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Serviciul de asistență pentru
Iniţiativa cetățenească
europeană
din cadrul Comitetului Economic și
Social European

Comitetul Economic şi Social European

Instituită la 1 aprilie 2012, prin Tratatul de la Lisabona, Inițiativa cetățenească
europeană (ICE) este prin excelență un instrument bine-venit pentru
democrația participativă din Uniunea Europeană. Prin colectarea a cel
puțin 1 milion de semnături din cel puțin un sfert dintre statele membre
ale UE (în prezent, șapte), cetățenii au dreptul de a solicita în mod direct
Comisiei Europene să propună un act juridic. Prin urmare, ICE reprezintă
un instrument puternic de participare activă la procesul de elaborare a
politicilor la nivelul UE. ICE poate influența agenda UE.
Articolul 11 alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE):

„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.”
Normele de punere în aplicare se regăsesc în Regulamentul 211/2011¹.
1

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 65, 11 martie 2011.

Noţiunea de „dialog civil” este consacrată în tratat, impunând tuturor
instituţiilor să menţină un dialog deschis, transparent şi periodic cu
societatea civilă. CESE deține un rol principal în aceste procese, ca punte
între organizaţiile societăţii civile şi instituţiile UE și ca forum de consultare
şi informare în cadrul căruia acestea pot avea un schimb de opinii și îşi pot
exprima punctele de vedere.
CESE este responsabil pentru facilitarea și
susținerea tuturor canalelor de dialog și
comunicare între cetățeni și instituțiile UE.
În acest scop, el a creat un Grup de legătură
cu organizaţiile şi reţelele societăţii civile
europene², precum și un Grup ad-hoc privind
ICE, care să se axeze pe această inițiativă. În
ceea ce privește ICE, pe lângă informarea tuturor persoanelor interesate și a
membrilor organizațiilor societății civile, rolul Comitetului este:
- de facilitator al pregătirii inițiativelor cetățenești, permițând celor implicați
să comunice în rețea și, eventual, să se întâlnească;
- de mentor, prin elaborarea unor recomandări și avize menite să ofere
asistență Comisiei la evaluarea unei inițiative reușite și în orice etapă a
procesului angrenat de aceasta.
De asemenea, Comitetul se consideră un apărător fervent al ideii de
participare a publicului în general și sprijină toate instrumentele de
promovare a cetățeniei active.
Avizele CESE privind ICE
• Avizul CESE privind democraţia participativă şi iniţiativa cetățenească
europeană³ / martie 2010
• Avizul CESE privind iniţiativa cetăţenilor⁴ / iulie 2010
• Avizul din proprie iniţiativă al CESE privind iniţiativa cetăţenească (revizuire)⁵/
iulie 2016
² Informații suplimentare despre acest eveniment puteți găsi la:
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.liaison-group.
³ Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 354, 28 decembrie 2010.
⁴ Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 44, 11 februarie 2011.
⁵ Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 389, 21.10.2016.
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INIŢIATIVA CETĂȚENEASCĂ EUROPEANĂ: primul instrument
transnațional al democrației participative

CESE și ICE: aliați naturali

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să accesați secțiunea
„Evenimente” de pe pagina ICE: www.eesc.europa.eu/eci.

Grupul ad-hoc privind ICE
Grup ad-hoc privind ICE a fost creat pentru a stabili orientări politice cu
privire la ICE și pentru a monitoriza evoluțiile în acest domeniu. De la
înființarea sa, el a adoptat o serie de recomandări privind modul în care
CESE poate contribui la consolidarea și dezvoltarea ICE și a propus o serie
de servicii pe care, în prezent, CESE le oferă tuturor părților interesate de
această inițiativă.

Baza de date cu privire la ICE
CESE a lansat o bază de date online pentru ICE,
cu scopul de a oferi o bibliotecă digitală gratuită,
cu o gamă largă de documente, care să se
concentreze cu precădere asupra activităților
de cercetare cu privire la ICE. Baza de date este
disponibilă pentru toți utilizatorii înregistrați și
le permite cercetătorilor să își facă cunoscute lucrările în rândul publicului
european. Autorii cercetărilor referitoare la ICE sunt invitați ca, după o simplă
înregistrare, să își încarce lucrările, punându-le la dispoziția persoanelor care
sunt interesate să înțeleagă mai bine instrumentul ICE.
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O ICE poate fi înregistrată în oricare
dintre cele 24 de limbi oficiale ale UE,
dar organizatorilor le revine sarcina de a
prezenta textele în celelalte 23 de limbi.
După înregistrarea iniţială, organizatorii vor
putea încărca pe pagina web alte versiuni
lingvistice ale iniţiativei 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, odată cu
o listă a limbilor-țintă dorite. Organizatorii pot alege orice limbă oficială din
UE, cu excepția limbii irlandeze.
Ziua ICE
Începând din 2012, în luna aprilie a fiecărui an, CESE a organizat o conferință
intitulată „Ziua ICE” pentru a discuta ultimele evoluții în politica privind
ICE. Se urmărește, de asemenea, să se faciliteze colaborarea în rețea și
să se formuleze propuneri ale societății civile cu privire la îmbunătățirile
și simplificările necesare în ceea ce privește înființarea ICE. Ziua ICE este
în prezent un important loc de întâlnire și o platformă în cadrul căreia
organizatorii de ICE înregistrate și viitoare și părțile interesate pot face
schimb de informații, de bune practici și de experiență și pot prezenta
publicului larg propriile ICE și activitățile pe care le desfășoară.
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Baza de date cu documente privind ICE: www.eesc.europa.eu/ecidocs
Posibilități de colaborare în rețea
CESE îi poate invita pe organizatorii ICE la
sesiunile sale plenare și/sau la ședințele
secțiunilor sale (în conformitate cu normele
interne care stabilesc criteriile generale),
cu scopul de a le oferi posibilitatea de a se
întâlni cu membrii CESE și de a colabora
în rețea cu organizațiile lor. Prezentările
oferite membrilor CESE sunt, de asemenea, o ocazie excelentă de colectare
a unor puncte de vedere și păreri referitoare la propunerea de inițiativă și
de pregătire pentru întrebările ce le pot fi adresate de cetățeni în timpul
campaniei.
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Traducerea descrierilor ICE
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SERVICIUL DE ASISTENȚĂ PENTRU ICE: Ce poate face CESE pentru
organizatorii ICE

În plus, organizatorii ICE pot solicita un parteneriat cu CESE pentru
evenimentele pe care le organizează în scopul promovării inițiativei. În cazul
în care un parteneriat este acceptat, organizatorii vor putea utiliza una dintre
sălile de conferință ale CESE, cu titlu gratuit. De asemenea, vi se garantează
că unul dintre membrii CESE, expert în domeniu, va rosti un discurs de bun
venit sau va interveni ca vorbitor în cadrul evenimentului.
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Informații suplimentare cu privire la parteneriatele cu CESE puteți găsi la
adresa: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.cooperation-with-othereu-institutions-partnerships

Membrii CESE sunt implicați și în diverse activități la nivel local (Going local),
ocazie cu care vorbesc despre ICE și explică rolul ei în implicarea publicului
larg în procesul de elaborare a politicilor. Când este posibil, CESE propune
un vorbitor la un eveniment extern, pentru a aborda subiectul inițiativei și
aspectele ei referitoare la cetățeni.
Consiliere pentru organizatorii ICE
Toți actualii și viitorii organizatori pot contacta CESE la căsuța de e-mail
funcțională citizensinitiative@eesc.europa.eu, pentru consiliere cu privire
la diferite aspecte de natură organizatorică ale ICE și la modalitățile de a
solicita asistență. CESE colaborează cu Centrul de sprijin al ICE și cu Asociația
pentru ICE în vederea coordonării serviciilor ICE și a optimizării schimbului
de informații, în beneficiul tuturor organizatorilor ICE și al părților interesate.
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Activități de comunicare și informare
CESE a elaborat două publicații menite să explice în
detaliu care sunt diversele instrumente disponibile
pentru cetățenii UE dornici să își exprime ideile
și preocupările pe cale oficială: „Ghidul privind
inițiativa cetățenească europeană” și „Pașaportul
european pentru o cetățenie activă”. Ambele
publicații, actualizate în mod regulat, sunt
disponibile la adresa www.eesc.europa.eu/eci, în
secțiunea „Documente conexe”.
INFORMAŢII PRACTICE
Informaţii oficiale privind ICE
Registrul ICE al Comisiei Europene:
http://ec.europa.eu/citizens-initiative
Pagina CESE privind ICE, inclusiv publicațiile:
www.eesc.europa.eu/eci
Organizațiile partenere ale CESE privind ICE
Asociația pentru ICE:
http://www.citizens-initiative.eu/
Centrul de sprijin al ICE:
http://ecas.org/services/eci-support-centre/
Date de contact:
Comitetul Economic și Social European
Unitatea Relații cu societatea civilă organizată și studii prospective
Rue Belliard/Belliardstraat 99
1040 Bruxelles/Brussel – Belgique/België
E-Mail: citizensinitiative@eesc.europa.eu
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