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privind simplificarea Inițiativei cetățenești europene

1. Rezumatul petiției

Petiționara solicită simplificarea inițiativei cetățenești europene după modelul inițiativei 
cetățenești pe lângă autoritățile municipale din Finlanda.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 30 iulie 2020. Comisia a fost invitată să ofere informații în temeiul 
articolului 227 alineatul (6) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 26 octombrie 2020

Recent, la 17 aprilie 2019, a fost adoptat un nou regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului privind inițiativa cetățenească europeană1. Acesta a intrat în vigoare începând cu 1 
ianuarie 2020. Noile norme au ca scop soluționarea dificultăților întâmpinate în punerea în 
aplicare a acestui instrument de la lansarea sa în aprilie 2012, făcându-l mai accesibil, mai puțin 
greoi și mai ușor de aplicat de către organizatori și susținători. 

Printre îmbunătățiri se află următoarele aspecte:

- o mai mare flexibilitate pentru alegerea de către organizatori a datei de demarare a 
perioadei de colectare, ceea ce le permite să-și pregătească mai bine campania; 

- posibilitatea ca inițiativa să fie susținută de toți cetățenii UE, indiferent de locul de 
domiciliu, fiind necesare, de asemenea, mai puține date cu caracter personal;

1 Regulamentul (UE) 2019/788 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2019 privind inițiativa 
cetățenească europeană, JO L 130, 17.5.2019, p. 55-81.
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- punerea la dispoziția organizatorilor de către Comisie a unui sistem central gratuit 
pentru colectarea semnăturilor online, care prevede posibilitatea pentru cetățeni să 
semneze cu ajutorul identificării electronice.

În paralel, a fost îmbunătățit site-ul Inițiativei cetățenești europene (https://europa.eu/citizens-
initiative/_ro): informațiile pentru cetățeni și organizatori au devenit mai ușor accesibile și mai 
ușor de înțeles. În plus, Comisia organizează periodic evenimente și ateliere cu privire la 
Inițiativa cetățenească europeană, pentru a preciza modul în care funcționează acest instrument 
unic ce le permite cetățenilor să participe direct la funcționarea democratică a Uniunii. 
Întrebările privind Inițiativa cetățenească europeană pot fi adresate, de asemenea, pe forumul 
Inițiativei cetățenești europene (https://europa.eu/citizens-initiative-forum/_ro).

Aceste instrumente, bazate pe tehnologia informației (TI), sunt analizate periodic pentru a 
determina cum pot fi îmbunătățite accesibilitatea și ușurința lor de utilizare. În cadrul acestui 
proces, Comisia examinează, de asemenea, sugestiile din partea cetățenilor și a altor părți 
interesate, precum și bunele practici, cum ar fi îmbunătățirile aduse inițiativelor cetățenești 
comparabile de la nivel național, local și regional, inclusiv cele din Finlanda. Comisia este la 
curent cu platformele create acum câțiva ani în Finlanda pentru a sprijini inițiativele cetățenești 
și participarea la viața publică, cum ar fi „Demokratia.fi”, o platformă pentru participare 
electronică, care combină mai multe servicii (de exemplu inițiativa cetățenească, inițiativa 
municipală, inițiativa tineretului etc.), care ar putea fi studiate mai detaliat în viitor. 

Concluzie

După recenta intrare în vigoare a noilor instrumente informatice care sprijină Inițiativa 
cetățenească europeană, Comisia va depune în continuare eforturi pentru a le îmbunătăți 
constant, inclusiv pe baza reacțiilor primite din partea utilizatorilor. Pe baza Regulamentului 
(UE) 2019/788, Comisia va efectua o analiză a modului în care funcționează Inițiativa 
cetățenească europeană și va prezenta Parlamentului European și Consiliului un raport cel 
târziu la 1 ianuarie 2024. În cursul acestei analize, Comisia va examina, de asemenea, 
practicile și învățămintele extrase în urma inițiativelor cetățenești comparabile de la nivel 
național, local sau regional, inclusiv a celor din Finlanda, pentru a le lua în considerare la 
îmbunătățirea și simplificarea instrumentului de la nivel european. 
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