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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la inițiativa cetățenească europeană
(2014/2257(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 11 alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană și 
articolul 24 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituționale referitor la propunerea 
de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind inițiativa cetățenilor 
(COM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD)),

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European și al 
Consiliului privind inițiativa cetățenească,

– având în vedere audierea publică din 26 februarie 2015 privind inițiativa cetățenească, 
organizată de Comisia pentru afaceri constituționale împreună cu Comisia pentru petiții,

– având în vedere studiul realizat de Departamentul tematic D al Parlamentului European, 
intitulat „Inițiativa cetățenească europeană - primele concluzii în urma punerii sale în 
aplicare” și publicat în 2014,

– având în vedere decizia Ombudsmanului European din 4 martie 2015, în urma anchetei 
sale din proprie inițiativă privind Comisia (OI/9/2013/TN),

– având în vedere studiul Serviciului de Cercetare al Parlamentului European din 
februarie 2015, intitulat „Punerea în aplicare a inițiativei cetățenești europene”,

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

– având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituționale și avizul Comisiei 
pentru afaceri juridice și al Comisiei pentru petiții (A8-0000/2015),

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;

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;

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 
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din punct de vedere practic, cât și juridic, organizatorii mai multor ICE respinse
decizând, prin urmare, să conteste decizia Comisiei la Curtea de Justiție;

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

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;

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;

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;

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;

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;

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;

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;
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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 necesar în acest scop;

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;

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;

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); 

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;

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;

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;

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;

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

17. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 
Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.


