stocate și 
distruse în conformitate cu normele 
Uniunii privind protecția datelor și 
dreptul la viața privată.

Justificare

Semnatarii furnizează date personale, iar acestea trebuie protejate de orice posibilă formă de 
abuz.

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Atunci când sistemul de colectare 
online corespunde dispozițiilor la care se 
face referire la alineatul (4), autoritatea 
competentă eliberează, în termen de o 
lună, un certificat conform cu modelul 
prezentat în anexa IV. Până la adoptarea 
specificațiilor tehnice menționate la 
alineatul (5), autoritatea competentă 
aplică specificațiile tehnice naționale 
corespunzătoare pentru evaluarea 
conformității sistemului de colectare 
online cu alineatul (4).

eliminat

Statele membre recunosc certificatele 
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eliberate de autoritățile competente din 
alte state membre.

Justificare

Ținând seama de faptul că Comisia ar trebui să înființeze și să administreze un website 
central, nu mai este necesară verificarea conformității de către statele membre.

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 6 – punctul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

a. numai persoanele fizice pot depune un 
formular de declarație de susținere online;

a. numai persoanele fizice cu drept de 
semnătură pot depune un formular de 
declarație de susținere online;

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 6 – punctul 4 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

ba. faptul că fiecare persoană depune o 
singură declarație poate fi verificat;

Amendamentul 40

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 

5. În termen de 12 luni de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, Comisia 
întreprinde, în colaborare cu Autoritatea 
Europeană pentru protecția datelor, o 
evaluare care îi permite să adopte
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articolul 19 alineatul (2). specificațiile tehnice de punere în aplicare 
a alineatului (4), în conformitate cu 
procedura de reglementare prevăzută la 
articolul 19 alineatul (2). Această evaluare 
se transmite Parlamentului European, 
împreună cu propunerile.

Amendamentul 41

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 o cincime
din statele membre.

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

3. Se consideră că semnatarii provin din 
statul membru în care își au reședința 
permanentă.
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Un semnatar care nu este resortisant al 
statului membru în care își are reședința 
permanentă poate decide să fie considerat 
ca provenind fie din statul membru în 
care își are reședința permanentă, fie din 
statul membru al cărui resortisant este.
Se consideră că un semnatar cu reședința 
permanentă într-o țară terță provine din 
statul membru al cărui resortisant este.

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 8 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8 eliminat
Decizia privind admisibilitatea unei 

inițiative propuse de cetățeni
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.
2. În termen de două luni de la primirea 
cererii la care se face referire la alineatul 
(1), Comisia ia o decizie privind 
admisibilitatea. Inițiativa propusă de 
cetățeni se consideră admisibilă dacă 
îndeplinește următoarele condiții:
a. a. se referă la o chestiune în privința 
căreia poate fi adoptat un act legislativ al 
Uniunii, în scopul punerii în aplicare a 
tratatelor și ca
b. se încadrează în sfera de competență a 
Comisiei pentru prezentarea unei 
propuneri.
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3. Decizia la care se face referire la 
alineatul (2) se notifică organizatorului 
inițiativei propuse de cetățeni și se 
publică.

Justificare

Se intenționează reducerea înregistrării și admisibilității la o singură etapă. Prin urmare, 
articolul 8 nu este necesar, întrucât înregistrarea și admisibilitatea fac obiectul articolului 4.

Amendamentul 45

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, și cu 
condiția unei decizii pozitive a Comisiei cu 
privire la admisibilitatea inițiativei propuse 
de cetățeni în conformitate cu articolul 4, 
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 46

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Organizatorul prezintă declarațiile de 
susținere statului membru care a eliberat 
documentul de identificare menționat în 
declarațiile respective.

Organizatorul prezintă declarațiile de 
susținere statului membru în care 
semnatarii își au reședința permanentă.

Un semnatar care nu este resortisant al 
statului membru în care își are reședința 
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permanentă poate decide să fie considerat 
ca provenind fie din statul membru în 
care își are reședința permanentă, fie din 
statul membru al cărui resortisant este.
În cazul în care semnatarii își au 
reședința permanentă într-o țară terță, 
organizatorul prezintă declarațiile de 
susținere statului membru ai cărui 
resortisanți sunt aceștia.

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

2. În termen de cel mult trei luni, 
autoritățile competente verifică, pe baza 
unor controale pe eșantioane, declarațiile 
de susținere care i-au fost prezentate și 
eliberează organizatorului un certificat 
conform cu modelul prezentat în anexa 
VII, care certifică numărul de declarații de 
susținere valide pentru statul membru 
respectiv. Procentul semnăturilor invalide 
din eșantion se scade din numărul total al 
declarațiilor de susținere. Se emite un 
certificat numai dacă numărul 
declarațiilor de susținere rămase 
depășește 1 milion.

Justificare

Prezentul articol vizează accelerarea verificării. Dacă, de exemplu, pentru o inițiativă a 
cetățenilor se strâng 1,5 milioane de semnături, autoritatea competentă responsabilă de 
verificări poate verifica la întâmplare un eșantion de 5000 de semnături din întregul lot. 
Dacă din acele 5000 rezultă că 500 (sau 10%) sunt false, incomplete sau neverificabile, acest 
procent poate fi extrapolat asupra întregului număr de semnături strânse, presupunându-se 
că 10% din cele 1,5 milioane de semnături sunt false. În plus, un astfel de sistem de corectare 
pe bază de eșantioane răspunde argumentului prezentat de Comisie potrivit căruia pentru 
verificarea amănunțită a validității semnăturilor este necesar numărul actului de identitate.
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Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

a. publică fără întârziere inițiativa 
cetățenilor pe site-ul său internet;

a. publică fără întârziere inițiativa 
cetățenilor pe site-ul său internet, în toate 
limbile oficiale ale Uniunii;

Justificare

Toți cetățenii UE ar trebui să poată înțelege conținutul inițiativei propuse de cetățeni, pentru 
a o sprijini, după aprobarea acesteia de către Comisia Europeană. Acest obiectiv poate fi
realizat numai dacă inițiativele sunt traduse în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene, 
odată cu publicarea pe site-ul Comisiei Europene. 

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

b. examinează inițiativa cetățenilor și, în 
termen de trei luni, își prezintă concluziile 
într-o comunicare privind inițiativa 
respectivă, precum și propunerea 
corespunzătore cu privire la subiect, dacă 
cetățenii au indicat necesitatea unui act 
cu putere de lege. În cazul în care decide 
să ia măsuri alternative sau să nu 
întreprindă nicio acțiune, Comisia 
precizează motivele care au stat la baza 
acestei decizii într-o comunicare.

Justificare

Prin prezentul amendament se urmărește crearea unei obligații mai ferme pentru Comisie de 
a da curs inițiativelor cetățenilor. Pentru a asigura și a menține un nivel ridicat al 
participării cetățenilor, este crucial să se poată conta pe o procedură rapidă. Prin urmare, se 
consideră că un termen de trei luni îi este suficient Comisiei Europene pentru a putea să-și 
formuleze pe deplin propriile concluzii cu privire la inițiativă și la acțiunile pe care 
intenționează să le întreprindă.
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Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comunicarea la care se face referire la 
alineatul (1) litera (b) se notifică 
organizatorului inițiativei cetățenilor, 
precum și Parlamentului European și 
Consiliului și se publică.

2. Lista inițiativelor depuse de cetățeni, 
precum și comunicarea la care se face 
referire la alineatul (1) litera (b) se notifică 
organizatorului inițiativei cetățenilor, 
precum și Parlamentului European și 
Consiliului și se publică.

Justificare

Prin prezentul amendament se urmărește crearea unei obligații mai ferme pentru Comisie de 
a da curs inițiativelor cetățenilor.

Amendamentul 51

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Comisia transmite Parlamentului 
European și Consiliului un raport anual 
cu privire la punerea în aplicare a 
inițiativelor cetățenilor, indicând, inter 
alia, numărul de inițiative prezentate, 
admisibilitatea lor și modul în care 
Comisia a dat curs fiecăreia dintre 
inițiative.

Justificare

Prin prezentul amendament se urmărește crearea unei obligații mai ferme pentru Comisie de 
a da curs inițiativelor cetățenilor.

Amendamentul 52
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Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. În ceea ce privește inițiativele 
cetățenilor pentru care s-au strâns un 
milion de semnături, Parlamentul 
European poate solicita în orice moment 
Comisiei Europene să explice acțiunile pe 
care intenționează să le întreprindă sau, 
după caz, decizia de a nu lua nicio 
măsură, precum și motivele care au stat la 
baza acesteia. În exercitarea 
competențelor sale, Parlamentul 
European poate în orice moment să 
organizeze audieri ale organizatorilor sau 
să adopte o rezoluție. De asemenea, 
organizatorii pot prezenta Parlamentului 
European o petiție pe marginea acestui 
subiect, cu condiția întrunirii criteriilor 
corespunzătoare.

Justificare

Pentru a da curs așteptărilor cetățenilor și pentru a evita frustrarea, este important ca 
Parlamentul European să ofere alte opțiuni și să procedeze la o dezbatere în vederea 
clarificării deciziei Comisiei.

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 13 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

b. nerespectarea cerințelor privind 
sistemele de colectare online;

eliminat

Justificare

Susținem ideea înființării unui singur website central, administrat de Comisie, mai degrabă 
decât website-uri înființate de fiecare persoană care lansează o inițiativă a cetățenilor; în 
acest fel, reglementările în materie de protecția datelor vor fi mereu respectate.
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Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

În cele două anexe menționate există dispoziții care trebuie examinate de către Parlament. 
Prin urmare, aceste două anexe trebuie excluse din sfera de aplicare a actelor delegate și a 
comitologiei. 

Amendamentul 55

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Actul delegat poate fi publicat în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene și intră în 
vigoare înainte de expirarea perioadei 
respective dacă atât Parlamentul European, 
cât și Consiliul au informat Comisia cu 
privire la intenția lor de a nu prezenta 
obiecțiuni.

Actul delegat se publică în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene și intră în vigoare 
înainte de expirarea perioadei respective 
dacă atât Parlamentul European, cât și 
Consiliul au informat Comisia cu privire la 
intenția lor de a nu prezenta obiecțiuni.

Amendamentul 56

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia informează celelalte state membre 
cu privire la acestea.

Comisia informează celelalte state membre 
și Parlamentul European cu privire la 
acestea.
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Amendamentul 57

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.

Amendamentul 58

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. temeiul juridic din tratate în baza 
căruia Comisia poate acționa;

eliminat

Justificare

Nu este realistă așteptarea potrivit căreia cetățenii care lansează o inițiativă trebuie să 
cunoască temeiul juridic din tratate în baza căruia Comisia poate acționa. Din contră, este de 
datoria Comisiei să examineze o inițiativă și compatibilitatea acesteia cu tratatele, iar apoi 
să informeze organizatorii cu privire la admisibilitatea acesteia, precizându-le motivele care 
au stat la baza deciziei și să o publice.

Amendamentul 59

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 organizatorului;
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Amendamentul60

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Sprijin financiar și politic primit cu 
privire la inițiativa cetățenilor propusă*:

Amendamentul 61

Propunere de regulament
Anexa III – caseta 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Caseta 3: (a se completa de către 
semnatar)

Caseta 3: (a se completa de către 
semnatar)

1. Numele semnatarului 1. Numele semnatarului
Prenume*:… Nume de familie*: Prenume*:… Nume de familie*:
2. Adresa:
Strada:
Cod poștal: Oraș*:
Țara*:

2. Adresa:
Strada:
Cod poștal: Oraș*:
Țara*:

3. E-mail: 3. E-mail:
4. Data și locul nașterii*: 4. Data și locul nașterii*:
Data nașterii: Locul și țara: Data nașterii: Locul și țara:
5. Cetățenia*: 5. Cetățenia*:
6. Numărul personal de identificare*:
Tipul de număr de identificare/document 
de identitate:
Carte națională de identitate: Pașaport: 
Securitate socială:
Statul membru care a eliberat numărul de 
identificare/documentul de identitate*:
7. Certific prin prezenta că informațiile 
prezentate în acest formular sunt corecte și 
că am susținut această inițiativă propusă de 
cetățeni numai o singură dată*.

6. Certific prin prezenta că informațiile 
prezentate în acest formular sunt corecte și 
că am susținut această inițiativă propusă de 
cetățeni numai o singură dată*.

Data și semnătura semnatarului* ♦: 
………..

Data și semnătura semnatarului* ♦: 
………..
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Amendamentul 62

Propunere de regulament
Anexa IV

Textul propus de Comisie Amendamentul

ANEXA IV
Certificat de confirmare a conformității 

unui sistem de colectare online cu 
Regulamentul xxxx/xxxx

[….] (denumirea autorității competente) 
din (statul membru), certifică prin 
prezenta că sistemul de colectare online 
(adresa de internet) utilizat pentru 
colectarea în format electronic a 
declarațiilor de susținere pentru inițiativa 
cetățenilor cu numărul de înregistrare 
[….] este conform cu dispozițiile relevante 
din Regulamentul xxxx/xxxx
Data, semnătura și parafa oficială a 
autorității competente:

eliminat

Justificare

Propunerea Comisiei, conform căreia fiecare persoană care lansează o inițiativă ar trebui 
să-și creeze propriul website, ar impune o sarcină suplimentară nu numai persoanei care 
lansează o inițiativă, dar și statelor membre, deoarece acestea ar trebui să verifice 
conformitatea sistemelor de colectare on-line cu reglementările Comisiei și ar trebui, de 
asemenea, să emită certificate de conformitate pentru fiecare website. În scopul evitării 
acestei sarcini, considerăm că Comisia ar trebui să înființeze un website central pentru 
stocarea tuturor inițiativelor.

Amendamentul 63

Propunere de regulament
Anexa VI

Textul propus de Comisie Amendamentul

Formular de prezentare a declarațiilor 
de susținere în atenția autorităților 
competente din statele membre

Formular de prezentare a declarațiilor 
de susținere în atenția autorităților 
competente din statele membre

1. Numele complet, adresa poștală și 1. Numele complet, adresa poștală și 
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adresa de e-mail ale organizatorului sau, în 
cazul unei persoane juridice sau al unei 
organizații, ale reprezentantului legal*:

adresa de e-mail ale organizatorului *:

2. Titlul inițiativei cetățenilor*:
3. Numărul de înregistrare atribuit de 
Comisie*:
4. Data înregistrării*:
5. Data solicitării deciziei privind 
admisibilitatea*:
6. Numărul de semnatari provenind din 
[statul membru]*:

2. Titlul inițiativei cetățenilor*:
3. Numărul de înregistrare atribuit de 
Comisie*:
4. Data înregistrării*:
5. Data solicitării deciziei privind 
admisibilitatea*:
6. Numărul de semnatari provenind din 
[statul membru]*:

7. Anexe*:
[Includeți toate declarațiile de susținere din 
partea semnatarilor care au un număr 
personal de identificare eliberat de același 
stat membru. Dacă este cazul, includeți 
certificatul (certificatele) relevant(e) prin 
care este certificată conformitatea 
sistemului de colectare online cu 
Regulamentul xxxx/xxxx)

7. Anexe*:
(Includeți toate declarațiile de susținere din 
partea semnatarilor)

8. Data și semnătura organizatorului*: 8. Data și semnătura organizatorului*:
*: rubrici obligatorii *: rubrici obligatorii

Justificare

Unele state membre ale UE nu emit acte de identitate pentru cetățenii lor, prin urmare, ar fi 
mai oportună utilizarea cetățeniei. Mai mult decât atât, ținând seama de faptul că Comisia ar 
trebui să înființeze și să administreze un website central, nu mai este necesară verificarea 
conformității de către statele membre.

Amendamentul 64

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 organizatorului.
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