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Declarație scrisă, prezentată în conformitate cu articolul 136 din Regulamentul de 
procedură, referitoare la evaluarea impactului Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 privind inițiativa 
cetățenească1

1. Inițiativa cetățenească europeană (ICE) este instrumentul democratic al UE, conceput ca 
un complement al democrației reprezentative pentru a contribui la ridicarea nivelului 
participării cetățenilor la definirea agendei UE, stimulând dezbaterea paneuropeană și 
întărind legitimitatea democratică a UE.

2. Studii și cifre recente arată că ICE a cunoscut un succes limitat, doar 36 de inițiative fiind 
înregistrate de la intrarea în vigoare a regulamentului de instituirea a acesteia, din care 
numai trei au strâns milionul de semnături necesare, fără ca vreunul din aspectele abordate 
să rezulte într-o propunere legislativă. Una din inițiative a condus la modificarea 
legislației, dar fără a atinge numărul necesar de semnături.

3. În acest context, se solicită Comisiei să aibă în vedere inițiative:

(a) de evaluare a ICE, luând în considerare problemele practice, logistice și juridice 
implicate în procesul de colectare și validare a semnăturilor, costurile și beneficiile 
legate de implementarea procesului, barierele lingvistice și culturale și acțiunile pentru 
a face cunoscută publicului existența ICE;

(b) de îmbunătățire a ICE ca instrument care contribuie la definirea agendei UE și la 
creșterea calității dezbaterilor asupra unor teme de interes general; 

(c) de identificare de noi mecanisme prin care cetățenii europeni să poată fi direct 
implicați în procesul decizional al UE;

4. Prezenta declarație, însoțită de numele semnatarilor, se transmite Consiliului și Comisiei.

1 În conformitate cu articolul 136 alineatele (4) și (5) din Regulamentul de procedură al Parlamentului European, 
în cazul în care declarația este semnată de majoritatea membrilor care compun Parlamentul, aceasta se publică în 
procesul-verbal împreună cu numele semnatarilor și se transmite destinatarilor, fără ca prin aceasta să angajeze 
Parlamentul.


