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Dragi cititori,

Începând din aprilie 2012, prin inițiativa cetățenească europeană, cetățenii europeni se bucură de 
un nou drept, în virtutea căruia au un cuvânt mai greu de spus în problematica UE. Prin intermediul 
acestui instrument democratic, cetățenii își pot exprima solicitările pe o nouă cale, nemaiîntâlnită. După 
colectarea unui milion de semnături din toată Europa, ei pot solicita Comisiei Europene să propună sau să 
modifice legislația europeană. În acest mod, cetățenii pot introduce un subiect pe agenda UE şi, astfel, pot 
deveni actori activi pe scena europeană.
Deşi unii cetățeni se bucură deja de drepturi similare în oraşul sau regiunea lor sau chiar la nivel național, 
este pentru prima dată când un astfel de instrument este utilizat la scară transnațională. Colectarea unui 
milion de semnături din rândul celor 500 de milioane de europeni din 28 de state membre, care vorbesc 
limbi diferite, nu este, însă, o sarcină uşoară. Aceasta necesită multe eforturi, dăruire şi colaborare cu 
cetățenii care împărtășesc aceleaşi opinii, din întreaga Europă.
Acest ghid vă prezintă modul în care puteți participa la această inițiativă. În nouă pași, ghidul vă explică ce 
vor trebui să facă organizatorii unei inițiative europene, în ce moment, care sunt obstacolele și procedurile, 
de la ideea de a înregistra inițiativa, la colectarea semnăturilor și până la – sperăm – prezentarea unui 
milion de semnături Comisiei Europene.
De la începutul proiectului european, Comitetul Economic şi Social European a fost un susținător al 
dreptului europenilor de a participa la viața publică şi o voce a societății civile. Noi am susținut de la început 
ideea inițiativei cetățenești şi am militat pentru un set de reguli simple şi uşor de înțeles. Convingerea 
noastră fermă este că cetățenii preocupați şi angajați pot schimba lumea.
Dorim ca cetățenii să profite din plin de noul lor drept, să se implice în chestiunile europene care le 
influențează viața de zi cu zi şi să contribuie la formularea agendei europene. Sperăm că manualul vă va 
ajuta să faceți acest lucru. Mult succes!
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Participare și reprezentare: cele două faţete ale democraţiei moderne

Democrația, adică relația dintre cetățeni şi putere, poate fi exprimată în diferite moduri. Într-o 
democrație reprezentativă modernă, aşa cum este Uniunea Europeană, sunt disponibile atât 

căi directe, cât şi indirecte de definire a agendei şi de luare a deciziilor. În timp ce democraţia 
reprezentativă este exprimată prin instituții alese, precum Parlamentul European, democraţia 
participativă este prevăzută acum în tratatele europene, sub forma unor instrumente noi precum 
inițiativa cetățenească europeană (ICE). Este important să se sublinieze că, într-o democrație 
modernă, democrația participativă nu înlocuiește și nu poate înlocui democrația reprezentativă: 
canalele democratice directe și indirecte se completează reciproc la nivel local, regional, național și 
transnațional.

CESE, un punct focal al democraţiei participative transnaţionale

De la începutul procesului de integrare europeană, din anii '50, Comitetul Economic şi Social 
European (CESE) a funcționat ca o punte între organizațiile societății civile şi instituțiile 

europene. Chiar și cu mult timp înainte ca democrația participativă să fie recunoscută oficial în 
Tratatul UE, Comitetul a avut rol de forum al democrației participative europene, solicitându-le 
cetățenilor și organizațiilor lor reprezentative de pe tot continentul să se implice în luarea deciziilor 
care îi afectează.

Fiind un organ consultativ neafiliat politic al instituțiilor UE, Comitetul a avut un rol esențial în 
exprimarea punctelor de vedere şi a opiniilor societății civile şi în influențarea legislației europene. 
Cei 350 de membri ai săi din cele 28 de state membre ale UE reprezintă un spectru larg de organizații 
din diverse domenii: socio-economic, profesional, civic şi cultural.

Tratatul de la Lisabona: o ocazie care trebuie valorificată

A fost nevoie de o jumătate de secol de integrare europeană pentru ca cetățenii europeni să 
aibă propria cale directă de acces la democrația transnațională. Articolul 11 din Tratatul privind 

Uniunea Europeană deschide un drum nou, întrucât oferă patru instrumente importante de 
participare transnațională: informarea, consultarea, dialogul și definirea agendei sunt concepte-
cheie, oferind multe posibilități noi.

Cetățenii şi asociațiile reprezentative ar trebui să aibă posibilitatea să-şi prezinte şi să-şi împărtăşească 
opiniile despre tot ceea ce decide şi face UE. În plus, noțiunea de „dialog civil” este prevăzută 
în tratat, impunând tuturor instituțiilor să mențină un dialog deschis, transparent şi periodic cu 
societatea civilă. Comisia Europeană trebuie, de asemenea, să poarte consultări ample cu părțile 
interesate, pentru a se asigura că acțiunile Uniunii sunt consecvente şi transparente. În fine, articolul 
11 instituie dreptul de inițiativă al cetățenilor.

CESE joacă un rol principal în toate aceste procese – ca punte între organizațiile societății civile şi 
instituțiile UE, fiind un forum de consultare şi informare şi o arenă în care acestea îşi pot exprima 
punctele de vedere, aşa cum este prevăzut în tratate.
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Noul instrument transnaţional de stabilire a agendei
Inițiativa cetățenească europeană este o componentă esențială a secțiunii din Tratatul de la Lisabona 
consacrată democrației participative. Noul instrument oferă unui milion de cetățeni ai UE din cel 
puțin şapte state membre dreptul de a solicita Comisiei să propună noi acte legislative ale UE. ICE 
are o funcție de definire a agendei; cetățenii pot identifica o problemă şi pot solicita să se ia măsuri. 
În consecință, ICE nu este o petiție (instrument care există deja în UE pentru persoane individuale 
şi pentru grupuri de persoane) şi nu este nici un instrument de adoptare a deciziilor direct de către 
cetățeni la nivelul UE, cum ar fi referendumul.

ICE este adesea considerată drept echivalentă dreptului Parlamentului şi al Consiliului de a solicita 
Comisiei să propună noi acte juridice. După o astfel de solicitare, Comisia trebuie să analizeze serios 
dacă trebuie să facă ceva şi ce anume trebuie să facă şi să îşi justifice decizia. Pe scurt, ICE este, 
atât prin caracterul ei transnațional, cât şi prin rolul său în definirea agendei, o modalitate unică 
pentru cetățeni de a se implica în democrația modernă. Ea deschide calea atât pentru dialogul de 
la cetățean la cetățean în întreaga Europă, cât şi pentru comunicarea ascendentă dintre cetățeni şi 
instituții. Inițiativele cetățenești europene pot fi înregistrate la Comisia Europeană începând de la 1 
aprilie 2012.

În calitate de cetățean, puteți deja fie să adresați petiții Parlamentului European (http://www.
petiport.europarl.europa.eu/petitions/ro/main), fie, în caz de administrare defectuoasă, să depuneți 
o plângere la Ombudsmanul European (www.ombudsman.europa.eu).

Articolul 11 alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană

La inițiativa a cel puțin un milion de cetățeni ai Uniunii, resortisanți ai unui număr semnificativ 
de state membre, Comisia Europeană poate fi invitată să prezinte, în limitele atribuțiilor sale, o 
propunere corespunzătoare în materii în care acești cetățeni consideră că este necesar un act juridic 
al Uniunii, în vederea aplicării tratatelor.
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Etapele iniţiale

La început, trebuie să existe o idee despre o problemă europeană care ar putea necesita o soluție 
adoptată la nivel european. 

Încă din prima etapă, este important să se analizeze cadrul procedural şi întregul proces prin care 
trebuie să treceți pentru a decide dacă ICE este cel mai bun instrument de utilizat. Pot exista alte 
căi de a se adresa instituțiilor UE, mai uşoare pentru cetățeni, cum ar fi contactele individuale cu 
membrii Parlamentului European sau cu instituțiile, grupurile de lobby sau o petiție tradițională.

Recurgerea la o ICE este, cu siguranță, alegerea celei mai puternice, dar şi mai complexe şi mai 
îndelungate căi de a vă adresa Uniunii Europene. 

Faza esenţială a pregătirii

Înainte de a face prima încercare de redactare şi înregistrare a unei inițiative cetățenești europene, 
organizatorii trebuie să adune un volum important de informații. De îndată ce o inițiativă este 

înregistrată oficial şi publicată, începe numărătoarea inversă.

Astfel, este nevoie de timp pentru a accesa şi colecta toate informațiile posibile despre procedura 
însăşi şi despre fondul chestiunii alese: 

• Există acte juridice ale UE cu privire la această chestiune?
• Care este temeiul juridic prevăzut în tratat pentru lansarea propunerii?
• Se încadrează această chestiune în competențele UE? 

Prin urmare, primul lucru care trebuie analizat este dacă propunerea este „admisibilă”. Aceasta 
înseamnă că ea trebuie să se încadreze în competențele Comisiei şi să nu contravină niciunei cerințe 
din Regulamentul privind inițiativa cetățenească. De exemplu, trebuie să fie compatibilă cu Carta 
drepturilor fundamentale.

Întrucât inițiativa nu poate reuși decât dacă convinge cel puțin un milion de cetățeni ai UE din cel 
puțin şapte state membre, înainte de înregistrare, trebuie concepută o strategie de comunicare 
sustenabilă. Deja din această fază, este esențial să se ia legătura cu potențialii parteneri din alte state 
membre şi să se creeze o rețea de persoane care să se alăture şi să fie gata să-şi aducă contribuția. Pe 
scurt, acțiunile întreprinse înainte de înregistrare vor economisi timp pentru acțiunile propriu-zise 
ale inițiativei desfășurate în cursul etapei oficiale.

De asemenea, nu uitați că organizarea unei inițiative cetățenești va necesita resurse şi bani. Deşi o 
parte din lucrări pot fi efectuate de voluntari, organizatorii vor avea nevoie, probabil, de sponsori şi 
susținători. Păstrarea informațiilor privind sprijinul financiar este esențială, întrucât vor trebui să fie 
prezentate în momentul înregistrării.
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Şapte persoane, şapte state, 100 de caractere

După încheierea demersurilor preliminare, este timpul să se pună bazele unei inițiative cetățenești 
europene. Acest lucru include constituirea unui „comitet de inițiativă” (aşa-numiții „organizatori”), 

din care trebuie să facă parte cel puțin şapte persoane din cel puțin şapte state membre ale UE. 
Dintre organizatori, trebuie aleasă o persoană principală de contact şi înlocuitorul său.

De asemenea, este momentul să se redacteze şi să se finalizeze textul inițiativei, care trebuie să 
îndeplinească anumite cerințe formale prezentate în formularele oficiale. Titlul inițiativei nu poate 
depăşi o sută de caractere, descrierea propunerii nu poate depăşi două sute de caractere şi 
comentariile care explică obiectivul ICE nu pot depăşi cinci sute de caractere.

În final, organizatorii trebuie să prezinte informații despre finanțarea şi susținătorii lor. Aceste 
informații vor trebui să fie actualizate în timpul procesului, pe un site internet destinat inițiativei 
cetățenești europene, site creat de Comisie (a se vedea mai jos).

Primul control: înregistrarea

Înregistrarea oficială a unei inițiative cetățenești europene la Comisia Europeană este foarte 
simplă. Comisia pune la dispoziție un site internet (numit oficial „registru”), prin intermediul căruia 

inițiativele cetățenești europene pot fi transmise online, introducând informațiile necesare. În urma 
acestui demers, Comisia va emite un prim răspuns oficial, confirmarea înregistrării. 

Prin contul creat în registru, organizatorii pot gestiona toate activitățile de comunicare cu Comisia și 
pot crea formularele adecvate pentru colectarea de semnături, pot încărca traduceri, pot actualiza 
informațiile privind finanțarea și, în cele din urmă, pot prezenta semnăturile. De asemenea, acesta 
pune la dispoziție un punct de contact cu Comisia în cazul în care există întrebări sau probleme.

În continuare, este rândul Comisiei să verifice admisibilitatea inițiativei propuse. Astfel, se lansează un 
dialog inițial şi un canal de comunicare între ambele părți.

În termen de două luni de la înregistrare, organizatorii vor primi un răspuns oficial din partea Comisiei. 
Inițiativa va fi fie înregistrată oficial şi publicată pe site-ul internet, moment în care începe perioada de 
colectare a semnăturilor, fie respinsă din motive juridice. Acest lucru s-ar întâmpla dacă, de exemplu, 
Comisia ar considera că nu are competențe într-un anumit domeniu, întrucât acesta priveşte doar 
statele membre, sau dacă ICE încalcă prevederile Cartei drepturilor fundamentale.

Mai multe informații privind înregistrarea: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/registration
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În cazul respingerii, organizatorii vor avea, desigur, dreptul de a contesta decizia, adresându-se 
Ombudsmanului European sau introducând o acțiune la Curtea Europeană de Justiție. 

Traducerea

Este important de ştiut că o ICE poate fi înregistrată în oricare din cele 24 de limbi oficiale ale UE, 
dar că organizatorii vor trebui să prezinte textele în celelalte limbi alese şi că semnăturile pot fi 

colectate doar pe formularele înregistrate. După înregistrarea inițială, organizatorii vor putea încărca 
online alte versiuni lingvistice ale inițiativei propuse. Începând din octombrie 2014, CESE oferă un 
serviciu de traducere a descrierii de 800 de caractere a ICE. După validarea ICE de către Comisia 
Europeană, textul original poate fi trimis la adresa citizensinitiative@eesc.europa.eu, menținându-se 
limbile-țintă dorite. Organizatorii pot alege orice limbă oficială din UE, cu excepția limbii irlandeze.

Pregătirea pentru colectarea semnăturilor

Se recomandă ca pregătirile pentru colectarea semnăturilor să se facă chiar înainte de înregistrarea 
inițiativei dumneavoastră. Există două căi de colectare a semnăturilor şi a „declarațiilor de sprijin”. 

Astfel de declarații pot fi colectate în mod tradițional, pe hârtie (în acest caz este necesară semnătura), 
sau electronic (în acest caz, este suficient să se indice informațiile personale de identificare).

În scopul colectării declarațiilor de sprijin pe cale electronică, a fost creat un cadru juridic absolut 
nou şi un sistem electronic. Comisia pune la dispoziție un software din sursă deschisă pentru 
colectarea online a semnăturilor, care este pus gratuit la dispoziția organizatorilor. Desigur, dacă 
doresc, aceştia sunt liberi să-şi creeze propriul sistem.

În ambele cazuri, organizatorii trebuie să obțină autorizarea sistemului lor online de către o autoritate 
competentă din statul membru în care se vor colecta datele, care va verifica dacă sistemul respectă 
toate specificațiile tehnice şi cerințele privind protecția datelor. Fiecare stat membru a desemnat 
o autoritate responsabilă cu certificarea sistemului online. Verificarea trebuie făcută în termen de 
o lună. Certificarea poate fi obținută fie înainte, fie după înregistrarea inițiativei de către Comisie.

Mai multe informații privind autoritățile naționale: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/
implementation-national-level
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Perioada de pregătire: 
- Identificarea problemei 
- Idee de soluţionare 
- Preocupare la nivelul UE 
- Documentare în domeniul de interes 
- Constituirea unui comitet de iniţiativă 
- Evaluarea procedurii

Înregistrare online

Comisia începe veri�carea inițială 
în termen de maximum 2 luni

Ziua 1
Lansarea colectării 

de semnături olografe: 
maxim 12 luni

Primirea certi�cării
sistemului online:

colectarea de semnături 
online poate începe 

Luna a 12-a
Trimiterea semnăturilor
strânse către statele
membre pentru validare

Luna a 15-a
Organizatorii prezintă
Comisiei declarațiile
de sprijin veri�cate

Luna a 15-a
Perioada de evaluare 
de către Comisie 
de maximum 3 luni: 
pregătirea deciziei Comisiei.
Organizarea unei audieri 
la Parlamentul European

Luna a 12-a
Statele membre veri�că
semnăturile: 
maxim 3 luni

Luna a 18-a
Decizia o�cială a Comisiei
privind lansarea 
unei propuneri legislative
sau nu

În cazul în care Comisia 
depune o propunere legislativă: 

demarează o procedură legislativă normală, 
la care participă Parlamentul și Consiliul

Ziua 1
Decizia Comisiei:
înregistrarea și publicarea
pe site-ul internet

ICE pe scurt

Pregătire Colectarea de semnături Verificare Evaluare Monitorizare

Certi�carea 
sistemului online
de către statele membre 
în termen de maximum 
o lună
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Colectarea semnăturilor

Colectarea semnăturilor va implica mult mai mult decât respectarea cerințelor juridice şi tehnice 
menționate. Printre altele, organizatorii vor avea răspunderea distribuirii şi colectării formularelor 

pe hârtie şi a celor online şi ținerea unei evidențe exacte a acestora.

Vă rugăm să rețineți că doar cetățenii unui stat membru al UE care au dreptul de a vota la alegerile 
pentru Parlamentul European pot semna o ICE. Rezidenții legali din țări din afara UE nu au dreptul 
să semneze.

Organizatorii şi semnatarii vor trebui să se asigure că utilizează formularul corect, corespunzător 
fiecărui stat membru, întrucât unele state membre solicită informații mai ample pentru declarațiile 
de sprijin decât alte state membre. Acest lucru este necesar pentru verificarea ulterioară a 
semnăturilor. În timp ce unele state membre nu cer deloc numere personale de identificare, altele 
cer numerele documentului de identitate sau alte numere personale de identificare, cum ar fi cele 
ale paşapoartelor, permiselor de şedere sau permiselor de conducere sau chiar numele părinților 
şi locul naşterii. Tipul de informații cerute de fiecare stat membru poate fi găsit în regulamentul ICE 
211/2011.

Regulamentul precizează câte semnături trebuie colectate într-un anumit stat membru pentru a 
se îndeplini cerința numărului minim de şapte țări. Cifrele au fost calculate în raport cu numărul 
membrilor din Parlamentul European, astfel încât colectarea semnăturilor este ceva mai uşoară în 
statele membre „mari” şi necesită proporțional mai multe semnături în cele „mici”. Aceste cifre vor fi 
adaptate pentru a reflecta eventualele schimbări în componența Parlamentului European.

Experiența inițiativelor de la nivel național şi regional a dovedit că nu toate semnăturile sunt valabile 
atunci când sunt verificate de autoritățile naționale. Prin urmare, se recomandă organizatorilor să 
colecteze cel puțin 10-20% de semnături suplimentare, pentru a avea o „marjă de siguranță”, astfel 
încât să nu le lipsească doar câteva semnături dintr-un milion.



Numărul minim de semnatari pentru fiecare stat membru
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Al doilea control: verificarea semnăturilor

După 365 de zile de la publicarea inițiativei în registrul Comisiei, a venit timpul să se trimită 
semnăturile colectate şi „declarațiile de sprijin” diferitelor autorități ale statelor membre. 

Semnăturile cetățenilor danezi vor trebui trimise la Copenhaga, iar ale celor ciprioți, la Nicosia. 
Semnăturile pe hârtie şi declarațiile de sprijin online vor trebui trimise separat.

Autoritățile statelor membre vor avea acum trei luni pentru a verifica validitatea declarațiilor trimise. 
Ele sunt practic libere să verifice cum vor, prin verificarea unui eşantion sau a tuturor semnăturilor. 
În final, va fi important să se îndeplinească două cerințe înainte ca ICE să poată fi trimisă în sfârşit 
Comisiei. În primul rând, cel puțin şapte state membre trebuie să certifice că s-a colectat numărul 
necesar de semnături şi, în al doilea rând, numărul total al declarațiilor certificate trebuie să fie de 
cel puțin un milion.

După aceasta, utilizând formularele disponibile, transmiterea la Comisie se va face uşor, prin e-mail 
(cu anexe) sau prin poştă. Evident, organizatorii vor utiliza această zi de trimitere a formularelor şi 
pentru popularizarea propunerii lor în rândul unui public european cât mai mare, prin intermediul 
mass media.

Un milion de semnături – ce urmează?

Datorită capacității lor de a colecta un milion de semnături de sprijin din cel puțin şapte state 
membre, organizatorii devin actori importanți în formularea agendei paneuropene. Prezentarea 

unei inițiative cetățenești corespunzătoare înseamnă că, din acest moment, Comisia dispune de trei 
luni pentru a-şi prezenta concluziile juridice şi politice cu privire la aceasta şi de a decide ce măsuri 
intenționează să ia, dacă este cazul, şi motivele pentru decizia luată.

În cursul procesului de examinare, organizatorii vor fi invitați să-şi prezinte mai amplu propunerea 
în fața instituțiilor europene, în cadrul unei audieri publice organizate de Parlamentul European.

În acest moment, se efectuează curățarea bazei de date, întrucât fişierele certificate care conțin 
declarațiile de sprijin vor trebui distruse în termen de o lună de la data prezentării către Comisie sau 
de 18 luni de la înregistrarea inițiativei. Autoritățile naționale care au certificat declarațiile vor trebui 
să distrugă fişierele în termen de o lună de la data certificării.
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Munca nu s-a încheiat

În cazul în care Comisia decide să dea curs inițiativei şi să pregătească o inițiativă legislativă oficială, 
organizatorii ar putea dori să rămână activi, monitorizând procesul legislativ care urmează. Dar, 

chiar şi în cazul în care Comisia consideră că nu este necesară sau nu e de dorit o propunere 
legislativă pe tema propusă, organizatorii unei ICE ar putea dori să reacționeze, să comenteze sau 
chiar să revină cu noi acțiuni sau inițiative.

Indiferent care este rezultatul, se recomandă ca toți cei implicați să realizeze o sinteză a muncii 
depuse, atât printr-o documentație completă, cât şi printr-o evaluare ex-post. Acest lucru le va 
permite tuturor să tragă învățăminte utile din acest proces multianual. 



Cum poate  
contribui CESE
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Preluând principiile democrației participative moderne, Uniunea Europeană invită toți cetățenii şi 
toate organizațiile societății civile sa ia parte activ la procesul de definire a agendei transnaționale 

comune şi la procesul decizional. Articolul 11 din Tratatul privind Uniunea Europeană pune bazele 
acestei noi relații dintre cetățeni şi instituțiile UE.

Comitetul Economic şi Social European a fost creat pentru a facilita şi sprijini acest proces. În prezent, 
el este gata să sprijine exercitarea dreptului de inițiativă al cetățenilor, prin îndeplinirea rolului său de 
punte între societatea civilă şi instituțiile UE.

Comitetul este un participant activ şi are rolul de a facilita consultările, precum şi diversele forme 
de dialog cu instituțiile UE. În acest scop, el a creat şi un Grup de legătură cu organizațiile şi rețelele 
societății civile europene, precum și un Grup ad-hoc privind ICE, care se va ocupa în special de 
chestiunile privind ICE. În ceea ce priveşte inițiativa cetățenească europeană, pe lângă informarea 
cetățenilor şi a organizațiilor societății civile interesate, rolul Comitetului este:

–  de facilitator al pregătirii iniţiativelor cetăţenești, permițând celor implicați să comunice 
în rețea şi, eventual, să se întâlnească;

–  de mentor, organizând audieri și elaborând avize pentru a oferi asistență Comisiei la evaluarea 
unei inițiative reușite și în orice etapă a procesului angrenat de aceasta. 

În acest scop, în fiecare an, în luna aprilie, CESE organizează o conferință anuală, o Zi a inițiativei 
cetățenești europene (ECI DAY), consacrată exclusiv chestiunilor privind ICE și dezvoltării acestui 
instrument.

Mai multe informații la adresa: www.eesc.europa.eu/eci

Informații suplimentare privind drepturile cetățenilor, în broșura CESE-UE „Pașaportul european 
pentru o cetățenie activă”: www.eesc.europa.eu/eci
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definiții
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Iniţiativa cetăţenească europeană
Dreptul unui milion de cetățeni din Europa de a invita Comisia să propună un nou act legislativ al UE.

Organizator
Comitetul de inițiativă al unei ICE, format din cel puțin şapte persoane din şapte state membre.

Declaraţie de sprijin
Declarații semnate de mână sau colectate electronic pentru sprijinirea unei inițiative cetățenești 
europene.

Înregistrare
Procesul înregistrării unei inițiative, verificarea şi publicarea în scopul începerii procesului de 
colectare a semnăturilor.

Colectare online
Sistemul de colectare a declarațiilor de sprijin pe internet, printr-un program din sursă deschisă, pus 
la dispoziție de Comisie şi certificat de autoritățile statelor membre.

Transmitere
Actul trimiterii către Comisie a semnăturilor certificate, care confirmă faptul că un anumit număr de 
cetățeni dintr-un anumit număr de state membre sprijină inițiativa.

Cuvinte-cheie: 
definiții



Linkuri şi 
documente utile
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Pentru a obține informații actualizate, puteți contacta secretariatul CESE.

Comitetul Economic și Social European
Unitatea de relații cu organizațiile societății civile și studii prospective
Rue Belliard/Belliardstraat 99
1040 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Email: citizensinitiative@eesc.europa.eu

Informaţii oferite de CESE despre iniţiativa cetăţenească:
www.eesc.europa.eu/eci

Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 privind iniţiativa cetăţenească
Referință: publicat în Jurnalul Oficial L 65, 11.3.2011.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:ai0044 

Avizul CESE privind iniţiativa cetăţenilor
Referință: CESE 993/2010, publicat în Jurnalul Oficial C 44 din 11.2.2011. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1443687992942&uri=CELEX:52010AE0993

Avizul CESE privind democraţia participativă şi iniţiativa cetăţenilor (articolul 11)
Referință: CESE 465/2010, publicat în Jurnalul Oficial C 354 din 28.12.2010. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1443688201505&uri=CELEX:52010IE0465

Site-ul internet al CESE privind Tratatul de la Lisabona
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.institutional-reform

CESE – Informaţii despre democraţia participativă şi societatea civilă
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.civil-society

Grupul de legătură cu organizaţiile și reţelele europene ale societăţii civile 
al CESE
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.liaison-group

mailto:citizensinitiative@eesc.europa.eu


24

Comisia Europeană 

Site-ul internet și registrul iniţiativei cetăţenești europene
Comisia oferă un site internet cuprinzător, care conține toate informațiile relevante cu privire la ICE, 
la procedura propriu-zisă și la textele legislative relevante, o imagine de ansamblu a tuturor ICE, din 
trecut și din prezent, programul de colectare online și include link-uri către autoritățile naționale 
competente. În plus, site-ul oferă organizatorilor un portal pentru a-și înregistra inițiativa și a-și 
gestiona contul online. 

Site-ul internet al iniţiativei cetăţenești europene
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/

Alte puncte de contact utile 

Europe Direct
Telefon: 00 800 67 89 10 11, gratuit de oriunde din UE
http://europa.eu/europedirect/

Reprezentanţa Comisiei Europene în statul dumneavoastră
http://ec.europa.eu/represent_en.htm

Parlamentul European - Petiţii
www.petiport.europarl.europa.eu/petitions/ro/main

Ombudsmanul European 
www.ombudsman.europa.eu

http://www.ombudsman.europa.eu
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