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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, le conferă 
cetățenilor UE dreptul de a lua inițiativa 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. 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;

3. ia act de faptul că peste șase milioane de cetățeni ai UE au participat la o inițiativă 
cetățenească și că trei inițiative, și anume „Right 2Water” (Dreptul la apă), „Unul dintre 
noi” și „Stop vivisecției”, au avut succes; subliniază, cu toate acestea, numeroasele 
dificultăți de ordin practic cu care s-au confruntat organizatorii de la intrarea în vigoare a 
regulamentului în aprilie 2012;

4. solicită Comisiei să asigure un sprijin cuprinzător, inclusiv consiliere juridică cu caracter 
neobligatoriu — de exemplu, prin crearea unui punct de contact responsabil pentru 
inițiativa cetățenească în cadrul reprezentanțelor Comisiei din toate statele membre -, 
având în vedere dificultățile întâmpinate de organizatori în identificarea tratatului relevant 
și a dispozițiilor juridice relevante pe care să întemeieze o inițiativă valabilă;

5. invită, de asemenea, Comisia să revizuiască lista competențelor sale pe portalul său de 
internet și să o facă mai ușor de înțeles și de utilizat, 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;

6. subliniază că este nevoie de o procedură armonizată 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; solicită statelor membre, ca o chestiune de urgență, să elimine cerința 
furnizării unui număr personal de identificare pentru o declarație de susținere, întrucât o 
astfel de cerință reprezintă o sarcină administrativă inutilă pentru colectarea unor 
declarații de susținere și, de asemenea, o modalitate inutilă de verificare a identității 
semnatarului;

7. 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, astfel încât organizatorii inițiativelor 
cetățenești să fie încurajați să decidă ei înșiși când să inițieze colectarea declarațiilor de 
susținere;

8. 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 
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faptul că această situație ar putea fi soluționată doar prin revizuirea regulamentului;

9. solicită o abordare uniformă la nivelul UE pentru stabilirea vârstei minime admise pentru 
depunerea unei declarații de susținere; susține reducerea acesteia la 16 ani, având în 
vedere necesitatea de a consolida simțul responsabilității pe care trebuie să îl aibă tinerii
cu privire la UE și de a le oferi acestora posibilitatea de a juca un rol în conturarea 
dezvoltării viitoare a proiectului european;

10. 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; recunoaște acest gest drept o contribuție importantă la sprijinirea 
cetățenilor, permițându-le acestora să își promoveze preocupările în rândul populației UE;

11. invită Comisia să prezinte cât mai curând posibil o propunere de revizuire a 
Regulamentului privind inițiativa cetățenească, pentru ca inițiativa cetățenească să devină 
mai ușor de utilizat și mai accesibilă pentru cetățeni și pentru a-i permite acesteia să își 
realizeze întregul potențial.


