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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:

A. întrucât este important să se aibă în vedere prevederile Tratatului de la Lisabona 
referitoare la inițiativa cetățenească, acestea fiind menite să permită cetățenilor europeni 
să dețină un rol direct mai important în ceea ce privește influențarea actelor legislative 
europene necesare în scopul punerii în aplicare a Tratatelor;

B. întrucât dreptul de a adresa petiții a fost introdus prin Tratatul de la Maastricht și întrucât 
Parlamentul a elaborat o serie de proceduri destinate să răspundă acestui important drept 
al tuturor cetățenilor și rezidenților europeni, în special în ceea ce privește chestiunile 
legate de aplicarea legislației comunitare de către autoritățile naționale și locale, precum și 
de impactul legislației europene asupra cetățenilor și comunităților lor locale,

1. solicită ca regulamentul privind punerea în aplicare a inițiativei cetățenești, care stabilește 
condițiile de exercitare a dreptului cetățenilor în această privință, să fie clar, simplu și ușor 
de utilizat, incluzând elemente practice legate de definirea inițiativei cetățenești, astfel 
încât aceasta să nu fie confundată cu dreptul de a adresa petiții;

2. își exprimă preocuparea față de faptul că propunerile vehiculate de cei care sprijină 
inițiativa cetățenească includ numeroase exemple practice care sunt de fapt petiții de tip 
campanie, unele dintre acestea fiind deja înregistrate ca petiții în Parlament, fără a avea 
vreo legătură directă cu inițiativa cetățenească, astfel cum este aceasta definită în tratat;

3. atrage, prin urmare, atenția supra necesității de a se asigura că cetățenii sunt pe deplin 
conștienți de această distincție, având în vedere faptul că dreptul de a adresa petiții este 
legat de Parlamentul European, iar inițiativa cetățenească se adresează Comisiei;

4. menționează, de asemenea, faptul că Parlamentul, în exercitarea dreptului său de inițiativă 
legislativă, poate decide lansarea acestei proceduri și luarea de măsuri în temeiul 
recomandărilor pe baza petițiilor primite de comisia parlamentară competentă;

5. solicită ca monitorizarea punerii în aplicare a regulamentului privind inițiativa 
cetățenească să intre în atribuțiile Comisiei pentru petiții, astfel încât propunerile înaintate 
de cetățeni să poată fi examinate cu ocazia reuniunilor Comisiei pentru petiții la care sunt 
invitate să participe și alte comisii cu răspundere sectorială pentru domeniul politic vizat și 
în cadrul cărora Comisia Europeană ar trebui invitată să își exprime avizul;

6. consideră că astfel de măsuri pot asigura mai bine compatibilitatea între propunerile 
adresate Comisiei, în primă instanță, de cetățeni și prioritățile și propunerile aprobate în 
mod democratic de Parlament;

7. consideră că Parlamentul ar trebui să se poată pronunța asupra caracterului adecvat al unei 
inițiative cetățenești, împreună cu orice sugestii sau recomandări existente, înainte ca 
Comisia să demareze procedurile de elaborare detaliată a textului legislativ pe baza 
inițiativei cetățenești;
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8. recunoaște că trebuie soluționate chestiunile referitoare la eligibilitate și, în acest context, 
consideră că ar trebui să se dea dovadă de flexibilitate în ceea ce privește semnificația 
exactă a formulării „mai multe state membre” din care se pot aduna numărul minim de un 
milion de semnături; de asemenea, consideră că, în conformitate cu practicile utilizate în 
cazul petițiilor, posibilitatea de a sprijini o inițiativă cetățenească ar trebui să revină 
tuturor cetățenilor și rezidenților UE, fără discriminări legate de vârstă sau orice alte
forme de discriminare.
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