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#EUTakeTheInitiative

LUAȚI  
INIȚIATIVA!
Inițiativa cetățenească 
europeană 
Modelați politicile Uniunii Europene

Inițiativa cetățenească europeană | Pas cu pas
Inițiativa cetățenească europeană este un instrument al democrației 
participative care le dă cetățenilor UE puterea de a modela politicile europene. 

Pasul 2:  CEREȚI ÎNREGISTRAREA 
INIȚIATIVEI

 Depuneți o cerere de 
înregistrare a inițiativei la Comisia 
Europeană.

 Comisia vă va înregistra propunerea 
(integral sau parțial), dacă aceasta intră în 
sfera sa de competență. În plus, o va traduce 
în toate limbile oficiale ale UE.

Pasul 1: STARTUL
 Formați un grup de 

organizatori: cel puțin  
7 cetățeni europeni care  
au împlinit vârsta necesară 
pentru a vota la alegerile 
europene și care trăiesc în  
7 state membre diferite. 

Pasul 3: OBȚINEȚI SUSȚINERE

Max. 2 luni  
(În caz de revizuire a 
propunerii: + 2 luni) Început: max. 6 luni  

de la înregistrare

 Colectați un total de cel 
puțin 1 milion de declarații 
de susținere, atingând un 
prag minim de semnatari  
în cel puțin 7 țări ale UE. 
Puteți colecta declarațiile  
pe suport de hârtie și online.

Pasul 4:  SOLICITAȚI VERIFICAREA 
DECLARAȚIILOR DE 
SUSȚINERE

 Solicitați autorității naționale 
competente din fiecare țară  
în care ați colectat declarații 
de susținere să verifice și să 
certifice validitatea acestora. 

Max. 12 luni

Max. 6 luni: 3 luni pentru  
a transmite + 3 luni pentru 
verificare

Max. 3 luni de la sfârșitul 
verificării

Pasul 6: 
OBȚINEȚI UN RĂSPUNS

Pasul 5: DEPUNEȚI 
INIȚIATIVA

 Dacă ați atins numărul 
necesar de declarații de 

susținere valabile, depuneți 
inițiativa la Comisie. 

 Veți avea o reuniune cu Comisia și o 
audiere la Parlament. După consultări, 
analize și dezbateri, Comisia va adopta  
un răspuns oficial în care va preciza ce 
măsuri intenționează să ia. 

 Dacă măsura este o propunere legislativă, 
Comisia o va elabora și o va prezenta 
Parlamentului și Consiliului, care vor trebui 
să o adopte pentru ca aceasta să devină 
lege.

Max. 6 luni
UNIUNEA EUROPEANĂ

Mai multe detalii despre organizarea unei inițiative 
cetățenești europene: 

europa.eu/citizens-initiative


