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Subiect:

Un an de la transpunerea în practică a Inițiativei Cetățenești Europene (ECI): evaluarea
experienței și soluționarea piedicilor

Cu începere de la 1 aprilie 2012, cetățenii din întreaga Europă au avut dreptul să-și facă cunoscute
ideile decidenților de la nivel european făcând uz de Inițiativa Cetățenească Europeană. Cu toate
acestea, conform rapoartelor, aproape toate inițiativele înregistrate au întâmpinat dificultăți tehnice și
administrative care au condus la întârzieri enorme și la costuri inacceptabil de ridicate. Cea mai mare
parte dintre acestea sunt legate de software-ul cu sursă deschisă pentru colectarea semnăturilor oferit
de Comisie, a cărui utilizare este extrem de complicată. Asistența continuă să fie lentă și ineficientă.
Se estimează că statele membre nu acordă dreptul de a susține ECI unui număr de 11 milioane de
cetățeni ai UE care își au reședința în afara țării lor de origine.
–

A luat Comisia cunoștință de problemele raportate în legătură cu inițiativele? Ce măsuri a luat sau
plănuiește să ia Comisia pentru soluționarea acestora?

–

Plănuiește Comisia să extindă asistența prin implementarea unui instrument online de colectare a
semnăturilor și în cazul inițiativelor viitoare, astfel să garanteze un tratament echitabil și în condiții
de egalitate al tuturor acestora?

–

Ce va face Comisia pentru a ameliora timpii și capacitățile de răspuns în cazul problemelor
raportate?

–

Va crea Comisia infrastructura necesară pentru a permite un răspuns direct la dificultățile
cetățenilor?

–

Va fi software-ul cu sursă deschisă reelaborat, astfel încât să devină cu adevărat o procedură
deschisă, utilizând o abordare comunitară, incluzând o testare adecvată și o documentație
corespunzătoare?

–

Ce împiedică Comisia să stabilească, ca loc de păstrare a semnăturilor, o platformă de colectare
online centralizată, găzduită pe serverele Comisiei, dar care să permită funcționarea interfeței –
formularul public – pe site-urile fiecărei campanii?

–

Va lua Comisia în considerare revizuirea punerii în practică a regulamentului înainte de termenul
planificat din 2015? În caz afirmativ, cum va asigura Comisia reflectarea experienței inițiativelor
existente și implicarea deplină a comisiilor de resort din cadrul Parlamentului European?
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–

În cazul inițiativelor care au purtat povara testărilor și a eliminării erorilor din software se poate
cere rambursarea cheltuielilor?

–

Dispune Comisia de resurse suficiente pentru a furniza mediul și suportul tehnic necesar pentru
inițiative? În caz afirmativ, la ce linii bugetare sunt acoperite acestea și ce unități organizaționale
le execută?
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