
Inițiativa cetățenească 
europeană
 

LUAȚI  
INIȚIATIVA!

Inițiativa cetățenească europeană vă oferă ocazia să vă implicați direct  
în procesul democratic european și să aveți un cuvânt mai greu de spus  
în privința politicilor UE care au impact asupra vieții dumneavoastră.

MITUL 01

Dacă nu se reflectă în  
legislație, nu are niciun rost:

 REALITATE

1. Chiar dacă o inițiativă nu produce legislație, 
ea poate să atragă atenția asupra aspectelor 
abordate și să stimuleze dezbateri.

2. Ajută la crearea de rețele la nivel regional, 
național și european.

3. Atrage atenția factorilor de decizie și poate 
duce la alte acțiuni subsecvente importante.

FIȘĂ INFORMATIVĂ   
MIT ȘI REALITATE 

MITUL 03

Prin Inițiativa cetățenească 
europeană, Comisia se preface 
doar că dă o șansă:

 REALITATE

1. Inițiativa cetățenească europeană este unul dintre principalele instrumente pentru 
implicarea cetățenilor în procesul de elaborare a politicilor UE. Comisia Europeană ia 
în serios toate inițiativele de succes și explică în mod clar motivele care stau la baza 
deciziilor sale privind măsurile subsecvente. 

2. Pentru a contribui la succesul inițiativelor, Comisia:
	organizează	o	reuniune	între	organizatori	și	comisarii	responsabili;
	 co-organizează	o	dezbatere	publică	cu	principalele	părți	interesate	în	cadrul	
Parlamentului	European;
	convine	asupra	unui	răspuns	oficial	pe	care	îl	publică.

3. Odată cu noile norme în vigoare din 2020, instrumentul este mai ușor de folosit. De 
asemenea, lasă mai mult timp pentru stabilirea acțiunilor subsecvente și permite 
acțiuni de sensibilizare mai constructive, precum și o dezbatere publică înainte de 
adoptarea răspunsului de către Comisie.

Instrumentul cu care puteți  
modela politicile europene

MITUL 02

Foarte multe inițiative sunt 
respinse la înregistrare:

 REALITATE

1. 90 % din inițiativele propuse din 2015 și până 
acum au fost înregistrate! Iar din ianuarie 
2020, de când au început să se aplice noile 
norme, nu a fost refuzată înregistrarea 
niciunei inițiative1. 

2. Înregistrarea este respinsă numai 
dacă inițiativa depășește vădit sfera 
competențelor Comisiei ori dacă este abuzivă, 
neserioasă sau contravine valorilor UE.

3. În încercarea de a reduce rata de respingere, 
Comisia a îmbunătățit sprijinul acordat 
organizatorilor, creând un serviciu 
independent de consiliere (ECI Forum) și a 
permis înregistrarea parțială a inițiativelor
1	Statut:	octombrie	2021

https://europa.eu/citizens-initiative-forum/seek-advice_ro


MITUL 04

Măsurile subsecvente au fost 
dezamăgitoare pentru inițiativele 
care au obținut numărul necesar  
de semnături:

 REALITATE

Datorită inițiativei End the Cage Age   
(„Să punem capăt erei cuștii”):

Comisia s-a angajat să prezinte, până la 
sfârșitul anului 2023, o propunere legislativă 
de eliminare treptată și, în cele din urmă, 
de interzicere a utilizării sistemelor de 
cuști pentru toate animalele menționate în 
inițiativă.

În ceea ce privește inițiativa Minority Safe Pack: 
Comisia a stabilit că numeroase măsuri 
care corespund propunerilor inițiativei au 
fost luate deja în timpul care s-a scurs de la 
prezentarea inițiativei, în 2013 și până acum. 
Deși nu au fost propuse noi acte legislative, 
punerea în aplicare pe deplin a legislației și a 
politicilor care sunt deja în vigoare oferă un 
arsenal puternic de sprijinire a obiectivelor 
inițiativei.

Datorită inițiativei Ban glyphosate and 
protect people and the environment from 
toxic pesticides („Interzicerea glifosatului 
și protecția oamenilor și a mediului împotriva 
pesticidelor toxice”):

1. Comisia a prezentat o propunere de 
regulament privind transparența și 
durabilitatea modelului UE de evaluare 
a riscurilor în cadrul lanțului alimentar. 
Parlamentul European și Consiliul au adoptat 
regulamentul în iunie 2019. Actul a intrat în 
vigoare în martie 2021.

2. Din 2017, s-au intensificat auditurile și 
dialogul cu statele membre, pentru a se 
asigura respectarea Directivei privind 
utilizarea durabilă a pesticidelor.

3. În septembrie 2019, au intrat în vigoare 
indicatorii de risc armonizați stabiliți de 
Directiva 2019/782 a Comisiei.

Datorită inițiativei Stop Vivisection  
(„Stop vivisecției”):

1. Comisia a recunoscut necesitatea 
accelerării progreselor în ceea ce privește 
înlocuirea, reducerea și perfecționarea 
utilizării testării pe animale.

2. Ea s-a angajat să sprijine mai mult 
dezvoltarea și validarea metodelor 
alternative.

Inițiativa Right to Water („Dreptul la apă”):

1. A determinat Comisia să prezinte o 
propunere de revizuire a Directivei privind 
apa potabilă pentru a îmbunătăți accesul la 
apă, mai ales în cazul grupurilor vulnerabile 
și marginalizate. Directiva revizuită a intrat în 
vigoare pe 12 ianuarie 2021.

2. A determinat Comisia Europeană să apere 
menținerea accesului universal la apă și la 
salubritate în lista obiectivelor de dezvoltare 
durabilă din Agenda 2030 a ONU pentru 
dezvoltare durabilă.

3. A contribuit la integrarea dreptului la apă 
ca trimitere explicită în cadrul Pilonului 
european al drepturilor sociale.

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/782/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/782/oj


FIȘĂ INFORMATIVĂ
MIT ȘI REALITATE 

U N I U N E A  
E U R O P E A N Ă

Pentru	mai	multe	informații	cu	privire	la	Inițiativa	
cetățenească	europeană	și	lista	inițiativelor	care	
pot	fi	susținute	în	acest	moment,	vizitați	pagina:	
ec.europa.eu/citizens-initiative 

©	Uniunea	Europeană,	[2021]	Reutilizarea	este	autorizată	cu	condiția	menționării	sursei.
Politica	de	reutilizare	a	documentelor	Comisiei	Europene	este	reglementată	prin	Decizia	2011/833/UE	(JO	L	330,	14.12.2011,	p.	39).

MITUL 05

Instrumentul este extrem de 
complicat și greu de utilizat:

 REALITATE

1. Noile norme, aplicabile din 2020, sunt 
bazate pe reacțiile utilizatorilor și facilitează 
configurarea, înregistrarea, organizarea și 
susținerea inițiativelor.

2. Odată cu noile norme, procesul de 
înregistrare a fost îmbunătățit, iar 
organizatorii beneficiază de mai mult sprijin 
prin intermediul ECI Forum. 

3. Volumul de date personale necesare pentru 
a susține o inițiativă a fost redus. Am 
publicat orientări pe acest subiect pentru 
organizatori.

4. Organizatorii nu trebuie să își creeze propriul 
instrument de colectare online, ci pot 
utiliza sistemul gestionat de Comisie, care 
oferă un maximum de securitate. Comisia îi 
îmbunătățește constant ușurința în utilizare, 
inclusiv posibilitatea de accesare de pe 
dispozitive mobile. În plus, noile norme le 
permit cetățenilor să semneze o declarație 
de susținere a unei inițiative folosind 
identificarea electronică.

#EUTakeTheInitiative
ISBN	978-92-76-42761-2	–	DOI	10.2792/942469

MITUL 06

Nimeni nu a auzit de Inițiativa 
cetățenească europeană:

 REALITATE

1. Sondajul Flash Eurobarometer 485 indică 
faptul că 3 din 4 cetățeni (75 %) își cunosc 
dreptul de a participa la o inițiativă 
cetățenească europeană.

2. Am lansat o campanie de informare privind 
ICE (EUTakeTheInitiative), cu acțiuni la nivel 
național și european. Scopul nostru este de a 
informa cât mai mulți oameni despre dreptul 
lor de a lansa sau de a susține o ICE.

3. Oricine poate contribui la succesul Inițiativei, 
așa că faceți-o cunoscută!

Inițiativa cetățenească 
europeană

LUAȚI  
INIȚIATIVA!
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http://ec.europa.eu/citizens-initiative
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/learn_ro
https://europa.eu/citizens-initiative/how-it-works/data-protection_ro
https://europa.eu/citizens-initiative/how-it-works/data-protection_ro
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/214273/Eurobarometer%20Report%20Summary%20_%20EU%20Citizenship%20&%20Democracy%20-%20July%202020.pdf

