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III. Probleme individuale

§ 5. Despre problema „numărului semnificativ de state membre”

Conform articolului 11, alineatul (4) din Tratatul UE (v. n.), resortisanţii Uniunii care susţin o 
iniţiativă cetăţenească trebuie să reprezinte un număr semnificativ de state membre. Nu se 
precizează însă ce se înţelege prin „număr semnificativ”, aceasta trebuind a fi stabilit în 
conformitate cu articolul 24, alineatul (1) din Tratatul privind funcţionarea UE de către 
legiuitor, căruia îi revine o marjă largă de acţiune, între 2 şi 26 de state membre.  Din punct de 
vedere juridic nu pot fi excluse decât cele două variante extreme, în care „număr 
semnificativ” ar semnifica fie un singur state membru, fie dimpotrivă, toate cele 27 de state 
membre.

Interpretarea noţiunii de „număr semnificativ de state membre” trebuie totuşi făcută şi în 
lumina altor dispoziţii ale Tratatului, pentru a se evita contradicţiile de evaluare. Astfel, pe de 
o parte se va avea în vedere că unul dintre principiile fundamentale ale legislaţiei Uniunii 
Europene interzice discriminarea pe motiv de cetăţenie. Prin urmare, în domeniul de 
aplicabilitate al dreptului comunitar, nu trebuie ca naţionalitatea resortisanţilor Uniunii să 
aibă, în principiu, vreo importanţă. Orice abatere de la această prevedere necesită o justificare 
care să poată fi demonstrată în orice moment şi nu este permisă decât în măsura în care acest 
lucru este impus de realizarea unui scop legitim. Stabilirea complet arbitrară a acelui număr 
de state membre care s-ar încadra drept „semnificativ” ar veni în contradicţie cu această 
cerinţă.

Scopul legitim al acestei cerinţe, ca susţinătorii unei iniţiative cetăţeneşti să reprezinte mai 
multe state membre diferite, este acela de a garanta faptul că punctul de pornire al unui proces 
european de reglementare nu este guvernat de interesele unui singur stat membru, ci că este 
călăuzit în suficientă măsură de interesul european pentru binele general. În principiu, acesta 
este şi motivul pentru care Comisia dispune de dreptul exclusiv de a face propuneri.

Desigur că reglementările în domeniul spaţiului de libertate, securitate şi justiţie pot fi 
adoptate, conform articolului 76 din Tratatul privind funcţionarea UE, şi la iniţiativa unei 
pătrimi din statele membre. Prin aceasta, Tratatul cuprinde el însuşi o indicaţie cu privire la 
numărul semnificativ de state membre, cu presupunerea intrinsecă a faptului că se ţine 
suficient seama de interesul european pentru binele general. În formularea iniţiativei 
cetăţeneşti europene, legiuitorul nu trebuie să intre în contradicţie cu această evaluare.

În acest context, trebuie luat în considerare şi faptul că articolul 76 din Tratatul privind 
funcţionarea UE se raportează el însuşi la numărul necesar de state membre participante 
pentru prezentarea nemijlocită a propunerii de reglementare, în timp ce iniţiativa cetăţenească 
europeană nu conţine „decât” o solicitare adresată Comisiei de a prezenta o asemenea 
propunere. Astfel, din punct de vedere al procesului de reglementare, iniţiativa cetăţenească se 
situează pe o treaptă inferioară faţă de cea la care face referire articolul 76 din Tratatul privind 
funcţionarea UE. Stabilirea „numărului semnificativ de state membre” conform articolului 11 
alineatul (4) din Tratatul UE (v. n.) poate fi considerată necontradictorie numai în situaţia în 
care se plasează sub un sfert din numărul statelor membre conform articolului 76 din Tratatul 
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privind funcţionarea UE. 

În acest fel, în stabilirea unui număr „semnificativ” de state membre în accepţiunea articolului 
11 alineatul (4) din Tratatul UE (v. n.) legiuitorului îi rămâne un spaţiu de manevră între 2 şi 6 
state membre, lipsit de contradicţii juridice şi politice. În cazul în care, prin stabilirea 
condiţiilor şi procedurilor aplicabile pentru iniţiativa cetăţenească europeană, Parlamentul 
European doreşte să transmită un semnal politic clar, prin care să evite orice complicaţie 
inutilă în exercitarea dreptului de participare la o iniţiativă cetăţenească europeană, apare ca 
utilă şi adecvată stabilirea numărului de patru state membre drept număr semnificativ, în 
temeiul articolului 11 alineatul (4) din Tratatul UE (v. n.) . 

Este adevărat însă că se poate considera că s-a ţinut suficient seama de scopul cerinţei ca 
susţinătorii unei iniţiative cetăţeneşti să reprezinte un număr semnificativ de state membre 
numai atunci când aceasta este corelată cu cerinţa referitoare la un număr minim de susţinători 
din fiecare dintre aceste state membre. O orientare utilă în acest sens o oferă chiar articolul 11 
alineatul (4) din Tratatul UE, care, stabilind o cerinţă de 1 milion de resortisanţi ai Uniunii, 
include şi evaluarea conform căreia o proporţie de 1/500 din populaţie poate fi considerată 
drept suficient de reprezentativă. De aceea această evaluare ar trebui aplicată şi pentru 
reprezentativitatea statelor membre individuale. 

§ 6. Despre alte cerinţe aplicabile iniţiativei cetăţeneşti 

Pe lângă definirea noţiunii de „număr semnificativ de state membre”, regulamentul trebuie să 
cuprindă dispoziţii referitoare la celelalte cerinţe aplicabile iniţiativei cetăţeneşti europene. Pe 
de-o parte se pune aici întrebarea dacă, pe lângă cerinţa de a fi resortisant al Uniunii, 
participarea unei persoane la o iniţiativă cetăţenească mai trebuie asociată cu alte premise 
subiective. Mai cu seamă categoria de vârstă ar putea reprezenta un asemenea criteriu.
Iniţiativa cetăţenească nu ar trebui să se limiteze numai la adulţi. În opinia raportoarei, 
regulamentul ar putea conţine o prevedere conform căreia începând de la 14 ani împliniţi, toţi 
resortisanţii Uniunii pot participa la o iniţiativă cetăţenească europeană.

O altă întrebare la care trebuie să răspundă regulamentul este dacă şi persoane individuale pot 
organiza o iniţiativă cetăţenească, sau dacă trebuie întotdeauna să fie mai multe persoane şi, în 
eventualitatea că acest lucru este necesar, dacă acestea trebuie să se constituie într-o anumită 
formă de organizare şi dacă trebuie să provină din state membre diferite. 

§ 7. Despre problema unei iniţiative cetăţeneşti constituţionale

În rândul organizaţiilor neguvernamentale se dezbate dacă articolul 11 alineatul (4) din 
Tratatul UE (v. n.) include în principiu şi iniţiative cetăţeneşti constituţionale, adică asemenea 
iniţiative menite să modifice tratatele înseşi. Problema se loveşte totuşi de obiecţii juridice. 

Dispoziţiile referitoare la iniţiativa cetăţenească şi cele referitoare la modificarea tratatelor nu 
„se potrivesc”. Conform articolului 11, alineatul (4) din Tratatul UE (v. n.) iniţiativa 
cetăţenească cuprinde solicitarea adresată Comisiei de a înainta o propunere pentru adoptarea 
unui act juridic al Uniunii. În consecinţă, ea urmăreşte adoptarea unui act juridic al Uniunii 
pentru care Comisia are dreptul de a face o propunere. Dar un asemenea act juridic nu este 
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prevăzut în niciun punct al procedurii regulamentare complexe de modificare a tratatului.

Astfel, modificarea tratatelor are loc în principiu prin intermediul unui tratat între statele 
membre (printr-un acord între reprezentanţii guvernelor statelor, ratificat de către statele 
membre). Este adevărat că Comisia are dreptul de a prezenta Consiliului „proiecte de 
modificare a tratatelor”. Cu toate acestea, legislaţia Uniunii face o diferenţiere noţională 
foarte strictă între „propuneri” pe de-o parte şi „proiecte” sau „iniţiative” pe de altă parte, 
astfel încât este foarte discutabil dacă un asemenea „proiect” poate fi considerat ca 
„propunere” în sensul articolului 11 alineatul (4) din Tratatul UE (v. n.). Şi mai problematic 
este modul în care ar trebui considerate ca acte juridice al Uniunii tratatele de modificare pe 
care statele membre trebuie să le încheie între ele. 

La fel de problematică se dovedeşte referirea juridică la un anumit pas intermediar pe 
parcursul procedurii de modificare a tratatului. Astfel, după procedura de modificare 
obişnuită, Consiliul de Miniştri transmite mai departe, către Consiliul European, „proiectele 
de modificare a tratatelor” pe care i le-a înaintat Comisia. Drept urmare, Consiliul European 
poate decide să solicite verificarea proiectelor (de către o adunare constituţională sau, după 
caz, doar de către o conferinţă interguvernamentală), iar această decizie ar reprezenta în mod 
incontestabil un act juridic al Uniunii în sensul articolului 11 alineatul (4) din Tratatul UE 
(v. n.) Într-o interpretare foarte precisă însă, Comisia nu are în acest caz nici un drept de 
propunere deoarece „proiectul” său (cu atât mai mult dacă este privit drept o „propunere”) se 
referă la „modificarea tratatelor” şi nu la decizia de verificare a proiectelor.

Făcând abstracţie de aceste probleme juridice complicate, pentru raportoare, necesitatea 
politică a unei iniţiative cetăţeneşti constituţionale europene apare ca indubitabilă. Tocmai în 
contextul evoluţiilor din ultimii ani, instituţiile europene ar trebui să vină în întâmpinarea 
ideilor şi propunerilor resortisanţilor şi în privinţa revizuirii tratatelor.

Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Parlamentul European dobândeşte şi 
el dreptul de a prezenta „proiecte pentru modificarea tratatelor”. În opinia raportoarei, din 
acest motiv ar trebui verificată posibilitatea ca, analog cu iniţiativa cetăţenească conform 
articolului 11 alineatul (4) din tratatul UE (v. n.) să fie permisă o iniţiativă cetăţenească 
constituţională, dar care să se adreseze direct Parlamentului European. Pentru aceasta ar putea 
fi valabile aceleaşi cerinţe şi o procedură similară, numai că în loc de Comisia Europeană, 
aceasta ar urma să se adreseze Parlamentului European.
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