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SUGESTII

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru afaceri constituționale, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

1. subliniază faptul că inițiativa cetățenească este primul instrument de democrație 
participativă care, pe baza a cel puțin un milion de declarații de susținere, provenite din 
cel puțin un sfert dintre statele membre ale UE, le conferă cetățenilor UE dreptul de a lua 
inițiativa - consolidându-se astfel noul drept politic al cetățenilor - și solicită Comisiei să 
prezinte, în limitele competențelor sale, o propunere adecvată referitoare la chestiuni cu 
privire la care cetățenii consideră că este necesar un act legislativ pentru punerea în 
aplicare a tratatelor;

2. salută raportul Comisiei din 31 martie 2015 referitor la inițiativa cetățenească europeană 
(ICE), care recunoaște că încă există posibilități de a îmbunătăți ICE și care identifică o 
serie de probleme posibile în vederea îmbunătățirii instrumentului; salută, de asemenea, 
ancheta din proprie inițiativă a Ombudsmanului European cu privire la funcționarea 
inițiativei cetățenești europene, care prezintă unsprezece propuneri concrete pentru a 
îmbunătăți procesul ICE;

3. consideră că este esențial ca cetățenii să poată contribui la exercitarea prerogativelor 
legislative ale Uniunii și să fie implicați în mod direct în inițierea propunerilor legislative;

4. constată că peste șase milioane de cetățeni ai UE au participat la o inițiativă cetățenească 
europeană, că au existat 51 de cereri de lansare a unei inițiative, din care numai trei - și 
anume „Right 2Water” (Dreptul la apă), „Unul dintre noi” și „Stop vivisecției” - au fost 
considerate admisibile și că șase organizatori ai unor ICE care corespund unui procentaj 
de 30 % din toate inițiativele care au fost respinse au contestat refuzul Comisiei în fața 
Curții de Justiție a Uniunii Europene, toate acestea demonstrând că mai sunt încă multe 
lucruri de făcut pentru a garanta atingerea întregului potențial al ICE; subliniază 
numeroasele dificultăți de ordin practic cu care s-au confruntat organizatorii de la intrarea 
în vigoare a regulamentului în aprilie 2012 și faptul că numărul inițiativelor este în 
scădere;

5. solicită o revizuire în ce privește rolul dublu al Comisiei Europene, care poate genera un 
conflict de interese, având în vedere faptul că unii organizatori ai ICE admit că un aport 
valoros și semnificativ este adus de Comisie în derularea procedurii; în acest sens, invită 
Comisia să ia în considerare ca factor decizional și Parlamentul, mai ales pentru că este 
singura instituție cu membri aleși în mod direct de cetățenii europeni;

6. solicită Comisiei să asigure un sprijin cuprinzător, inclusiv consiliere juridică fără caracter 
obligatoriu – de exemplu, prin crearea unui punct de contact clar identificat responsabil 
pentru inițiativa cetățenească în cadrul reprezentanțelor Comisiei și al centrelor de 
informare Europe Direct din toate statele membre, care să aibă sarcina de a furniza 
informații și de a acorda consilierea și sprijinul necesare pentru inițiativele cetățenești –, 
ținând seama de dificultățile întâmpinate de organizatori în identificarea tratatului relevant 
și a dispozițiilor juridice relevante pe care să întemeieze o inițiativă valabilă; subliniază 
totuși faptul că, în cazul unei respingeri, Comisia ar trebui să explice publicului alegerile 
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sale politice într-un mod detaliat, transparent și cuprinzător și, în același timp, să 
informeze organizatorii cu privire la considerentele juridice relevante;

7. invită Comisia să analizeze posibilitatea de a înregistra doar o componentă a unei 
inițiative în cazul în care aceasta din urmă nu intră în întregime în domeniul de 
competență al Comisiei; consideră că, pentru o astfel de înregistrare, ar fi potrivită o 
consultare în prealabil cu comitetul cetățenilor solicitanți;

8. invită, de asemenea, Comisia să îmbunătățească portalul său de internet pentru a-l face 
mai ușor de înțeles și de utilizat, în special în ceea ce privește informațiile privind 
competențele sale și sprijinul care poate fi obținut pentru o cerere de succes; consideră că, 
pe lângă furnizarea unei liste clare cu competențele sale, Comisia ar trebui să clarifice 
aspectele care țin de procedura de înregistrare, având în vedere faptul că înregistrarea unui 
număr mare de inițiative cetățenești prezentate a fost respinsă pe motiv că acestea se află 
în mod evident în afara sferei de competență a Comisiei; în acest sens, invită Comisia să 
se implice în mod activ, furnizând organizatorilor de inițiative cetățenești europene
orientări detaliate privind interpretarea dispozițiilor juridice relevante;

9. subliniază că este nevoie să se analizeze posibilitatea unei proceduri armonizate, mai 
eficiente, pentru depunerea declarațiilor de susținere, deoarece este inacceptabil ca 
cetățenii UE să nu poată sprijini inițiativele cetățenești din cauză că statele membre impun 
cerințe diferite de transmitere a datelor cu caracter personal; prin urmare, solicită Comisiei 
să propună cerințe mai simple de transmitere a datelor în toate statele membre pentru a 
facilita semnarea unei ICE indiferent de statul de reședință; sugerează ca, în vederea 
facilitării procesului de semnare, să se ia în considerare o aplicație mobilă, reconfigurarea 
programului informatic pentru colectarea de semnături online (Online Collection 
Software) și, în special, posibilitatea utilizării semnăturilor digitale ca mijloc de 
identificare, ținând seama, de asemenea, de nevoile persoanelor cu handicap; solicită 
statelor membre, ca o chestiune de urgență, să revizuiască cerința furnizării unui număr 
personal de identificare pentru o declarație de susținere, în vederea posibilei eliminări a 
acestei cerințe care ar putea reprezenta o sarcină birocratică inutilă pentru colectarea unor 
declarații de susținere și, de asemenea, o modalitate inutilă de verificare a identității 
semnatarului;

10. invită Comisia să folosească toate canalele de comunicare publice pentru a sensibiliza 
publicul în privința inițiativelor cetățenești și pentru a lua măsurile necesare asigurării 
transparenței ICE și facilitării comunicării cu privire la inițiativele cetățenești europene 
actuale, de exemplu, prin crearea unor aplicații cu informații, notificări și posibilitatea de 
a semna online; subliniază faptul că o participare activă a cetățenilor Uniunii Europene la 
inițiativele cetățenești europene depinde într-o proporție semnificativă de popularizarea 
acestora în statele membre și de aceea propune ca parlamentele naționale ale statelor 
membre să atragă atenția asupra inițiativei cetățenești europene pe site-urile de internet 
oficiale ale acestora;

11. își subliniază poziția, conform căreia ar trebui eliminată legătura automată dintre 
înregistrarea unei inițiative cetățenești și data de începere a perioadei de douăsprezece luni 
în care se colectează declarațiile de susținere, iar organizatorii ICE ar trebui să aibă 
posibilitatea de a hotărî data lansării inițiativei lor, în termen de trei luni de la înregistrarea 
ei de către Comisie; 



AD\1068017RO.doc 5/6 PE557.231v02-00

RO

12. de asemenea, remarcă faptul că perioada de colectare a declarațiilor de susținere ar putea 
fi prelungită la 18 luni;

13. ia act de faptul că organizatorii inițiativelor cetățenești s-au confruntat cu probleme de 
răspundere din cauza lipsei de personalitate juridică a comitetelor cetățenilor, precum și de 
faptul că această situație ar putea fi soluționată doar prin revizuirea regulamentului; 
solicită Comisiei să analizeze posibilitatea acordării de personalitate juridică tuturor 
comitetelor cetățenilor la care face referire articolul 3 alineatul (2) din regulament; în plus, 
solicită măsuri de reducere a riscurilor pentru a încuraja membrii care fac parte din 
comisiile ECI să adopte inițiative concrete;

14. salută disponibilitatea Comitetului Economic și Social European de a furniza servicii de 
traducere gratuite pentru inițiatori, facilitând astfel diseminarea inițiativelor cetățenești în 
toate limbile oficiale, mai ales în contextul în care utilizarea limbii materne reprezintă un 
drept civic; recunoaște acest gest drept o contribuție importantă la sprijinirea cetățenilor, 
permițându-le acestora să își promoveze mai eficient preocupările în rândul populației UE;

15. subliniază importanța echilibrului instituțional în procesul de evaluare a cererilor după 
înregistrare, în urma prezentării unei ICE Comisiei așa cum se prevede la articolul 9 din 
regulament; invită, prin urmare, Comisia să analizeze posibilitatea implicării instituțiilor și 
organismelor europene relevante, cum ar fi Parlamentul European, Ombudsmanul 
European, ECOSOC și Comitetul Regiunilor;

16. remarcă rolul important al Ombudsmanului European în anchetarea gestionării cerințelor 
pentru ICE de către Comisie și, în special, a cazurilor de refuz de înregistrare a unei ICE;

17. solicită Comisiei să prezinte o propunere relevantă și în timp util de revizuire a 
Regulamentului privind inițiativa cetățenească și a Regulamentului de punere în aplicare 
(UE) nr. 1179/2011, pentru a răspunde așteptărilor cetățenilor europeni și pentru ca 
inițiativa cetățenească să devină mai ușor de utilizat pentru a-i permite acesteia să își 
realizeze întregul potențial.
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