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SUGESTII

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

1. salută Inițiativa cetățenească europeană (ICE) - definită la articolul 11 alineatul (4) din 
Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și la articolul 24 alineatul (1) din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) - ca fiind primul instrument de democrație 
participativă transnațională care permite cetățenilor să se implice în mod direct alături de 
instituțiile UE și să fie mai activ implicați în elaborarea politicilor și a legislației europene, 
în completarea dreptului de a adresa petiții Parlamentului European și de a recurge la 
Ombudsmanul European;

2. salută raportul Comisiei privind ICE, recunoscând faptul că există încă loc pentru a 
îmbunătăți și a promova acest instrument; salută, de asemenea, ancheta din proprie 
inițiativă a Ombudsmanului European cu privire la funcționarea ICE; subliniază 
experiența practică dobândită în multe domenii, din 2012, de către organizatorii Inițiativei 
cetățenești europene;

3. invită Comisia să prezinte periodic Parlamentului rapoarte cu privire la stadiul actual al 
Inițiativelor cetățenești europene, astfel încât Parlamentul să poată verifica eficiența 
funcționării instrumentului, ca parte a angajamentului său față de cetățenii Europei; 
subliniază că procesul ICE ar trebui îmbunătățit continuu, în funcție de experiența practică 
dobândită și ar trebui, de asemenea, să se conformeze hotărârilor pronunțate de Curtea de 
Justiție a Uniunii Europene;

4. reamintește că, în cadrul unor rapoarte anuale și rezoluții anterioare redactate de Comisia 
pentru petiții, Parlamentul subliniase deja unele dintre punctele slabe ale cadrului juridic 
în vigoare, precum și obligațiile birocratice excesive în realizarea practică a ICE, datorate 
absenței unei asistențe informatice și a utilizării disparate în administrațiile naționale; 
invită Comisia să realizeze cât mai curând o revizuire aprofundată a Regulamentului 
privind ICE și a Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1179/2011 al Comisiei, 
pentru a elimina toate obstacolele rămase și a crea proceduri clare, simple, ușor de aplicat 
și proporționale;

5. solicită simplificarea și armonizarea cerințelor și a procedurilor pentru colectarea 
declarațiilor de susținere, prin formulare standardizate, eliminând obligația colectării 
numerelor personale de identificare, deoarece această situație generează diferențe în 
funcție de statul membru de provenință; reamintește că Autoritatea Europeană pentru 
Protecția Datelor a afirmat că aceste cerințe nu sunt necesare; sugerează examinarea 
posibilității de a institui un instrument comun de identificare pentru susținerea unei ICE, 
în vederea facilitării procesului pentru semnatari și a explorării în continuare a posibilității 
de a crea un registru online voluntar simplificat la nivelul UE;

6. salută eforturile Comisiei de a lansa și a îmbunătăți sistemul de colectare online a 
semnăturilor (SCO); recunoaște, cu toate acestea, că sunt necesare eforturi suplimentare 
pentru restructurarea integrală și personalizarea SCO; invită Comisia să ofere comitetelor 
cetățenilor acces la un server central, permanent și gratuit, care să permită stocarea 
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semnăturilor online în conformitate cu normele UE de protecție a datelor, pentru a 
simplifica software-ul SCO și pentru a nu refuza dreptul de a semna o astfel inițiativă unor 
grupuri speciale de persoane, cum ar fi cetățenii care locuiesc în străinătate, persoanele cu 
dizabilități sau persoanele în vârstă;

7. invită Comisia să găsească cele mai bune variante legate de perioada de colectare a 
semnăturilor în viitoarea revizuire a Regulamentului privind ICE, cum ar fi prelungirea 
perioadei de colectare a semnăturilor la 18 luni sau prevederea posibilității ca 
organizatorii să decidă cu privire la data de începere a perioadei de colectare a 
semnăturilor sau să fixeze începutul perioadei de 12 luni după finalizarea certificării SCO;

8. își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că, din 2012 până în prezent, doar 3 dintre cele 
31 de ICE înregistrate au ajuns în faza finală; subliniază că reducerea drastică a numărului 
de noi inițiative este una dintre consecințele cerințelor disproporționate și complexității 
inutile a sistemului; regretă lipsa impactului legislativ și cursul descurajant dat de către 
Comisie inițiativelor reușite; își exprimă dezacordul cu Comisia în ceea ce privește reușita 
implementării regulamentului în vederea valorificării întregul potențial al ICE; subliniază 
că instituțiile europene și statele membre trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a 
promova ICE și pentru a crește încrederea cetățenilor în acest instrument;

9. consideră că, dacă este revizuit, acest instrument ar putea determina implicarea publicului 
și promovarea dialogului între cetățeni și între cetățeni și instituțiile UE; subliniază 
necesitatea de a conecta SCO la noile instrumente de campanie ale platformelor media 
sociale și digitale, urmând exemplul altor campanii reușite pe acest tip de platforme 
online;

10. recomandă utilizarea tuturor canalelor de comunicare disponibile, în special a platformelor 
media sociale și digitale ale tuturor instituțiilor europene relevante, pentru a desfășura 
campanii continue de informare, cu implicarea birourilor și reprezentanțelor UE și a 
autorităților naționale; invită Comisia să sprijine dezvoltarea unui software special pentru 
ICE, cu sursă deschisă, destinat dispozitivelor mobile; salută faptul că anumite ICE au 
reușit să aibă un impact la nivel local;

11. solicită Comisiei să îndemne statele membre să utilizeze instrumentul de validare ICE 
pentru declarațiile de susținere, dezvoltat în cadrul programului de soluții de 
interoperabilitate pentru administrațiile publice europene;

12. subliniază faptul că, în cadrul instrumentelor disponibile pentru consolidarea democrației 
participative la nivelul Uniunii, instrumentele informatice ar trebui puse și la dispoziția 
regiunilor, permițând astfel o mai mare implicare a cetățenilor în afacerile publice;

13. regretă absența unei informări clare, încă din fazele incipiente, cu privire la ICE, ceea ce a 
condus la formarea unei idei generale greșite cu privire la natura acestui instrument și a 
generat frustrare în momentul când primele ICE au fost respinse de către Comisie; 
reamintește că acest instrument ar trebui să fie simplu, clar, ușor de utilizat și făcut 
cunoscut la scară largă; subliniază că reprezentanții aleși la nivel local și național ar trebui 
să fie încurajați și susținuți de Comisie pentru a realiza o publicitate cât mai largă pentru 
ICE;
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14. este îngrijorat că ar putea exista un conflict de interese legat de faptul că responsabilitatea 
exclusivă de a efectua verificarea juridică inițială revine însăși Comisiei și solicită o 
remediere corespunzătoare a acestei situații pe viitor;

15. consideră că revizuirea Regulamentului privind ICE ar trebui să reprezinte și o ocazie de a 
sublinia principalele diferențe dintre ICE și dreptul la petiții, iar acest lucru s-ar putea 
realiza prin oferirea unor informații armonizate pe site-urile de internet ale instituțiilor 
europene și în cadrul politicilor de comunicare ale acestora;

16. invită la o mai strânsă cooperare interinstituțională la nivelul UE, dar și la nivel național și 
local în privința ICE, pentru a oferi informații și asistență organizatorilor acestora; solicită 
ameliorarea site-ului internet multilingv al ICE administrat de Comisie și crearea unui set 
unic de orientări, în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene, privind drepturile și 
obligațiile organizatorilor ICE și procedurile administrative pe parcursul procesului ICE; 
salută propunerea Comitetului Economic și Social European de a oferi gratuit traduceri ale 
textelor de prezentare a ICE;

17. solicită crearea unui „ghișeu unic” fizic și online, care să furnizeze permanent informații, 
consiliere juridică, servicii de traducere și asistență tehnică, juridică și politică pentru ICE, 
ghișeu care ar putea utiliza resursele punctului de contact din cadrul centrului de contact 
„Europe Direct”, precum și cele ale reprezentanțelor Comisiei și birourilor de informare 
ale Parlamentului din statele membre; consideră că acest lucru ar aduce proiectul ICE mai 
aproape de cetățeni;

18. invită Comisia să ia în considerare diferite opțiuni de susținere administrativă și financiară 
a proiectelor ICE prin liniile bugetare existente ale programelor „Europa pentru cetățeni” 
și „Drepturi, egalitate și cetățenie”;

19. solicită Comisiei să ia în considerare reducerea uniformă a vârstei minime pentru 
susținerea unei ICE la 16 ani, pentru a încuraja participarea civică a tinerei generații la 
afacerile UE;

20. încurajează Comisia să revizuiască Regulamentul privind ICE și să asigure transparență și 
echilibru instituțional în procesul decizional, precum și să clarifice procedura de 
admisibilitate juridică; ia act de cazurile pendinte în fața Curții de Justiție a Uniunii 
Europene (CJUE) și este încrezător că CJUE se va pronunța dacă Comisia aplică 
admisibilitatea prea rigid sau nu, și sugerează ca între timp să se acorde organizatorilor 
asistență în stabilirea temeiului juridic al propunerii lor;

21. invită Comisia să răspundă la inițiativele cetățenești europene reușite cu mai multe acțiuni 
concrete și cu un nivel mai ridicat de implicare, precum și să prezinte motive mai solide, 
mai coerente și mai inteligibile pentru respingerea ICE considerate neadmisibile; 
reamintește Comisiei că trebuie să examineze posibilitatea prezentării unei propuneri 
legislative pentru fiecare ICE reușită; solicită Comisiei ca, în cazul unei admisibilități 
juridice doar parțiale, să sugereze o rescriere a ICE sau să accepte porțiunile care intră în 
domeniul de competență al Comisiei;

22. încurajează instituțiile UE să ia în considerare posibilitatea de a dezbate chestiunile 
ridicate de inițiativele care nu au întrunit un milion de semnături, dar au atins peste 
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jumătate din numărul de semnături cerut; reamintește, în această privință, că Comisia 
pentru petiții poate examina inițiativele cetățenești europene nereușite în temeiul 
articolului 218 din Regulamentul de procedură al Parlamentului, în cazul în care consideră 
că este adecvat să li se dea un curs;

23. solicită elaborarea unui raport din proprie inițiativă de către Parlament la fiecare inițiativă 
reușită, urmată de dezbatere și vot în plen; sugerează ca, în cazul în care Comisia nu 
prezintă o propunere legislativă în termen de 12 luni de la prezentarea unei ICE reușite, 
comisia competentă a Parlamentului ar trebui să inițieze un nou raport în care să prezinte 
solicitările legislative concrete, iar raportorul desemnat ar trebui să consulte organizatorii 
ICE în cadrul unei noi audieri;

24. 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 interese private, este esențial să se îmbunătățească transparența și calitatea verificărilor 
finanțării și sponsorizării ICE;

25. invită Comisia să clarifice dacă cetățenii UE pot propune modificări ale tratatelor pe baza 
viitoarei hotărâri a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) și să analizeze, la 
viitoarea revizuire a regulamentului, propunerea de a admite ICE care cer modificări ale 
tratatelor în temeiul articolului 48 din TUE;

26. reamintește că, în prezent, sunt organizate audieri privind ICE reușite de către comisiile 
competente, în funcție de subiectul inițiativei, Comisia pentru petiții fiind asociată la 
aceste audieri; propune ca sarcina organizării audierilor să revină Comisiei pentru petiții, 
cu participarea actorilor interesați, în calitatea sa de for neutru, cu cea mai mare experiență 
în relațiile cu cetățenii, pentru a asigura consecvența, corectitudinea și egalitatea de 
tratament la nivelul audierilor privind diferitele ICE; ia act de faptul că toți membrii 
comitetului ICE ar trebui să beneficieze de rambursare pentru cheltuielile implicate de 
participarea la audieri.
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REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE
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