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Amendamentul 1
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Propunere de rezoluție
Referirea 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere raportul Comisiei din 
1 aprilie 2015 privind inițiativa 
cetățenească europeană,

—având în vedere raportul Comisiei din 
31 martie 2015 privind inițiativa 
cetățenească europeană,

Or. de

Amendamentul 2
Andrej Plenković

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât inițiativa cetățenească 
europeană este un instrument extraordinar 
și inovator în domeniul democrației 
participative în Uniunea Europeană, al 
cărui potențial trebuie pe deplin exploatat 
și consolidat pentru a obține cele mai bune 
rezultate;

A. întrucât consolidarea legitimității 
democratice a instituțiilor trebuie să fie 
unul dintre obiectivele prioritare ale 
Uniunii Europene; întrucât inițiativa 
cetățenească europeană este un instrument 
extraordinar și inovator în domeniul 
democrației participative în Uniunea 
Europeană, al cărui potențial trebuie pe 
deplin exploatat și consolidat pentru a 
obține cele mai bune rezultate;

Or. fr

Amendamentul 3
Charles Goerens, Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Propunere de rezoluție
Considerentul A
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât inițiativa cetățenească 
europeană este un instrument extraordinar
și inovator în domeniul democrației 
participative în Uniunea Europeană, al 
cărui potențial trebuie pe deplin exploatat 
și consolidat pentru a obține cele mai bune 
rezultate;

A. întrucât inițiativa cetățenească 
europeană este un instrument unic și 
inovator de stabilire a unui program de 
lucru în Uniunea Europeană, al cărui 
potențial trebuie pe deplin exploatat și 
consolidat pentru a obține cele mai bune 
rezultate;

Or. en

Amendamentul 4
Kazimierz Michał Ujazdowski

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât inițiativa cetățenească 
europeană este un instrument extraordinar 
și inovator în domeniul democrației 
participative în Uniunea Europeană, al 
cărui potențial trebuie pe deplin exploatat 
și consolidat pentru a obține cele mai bune 
rezultate;

A. întrucât inițiativa cetățenească 
europeană este un nou drept politic al 
cetățenilor și reprezintă instrument 
extraordinar și inovator în domeniul 
democrației participative în Uniunea 
Europeană, al cărui potențial trebuie 
exploatat și consolidat pe deplin și în mod 
semnificativ pentru a obține cele mai bune 
rezultate;

Or. pl

Amendamentul 5
Aldo Patriciello

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât inițiativa cetățenească 
europeană este un instrument extraordinar 
și inovator în domeniul democrației 

A. întrucât inițiativa cetățenească 
europeană este un instrument extraordinar 
și inovator în domeniul democrației 



AM\1062038RO.doc 5/67 PE557.247v01-00

RO

participative în Uniunea Europeană, al 
cărui potențial trebuie pe deplin exploatat 
și consolidat pentru a obține cele mai bune 
rezultate;

participative în Uniunea Europeană, al 
cărui potențial trebuie neapărat să fie pe 
deplin exploatat și consolidat pentru a 
obține cele mai bune rezultate;

Or. it

Amendamentul 6
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât inițiativa cetățenească 
europeană este un instrument extraordinar 
și inovator în domeniul democrației 
participative în Uniunea Europeană, al 
cărui potențial trebuie pe deplin exploatat 
și consolidat pentru a obține cele mai bune 
rezultate;

A. întrucât inițiativa cetățenească 
europeană este un instrument extraordinar 
și inovator în domeniul democrației 
participative în Uniunea Europeană, al 
cărui potențial trebuie pe deplin exploatat 
și consolidat pentru a încuraja cât mai 
mulți cetățeni ai Uniunii să participe la 
dezvoltarea în continuare a procesului de 
integrare europeană;

Or. de

Amendamentul 7
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât democrația participativă este 
strâns legată de inițiativa cetățenească 
europeană (ICE), deoarece permite 
cetățenilor să joace un rol activ în 
proiectele și în procesele decizionale care 
îi privesc;

Or. en
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Amendamentul 8
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos

Propunere de rezoluție
Considerentul Ab (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ab. întrucât articolul 288 din TFUE 
definește ca acte juridice nu numai 
regulamentele și directivele, ci și deciziile, 
recomandările și avizele și întrucât 
propunerile corespunzătoare din cadrul 
unei ICE pot cuprinde oricare dintre 
aceste acte, printre care o propunere de 
revizuire a tratatelor în conformitate cu 
articolul 48 alineatul (2) din Tratatul 
privind Uniunea Europeană sau o 
propunere cu privire la existența unui risc 
clar de încălcare gravă de către un stat 
membru a principiilor recunoscute la 
articolul 2 din TUE sau dovada unei 
încălcări grave și persistente [articolul 7 
alineatul (1) și articolul 7 alineatul (2) din 
TUE];

Or. en

Amendamentul 9
Aldo Patriciello

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât, la trei ani de la începerea 
punerii în aplicare a 
Regulamentului 211/2011, la 
1 aprilie 2012, este necesară evaluarea 
acesteia pentru a identifica eventuale 
deficiențe și a propune soluții viabile 
pentru o revizuire promptă;

(Nu privește versiunea în limba română.)
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Or. it

Amendamentul 10
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât, la trei ani de la începerea 
punerii în aplicare a 
Regulamentului 211/2011, la 
1 aprilie 2012, este necesară evaluarea 
acesteia pentru a identifica eventuale 
deficiențe și a propune soluții viabile 
pentru o revizuire promptă;

B. întrucât, la trei ani de la începerea 
punerii în aplicare a Regulamentului (UE)
nr. 211/2011, la 1 aprilie 2012, este 
necesară evaluarea cuprinzătoare a 
acesteia pentru a identifica deficiențe și a 
propune soluții viabile pentru o actualizare
promptă;

Or. de

Amendamentul 11
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât, astfel cum reiese în urma unor 
numeroase contacte cu societatea civilă și 
în urma cercetărilor privind inițiativele 
cetățenești europene (ICE), majoritatea 
organizatorilor de ICE s-au confruntat cu 
diverse dificultăți la constituirea acestora, 
atât din punct de vedere practic, cât și 
juridic, organizatorii mai multor ICE 
respinse decizând, prin urmare, să conteste 
decizia Comisiei la Curtea de Justiție;

C. întrucât, astfel cum reiese în urma unor 
numeroase contacte cu societatea civilă și 
în urma cercetărilor privind inițiativele 
cetățenești europene (ICE), majoritatea 
organizatorilor de ICE s-au confruntat cu 
diverse dificultăți la constituirea acestora, 
atât din punct de vedere practic, cât și 
juridic, organizatorii mai multor ICE 
respinse decizând, prin urmare, să conteste 
decizia Comisiei de a nu le înregistra ICE 
la Curtea de Justiție și la Ombudsmanul 
European;

Or. de
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Amendamentul 12
Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât experiența a demonstrat 
dificultățile organizatorice și tehnice 
întâmpinate pentru a duce la bun sfârșit o 
inițiativă cetățenească europeană și 
întrucât trebuie adoptate norme care să 
asigure o mai bună accesibilitate pentru 
cetățeni și organizatori;

Or. es

Amendamentul 13
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât Parlamentul European este 
singurul organism al Uniunii Europene 
ales în mod direct. Ca atare, reprezintă, 
prin definiție, cetățenii europeni;

Or. en

Amendamentul 14
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Siôn Simon, Jo Leinen

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât o serie de instituții, ONG-uri, 
grupuri de reflecție și grupuri ale societății 
civile au analizat diversele deficiențe la 

D. întrucât o serie de instituții, ONG-uri, 
grupuri de reflecție și grupuri ale societății 
civile au analizat diversele deficiențe la 
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nivelul organizării ICE și au propus 
îmbunătățiri ale acesteia,

nivelul punerii în aplicare a
Regulamentului privind inițiativa
cetățenească, precum și al organizării ICE 
și au propus numeroase îmbunătățiri ale 
acesteia,

Or. de

Amendamentul 15
Vicky Maeijer

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât UE nu are o reputație 
strălucită în ceea ce privește respectarea 
voinței poporului, așa cum au arătat 
referendumurile din Țările de Jos, din 
Franța și din Irlanda, în care electoratul 
a votat împotriva constituției europene, 
precum și faptul că elita a ignorat acest 
rezultat și, ulterior, a introdus Tratatul de 
la Lisabona fără un referendum;

Or. nl

Amendamentul 16
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât, în timpul Anului European 
al Cetățenilor, asociațiile și reprezentanții 
societății civile au exprimat în mai multe 
rânduri ceea ce era necesar și urgent să 
fie reformat în Regulamentul (UE)
nr. 211/2011;

Or. en
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Amendamentul 17
Charles Goerens, Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât aspectele practice prevăzute 
la articolul 6 din regulament, și anume 
crearea sistemului de colectare online și 
certificarea acestuia de către o autoritate 
competentă dintr-un stat membru, lasă 
organizatorilor în majoritatea cazurilor 
mai puțin de 12 luni pentru a colecta 
semnăturile necesare;

Or. en

Amendamentul 18
Charles Goerens, Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Propunere de rezoluție
Considerentul Db (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Db. întrucât pentru prezentarea unei 
inițiative reușite Comisiei la încheierea 
perioadei de colectare a semnăturilor nu 
se prevede o limită de timp specifică, ceea 
ce constituie, prin urmare, o sursă de 
confuzie și de incertitudine atât pentru 
instituții, cât și pentru public;

Or. en

Amendamentul 19
Vicky Maeijer

Propunere de rezoluție
Considerentul Db (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Db. consideră, prin urmare, că inițiativa
cetățenească europeană este un fals;

Or. nl

Amendamentul 20
Siôn Simon

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază faptul că inițiativa 
cetățenească reprezintă pentru cetățeni o 
ocazie excepțională pentru a-și identifica și 
formula aspirațiile și pentru a solicita o 
acțiune din partea UE, precum și faptul că 
ea trebuie încurajată, îmbunătățită și 
sprijinită; subliniază, de asemenea, că 
utilizarea limbii materne reprezintă un 
drept civic și că toate activitățile legate de 
o ICE trebuie, prin urmare, desfășurate în 
limba maternă;

1. subliniază faptul că inițiativa 
cetățenească reprezintă pentru cetățeni o 
ocazie excepțională pentru a-și identifica și 
formula aspirațiile și pentru a solicita o 
acțiune din partea UE; cu toate acestea, 
recunoaște totodată că există deficiențe 
semnificative care trebuie abordate și 
soluționate cu scopul de a spori eficiența 
ICE; prin urmare, ICE trebuie încurajată, 
simplificată și sprijinită, pentru ca aceasta 
să conducă la îmbunătățiri concrete; 
subliniază, de asemenea, că utilizarea 
limbii materne reprezintă un drept civic și 
că toate activitățile legate de o ICE trebuie, 
prin urmare, desfășurate în limba maternă;

Or. en

Amendamentul 21
Josep-Maria Terricabras
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază faptul că inițiativa 1. subliniază faptul că inițiativa 
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cetățenească reprezintă pentru cetățeni o 
ocazie excepțională pentru a-și identifica și 
formula aspirațiile și pentru a solicita o 
acțiune din partea UE, precum și faptul că 
ea trebuie încurajată, îmbunătățită și 
sprijinită; subliniază, de asemenea, că 
utilizarea limbii materne reprezintă un 
drept civic și că toate activitățile legate de 
o ICE trebuie, prin urmare, desfășurate în 
limba maternă;

cetățenească reprezintă pentru cetățeni o 
ocazie excepțională pentru a-și identifica și 
formula aspirațiile și pentru a solicita o 
acțiune din partea UE, precum și faptul că 
ea trebuie încurajată, îmbunătățită și 
sprijinită; consideră că utilizarea limbilor 
regionale și minoritare, astfel cum sunt 
definite în Carta europeană a limbilor 
regionale sau minoritare, reprezintă un 
drept civic; totodată, subliniază faptul că 
posibilitatea de folosire a limbii materne 
încurajează participarea cetățenilor; 
solicită includerea utilizării limbilor 
regionale și minoritare în toate activitățile 
aferente unei ICE;

Or. en

Amendamentul 22
Aldo Patriciello

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază faptul că inițiativa 
cetățenească reprezintă pentru cetățeni o 
ocazie excepțională pentru a-și identifica și 
formula aspirațiile și pentru a solicita o 
acțiune din partea UE, precum și faptul că 
ea trebuie încurajată, îmbunătățită și 
sprijinită; subliniază, de asemenea, că 
utilizarea limbii materne reprezintă un 
drept civic și că toate activitățile legate de 
o ICE trebuie, prin urmare, desfășurate în 
limba maternă;

1. subliniază faptul că inițiativa 
cetățenească reprezintă pentru cetățeni o 
ocazie excepțională pentru a-și identifica și 
formula aspirațiile și pentru a solicita o 
acțiune din partea UE, precum și faptul că 
ea trebuie încurajată, îmbunătățită și 
sprijinită prin toate mijloacele disponibile; 
subliniază, de asemenea, că utilizarea 
limbii materne reprezintă un drept civic și 
că toate activitățile legate de o ICE trebuie, 
prin urmare, desfășurate în limba maternă;

Or. it

Amendamentul 23
György Schöpflin
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Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază faptul că inițiativa 
cetățenească reprezintă pentru cetățeni o 
ocazie excepțională pentru a-și identifica și 
formula aspirațiile și pentru a solicita o 
acțiune din partea UE, precum și faptul că 
ea trebuie încurajată, îmbunătățită și 
sprijinită; subliniază, de asemenea, că 
utilizarea limbii materne reprezintă un 
drept civic și că toate activitățile legate de 
o ICE trebuie, prin urmare, desfășurate în 
limba maternă;

1. subliniază faptul că inițiativa 
cetățenească reprezintă pentru cetățeni o 
ocazie excepțională pentru a-și identifica și 
formula aspirațiile și pentru a solicita o 
acțiune din partea UE, precum și faptul că 
ea trebuie încurajată, îmbunătățită și 
sprijinită; subliniază că orice evaluare 
suplimentară a instrumentului ar trebui 
să vizeze atingerea nivelului maxim de 
ușurință în utilizare, având în vedere că 
acesta este un mijloc principal de stabilire 
a unei legături între cetățenii Europei și 
UE; subliniază, de asemenea, că utilizarea 
limbii materne reprezintă un drept civic și 
că toate activitățile legate de o ICE trebuie, 
prin urmare, desfășurate în limba maternă;

Or. en

Amendamentul 24
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1.subliniază faptul că inițiativa 
cetățenească reprezintă pentru cetățeni o 
ocazie excepțională pentru a-și identifica și 
formula aspirațiile și pentru a solicita o 
acțiune din partea UE, precum și faptul că 
ea trebuie încurajată, îmbunătățită și 
sprijinită; subliniază, de asemenea, că 
utilizarea limbii materne reprezintă un 
drept civic și că toate activitățile legate de 
o ICE trebuie, prin urmare, desfășurate în 
limba maternă;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. de
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Amendamentul 25
Morten Messerschmidt

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază faptul că inițiativa 
cetățenească reprezintă pentru cetățeni o 
ocazie excepțională pentru a-și identifica și 
formula aspirațiile și pentru a solicita o 
acțiune din partea UE, precum și faptul că 
ea trebuie încurajată, îmbunătățită și 
sprijinită; subliniază, de asemenea, că 
utilizarea limbii materne reprezintă un 
drept civic și că toate activitățile legate de 
o ICE trebuie, prin urmare, desfășurate în 
limba maternă;

1. subliniază faptul că inițiativa 
cetățenească reprezintă pentru cetățeni o 
ocazie excepțională pentru a-și identifica și 
formula aspirațiile și pentru a solicita o 
acțiune sau încetarea unei acțiuni din 
partea UE, precum și faptul că ea trebuie 
încurajată, îmbunătățită și sprijinită; 
subliniază, de asemenea, că utilizarea 
limbii materne reprezintă un drept civic și 
că toate activitățile legate de o ICE trebuie, 
prin urmare, desfășurate în limba maternă;

Or. fr

Amendamentul 26
Louis Michel

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază faptul că inițiativa 
cetățenească reprezintă pentru cetățeni o 
ocazie excepțională pentru a-și identifica și 
formula aspirațiile și pentru a solicita o 
acțiune din partea UE, precum și faptul că 
ea trebuie încurajată, îmbunătățită și 
sprijinită; subliniază, de asemenea, că 
utilizarea limbii materne reprezintă un 
drept civic și că toate activitățile legate de 
o ICE trebuie, prin urmare, desfășurate în 
limba maternă;

1. subliniază faptul că inițiativa 
cetățenească reprezintă pentru cetățeni o 
ocazie excepțională pentru a-și identifica și 
formula aspirațiile și pentru a solicita o 
acțiune din partea UE, precum și faptul că 
ea trebuie încurajată, îmbunătățită și 
sprijinită; solicită UE să organizeze 
campanii de publicitate și de promovare 
pentru o mai bună popularizare a 
inițiativei cetățenești europene în mass-
media și în rândul publicului și pentru a 
încuraja participarea activă la astfel de 
inițiative; subliniază, de asemenea, că 
utilizarea limbii materne reprezintă un 
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drept civic și că toate activitățile legate de 
o ICE trebuie, prin urmare, desfășurate în 
limba maternă;

Or. nl

Amendamentul 27
Andrej Plenković

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – paragraful 1 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

solicită Comisiei să profite de 
învățămintele desprinse din experiențele 
naționale ale inițiativelor cetățenești care 
sunt adevărate modele de reușită;

Or. fr

Amendamentul 28
Josep-Maria Terricabras
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. subliniază, de asemenea, că 
angajamentul civic al tineretului este 
fundamental pentru viitorul tuturor 
democrațiilor și propune să se reducă 
pragul minim de vârstă pentru deținerea 
dreptului de a susține o ICE la 16 ani;

Or. en

Amendamentul 29
Josep-Maria Terricabras
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de rezoluție
Punctul 1 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1b. subliniază că este important ca 
publicul să cunoască ICE pentru ca 
aceasta să fie un instrument eficient de 
participare democratică; regretă gradul 
redus de cunoaștere a acestui instrument 
de către cetățenii europeni; invită Comisia 
să desfășoare o campanie media pentru a 
aborda această situație;

Or. en

Amendamentul 30
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. invită Comisia să ofere organizatorilor 
de ICE cât mai multe orientări, în special 
de natură juridică, prin intermediul 
centrului de contact Europa Direct, astfel 
încât aceștia să cunoască posibilitățile de 
care dispun și să nu propună o ICE care nu 
intră în domeniul de competențe al 
Comisiei, sau să încredințeze 
responsabilitatea acordării de consiliere 
unor organisme sau societăți 
independente pentru a evita un eventual 
conflict de interese în cadrul Comisiei; 
constată, totuși, că, în temeiul Tratatului 
de la Lisabona, aspectele care țin de ICE 
ar putea să nu intre cu totul în domeniul 
de competențe al Comisiei; consideră, în 
plus, că ar fi necesară instituirea de către 
Comisie a unui birou pentru ICE în 
fiecare stat membru;

2. invită Comisia să ofere organizatorilor 
de ICE cât mai multe orientări, în special 
de natură juridică, prin intermediul 
centrului de contact Europa Direct, astfel 
încât aceștia să cunoască posibilitățile de 
care dispun și să nu propună o ICE care nu 
intră în domeniul de competență al 
Comisiei; încurajează Comisia să 
evalueze dacă ar putea fi posibile hotărâri 
mai puțin restrictive privind 
admisibilitatea juridică a unei ICE, 
sprijinind astfel implicarea cetățenilor; 
evaluarea juridică a Comisiei ar trebui să 
aibă un caracter consultativ; revizuirea 
ICE ar trebui să elimine articolul 4 
alineatul (2) litera (b), astfel încât o 
propunere de ICE trebuie doar să se 
încadreze în valorile Uniunii și să nu fie 
abuzivă, frivolă sau vexatorie pentru a fi 
înregistrată; pe baza consultanței juridice 
din partea Comisiei și a altor surse pe 
care organizatorii de ICE doresc să le 
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utilizeze, aceștia pot decide dacă vor 
înregistra ICE sau nu;

Or. en

Amendamentul 31
Raffaele Fitto

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. invită Comisia să ofere organizatorilor 
de ICE cât mai multe orientări, în special 
de natură juridică, prin intermediul 
centrului de contact Europa Direct, astfel 
încât aceștia să cunoască posibilitățile de 
care dispun și să nu propună o ICE care nu 
intră în domeniul de competențe al 
Comisiei, sau să încredințeze 
responsabilitatea acordării de consiliere 
unor organisme sau societăți independente 
pentru a evita un eventual conflict de 
interese în cadrul Comisiei; constată, 
totuși, că, în temeiul Tratatului de la 
Lisabona, aspectele care țin de ICE ar 
putea să nu intre cu totul în domeniul de 
competențe al Comisiei; consideră, în 
plus, că ar fi necesară instituirea de către 
Comisie a unui birou pentru ICE în 
fiecare stat membru;

2. invită Comisia să ofere organizatorilor 
de ICE cât mai multe orientări, în special 
de natură juridică, prin intermediul 
centrului de contact Europa Direct, astfel 
încât aceștia să cunoască posibilitățile de 
care dispun și să nu propună o ICE care nu 
intră în domeniul de competență al 
Comisiei, sau să încredințeze 
responsabilitatea acordării de consiliere 
unor organisme sau societăți independente 
pentru a evita un eventual conflict de 
interese în cadrul Comisiei; constată, 
totuși, că, în temeiul Tratatului de la 
Lisabona, aspectele care țin de ICE ar 
putea să nu intre cu totul în domeniul de 
competență al Comisiei;

Or. it

Amendamentul 32
Siôn Simon

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. invită Comisia să ofere organizatorilor 2. invită Comisia să ofere organizatorilor 
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de ICE cât mai multe orientări, în special 
de natură juridică, prin intermediul 
centrului de contact Europa Direct, astfel 
încât aceștia să cunoască posibilitățile de 
care dispun și să nu propună o ICE care nu 
intră în domeniul de competențe al 
Comisiei, sau să încredințeze 
responsabilitatea acordării de consiliere 
unor organisme sau societăți independente 
pentru a evita un eventual conflict de 
interese în cadrul Comisiei; constată,
totuși, că, în temeiul Tratatului de la 
Lisabona, aspectele care țin de ICE ar 
putea să nu intre cu totul în domeniul de 
competențe al Comisiei; consideră, în 
plus, că ar fi necesară instituirea de către 
Comisie a unui birou pentru ICE în 
fiecare stat membru;

de ICE o orientare adecvată, cât mai
timpuriu, în special de natură juridică, prin 
intermediul centrului de contact Europa 
Direct, astfel încât aceștia să cunoască 
posibilitățile de care dispun și să nu 
propună o ICE care nu intră în domeniul de 
competență al Comisiei, sau să 
încredințeze responsabilitatea acordării de 
consiliere unor organisme sau societăți 
independente pentru a evita un eventual 
conflict de interese în cadrul Comisiei; 
constată totuși că, în temeiul Tratatului de 
la Lisabona, aspectele care țin de ICE ar 
putea să nu intre cu totul în domeniul de 
competență al Comisiei;

Or. en

Amendamentul 33
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. invită Comisia să ofere organizatorilor 
de ICE cât mai multe orientări, în special 
de natură juridică, prin intermediul 
centrului de contact Europa Direct, astfel 
încât aceștia să cunoască posibilitățile de 
care dispun și să nu propună o ICE care nu 
intră în domeniul de competențe al 
Comisiei, sau să încredințeze 
responsabilitatea acordării de consiliere 
unor organisme sau societăți independente 
pentru a evita un eventual conflict de 
interese în cadrul Comisiei; constată, 
totuși, că, în temeiul Tratatului de la 
Lisabona, aspectele care țin de ICE ar 
putea să nu intre cu totul în domeniul de 
competențe al Comisiei; consideră, în plus, 
că ar fi necesară instituirea de către 

2. invită Comisia să ofere organizatorilor 
de ICE orientări cuprinzătoare, în special 
de natură juridică, prin intermediul 
centrului de contact Europa Direct, astfel 
încât aceștia să cunoască posibilitățile de 
care dispun și să nu propună o ICE care în 
mod evident nu intră în domeniul de 
competență al Comisiei; consideră, în plus, 
că ar fi necesară instituirea de către 
Comisie a unui birou pentru ICE în
reprezentanțele acestora din fiecare stat 
membru;
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Comisie a unui birou pentru ICE în fiecare 
stat membru;

Or. de

Amendamentul 34
Josep-Maria Terricabras
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. invită Comisia să ofere organizatorilor 
de ICE cât mai multe orientări, în special 
de natură juridică, prin intermediul 
centrului de contact Europa Direct, astfel 
încât aceștia să cunoască posibilitățile de 
care dispun și să nu propună o ICE care nu 
intră în domeniul de competențe al 
Comisiei, sau să încredințeze 
responsabilitatea acordării de consiliere 
unor organisme sau societăți independente 
pentru a evita un eventual conflict de 
interese în cadrul Comisiei; constată, 
totuși, că, în temeiul Tratatului de la 
Lisabona, aspectele care țin de ICE ar 
putea să nu intre cu totul în domeniul de 
competențe al Comisiei; consideră, în 
plus, că ar fi necesară instituirea de către 
Comisie a unui birou pentru ICE în 
fiecare stat membru;

2. invită Comisia să ofere organizatorilor 
de ICE cât mai multe orientări, în special 
de natură juridică, prin intermediul 
centrului de contact Europa Direct, astfel 
încât aceștia să cunoască posibilitățile de 
care dispun și să nu propună o ICE care nu 
respectă criteriile de admisibilitate legale, 
sau să încredințeze responsabilitatea 
acordării de consiliere unor organisme sau 
societăți independente pentru a evita un 
eventual conflict de interese în cadrul 
Comisiei; constată, totuși, că, în temeiul 
Tratatului de la Lisabona, aspectele care țin 
de ICE ar putea să nu intre cu totul în 
domeniul de competență al Comisiei; 
consideră, în plus, că ar fi necesară 
instituirea de către Comisie a unui birou 
pentru ICE în fiecare stat membru;

Or. en

Amendamentul 35
Charles Goerens, Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Propunere de rezoluție
Punctul 2
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. invită Comisia să ofere organizatorilor 
de ICE cât mai multe orientări, în special 
de natură juridică, prin intermediul 
centrului de contact Europa Direct, astfel 
încât aceștia să cunoască posibilitățile de 
care dispun și să nu propună o ICE care nu 
intră în domeniul de competențe al 
Comisiei, sau să încredințeze 
responsabilitatea acordării de consiliere 
unor organisme sau societăți independente 
pentru a evita un eventual conflict de 
interese în cadrul Comisiei; constată, 
totuși, că, în temeiul Tratatului de la 
Lisabona, aspectele care țin de ICE ar 
putea să nu intre cu totul în domeniul de 
competențe al Comisiei; consideră, în plus, 
că ar fi necesară instituirea de către 
Comisie a unui birou pentru ICE în fiecare 
stat membru;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 36
Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

invită Comisia să ofere organizatorilor de 
ICE cât mai multe orientări, în special de 
natură juridică, prin intermediul centrului 
de contact Europa Direct, astfel încât 
aceștia să cunoască posibilitățile de care 
dispun și să nu propună o ICE care nu intră 
în domeniul de competențe al Comisiei, 
sau să încredințeze responsabilitatea 
acordării de consiliere unor organisme sau 
societăți independente pentru a evita un 
eventual conflict de interese în cadrul 
Comisiei; constată, totuși, că, în temeiul 
Tratatului de la Lisabona, aspectele care țin 

2. invită Comisia să ofere organizatorilor 
de ICE cât mai multe orientări, în special 
de natură juridică, prin intermediul 
centrului de contact Europa Direct, astfel 
încât aceștia să cunoască posibilitățile de 
care dispun și să nu propună o ICE care nu 
intră în domeniul de competență al 
Comisiei, sau să încredințeze 
responsabilitatea acordării de consiliere 
unor organisme sau societăți independente 
pentru a evita un eventual conflict de 
interese în cadrul Comisiei; constată, 
totuși, că, în temeiul Tratatului de la 
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de ICE ar putea să nu intre cu totul în 
domeniul de competențe al Comisiei; 
consideră, în plus, că ar fi necesară 
instituirea de către Comisie a unui birou 
pentru ICE în fiecare stat membru;

Lisabona, aspectele care țin de ICE ar 
putea să nu intre cu totul în domeniul de 
competențe al Comisiei și că ar trebui să 
fie posibilă, de asemenea, depunerea de 
inițiative care să se refere la legislația 
primară a Uniunii sau la acte 
nereglementate; consideră, în plus, că ar fi 
necesară instituirea de către Comisie a unui 
birou pentru ICE în fiecare stat membru;

Or. es

Amendamentul 37
Morten Messerschmidt

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. invită Comisia să ofere organizatorilor 
de ICE cât mai multe orientări, în special 
de natură juridică, prin intermediul 
centrului de contact Europa Direct, astfel 
încât aceștia să cunoască posibilitățile de 
care dispun și să nu propună o ICE care nu 
intră în domeniul de competențe al 
Comisiei, sau să încredințeze 
responsabilitatea acordării de consiliere 
unor organisme sau societăți independente 
pentru a evita un eventual conflict de 
interese în cadrul Comisiei; constată, 
totuși, că, în temeiul Tratatului de la 
Lisabona, aspectele care țin de ICE ar 
putea să nu intre cu totul în domeniul de 
competențe al Comisiei; consideră, în plus, 
că ar fi necesară instituirea de către 
Comisie a unui birou pentru ICE în 
fiecare stat membru;

2. invită Comisia să ofere organizatorilor 
de ICE cât mai multe orientări, în special 
de natură juridică, prin intermediul 
centrului de contact Europa Direct, astfel 
încât aceștia să cunoască posibilitățile de 
care dispun și să nu propună o ICE care nu 
intră în domeniul de competență al 
Comisiei, sau să încredințeze 
responsabilitatea acordării de consiliere 
unor organisme sau societăți independente 
pentru a evita un eventual conflict de 
interese în cadrul Comisiei; constată, 
totuși, că, în temeiul Tratatului de la 
Lisabona, aspectele care țin de ICE ar 
putea să nu intre cu totul în domeniul de 
competență al Comisiei; consideră, în plus, 
că ar fi necesară conferirea de către 
Comisie fiecăreia dintre reprezentanțele 
sale permanente în statele membre a 
sarcinii de furniza toate informațiile, 
consilierea și sprijinul necesare pentru 
inițiativele cetățenești;

Or. fr
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Amendamentul 38
Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. solicită consacrarea principiului 
unității de fond în cadrul regulamentului, 
pentru a se asigura respectarea voinței 
cetățenilor implicați într-o inițiativă și 
urmând exemplul sistemelor juridice din 
țările învecinate;

Or. es

Amendamentul 39
Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo

Propunere de rezoluție
Punctul 2 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2b. solicită introducerea unei limite 
materiale în ceea ce privește bugetul și 
durata (să nu se poată depune inițiative 
privind acte legislative adoptate recent);

Or. es

Amendamentul 40
Charles Goerens, Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. subliniază, în plus, că un organism 
dedicat ICE ar putea contribui, de 
asemenea, la sensibilizarea opiniei 
publice și a mass-mediei cu privire la 
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ICE; prin urmare, invită Comisia să 
promoveze ICE ca instrument oficial al 
UE pentru a atinge acest obiectiv; 
subliniază că această măsură ar putea 
duce, de asemenea, la depășirea 
neîncrederii cetățenilor de a împărtăși 
datele cu caracter personal necesare 
pentru a susține o ICE;

Or. en

Amendamentul 41
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază necesitatea furnizării unor 
orientări mai detaliate privind interpretarea 
temeiurilor juridice, precum și a unor 
informații mai bogate privind obligațiile 
legate de protecția datelor în fiecare stat 
membru în care organizatorii își desfășoară 
campania și privind posibilitatea încheierii 
unei asigurări de către aceștia;

3. solicită furnizarea unor orientări mai 
detaliate privind interpretarea temeiurilor 
juridice, precum și a unor informații mai 
bogate privind obligațiile legate de 
protecția datelor în fiecare stat membru în 
care organizatorii își desfășoară campania 
și privind posibilitatea încheierii unei 
asigurări de către aceștia;

Or. it

Amendamentul 42
Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază necesitatea furnizării unor 
orientări mai detaliate privind interpretarea 
temeiurilor juridice, precum și a unor 
informații mai bogate privind obligațiile 
legate de protecția datelor în fiecare stat 
membru în care organizatorii își desfășoară 

3. subliniază necesitatea furnizării unor 
orientări mai detaliate privind interpretarea 
temeiurilor juridice, precum și a unor 
informații mai bogate privind obligațiile 
legate de protecția datelor în fiecare stat 
membru în care organizatorii își desfășoară 
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campania și privind posibilitatea încheierii 
unei asigurări de către aceștia;

campania, cu scopul de a le oferi 
securitate juridică, și privind posibilitatea 
încheierii unei asigurări de către aceștia;

Or. es

Amendamentul 43
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază necesitatea furnizării unor 
orientări mai detaliate privind interpretarea 
temeiurilor juridice, precum și a unor 
informații mai bogate privind obligațiile 
legate de protecția datelor în fiecare stat 
membru în care organizatorii își desfășoară 
campania și privind posibilitatea încheierii 
unei asigurări de către aceștia;

3. subliniază necesitatea furnizării unor 
orientări mai detaliate privind interpretarea 
temeiurilor juridice, precum și a unor 
informații mai bogate privind obligațiile 
legate de protecția datelor în fiecare stat 
membru în care organizatorii își desfășoară 
campania și privind posibilitatea încheierii 
unei asigurări de către aceștia, la un cost 
care nu exclude cetățenii din motive 
financiare;

Or. en

Amendamentul 44
György Schöpflin

Propunere de rezoluție
Punctul 3 – paragraful 1 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

sprijină, de asemenea, participarea activă 
a cetățenilor UE la utilizarea adecvată a 
acestui instrument pentru stabilirea unui 
program de lucru; constată, totuși, că 
transparența și responsabilitatea ar trebui 
să fie un obiectiv pentru toate părțile 
interesate în vederea menținerii clarității 
activităților cetățenilor;
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Or. en

Amendamentul 45
Josep-Maria Terricabras
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. își exprimă preocupările față de 
potențialul conflict de interese legat de 
faptul că însăși Comisia are 
responsabilitatea exclusivă de a efectua 
verificarea juridică inițială și solicită 
soluționarea corespunzătoare a acestei 
situații pe viitor;

Or. en

Amendamentul 46
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. consideră că, în scopul evaluării 
corectitudinii temeiurilor juridice ale ICE 
prezentate, ar trebui stabilită o autoritate 
independentă, similară consilierului-
audiator la care se face apel în cadrul 
procedurilor în materie de concurență;

Or. it

Amendamentul 47
Josep-Maria Terricabras
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de rezoluție
Punctul 3 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3b. regretă reticența în a declara 
admisibile inițiativele cetățenești propuse, 
prin care cetățenii își manifestă opoziția 
față de negocierea unor acorduri 
internaționale care vor deveni temeiul 
unui act juridic ulterior; încurajează 
Comisia să evalueze dacă ar putea fi 
posibile hotărâri mai puțin restrictive 
privind admisibilitatea juridică a unei 
ICE;

Or. en

Amendamentul 48
Josep-Maria Terricabras
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 3 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3c. invită Comisia să permită ICE să 
solicite modificări ale tratatului în 
conformitate cu articolul 48 din TFUE și 
să includă în mod explicit această 
posibilitate în propunerea sa de revizuire 
a Regulamentului (UE) nr. 211/2011;

Or. en

Amendamentul 49
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jo Leinen, Siôn Simon

Propunere de rezoluție
Punctul 4
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

4.subliniază că, în temeiul articolului 4 din 
Regulamentul 211/2011, în cazul în care 
Comisia refuză înregistrarea unei ICE, 
„Comisia informează organizatorii cu 
privire la motivele refuzului și la toate căile 
de atac judiciare și extrajudiciare pe care le 
au la dispoziție aceștia”; ia act, în acest 
sens, de numeroasele plângeri formulate de 
organizatori cu privire la faptul cu nu 
primesc explicații detaliate și complete 
privind motivele respingerii ICE propuse și 
invită Comisia să prezinte cât mai multe 
elemente cu putință pentru a explica 
motivele unei respingeri și pentru a ghida 
organizatorii spre o posibilă soluție;

4. subliniază că, în temeiul articolului 4 din 
Regulamentul (UE) nr. 211/2011, în cazul 
în care Comisia refuză înregistrarea unei 
ICE, „Comisia informează organizatorii cu 
privire la motivele refuzului și la toate căile 
de atac judiciare și extrajudiciare pe care le 
au la dispoziție aceștia”; ia act, în acest 
sens, de numeroasele plângeri formulate de 
organizatori cu privire la faptul cu nu 
primesc explicații detaliate și complete 
privind motivele respingerii ICE propuse; 
invită Comisia să prezinte motivele 
respingerii unei ICE în mod detaliat 
atunci când, din punctul de vedere al 
acesteia, o ICE prezentată „în mod 
evident nu intră în domeniul de 
competențe al Comisiei” și în același timp, 
să informeze organizatorii referitor la 
considerațiile juridice relevante, , în baza 
cărora aceștia pot decide dacă doresc să 
revizuiască ICE și să o prezinte din nou 
într-o formă modificată;

Or. de

Amendamentul 50
Morten Messerschmidt

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că, în temeiul articolului 4 din 
Regulamentul 211/2011, în cazul în care 
Comisia refuză înregistrarea unei ICE, 
„Comisia informează organizatorii cu 
privire la motivele refuzului și la toate căile 
de atac judiciare și extrajudiciare pe care le 
au la dispoziție aceștia”; ia act, în acest 
sens, de numeroasele plângeri formulate de 
organizatori cu privire la faptul cu nu 
primesc explicații detaliate și complete 

4. subliniază că, în temeiul articolului 4 din 
Regulamentul (UE) nr. 211/2011, în cazul 
în care Comisia refuză înregistrarea unei 
ICE, „Comisia informează organizatorii cu 
privire la motivele refuzului și la toate căile 
de atac judiciare și extrajudiciare pe care le 
au la dispoziție aceștia”; ia act, în acest 
sens, de numeroasele plângeri formulate de 
organizatori cu privire la faptul cu nu 
primesc explicații detaliate și complete 
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privind motivele respingerii ICE propuse și 
invită Comisia să prezinte cât mai multe 
elemente cu putință pentru a explica 
motivele unei respingeri și pentru a ghida 
organizatorii spre o posibilă soluție;

privind motivele respingerii ICE propuse și 
invită Comisia să prezinte toate elementele 
prin care își motivează decizia de a 
declara inadmisibilă ICE, astfel încât 
validitatea și obiectivitatea lor deplină să 
poată fi controlate, eventual, din punct de 
vedere juridic,și pentru a ghida 
organizatorii spre o posibilă soluție;

Or. fr

Amendamentul 51
György Schöpflin

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că, în temeiul articolului 4 din 
Regulamentul 211/2011, în cazul în care 
Comisia refuză înregistrarea unei ICE, 
„Comisia informează organizatorii cu 
privire la motivele refuzului și la toate căile 
de atac judiciare și extrajudiciare pe care le 
au la dispoziție aceștia”; ia act, în acest 
sens, de numeroasele plângeri formulate de 
organizatori cu privire la faptul cu nu 
primesc explicații detaliate și complete 
privind motivele respingerii ICE propuse și
invită Comisia să prezinte cât mai multe 
elemente cu putință pentru a explica 
motivele unei respingeri și pentru a ghida 
organizatorii spre o posibilă soluție;

4. subliniază că, în temeiul articolului 4 din 
Regulamentul (UE) nr. 211/2011, în cazul 
în care Comisia refuză înregistrarea unei 
ICE, „Comisia informează organizatorii cu 
privire la motivele refuzului și la toate căile 
de atac judiciare și extrajudiciare pe care le 
au la dispoziție aceștia”; ia act, în acest 
sens, de numeroasele plângeri formulate de 
organizatori cu privire la faptul cu nu 
primesc explicații detaliate și complete 
privind motivele respingerii ICE propuse, 
invită Comisia să prezinte cât mai multe 
elemente cu putință pentru a explica 
motivele unei respingeri și pentru a ghida 
organizatorii spre o posibilă soluție și 
subliniază că motivele detaliate și 
exhaustive ar trebui să fie prezentate în 
scris și, pentru transparență, să fie făcute 
publice integral;

Or. en

Amendamentul 52
Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo
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Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că, în temeiul articolului 4 din 
Regulamentul 211/2011, în cazul în care 
Comisia refuză înregistrarea unei ICE, 
„Comisia informează organizatorii cu 
privire la motivele refuzului și la toate căile 
de atac judiciare și extrajudiciare pe care le 
au la dispoziție aceștia”; ia act, în acest 
sens, de numeroasele plângeri formulate de 
organizatori cu privire la faptul cu nu 
primesc explicații detaliate și complete 
privind motivele respingerii ICE propuse și 
invită Comisia să prezinte cât mai multe 
elemente cu putință pentru a explica 
motivele unei respingeri și pentru a ghida 
organizatorii spre o posibilă soluție;

4. subliniază că, în temeiul articolului 4 din 
Regulamentul (UE) nr. 211/2011, în cazul 
în care Comisia refuză înregistrarea unei 
ICE, „Comisia informează organizatorii cu
privire la motivele refuzului și la toate căile 
de atac judiciare și extrajudiciare pe care le 
au la dispoziție aceștia”; ia act, în acest 
sens, de numeroasele plângeri formulate de 
organizatori cu privire la faptul că nu 
primesc explicații detaliate și complete 
privind motivele respingerii ICE propuse și 
invită Comisia să prezinte cât mai multe 
elemente cu putință pentru a explica 
motivele unei respingeri și pentru a ghida 
organizatorii spre o posibilă soluție, 
reducând la maximum puterea 
discreționară a Comisiei, care este și 
factor de decizie, și parte interesată în 
momentul evaluării admisibilității unei 
inițiative;

Or. es

Amendamentul 53
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că, în temeiul articolului 4 din 
Regulamentul 211/2011, în cazul în care 
Comisia refuză înregistrarea unei ICE, 
„Comisia informează organizatorii cu 
privire la motivele refuzului și la toate căile 
de atac judiciare și extrajudiciare pe care le 
au la dispoziție aceștia”; ia act, în acest 
sens, de numeroasele plângeri formulate de 
organizatori cu privire la faptul cu nu 
primesc explicații detaliate și complete 

4. subliniază că, în temeiul articolului 4 din 
Regulamentul (UE) nr. 211/2011, în cazul 
în care Comisia refuză înregistrarea unei 
ICE, „Comisia informează organizatorii cu 
privire la motivele refuzului și la toate căile 
de atac judiciare și extrajudiciare pe care le 
au la dispoziție aceștia”; ia act, în acest 
sens, de numeroasele plângeri formulate de 
organizatori cu privire la faptul cu nu 
primesc explicații detaliate și complete 
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privind motivele respingerii ICE propuse și 
invită Comisia să prezinte cât mai multe 
elemente cu putință pentru a explica 
motivele unei respingeri și pentru a ghida 
organizatorii spre o posibilă soluție;

privind motivele respingerii ICE propuse și 
invită Comisia să prezinte cât mai multe 
elemente cu putință pentru a explica 
motivele unei respingeri și pentru a ghida 
organizatorii spre o posibilă soluție; astfel 
de elemente și motive furnizate de 
Comisie trebuie să fie solide, inteligibile și 
transparente pentru a ușura munca 
promotorilor de reformulare și retrimitere 
a propunerilor lor, dacă este necesar;

Or. en

Amendamentul 54
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. invită Comisia să aibă în vedere 
posibilitatea de a înregistra doar o parte a 
unei inițiative în cazul în care o ICE nu 
intră în întregime în domeniul de 
competență al Comisiei și să informeze 
organizatorii, în momentul înregistrării, cu 
privire la partea care poate fi înregistrată;

5. invită Comisia să înregistreze doar o 
parte a unei inițiative în cazul în care o ICE 
nu intră în întregime în domeniul de 
competență al Comisiei și să informeze 
organizatorii, în momentul înregistrării, cu 
privire la partea care poate fi înregistrată;

Or. de

Amendamentul 55
György Schöpflin

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. invită Comisia să aibă în vedere 
posibilitatea de a înregistra doar o parte a 
unei inițiative în cazul în care o ICE nu 
intră în întregime în domeniul de 
competență al Comisiei și să informeze 

5. invită Comisia să aibă în vedere 
posibilitatea de a înregistra doar o parte a 
unei inițiative în cazul în care o ICE nu 
intră în întregime în domeniul de 
competență al Comisiei și să informeze 
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organizatorii, în momentul înregistrării, cu 
privire la partea care poate fi înregistrată;

organizatorii, în momentul înregistrării, cu 
privire la partea care poate fi înregistrată; 
de asemenea, să informeze Parlamentul 
European cu privire la decizia sa privind 
înregistrarea;

Or. en

Amendamentul 56
Charles Goerens, Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. invită Comisia să aibă în vedere 
posibilitatea de a înregistra doar o parte a 
unei inițiative în cazul în care o ICE nu 
intră în întregime în domeniul de 
competență al Comisiei și să informeze 
organizatorii, în momentul înregistrării, cu 
privire la partea care poate fi înregistrată;

5. invită Comisia să aibă în vedere 
posibilitatea de a înregistra doar o parte a 
unei inițiative în cazul în care o ICE nu 
intră în întregime în domeniul de 
competență al Comisiei și să informeze 
organizatorii, în momentul înregistrării, cu 
privire la partea care poate fi înregistrată; 
invită Comisia să caute modalități de a 
conferi inițiative sau acele părți ale 
inițiativelor care nu intră în domeniul de 
competență a Comisiei unor autorități 
competente, fie la nivel național, fie 
regional;

Or. en

Amendamentul 57
Siôn Simon

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. invită Comisia să aibă în vedere 
posibilitatea de a înregistra doar o parte a 
unei inițiative în cazul în care o ICE nu 
intră în întregime în domeniul de 

5. invită Comisia să aibă în vedere 
posibilitatea de a înregistra doar o parte a 
unei inițiative în cazul în care o ICE nu 
intră în întregime în domeniul de 
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competență al Comisiei și să informeze 
organizatorii, în momentul înregistrării, cu 
privire la partea care poate fi înregistrată;

competență al Comisiei și să informeze 
organizatorii, în momentul înregistrării, cu 
privire la partea care poate fi înregistrată;
recunoaște că dialogul și angajarea într-o 
relație cu organizatorii de ICE sunt 
esențiale pe tot parcursul procesului;

Or. en

Amendamentul 58
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. invită Comisia să înregistreze, de 
asemenea, propunerile de ICE care 
solicită modificarea tratatului sau care 
solicită Comisiei să propună modificarea 
tratatului, pentru că aceste propuneri de 
ICE ar intra în cadrul competențelor 
Comisiei de a propune modificarea 
tratatului, în conformitate cu articolul 48 
alineatul (2) din TUE;

Or. en

Amendamentul 59
Siôn Simon

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. invită Comisia să simplifice utilizarea 
aplicației sale de colectare online a
semnăturilor și să pună la dispoziție, pe 
gratis, serverele sale pentru stocarea 
permanentă a semnăturilor online;

6. invită Comisia să simplifice utilizarea 
aplicației sale de colectare online a 
semnăturilor, îndeosebi pentru persoanele 
cu handicap, și să pună la dispoziție, în 
mod gratuit, serverele sale pentru stocarea 
permanentă a semnăturilor online, folosind 
bugetele UE existente;
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Or. en

Amendamentul 60
Josep-Maria Terricabras
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. invită Comisia să simplifice utilizarea 
aplicației sale de colectare online a 
semnăturilor și să pună la dispoziție, pe 
gratis, serverele sale pentru stocarea 
permanentă a semnăturilor online;

6. invită Comisia să simplifice utilizarea 
aplicației sale de colectare online a 
semnăturilor pentru ca aceasta să fie 
accesibilă persoanelor cu handicap și să 
pună la dispoziție, în mod gratuit, 
serverele sale pentru stocarea permanentă a 
semnăturilor online;

Or. en

Amendamentul 61
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jo Leinen

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6.invită Comisia să simplifice utilizarea 
aplicației sale de colectare online a 
semnăturilor și să pună la dispoziție, pe 
gratis, serverele sale pentru stocarea 
permanentă a semnăturilor online;

6. invită Comisia să simplifice utilizarea 
aplicației sale de colectare online a 
semnăturilor și să o facă mai accesibilă 
mai ales persoanelor cu handicap și să 
pună la dispoziție, pe gratis, serverele sale 
pentru stocarea permanentă a semnăturilor 
online;

Or. de

Amendamentul 62
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
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Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. invită Comisia să simplifice utilizarea 
aplicației sale de colectare online a 
semnăturilor și să pună la dispoziție, pe 
gratis, serverele sale pentru stocarea 
permanentă a semnăturilor online;

6. invită Comisia să simplifice utilizarea 
aplicației sale de colectare online a 
semnăturilor și să pună la dispoziție, în 
mod gratuit, serverele sale pentru stocarea 
permanentă a semnăturilor online și să 
simplifice OCS astfel încât adresele de e-
mail să poată fi colectate în mod opțional 
pe același ecran ca formularul de 
susținere, dar stocate într-o bază de date 
separată;

Or. en

Amendamentul 63
Josep-Maria Terricabras
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. subliniază importanța tehnologiei ca 
instrument de stimulare a participării 
cetățenilor; subliniază faptul că prin 
colectarea adreselor de e-mail 
organizatorii de ICE ar putea să 
informeze semnatarii cu privire la 
evoluția ICE pe care o semnează; invită 
Comisia, prin urmare, să modifice 
sistemul de colectare online pentru a 
permite colectarea de adrese de e-mail și 
să împărtășească aceste informații 
organizatorilor, dacă cetățenii sunt de 
acord cu acest lucru;

Or. en
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Amendamentul 64
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Siôn Simon, Jo Leinen

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. invită Comisia să reanalizeze problema 
debutului automat al perioadei de 
colectare a semnăturilor după
înregistrarea unei ICE și să permită 
organizatorilor să decidă cu privire la 
momentul în care aceasta ar trebui să 
înceapă;

7. solicită eliminarea automatizării dintre 
înregistrarea unei ICE și debutul perioadei 
de douăsprezece luni pentru colectarea 
semnăturilor, astfel încât să permită 
organizatorilor unei ICE să decidă cu 
privire la momentul în care doresc să 
înceapă colectarea semnăturilor;

Or. de

Amendamentul 65
Claudia Tapardel

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. invită Comisia să reanalizeze problema 
debutului automat al perioadei de 
colectare a semnăturilor după 
înregistrarea unei ICE și să permită 
organizatorilor să decidă cu privire la 
momentul în care aceasta ar trebui să 
înceapă;

7. invită Comisia să aibă în vedere 
posibilitatea de a înregistra doar o parte a 
unei inițiative în cazul în care o ICE nu 
intră în întregime în domeniul de 
competență al Comisiei și să informeze 
organizatorii, în momentul înregistrării,
cu privire la partea care poate fi 
înregistrată, dar nu mai târziu de 6 luni 
de la înregistrare;

Or. ro

Amendamentul 66
Ramón Jáuregui Atondo, Enrique Guerrero Salom

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. îndeamnă Comisia să introducă 
reformele necesare pentru a evita privarea 
anumitor grupuri de cetățeni, precum 
persoanele nevăzătoare sau cele care 
locuiesc în străinătate, de exercitarea 
dreptului lor de a sprijini inițiativele 
cetățenești, deoarece o astfel de excludere 
limitează egalitatea între cetățeni;

Or. es

Amendamentul 67
Charles Goerens, Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. invită Comisia să verifice dacă un 
termen specific pentru depunerea unei 
inițiative reușite, care a adunat numărul 
necesar de semnături, ar putea servi ca 
orientare atât pentru organizatori, cât și 
pentru Comisie;

Or. en

Amendamentul 68
Aldo Patriciello

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. salută propunerea Comitetului Economic 
și Social European de a furniza traduceri 
gratuite ale textelor ICE pentru a reduce 
astfel costurile de organizare a unei ICE și 
îl invită să stabilească cadrul operațional 

8. salută cu entuziasm propunerea 
Comitetului Economic și Social European 
de a furniza traduceri gratuite ale textelor 
ICE pentru a reduce astfel costurile de 
organizare a unei ICE și îl invită să 
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necesar în acest scop; stabilească cadrul operațional necesar în 
acest scop;

Or. it

Amendamentul 69
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. invită Comisia să deconteze 
cheltuielile tuturor membrilor comitetului 
inițiator al unei ICE, în vederea asigurării 
participării lor la audierea în Parlament; 

Or. it

Amendamentul 70
Josep-Maria Terricabras
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. consideră că este prea complicat pentru 
organizatori să furnizeze diferite date cu 
caracter personal pentru a sprijini o ICE în 
cele 28 de state membre, astfel cum este 
prevăzut în Regulamentul 211/2011 în 
temeiul diverselor dispoziții naționale, și
propune să se aibă în vedere instituirea 
unei cetățenii digitale a UE; invită, prin 
urmare, Comisia, să examineze această 
chestiune în cadrul agendei sale digitale;

9. consideră că este prea complicat pentru 
organizatori să furnizeze diferite date cu 
caracter personal pentru a sprijini o ICE în 
cele 28 de state membre, astfel cum este 
prevăzut în Regulamentul (UE)
nr. 211/2011 în temeiul diverselor 
dispoziții naționale; invită Comisia, prin 
urmare, să încurajeze statele membre să 
reducă cerințele privind datele și să 
elimine cerințele privind numărul de
identificare, cu excepția acelor state 
membre care au absolută nevoie de ele 
pentru a verifica semnăturile; propune, de 
asemenea, să se aibă în vedere instituirea 
unei cetățenii digitale a UE; invită, prin 
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urmare, Comisia, să examineze această 
chestiune în cadrul agendei sale digitale;

Or. en

Amendamentul 71
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Siôn Simon, Jo Leinen

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. consideră că este prea complicat pentru 
organizatori să furnizeze diferite date cu 
caracter personal pentru a sprijini o ICE în 
cele 28 de state membre, astfel cum este 
prevăzut în Regulamentul 211/2011 în 
temeiul diverselor dispoziții naționale, și 
propune să se aibă în vedere instituirea 
unei cetățenii digitale a UE; invită, prin 
urmare, Comisia, să examineze această 
chestiune în cadrul agendei sale digitale;

9. consideră că este prea complicat pentru 
organizatori să furnizeze diferite date cu 
caracter personal pentru a sprijini o ICE în 
cele 28 de state membre, astfel cum este 
prevăzut în Regulamentul (UE)
nr. 211/2011 în temeiul diverselor 
dispoziții naționale, și solicită 
introducerea unei proceduri uniforme 
privind colectarea semnăturilor; invită,
prin urmare, de urgență statele membre 
să renunțe la cerința de indicare a 
codurilor numerice personale pentru a 
putea semna, deoarece, pe de o parte, 
aceasta reprezintă o piedică birocratică 
absolut inutilă pentru colectarea de 
semnături, iar pe de altă parte nu este 
necesară pentru a verifica identitatea 
unui semnatar;

Or. de

Amendamentul 72
Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. consideră că este prea complicat pentru 
organizatori să furnizeze diferite date cu 

9. consideră că este prea complicat pentru 
organizatori să furnizeze diferite date cu 
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caracter personal pentru a sprijini o ICE în 
cele 28 de state membre, astfel cum este 
prevăzut în Regulamentul 211/2011 în 
temeiul diverselor dispoziții naționale, și 
propune să se aibă în vedere instituirea 
unei cetățenii digitale a UE; invită, prin 
urmare, Comisia, să examineze această 
chestiune în cadrul agendei sale digitale;

caracter personal pentru a sprijini o ICE în 
cele 28 de state membre, astfel cum este 
prevăzut în Regulamentul (UE)
nr. 211/2011 în temeiul diverselor 
dispoziții naționale, și propune să se aibă în 
vedere instituirea unei cetățenii digitale a 
UE, iar până la instituirea acesteia 
sugerează să se adopte o soluție 
intermediară, cu scopul de a rezolva 
problemele existente rezultate din 
înregistrarea multiplă; invită, prin urmare, 
Comisia, să examineze această chestiune în 
cadrul agendei sale digitale;

Or. es

Amendamentul 73
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. consideră că este prea complicat pentru 
organizatori să furnizeze diferite date cu 
caracter personal pentru a sprijini o ICE în 
cele 28 de state membre, astfel cum este 
prevăzut în Regulamentul 211/2011 în 
temeiul diverselor dispoziții naționale, și 
propune să se aibă în vedere instituirea 
unei cetățenii digitale a UE; invită, prin 
urmare, Comisia, să examineze această 
chestiune în cadrul agendei sale digitale;

9. consideră că este prea complicat pentru 
organizatori să furnizeze diferite date cu 
caracter personal pentru a sprijini o ICE în 
cele 28 de state membre, astfel cum este 
prevăzut în Regulamentul (UE)
nr. 211/2011 în temeiul diverselor 
dispoziții naționale, și propune să se aibă în 
vedere instituirea unei cetățenii digitale a 
UE; invită, prin urmare, Comisia, să 
examineze această chestiune în cadrul 
agendei sale digitale; subliniază
necesitatea de a se interveni între timp 
prin modificarea anexei III la 
Regulamentul (UE) nr. 211/2011 pentru a 
facilita uniformizarea naturii datelor 
colectate în diferite state membre pentru 
declarațiile de susținere;

Or. it
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Amendamentul 74
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. consideră că este prea complicat pentru 
organizatori să furnizeze diferite date cu 
caracter personal pentru a sprijini o ICE în 
cele 28 de state membre, astfel cum este 
prevăzut în Regulamentul 211/2011 în 
temeiul diverselor dispoziții naționale, și 
propune să se aibă în vedere instituirea 
unei cetățenii digitale a UE; invită, prin 
urmare, Comisia, să examineze această 
chestiune în cadrul agendei sale digitale;

9. consideră că este prea complicat pentru 
organizatori să furnizeze diferite date cu 
caracter personal pentru a sprijini o ICE în 
cele 28 de state membre, astfel cum este 
prevăzut în Regulamentul (UE)
nr. 211/2011 în temeiul diverselor 
dispoziții naționale, și propune să se aibă în 
vedere instituirea unei cetățenii digitale a 
UE; invită, prin urmare, Comisia, să 
examineze această chestiune în cadrul 
agendei sale digitale; încurajează, de 
asemenea, Comisia să negocieze în 
continuare cu statele membre pentru a 
obține cerințe mai ușor de îndeplinit, cu 
privire la numărul și varietatea datelor cu 
caracter personal; reamintește că 
aspectele importante din cadrul unei ICE 
sunt participarea și stabilirea 
programului de lucru, și nu propuneri 
obligatorii, și că cerințele ar trebui să fie, 
prin urmare, moderate și echilibrate; 
invită Comisia să solicite tuturor statelor 
membre să elimine cerințele privind 
numărul de identificare, acceptând ca pe 
parcursul unei perioade de tranziție să fie 
exceptate cele două țări care au absolută 
nevoie de acestea pentru a verifica 
semnăturile;

Or. en

Amendamentul 75
György Schöpflin

Propunere de rezoluție
Punctul 9
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. consideră că este prea complicat pentru 
organizatori să furnizeze diferite date cu 
caracter personal pentru a sprijini o ICE în 
cele 28 de state membre, astfel cum este 
prevăzut în Regulamentul 211/2011 în 
temeiul diverselor dispoziții naționale, și 
propune să se aibă în vedere instituirea 
unei cetățenii digitale a UE; invită, prin 
urmare, Comisia, să examineze această 
chestiune în cadrul agendei sale digitale;

9. consideră că este prea complicat pentru 
organizatori să furnizeze diferite date cu 
caracter personal pentru a sprijini o ICE în 
cele 28 de state membre, astfel cum este 
prevăzut în Regulamentul (UE)
nr. 211/2011 în temeiul diverselor 
dispoziții naționale, și propune să se aibă în 
vedere instituirea unei cetățenii digitale a 
UE; invită, prin urmare, Comisia, să
examineze de urgență această chestiune în 
cadrul agendei sale digitale;

Or. en

Amendamentul 76
Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. ia în considerare posibilitatea de a 
recomanda statelor membre să reducă 
vârsta minimă de participare de la 18 ani 
la 16 ani;

Or. es

Amendamentul 77
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Siôn Simon, Jo Leinen

Propunere de rezoluție
Punctul 9a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. solicită modificarea cerințelor impuse 
semnatarilor în conformitate cu 
articolul 3 alineatul (4) și faptul ca vârsta 
minimă pentru a avea dreptul de a sprijini 
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o ICE să nu fie legată de vârsta necesară 
pentru a exercita dreptul de vot activ 
pentru Parlamentul European, ci să fie 
stabilită unitar la nivelul Uniunii 
Europene la 16 ani, pentru a le acorda 
mai ales tinerilor posibilitatea de a 
participa în mod activ la modelarea 
proiectului european;

Or. de

Amendamentul 78
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. invită Comisia să solicite statelor 
membre să reducă vârsta pentru 
acordarea de sprijin ICE la 16 ani, astfel 
cum se este cazul în prezent în mod legal 
în Austria;

Or. en

Amendamentul 79
Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo

Propunere de rezoluție
Punctul 9 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9b. consideră că participarea la o 
inițiativă cetățenească europeană nu ar 
trebui limitată doar la resortisanții unui 
stat membru, ci ar trebui să îi includă și 
pe rezidenții care dovedesc șederea într-
un stat membru pe o perioadă mai mare 
de 5 ani;

Or. es
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Amendamentul 80
Josep-Maria Terricabras
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. ia act de problema delicată a 
responsabilității personale a organizatorilor 
în ceea ce privește protecția datelor în 
cadrul colectării datelor cu caracter 
personal ale semnatarilor și propune 
reducerea cantității de date solicitate sau 
extinderea responsabilității la nivelul 
organizatorilor voluntari, precum și 
modificarea formulării articolului 13, 
referitor la responsabilitate, din 
Regulamentul 211/2011 pentru a preciza 
în mod clar faptul că responsabilitatea 
personală nu este ilimitată; propune, în 
acest sens, să se ia drept exemplu 
articolul 3 din Directiva 2008/99/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 19 noiembrie 2008 privind protecția 
mediului prin intermediul dreptului penal 
pentru a se stabili că organizatorii sunt 
responsabili pentru actele care sunt 
contrare legii și sunt săvârșite cu intenție 
sau cel puțin din neglijență gravă;

10. ia act de problema delicată a 
responsabilității personale a organizatorilor 
în ceea ce privește protecția datelor în 
cadrul colectării datelor cu caracter 
personal ale semnatarilor și propune 
reducerea cantității de date și crearea unui 
statut juridic european pentru comitetul 
cetățenilor;

Or. en

Amendamentul 81
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. ia act de problema delicată a 
responsabilității personale a organizatorilor 

10. ia act de problema delicată a 
responsabilității personale a organizatorilor 
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în ceea ce privește protecția datelor în 
cadrul colectării datelor cu caracter 
personal ale semnatarilor și propune 
reducerea cantității de date solicitate sau 
extinderea responsabilității la nivelul 
organizatorilor voluntari, precum și 
modificarea formulării articolului 13, 
referitor la responsabilitate, din 
Regulamentul 211/2011 pentru a preciza 
în mod clar faptul că responsabilitatea 
personală nu este ilimitată; propune, în 
acest sens, să se ia drept exemplu 
articolul 3 din Directiva 2008/99/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 19 noiembrie 2008 privind protecția 
mediului prin intermediul dreptului penal 
pentru a se stabili că organizatorii sunt 
responsabili pentru actele care sunt 
contrare legii și sunt săvârșite cu intenție 
sau cel puțin din neglijență gravă;

în ceea ce privește protecția datelor în 
cadrul colectării datelor cu caracter 
personal ale semnatarilor și propune 
reducerea cantității de date solicitate, 
precum și modificarea formulării 
articolului 13, referitor la responsabilitate, 
din Regulamentul (UE) nr. 211/2011 
pentru a preciza în mod clar faptul că 
responsabilitatea personală nu este 
nelimitată; propune ca, în acest sens, 
comitetele cetățenilor să poată obține 
personalitate juridică și ca textul 
Regulamentului să fie reformulat luând
drept exemplu articolul 3 din 
Directiva 2008/99/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
19 noiembrie 2008 privind protecția
mediului prin intermediul dreptului penal 
pentru a se stabili că organizatorii sunt 
responsabili pentru actele care sunt 
„contrare legii și sunt săvârșite cu intenție 
sau cel puțin din neglijență gravă”;

Or. de

Amendamentul 82
Kazimierz Michał Ujazdowski

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. ia act de problema delicată a 
responsabilității personale a organizatorilor 
în ceea ce privește protecția datelor în 
cadrul colectării datelor cu caracter 
personal ale semnatarilor și propune 
reducerea cantității de date solicitate sau 
extinderea responsabilității la nivelul 
organizatorilor voluntari, precum și 
modificarea formulării articolului 13, 
referitor la responsabilitate, din 
Regulamentul 211/2011 pentru a preciza 
în mod clar faptul că responsabilitatea 
personală nu este ilimitată; propune, în 

10. ia act de problema delicată a 
responsabilității personale a organizatorilor 
în ceea ce privește protecția datelor în 
cadrul colectării datelor cu caracter 
personal ale semnatarilor și propune 
reducerea cantității de date solicitate, 
precum și modificarea formulării 
articolului 13, referitor la responsabilitate, 
din Regulamentul 211/2011 pentru a 
preciza în mod clar faptul că 
responsabilitatea personală nu este 
nelimitată; propune, în acest sens, să se ia 
drept exemplu articolul 3 din 
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acest sens, să se ia drept exemplu 
articolul 3 din Directiva 2008/99/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 19 noiembrie 2008 privind protecția 
mediului prin intermediul dreptului penal 
pentru a se stabili că organizatorii sunt 
responsabili pentru actele care sunt 
contrare legii și sunt săvârșite cu intenție 
sau cel puțin din neglijență gravă;

Directiva 2008/99/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
19 noiembrie 2008 privind protecția 
mediului prin intermediul dreptului penal 
pentru a se stabili că organizatorii sunt 
responsabili pentru actele care sunt 
contrare legii și sunt săvârșite cu intenție 
sau cel puțin din neglijență gravă;

Or. pl

Amendamentul 83
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. propune ca perioada de care dispun 
statele membre pentru a certifica sistemul 
de colectare online să fie extinsă la două 
luni (în loc de o lună), iar perioada de 
colectare a declarațiilor de susținere de 
către organizatori la 18 luni (în loc de 
12 luni);

eliminat

Or. de

Amendamentul 84
Claudia Tapardel

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. propune ca perioada de care dispun 
statele membre pentru a certifica sistemul 
de colectare online să fie extinsă la două
luni (în loc de o lună), iar perioada de 
colectare a declarațiilor de susținere de 
către organizatori la 18 luni (în loc de 

11. propune ca perioada de care dispun 
statele membre pentru a certifica sistemul 
de colectare online să fie extinsă la trei luni 
(în loc de o lună), iar perioada de colectare 
a declarațiilor de susținere de către 
organizatori la 18 luni (în loc de 12 luni);
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12 luni);

Or. ro

Amendamentul 85
Josep-Maria Terricabras
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. invită statele membre să dea dovadă 
de flexibilitate atunci când verifică 
declarațiile de susținere a unei ICE care 
depășește cu puțin pragul de 1 milion de 
semnături pentru a face posibilă 
depunerea acesteia;

eliminat

Or. en

Amendamentul 86
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. invită statele membre să dea dovadă 
de flexibilitate atunci când verifică 
declarațiile de susținere a unei ICE care 
depășește cu puțin pragul de 1 milion de 
semnături pentru a face posibilă 
depunerea acesteia;

eliminat

Or. de

Amendamentul 87
György Schöpflin
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Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. invită statele membre să dea dovadă 
de flexibilitate atunci când verifică 
declarațiile de susținere a unei ICE care 
depășește cu puțin pragul de 1 milion de 
semnături pentru a face posibilă 
depunerea acesteia;

12. încurajează Comisia și statele membre 
să prezinte cerințe mai ușor de utilizat și 
mai armonizate în colectarea datelor; 

Or. en

Amendamentul 88
Siôn Simon

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. invită statele membre să dea dovadă de 
flexibilitate atunci când verifică declarațiile 
de susținere a unei ICE care depășește cu 
puțin pragul de 1 milion de semnături 
pentru a face posibilă depunerea acesteia;

12. încurajează statele membre să dea 
dovadă de flexibilitate atunci când verifică 
declarațiile de susținere a unei ICE care 
depășește cu puțin pragul de 1 milion de 
semnături pentru a transmite depunerea 
acesteia;

Or. en

Amendamentul 89
Nicola Caputo

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. invită statele membre să dea dovadă de 
flexibilitate atunci când verifică 
declarațiile de susținere a unei ICE care 
depășește cu puțin pragul de 1 milion de 
semnături pentru a face posibilă depunerea 

12. invită statele membre să utilizeze 
criterii generale și care respectă voința 
cetățenilor atunci când verifică declarațiile 
de susținere a unei ICE care depășește cu 
puțin pragul de 1 milion de semnături 
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acesteia;; pentru a face posibilă depunerea acesteia;

Or. it

Amendamentul 90
Aldo Patriciello

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. invită statele membre să dea dovadă de 
flexibilitate atunci când verifică declarațiile 
de susținere a unei ICE care depășește cu 
puțin pragul de 1 milion de semnături 
pentru a face posibilă depunerea acesteia;;

12. invită statele membre să dea dovadă de 
mai multă flexibilitate atunci când verifică 
declarațiile de susținere a unei ICE care 
depășește cu puțin pragul de 1 milion de 
semnături pentru a face posibilă depunerea 
acesteia;

Or. it

Amendamentul 91
Morten Messerschmidt

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. invită statele membre să dea dovadă de 
flexibilitate atunci când verifică declarațiile 
de susținere a unei ICE care depășește cu 
puțin pragul de 1 milion de semnături 
pentru a face posibilă depunerea acesteia;

12. invită statele membre să dea dovadă de 
flexibilitate atunci când verifică declarațiile 
de susținere a unei ICE care depășește cu 
puțin pragul de 1 milion de semnături 
pentru a face posibilă depunerea acesteia; 
solicită, în orice caz, autorităților 
naționale competente să raporteze 
periodic comisiilor pentru afaceri 
europene ale parlamentelor naționale cu 
privire la ICE pentru care colectarea de 
semnături este în curs și care au atins 
deja un număr semnificativ de semnături;

Or. fr
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Amendamentul 92
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. invită statele membre să dea dovadă de 
flexibilitate atunci când verifică declarațiile 
de susținere a unei ICE care depășește cu 
puțin pragul de 1 milion de semnături 
pentru a face posibilă depunerea acesteia;

12. invită statele membre să dea dovadă de 
flexibilitate atunci când verifică declarațiile 
de susținere a unei ICE care depășește cu 
puțin pragul de 1 milion de semnături 
pentru a face posibilă depunerea acesteia; 
invită statele membre să simplifice și să își 
armonizeze propriile proceduri; îndeamnă 
Comisia să propună o revizuire a 
Regulamentului (UE) nr. 211/2011 care 
să vizeze garantarea posibilității ca 
cetățenii să semneze o ICE și în țara lor 
de reședință;

Or. en

Amendamentul 93
Ramón Jáuregui Atondo, Enrique Guerrero Salom

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. îndeamnă Comisia și statele membre 
să ia în considerare includerea în 
Regulamentul (UE) nr. 211/2011 a unei 
proceduri administrative complementare 
care să vizeze inițiativele respinse pe 
motiv că nu se încadrează în domeniul de 
competență al Comisiei, dar care, datorită 
interesului public suscitat, ar putea fi 
promovate prin alte instrumente de 
politică, precum recomandări ale statelor 
membre, avize etc., cu scopul de a evita 
frustrarea inițiativelor cetățenești 
valoroase și de a consolida participarea 
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cetățenească democratică;

Or. es

Amendamentul 94
Josep-Maria Terricabras
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită Comisia să revizuiască 
formularea articolului 10 alineatul (1) 
litera (c) din Regulamentul 211/2011
pentru a permite desfășurarea unor acțiuni 
adecvate în urma unei ICE reușite, inclusiv 
a unei dezbateri parlamentare plenare, 
urmate de un vot cu privire la ICE; 
îndeamnă Comisia să înceapă pregătirea 
unui act juridic cu privire la ICE reușite în 
termen de 12 luni de la acceptarea
acestora;

13. invită Comisia să revizuiască 
formularea articolului 10 alineatul (1) 
litera (c) din Regulamentul (UE)
nr. 211/2011 pentru a permite desfășurarea 
unor acțiuni adecvate în urma unei ICE 
reușite; îndeamnă Comisia să înceapă 
pregătirea unui act juridic cu privire la ICE 
reușite în termen de 12 luni de la 
depunerea acestora; în cazul în care 
Comisia nu furnizează o propunere 
legislativă în această perioadă, comisia de 
resort a Parlamentului European va iniția 
un raport din inițiativă legislativă, al 
cărui raportor ales consultă organizatorii 
ICE într-o altă audiere; solicită 
Parlamentului European să își modifice 
în consecință Regulamentul de 
procedură;

Or. en

Amendamentul 95
Kazimierz Michał Ujazdowski

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită Comisia să revizuiască 
formularea articolului 10 alineatul (1) 

13. invită Comisia să revizuiască 
formularea articolului 10 alineatul (1) 



AM\1062038RO.doc 51/67 PE557.247v01-00

RO

litera (c) din Regulamentul 211/2011
pentru a desfășurarea unor acțiuni 
adecvate în urma unei ICE reușite, 
inclusiv a unei dezbateri parlamentare 
plenare, urmate de un vot cu privire la 
ICE; îndeamnă Comisia să înceapă
pregătirea unui act juridic cu privire la ICE 
reușite în termen de 12 luni de la 
acceptarea acestora;

litera (c) din Regulamentul (UE)
nr. 211/2011 pentru a elimina practica
deciziilor arbitrare de neacceptare a ICE 
și pentru a permite urmărirea ICE 
reușite; subliniază faptul că pregătirea 
unui act juridic cu privire la ICE reușite 
trebuie să fie neapărat în derulare în 
termen de 12 luni de la acceptarea acestora;

Or. pl

Amendamentul 96
Morten Messerschmidt

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită Comisia să revizuiască 
formularea articolului 10 alineatul (1) 
litera (c) din Regulamentul 211/2011
pentru a permite desfășurarea unor 
acțiuni adecvate în urma unei ICE 
reușite, inclusiv a unei dezbateri 
parlamentare plenare, urmate de un vot 
cu privire la ICE; îndeamnă Comisia să 
înceapă pregătirea unui act juridic cu 
privire la ICE reușite în termen de 12 luni 
de la acceptarea acestora;

13. îndeamnă Comisia să revizuiască 
formularea articolului 10 alineatul (1) 
litera (c) din Regulamentul (UE)
nr. 211/2011 pentru a se da curs în mod 
eficient și eficace oricărei inițiative care a 
strâns cel puțin un milion de semnături 
provenite din cel puțin un sfert din statele 
membre, în special prin transmiterea către 
parlamentele naționale pentru aviz,
urmată de o dezbatere și un vot în 
Parlamentul European în sesiune 
plenară; îndeamnă Comisia să înceapă 
pregătirea unui act juridic cu privire la ICE 
reușite în termen de 12 luni de la 
acceptarea acestora;

Or. fr

Amendamentul 97
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Siôn Simon, Jo Leinen

Propunere de rezoluție
Punctul 13
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită Comisia să revizuiască 
formularea articolului 10 alineatul (1) 
litera (c) din Regulamentul 211/2011
pentru a permite desfășurarea unor acțiuni 
adecvate în urma unei ICE reușite, inclusiv 
a unei dezbateri parlamentare plenare, 
urmate de un vot cu privire la ICE; 
îndeamnă Comisia să înceapă pregătirea 
unui act juridic cu privire la ICE reușite în 
termen de 12 luni de la acceptarea 
acestora;

13. invită Comisia să revizuiască 
formularea articolului 10 alineatul (1) 
litera (c) din Regulamentul (UE)
nr. 211/2011 pentru a permite desfășurarea 
unor acțiuni aprofundate în urma unei ICE 
reușite, inclusiv a unei dezbateri 
parlamentare plenare cu privire la ICE; 
îndeamnă Comisia să înceapă pregătirea 
unui act juridic cu privire la ICE reușite în 
termen de 12 luni de la emiterea unui aviz 
pozitiv din partea Comisiei;

Or. de

Amendamentul 98
Claudia Tapardel

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită Comisia să revizuiască 
formularea articolului 10 alineatul (1) 
litera (c) din Regulamentul 211/2011
pentru a permite desfășurarea unor acțiuni 
adecvate în urma unei ICE reușite, inclusiv 
a unei dezbateri parlamentare plenare, 
urmate de un vot cu privire la ICE; 
îndeamnă Comisia să înceapă pregătirea 
unui act juridic cu privire la ICE reușite în 
termen de 12 luni de la acceptarea acestora;

13. invită Comisia să revizuiască 
formularea articolului 10 alineatul (1) 
litera (c) din Regulamentul (UE)
nr. 211/2011 pentru a permite desfășurarea 
unor acțiuni adecvate în urma unei ICE 
reușite, inclusiv a unei dezbateri 
parlamentare plenare, urmate de un vot cu 
privire la ICE; îndeamnă Comisia să 
înceapă pregătirea unui act juridic cu 
privire la ICE reușite în termen de 6 luni de 
la acceptarea acestora;

Or. ro

Amendamentul 99
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 13
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită Comisia să revizuiască 
formularea articolului 10 alineatul (1) 
litera (c) din Regulamentul 211/2011
pentru a permite desfășurarea unor acțiuni 
adecvate în urma unei ICE reușite, inclusiv 
a unei dezbateri parlamentare plenare, 
urmate de un vot cu privire la ICE; 
îndeamnă Comisia să înceapă pregătirea 
unui act juridic cu privire la ICE reușite în 
termen de 12 luni de la acceptarea acestora;

13. invită Comisia să revizuiască 
formularea articolului 10 alineatul (1) 
litera (c) din Regulamentul (UE)
nr. 211/2011 pentru a permite desfășurarea 
unor acțiuni adecvate în urma unei ICE 
reușite, inclusiv a unei dezbateri 
parlamentare plenare; îndeamnă Comisia 
să înceapă pregătirea unui act juridic sau a 
acțiunii solicitate cu privire la ICE reușite 
în termen de 12 luni de la acceptarea 
acestora;

(Votul parlamentar se poate dovedi a fi o 
armă cu două tăișuri. În fapt, un vot 
împotrivă în plenul Parlamentului ar putea 
afecta evaluarea efectuată ulterior de către 
Comisie. În acest mod ar prevala modelul 
de democrație reprezentativă indirectă 
asupra democrației directe.)

Or. it

Amendamentul 100
Sylvie Goulard, Charles Goerens

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită Comisia să revizuiască 
formularea articolului 10 alineatul (1) 
litera (c) din Regulamentul 211/2011
pentru a permite desfășurarea unor acțiuni 
adecvate în urma unei ICE reușite, inclusiv 
a unei dezbateri parlamentare plenare, 
urmate de un vot cu privire la ICE; 
îndeamnă Comisia să înceapă pregătirea 
unui act juridic cu privire la ICE reușite în 
termen de 12 luni de la acceptarea acestora;

13. invită Comisia să revizuiască 
formularea articolului 10 alineatul (1) 
litera (c) din Regulamentul (UE)
nr. 211/2011 pentru a permite desfășurarea 
unor acțiuni adecvate în urma unei ICE 
reușite, inclusiv, dacă este cazul, a unei 
dezbateri parlamentare plenare, urmate de 
un vot cu privire la ICE; îndeamnă Comisia 
să înceapă pregătirea unui act juridic cu 
privire la ICE reușite în termen de 12 luni 
de la acceptarea acestora;

Or. en
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Amendamentul 101
Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. solicită consolidarea viabilității 
inițiativelor cetățenești care nu au obținut 
un milion de semnături, dar ale căror 
propuneri au beneficiat de sprijinul unui 
sfert din numărul statelor membre;

Or. es

Amendamentul 102
Morten Messerschmidt

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. solicită Comisiei să revizuiască 
modul de redactare a articolului 10 din 
Regulamentul (UE) nr. 211/2011, astfel 
încât toate inițiativele cetățenești care 
îndeplinesc condițiile prevăzute la 
articolul 11 alineatul 4 din TUE și pentru 
care a decis să nu prezinte o propunere să 
aibă posibilitatea de a fi dezbătute în 
Parlamentul European și supuse, ulterior, 
unui vot și, dacă este necesar, în urma 
avizului parlamentelor naționale;

Or. fr

Amendamentul 103
Sylvie Goulard, Charles Goerens
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Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că, pentru a sublinia 
dimensiunea politică a ICE, ar trebui 
organizată o audiere publică în temeiul 
articolului 11 din Regulamentul 211/2011, 
care să permită organizatorilor să poarte un 
dialog cu deputații în Parlamentul 
European; subliniază că audierile cu 
privire la ICE ar trebui organizate de o 
comisie neutră, care nu deține principala 
competență pentru chestiunile care fac 
obiectul acestora;

14. consideră că, pentru a sublinia 
dimensiunea politică a ICE, ar trebui 
organizată o audiere publică în temeiul 
articolului 11 din Regulamentul (UE)
nr. 211/2011, care să permită 
organizatorilor să poarte un dialog cu 
deputații în Parlamentul European;

Or. en

Amendamentul 104
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că, pentru a sublinia 
dimensiunea politică a ICE, ar trebui 
organizată o audiere publică în temeiul 
articolului 11 din Regulamentul 211/2011, 
care să permită organizatorilor să poarte un 
dialog cu deputații în Parlamentul 
European; subliniază că audierile cu privire 
la ICE ar trebui organizate de o comisie 
neutră, care nu deține principala 
competență pentru chestiunile care fac 
obiectul acestora;

14. consideră că, pentru a sublinia 
dimensiunea politică a ICE, ar trebui 
organizată o audiere publică în temeiul 
articolului 11 din Regulamentul (UE)
nr. 211/2011, care să permită 
organizatorilor să poarte un dialog cu 
deputații în Parlamentul European; 
subliniază că audierile cu privire la ICE ar 
trebui organizate sub egida unei comisii
„neutre”, care nu deține principala 
competență privind conținutul pentru 
chestiunile care fac obiectul acestora și că, 
în plus, ar trebui implicați întotdeauna și 
experți externi;

Or. de
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Amendamentul 105
Siôn Simon

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că, pentru a sublinia 
dimensiunea politică a ICE, ar trebui 
organizată o audiere publică în temeiul 
articolului 11 din Regulamentul 211/2011, 
care să permită organizatorilor să poarte un 
dialog cu deputații în Parlamentul 
European; subliniază că audierile cu privire 
la ICE ar trebui organizate de o comisie 
neutră, care nu deține principala 
competență pentru chestiunile care fac 
obiectul acestora;

14. consideră că, pentru a sublinia 
dimensiunea politică a ICE, ar trebui 
organizată o audiere publică în temeiul 
articolului 11 din Regulamentul (UE)
nr. 211/2011, care să permită 
organizatorilor să poarte un dialog cu 
deputații în Parlamentul European și cu 
funcționarii competenți din cadrul 
Comisiei; subliniază că audierile cu privire 
la ICE ar trebui organizate de o comisie 
neutră, care nu deține principala 
competență pentru chestiunile care fac 
obiectul acestora;

Or. en

Amendamentul 106
Morten Messerschmidt

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că, pentru a sublinia 
dimensiunea politică a ICE, ar trebui 
organizată o audiere publică în temeiul 
articolului 11 din Regulamentul 211/2011, 
care să permită organizatorilor să poarte un 
dialog cu deputații în Parlamentul 
European; subliniază că audierile cu privire 
la ICE ar trebui organizate de o comisie 
neutră, care nu deține principala 
competență pentru chestiunile care fac 
obiectul acestora;

14. consideră că, pentru a sublinia 
dimensiunea politică a ICE, ar trebui 
organizată o audiere publică în temeiul 
articolului 11 din Regulamentul (UE)
nr. 211/2011, care să permită 
organizatorilor să poarte un dialog cu 
deputații în Parlamentul European și cu 
deputații în parlamentele naționale în 
cauză; subliniază că audierile cu privire la 
ICE ar trebui organizate de o comisie 
neutră, care nu deține principala 
competență pentru chestiunile care fac 
obiectul acestora;
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Or. fr

Amendamentul 107
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că, pentru a sublinia 
dimensiunea politică a ICE, ar trebui 
organizată o audiere publică în temeiul 
articolului 11 din Regulamentul 211/2011, 
care să permită organizatorilor să poarte un 
dialog cu deputații în Parlamentul 
European; subliniază că audierile cu privire 
la ICE ar trebui organizate de o comisie 
neutră, care nu deține principala 
competență pentru chestiunile care fac 
obiectul acestora;

14. consideră că, pentru a sublinia 
dimensiunea politică a ICE, ar trebui 
organizată o audiere publică în temeiul 
articolului 11 din Regulamentul (UE)
nr. 211/2011, care să permită 
organizatorilor să poarte un dialog cu 
deputații în Parlamentul European; 
subliniază că audierile cu privire la ICE ar 
trebui organizate de o comisie neutră, care 
nu deține principala competență pentru 
chestiunile care fac obiectul acestora; 
subliniază faptul că în timp ce 
organizatorilor de ICE ar trebui să li se 
acorde spațiul pe care îl merită pentru 
prezentarea cazului lor, ar putea fi util ca 
părți interesate și experți externi să fie 
implicați, de asemenea, într-un stadiu 
incipient al discuțiilor; în acest scop, 
Comisia este invitată să utilizeze 
instrumente suplimentare de participare, 
astfel cum se prevede la articolul 11 din 
Tratatul de la Lisabona (de exemplu, 
consultarea online), și să prelungească, în 
acest sens, de la 3 la 5 luni termenul 
pentru un răspunsul Comisiei; este de 
părere că un vicepreședinte al 
Parlamentului European ar trebui să fie 
responsabil de organizarea audierilor 
privind ICE;

Or. en

Amendamentul 108
Claudia Tapardel
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Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că, pentru a sublinia 
dimensiunea politică a ICE, ar trebui 
organizată o audiere publică în temeiul 
articolului 11 din Regulamentul 211/2011, 
care să permită organizatorilor să poarte un 
dialog cu deputații în Parlamentul 
European; subliniază că audierile cu privire 
la ICE ar trebui organizate de o comisie 
neutră, care nu deține principala 
competență pentru chestiunile care fac 
obiectul acestora;

14. consideră că, pentru a sublinia 
dimensiunea politică a ICE, ar trebui 
organizată o audiere publică în temeiul 
articolului 11 din Regulamentul (UE) 
nr. 211/2011, care să permită 
organizatorilor să poarte un dialog cu 
deputații în Parlamentul European; 
subliniază că audierile cu privire la ICE ar 
trebui organizate de o comisie neutră, care 
nu deține principala competență pentru 
chestiunile care fac obiectul acestora; și 
care să includă în mod obligatoriu 
reprezentanți ai comisiilor pentru Afaceri 
Constituționale, Petiții, Afaceri Juridice, 
Libertăți Civile, Justiție și Afaceri 
Interne;

Or. ro

Amendamentul 109
Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. îndeamnă organizatorii și instituțiile, 
dar în special Comisia, să nu limiteze 
contactele între persoanele implicate la 
faza preliminară depunerii inițiativelor și 
să acționeze în condiții de transparență 
sporită în faza ulterioară acceptării unei 
inițiative;

Or. es

Amendamentul 110
Josep-Maria Terricabras
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. consideră că, pentru o utilizare 
corespunzătoare a acestui instrument de 
democrație participativă de către cetățeni 
și pentru a preveni o eventuală utilizare 
abuzivă a acestuia în alte interese private, 
este fundamental să se sporească 
transparența și calitatea verificărilor 
asupra finanțării și a sponsorizării ICE;

Or. en

Amendamentul 111
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. în temeiul articolului 225 din TFUE, 
solicită Parlamentului și comisiilor sale, 
dacă este necesar, să revendice dreptul de 
a solicita Comisiei să prezinte o 
propunere care ia în considerare 
conținutul oricărei ICE reușite;

Or. en

Amendamentul 112
Siôn Simon

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită Comisia să analizeze 
posibilitatea finanțării ICE de la bugetul

15. invită Comisia să analizeze 
posibilitatea finanțării ICE de la bugetele
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UE, prin intermediul unor programe 
europene precum „Europa pentru cetățeni” 
și „Drepturi, egalitate și cetățenie”, având 
în vedere că există o nevoie reală de 
sprijinire financiară a organizării ICE și că 
au fost prezentate numeroase amendamente 
la bugetul UE în acest sens;

UE existente, prin intermediul unor 
programe europene precum „Europa pentru 
cetățeni” și „Drepturi, egalitate și 
cetățenie”, ținând seama de faptul că 
există o nevoie reală de sprijinire 
financiară a organizării ICE și că au fost 
prezentate numeroase amendamente la 
bugetul UE în acest sens;

Or. en

Amendamentul 113
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită Comisia să analizeze 
posibilitatea finanțării ICE de la bugetul 
UE, prin intermediul unor programe 
europene precum „Europa pentru cetățeni” 
și „Drepturi, egalitate și cetățenie”, având 
în vedere că există o nevoie reală de 
sprijinire financiară a organizării ICE și că 
au fost prezentate numeroase amendamente 
la bugetul UE în acest sens;

15. invită Comisia să analizeze 
posibilitatea de a sprijini financiar ICE de 
la bugetul UE, prin intermediul unor 
programe europene precum „Europa pentru 
cetățeni” și „Drepturi, egalitate și 
cetățenie”, având în vedere că există o 
nevoie reală de sprijinire financiară a 
organizării ICE și că au fost prezentate 
numeroase amendamente la bugetul UE în 
acest sens;

Or. de

Amendamentul 114
Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită Comisia să analizeze 
posibilitatea finanțării ICE de la bugetul 
UE, prin intermediul unor programe 
europene precum „Europa pentru cetățeni” 

15. invită Comisia să analizeze 
posibilitatea finanțării ICE de la bugetul 
UE, prin intermediul unor programe 
europene precum „Europa pentru cetățeni” 
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și „Drepturi, egalitate și cetățenie”, având 
în vedere că există o nevoie reală de 
sprijinire financiară a organizării ICE și că 
au fost prezentate numeroase amendamente 
la bugetul UE în acest sens;

și „Drepturi, egalitate și cetățenie”, având 
în vedere că trebuie garantată egalitatea 
între cetățeni și că există o nevoie reală de 
sprijinire financiară a organizării ICE și că 
au fost prezentate numeroase amendamente 
la bugetul UE în acest sens;

Or. es

Amendamentul 115
Kazimierz Michał Ujazdowski

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită Comisia să analizeze 
posibilitatea finanțării ICE de la bugetul 
UE, prin intermediul unor programe 
europene precum „Europa pentru cetățeni” 
și „Drepturi, egalitate și cetățenie”, având 
în vedere că există o nevoie reală de 
sprijinire financiară a organizării ICE și că 
au fost prezentate numeroase amendamente 
la bugetul UE în acest sens;

15. invită Comisia să analizeze 
posibilitatea finanțării ICE de la bugetul 
UE, prin intermediul unor programe 
europene precum „Europa pentru cetățeni” 
și „Drepturi, egalitate și cetățenie”, 
inclusiv posibilitatea finanțării de 
programe radio și de televiziune 
promoționale, având în vedere că există o 
nevoie reală de sprijinire financiară a 
organizării ICE și că au fost prezentate 
numeroase amendamente la bugetul UE în 
acest sens;

Or. pl

Amendamentul 116
György Schöpflin

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită Comisia să analizeze 
posibilitatea finanțării ICE de la bugetul 
UE, prin intermediul unor programe 
europene precum „Europa pentru cetățeni” 

15. invită Comisia să analizeze 
posibilitatea finanțării ICE de la bugetul 
UE, prin intermediul unor programe 
europene precum „Europa pentru cetățeni” 
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și „Drepturi, egalitate și cetățenie”, având 
în vedere că există o nevoie reală de 
sprijinire financiară a organizării ICE și că 
au fost prezentate numeroase amendamente 
la bugetul UE în acest sens;

și „Drepturi, egalitate și cetățenie”, având 
în vedere că există o nevoie reală de 
sprijinire financiară a organizării ICE și că 
au fost prezentate numeroase amendamente 
la bugetul UE în acest sens; și, în acest 
sens, îndeamnă Comisia să maximizeze 
comunicarea cu privire la acest 
instrument, cu scopul de a aduce existența 
sa în atenția cetățenilor la o scară cât mai 
largă;

Or. en

Amendamentul 117
Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. solicită un angajament mai ferm din 
partea instituțiilor, cu scopul diseminării 
ICE în rândul cetățenilor Uniunii;

Or. es

Amendamentul 118
Nicola Caputo

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15b. invită Comisia să ia în considerare 
posibilitatea facilitării utilizării ICE prin 
implementarea platformelor și a 
instrumentelor TIC pertinente, precum și 
prin asigurarea unor canale de informații 
și de utilizare destinate utilizatorilor cu 
handicap sau cu competențe digitale 
reduse, astfel încât acest instrument să fie 
cât mai incluziv;
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Or. it

Amendamentul 119
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. încurajează Comisia să desfășoare o 
campanie media pentru sensibilizarea 
opiniei publice și a mass-mediei; 
subliniază necesitatea modificării bugetul 
UE în cadrul evaluării intermediare, 
astfel încât să se ofere Comisiei resursele 
financiare necesare pentru a desfășura o 
campanie mass-media eficientă și amplă 
de sporire a conștientizării publicului și a 
mass-mediei cu privire la ICE;

Or. en

Amendamentul 120
Nicola Caputo

Propunere de rezoluție
Punctul 15 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15b. solicită Comisiei să combată prin 
orice mijloace preventive, inclusiv prin 
instrumente online, furtul informațiilor 
sensibile referitoare la semnatari, în 
special atunci când acestea sunt 
gestionate sub formă de date agregate;

Or. it

Amendamentul 121
Siôn Simon
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Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. salută raportul Comisiei de la 
1 aprilie 2015 privind ICE și o îndeamnă
să prevadă, în cadrul revizuirii acestui 
instrument, că, atunci când se consideră că 
o ICE este încheiată cu succes, sunt puse în 
aplicare toate măsurile juridice relevante;

16. salută raportul Comisiei de la 
31 martie 2015 privind ICE; Comisia ar 
trebui să se transforme inițiativa 
cetățenească europeană, astfel încât 
aceasta să fie percepută pozitiv ca un 
instrument prin care cetățenii să 
influențeze legislația europeană; prin 
urmare, ICE ar trebui să promoveze 
dialogul și procesul de angajare într-o 
relație cu cetățenii pentru a facilita 
constituirea de astfel de inițiative; invită 
Comisia să prevadă, în cadrul revizuirii 
acestui instrument, că, atunci când se 
consideră că o ICE este încheiată cu 
succes, sunt puse în aplicare toate măsurile 
juridice relevante;

Or. en

Amendamentul 122
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. salută raportul Comisiei de la 
9 martie 2015 privind ICE și o îndeamnă 
să prevadă, în cadrul revizuirii acestui 
instrument, că, atunci când se consideră că 
o ICE este încheiată cu succes, sunt puse în 
aplicare toate măsurile juridice relevante;

16. salută raportul Comisiei de la 
31 martie 2015 privind ICE și decizia 
Ombudsmanului European OI/9/2013/TN 
și îndeamnă Comisia să prevadă, în cadrul 
revizuirii acestui instrument, că, atunci 
când se consideră că o ICE este încheiată 
cu succes, sunt puse în aplicare toate 
măsurile juridice relevante;

Or. de
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Amendamentul 123
Kazimierz Michał Ujazdowski

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. salută raportul Comisiei de la 
1 aprilie 2015 privind ICE și o îndeamnă să 
prevadă, în cadrul revizuirii acestui 
instrument, că, atunci când se consideră că 
o ICE este încheiată cu succes, sunt puse în 
aplicare toate măsurile juridice relevante;

16. salută raportul Comisiei de la 
1 aprilie 2015 privind ICE și o îndeamnă să 
prevadă, în cadrul revizuirii acestui 
instrument, în colaborare cu comitetul 
cetățenesc care a propus inițiativa, că, 
atunci când se consideră că o ICE este 
încheiată cu succes, sunt puse în aplicare 
toate măsurile juridice relevante;

Or. pl

Amendamentul 124
Josep-Maria Terricabras
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. salută raportul Comisiei de la 
1 aprilie 2015 privind ICE și o îndeamnă să 
prevadă, în cadrul revizuirii acestui 
instrument, că, atunci când se consideră că 
o ICE este încheiată cu succes, sunt puse în 
aplicare toate măsurile juridice relevante;

16. salută raportul Comisiei de la 
1 aprilie 2015 privind ICE și o îndeamnă să 
prevadă, în cadrul revizuirii acestui 
instrument, că, atunci când se consideră că 
o ICE este încheiată cu succes, sunt puse în 
aplicare toate măsurile juridice relevante 
pentru a asigura o monitorizare 
corespunzătoare;

Or. en

Amendamentul 125
Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. salută raportul Comisiei de la 16. salută raportul Comisiei de la 
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1 aprilie 2015 privind ICE și o îndeamnă să 
prevadă, în cadrul revizuirii acestui 
instrument, că, atunci când se consideră că 
o ICE este încheiată cu succes, sunt puse în 
aplicare toate măsurile juridice relevante;

1 aprilie 2015 privind ICE și o îndeamnă să 
prevadă, în cadrul revizuirii acestui 
instrument, că, atunci când se consideră că 
o ICE este încheiată cu succes, sunt puse în 
aplicare toate măsurile juridice relevante; 
printre acestea se numără prezentarea 
unei propuneri legislative, în caz de 
succes, sau a unui răspuns motivat în 
mod corespunzător, în cazul respingerii;

Or. es

Amendamentul 126
Andrej Plenković

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. salută raportul Comisiei de la 
1 aprilie 2015 privind ICE și o îndeamnă să 
prevadă, în cadrul revizuirii acestui 
instrument, că, atunci când se consideră că 
o ICE este încheiată cu succes, sunt puse în 
aplicare toate măsurile juridice relevante;

16. salută raportul Comisiei de la 
1 aprilie 2015 privind ICE și o îndeamnă să 
prevadă, în cadrul revizuirii acestui 
instrument, că, atunci când se consideră că 
o ICE este încheiată cu succes, sunt puse în 
aplicare toate măsurile juridice relevante; 
invită instituțiile europene să desfășoare 
activități indispensabile de comunicare 
printr-o campanie de informare cu privire 
la ICE;

Or. fr

Amendamentul 127
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jo Leinen

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. având în vedere diferitele deficiențe 
care au apărut, invită Comisia să prezinte 
cât mai curând o propunere de revizuire a 
Regulamentul (UE) nr. 211/2011 privind 
inițiativa cetățenească;
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Or. de


