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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. consideră că inițiativa cetățenească europeană (ICE) este primul instrument democratic 
direct care le permite cetățenilor să se implice în mod activ în elaborarea politicilor și a 
legislației europene;

2. reamintește că, în cadrul unor rapoarte anuale și rezoluții anterioare elaborate de Comisia 
pentru petiții, Parlamentul a subliniat punctele slabe ale cadrului juridic în vigoare, 
precum și poverile birocratice ale organizării practice a ICE, datorate absenței unui sprijin 
informatic și diferențelor de abordare a acestei inițiative la nivelul administrațiilor 
naționale; solicită simplificarea și armonizarea cerințelor și a procedurilor privind datele 
cu caracter personal;

3. își exprimă îngrijorarea cu privire la procentul redus de inițiative reușite și scăderea 
dramatică a numărului de noi inițiative; subliniază că instituțiile europene și statele 
membre trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a promova ICE și pentru a consolida 
încrederea cetățenilor în acest instrument; consideră că acesta are încă potențialul de a 
determina implicarea publicului și promovarea dialogului între cetățeni și între cetățeni și 
instituțiile europene; salută faptul că anumite ICE au reușit să aibă un impact la nivel 
local;

4. consideră că revizuirea regulamentului privind ICE ar trebui să reprezinte o oportunitate 
pentru a atrage și mai mult atenția asupra procesului de depunere a petițiilor, pentru a 
explica diferența dintre ICE și petiții și pentru a promova o legătură între acestea, prin 
furnizarea unor informații armonizate pe site-urile de internet ale instituțiilor europene și 
în cadrul politicilor de comunicare ale acestora;

5. regretă absența, într-o primă fază, a unei informări clare cu privire la ICE, care a condus la 
formarea unei idei greșite cu privire la natura acestui instrument și a generat un anumit 
grad de frustrare atunci când primele ICE au fost respinse de către Comisie; reamintește 
că acest instrument ar trebui să fie clar, simplu și accesibil;

6. invită la o mai mare cooperare interinstituțională pentru gestionarea ICE, în special în 
ceea ce privește furnizarea de informații și asistență organizatorilor acestora; solicită 
crearea unui „ghișeu unic” fizic și online, care să furnizeze informații, consiliere juridică, 
servicii de traducere și finanțare și care ar putea utiliza resursele punctului de contact din 
cadrul centrului de contact Europa Direct și cele ale reprezentanțelor Comisiei și ale 
birourilor de informare ale Parlamentului din statele membre; consideră că acest lucru ar 
aduce proiectul ICE la îndemâna cetățenilor;

7. invită Comisia să asigure transparența în cadrul procesului de luare a deciziilor și să 
clarifice procedura privind admisibilitatea juridică; invită Comisia să răspundă la ICE 
reușite cu acțiuni mai concrete;

8. invită Comisia să îmbunătățească programul informatic pentru sistemul de colectare 
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online (SCO), să asigure accesul persoanelor cu dizabilități la acesta, să facă posibile 
semnăturile electronice și colectarea adreselor de e-mail, precum și să includă cele mai 
recente funcționalități ale campaniilor online, urmând exemplul altor platforme de 
campanii online încununate cu succes; invită Comisia să sprijine crearea unei aplicații 
publice privind ICE pentru dispozitivele mobile;

9. invită Comisia să examineze propunerile privind crearea unei cărți de identitate europene, 
care să îndeplinească și cerințele regulamentului privind inițiativa cetățenească în ceea ce 
privește colectarea semnăturilor;

10. invită Comisia să prezinte propuneri privind elaborarea unei liste electorale complete a 
cetățenilor;

11. invită Comisia să aibă în vedere, în cadrul viitoarei revizuiri a regulamentului, propunerea 
vizând acceptarea ICE care presupun modificarea tratatelor în conformitate cu articolul 48 
din TFUE; 

12. 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, 
în calitatea sa de organ neutru, care deține cea mai mare experiență în ceea ce privește 
relațiile cu cetățenii.


