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Inițiativa cetățenească 
europeană 
Instrumentul prin care puteți 
influența politicile europene

Etapele esențiale ale 
unei inițiative cetățenești 

 Pregătirea inițiativei și crearea unui grup de 
organizatori;

 Înregistrarea inițiativei de către Comisie, care 
oferă traducere gratuită în toate limbile oficiale 
ale UE. În cazul propunerilor aflate (parțial) 
în afara competențelor Comisiei, este posibil 
ca organizatorii să revizuiască propunerea de 
inițiativă și să o înregistreze parțial; 

 Publicarea pe site-ul dedicat Inițiativei 
cetățenești europene;

 Colectarea declarațiilor de susținere pe hârtie și/
sau online;

  Verificarea declarațiilor de susținere de către 
autoritățile naționale;

 Prezentarea inițiativei în atenția Comisiei 
Europene;

  Întâlnirea cu reprezentanți ai Comisiei;

 Audierea publică și evaluarea sprijinului politic 
de către Parlamentul European;

 Răspunsul oficial al Comisiei Europene;

 Acțiunile subsecvente ale Comisiei cu privire  
la măsurile propuse.

Inițiativa cetățenească 
europeană pe scurt
Inițiativa cetățenească europeană vă oferă 
ocazia să vă implicați direct în procesul demo-
cratic european și să aveți un cuvânt de spus în 
privința politicilor UE care au un impact asupra 
vieții dumneavoastră. 

Este un instrument unic, primul care le permite 
cetățenilor din mai multe țări ale UE să se asoci-
eze și să propună modificări legislative concrete 
pentru o cauză comună. În calitate de cetățean 
al UE, puteți fie să vă alăturați unui grup de 
organizatori pentru a lansa o inițiativă, fie să 
sprijiniți o inițiativă deja demarată. 

O inițiativă poate fi lansată de 7 cetățeni ai UE, 
care locuiesc în cel puțin 7 state membre dife-
rite și care au împlinit vârsta de vot. Odată ce 
o inițiativă a obținut 1 milion de semnături, 
Comisia decide ce măsuri trebuie luate. 

Cetățenii pot lansa inițiative în orice domeniu 
în care Comisia Europeană are competența de a 
propune legislație, de exemplu mediu, protecția 
consumatorilor, agricultură, pescuit, energie, 
transporturi sau comerț.

Pentru mai multe informații cu privire la inițiativa 
cetățenească europeană, inclusiv lista inițiativelor care 

pot fi susținute în acest moment, vizitați pagina:  
europa.eu/citizens-initiative

#EUTakeTheInitiative
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Puteți acționa în domenii 
care vă preocupă
Aveți o soluție la o problemă socială sau de 
mediu cu care se confruntă Europa, dar aveți 
sentimentul că nu vă puteți face auzit singur? 
Inițiativa cetățenească europeană este „mega-
fonul” de care aveți nevoie. Ea vă ajută să vă 
implicați în cauze în care credeți și să vă expri-
mați propunerile într-un mod foarte concret. 

Mulțumită acestui instrument puteți influența 
agenda europeană și aduce schimbări pozitive 
în domeniile care vă preocupă. Inițiativa cetă-
țenească europeană vă amplifică vocea și vă dă 
puterea de a pune în mișcare mecanismul de 
elaborare a politicilor europene.

Puteți lansa rețele și 
dezbateri
Chiar dacă locuim în țări diferite, suntem cu 
toții europeni, cu valori, pasiuni și preocupări 
asemănătoare. Prin intermediul inițiativei cetă-
țenești europene puteți să vă raliați unei cauze 
care animă alte persoane din UE, să încura-
jați dezbateri pe tema respectivă și să inițiați 
reforme. 

Inițiativa cetățenească europeană este unul 
dintre principalele instrumente pe care le oferă 
Uniunea Europeană pentru a stimula mai mult 
democrația participativă, pentru că le permite 
cetățenilor din țări diferite să facă schimb de 
idei și să se reunească în jurul unei idei comune.

Vă puteți adresa direct 
factorilor de decizie
Prin inițiativa cetățenească europeană, oameni 
din întreaga Uniune își pot aduce împreună pre-
ocupările în atenția factorilor de decizie. 

Schimbul de idei este întotdeauna un lucru pozi-
tiv, însă scopul inițiativei cetățenești europene 
este unul mai concret. Obiectivul final este de 
a influența politicile și de a promova schimba-
rea. Odată ce au colectat 1 milion de semnături, 
organizatorii prezintă cererile direct, mai întâi 
Comisiei Europene, apoi public, în Parlamentul 
European. Astfel, mesajul pe care doresc să îl 
transmită este auzit pe scară largă și discutat 
cu reprezentanții lor și cu alte părți interesate.

Întregul proces care însoțește lansarea unei 
inițiative generează rețele regionale, naționale 
și europene de persoane care au aceeași vizi-
une cu privire la o anumită problemă’. Acest 
lucru are ca efect o mai mare conștientizare și 
implicare în rândul europenilor și încurajează 
dezbaterile, inclusiv în presă. Subiectul unei 
inițiative capătă astfel greutate în agenda poli-
tică, chiar și în cazurile în care inițiativa nu se 
concretizează într-o reglementare UE.
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