
Abordați tematici care 
vă preocupă: demarați 
procesul de elaborare a 

politicilor UE

Vă aduceți contribuția: 
semnați sau faceți campanie 

în favoarea unei inițiative

Creați rețele și beneficiați 
de sprijin din partea 
forumului inițiativei 

cetățenești europene

Inițiativa cetățenească 
europeană: 

un instrument pentru a vă face 
cunoscute ideile la nivelul UE

De ce este utilă?

U N I U N E A  
E U R O P E A N Ă



Luați inițiativa!

Faceți un pas înainte și prezentați o inițiativă cetățenească europeană (ICE). Va fi un parcurs 
care vă va aduce multă satisfacție: veți începe prin a strânge semnături, apoi veți vedea 
cum ideile dumneavoastră vor fi recepționate de concetățeni. Campania de lansare a unei 
inițiative cetățenești europene cuprinde mai multe etape și este marcată de numeroase 
realizări. Și toate acestea, datorită dumneavoastră. Ar fi interesant să vedem ce spun 
câțiva organizatori despre experiența lor cu privire la ICE:

Odată cu lansarea inițiativei noastre cetățenești europene, am fost în măsură să 
aflăm informații interesante de la cetățenii UE și să avem discuții pasionante cu 

aceștia. Cea mai mare satisfacție am avut-o atunci când am primit mulțumiri și cuvinte de 
încurajare din partea susținătorilor din întreaga Europă. Această motivație ne-a reamintit, 
chiar și în momentele mai dificile, de ce este atât de important să ne facem auzită vocea.” 

Inițiativa societății civile privind interzicerea practicilor de supraveghere 
biometrică în masă /organizatorii inițiativei „Reclaim Your Face”

Lansarea unei ICE poate fi un nou început! Este o modalitate de a vă 
prezenta ideile și de a avea o șansă reală de a aduce o schimbare. Ideile 

noastre au fost preluate recent în rezoluția Parlamentului European privind „accesul 
la locuințe pentru toți”. Este important să încercăm să colectăm 1 milion de semnături, 
dar mai ales să ne concentrăm pe tematică și conținut. Formulați-vă propunerile și 
acționați, chiar dacă nu puteți colecta cele 1 milion de semnături! Magia se produce ulterior, 
așa cum se întâmplă cu proiectul nostru housing4europe.org. Ne-am întâlnit cu multe persoane 
care acum ni s-au alăturat.” 

Organizatorii inițiativei HOUSINGFORALL

Inițiativa noastră cetățenească europeană a fost în mare măsură conformă cu obiectivele și 
măsurile prevăzute de Pactul verde european și de Agenda 2030 a ONU. Prin urmare, de la 

intrarea în exercițiu a Comisiei von der Leyen, aspectele legate de protecția solului au fost abordate și 
dezbătute la nivelul UE. Am fost invitat să prezint ideile noastre în cadrul reuniunilor Parlamentului 
European. După ce Parlamentul European a adoptat o rezoluție privind protecția solului, Comisia a 
prezentat noua sa strategie în domeniu: este exact ceea ce noi ceream în ICE și s-a produs trei ani mai 
târziu.”

 organizatorul inițiativei People4Soil  



A fost introdusă de Tratatul 
de la Lisabona, care a intrat 
în vigoare la 1 decembrie 2009.

A devenit operațională 
la 1 aprilie 2012, când a 

început să se aplice primul 
regulament privind ICE.

Mai multe inițiative cetățenești 
europene au atins numărul de declarații 
de susținere necesar pentru intervenția 
Comisiei Europene. Unele au dus la 
adoptarea de acte legislative, altele 
au avut rezultate semnificative.  

1 milion de 
semnături sunt 
necesare pentru a 
transmite o propunere 
Comisiei, cu obligația de 
a atinge pragurile minime 
în cel puțin 7 țări din UE.

Informații   esențiale despre inițiativa cetățenească 
europeană

Organizatorii pot utiliza gratuit 
sistemul central de colectare 

online, gestionat de Comisie, 
care permite colectarea online 

a semnăturilor, în deplină 
conformitate cu legislația 
privind protecția datelor.
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Inițiativa cetățenească europeană
Instrumentul cu care puteți modela politicile europene

LUAȚI 
INIȚIATIVA!

#EUTakeTheInitiative
europa.eu/citizens-initiative

U N I U N E A 
E U R O P E A N Ă

Despre   democrația participativă la nivelul UE, pe scurt  

În calitate de cetățean al UE, aveți dreptul de a participa la procesul decizional al Uniunii. Aflați 
care sunt instrumentele care vă permit să vă faceți auzită vocea și să vă implicați în elaborarea 
de politici la nivelul UE.

1. Votați sau prezentați-vă candidatura la alegerile europene. Votați pentru candidații a căror 
agendă politică reflectă cel mai bine viziunea dumneavoastră privind UE. Pe toată durata mandatului, țineți 
legătura cu deputații europeni din țara dumneavoastră, ca să vă poată reprezenta interesele. Cetățenii UE 
care locuiesc în altă țară din Uniune au, de asemenea, drepturi electorale. Totodată, aveți dreptul de a 
candida la alegeri. Aflați cum

2. Inițiativa cetățenească europeană. Așa cum s-a subliniat mai sus, ICE vă permite să pro-
puneți măsuri în domeniile dumneavoastră de interes și să obțineți sprijin la nivelul UE. După ce veți 
colecta 1 milion de semnături, vă veți întâlni cu reprezentanții Comisiei și veți participa la o audiere 
publică în fața Parlamentului European. Comisia va analiza apoi fondul inițiativei dumneavoastră 
și va adopta un răspuns oficial în care va prezenta măsurile pe care le va întreprinde sau, dacă 
nu propune nicio măsură, va explica de ce. În cazul în care Comisia are în vedere prezentarea 
unei propuneri legislative, se vor aplica principiile subsidiarității, proporționalității și unei 
mai bune legiferări. În majoritatea cazurilor, pentru ca propunerea să devină legislație a UE, 
Parlamentul European și Consiliul vor trebui mai întâi să o adopte. 

3. Conferința privind viitorul Europei (2021/2022) le oferă cetățenilor posibilitatea 
de a participa la dezbateri paneuropene, de a organiza evenimente  la inițiativa cetățenilor 
și de a prezenta propuneri pe care le consideră importante pentru viitorul UE. Platforma 
multilingvă a conferinței a fost concepută pentru a facilita o dezbatere cu adevărat paneu-
ropeană, permițând colectarea tuturor propunerilor aferente. Instituțiile UE s-au angajat să 
monitorizeze rezultatele conferinței, pe cât posibil.

4. Portalul „Exprimați-vă părerea!” le permite tuturor cetățenilor și părților interesate (autorități 
publice, ONG-uri, cercetători, cadre universitare, întreprinderi) să își trimită observațiile și să contribuie la 
elaborarea inițiativelor UE. Pentru a vă face cunoscute opiniile cu privire la viitoarele acte legislative și inițiative 
ale UE, participați la consultări publice sau comentați pe marginea proiectelor de acte legislative în curs. Comisia 
analizează și sintetizează răspunsurile, observațiile și sugestiile pe care le primește. Pentru anumite inițiative, Comisia 
publică rapoarte care ne permit să vedem în ce măsură opiniile primite au contribuit la îmbunătățirea inițiativelor. 
Aflați mai multe

5. Portalul „Exprimați-vă părerea: simplificați!” vă permite să vă împărtășiți ideile cu privire la modalitățile 
de simplificare a legislației UE în vigoare. Sugestiile dumneavoastră vor fi discutate în cadrul grupului de experți al 
platformei „Pregătiți pentru viitor”. Consultați lista de subiecte din programul de lucru al platformei și prezentați-vă 
ideile pentru a le spori potențialul de digitalizare, pentru a simplifica procedurile și obligațiile legate de etichetare, 
autorizații și raportare sau pentru a evita suprapunerile ori incertitudinea. Puteți și să propuneți noi subiecte!

6. Formulați o petiție către Parlamentul European privind modul în care legislația europeană este pusă 
în aplicare și vă afectează viața. Petițiile se referă la activitățile în curs ale UE și nu pot solicita propuneri de noi acte 
legislative. Pot fi depuse de un singur petiționar. Comisia pentru petiții din cadrul Parlamentului European încearcă 

să ofere un răspuns la toate petițiile și, atunci când este posibil, o cale de soluționare extrajudiciară la preocupările 
legitime pe care le ridică petiționarii în legătură cu domeniile de activitate ale UE. Aflați cum funcționează

https://europa.eu/citizens-initiative
https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/elections-abroad/index_en.htm
https://europa.eu/citizens-initiative/_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/conference-future-europe_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say-simplify_ro
https://www.europarl.europa.eu/petitions/en/home

