Comunicatul de presa transmis de Comisia Europeana, in sustinerea extrinderii perioadei
de consultare publica la nivel european
CE extinde perioada destinata consultarilor publice și creeaza un serviciu de alerta privind foile
de parcurs ale initiativelor noi
http://ec.europa.eu/romania/news/03012012_extindere_perioada_consultari_publice_ro.htm
Incepand cu data de 1 ianuarie, Comisia Europeana pune la dispoziția cetațenilor, intreprinderilor
și organizațiilor neguvernamentale, o perioada de timp de cel puțin 12 saptamani pentru a
formula observații cu privire la proiectele de noi politici și acte legislative, comparativ cu
perioada utilizata anterior, de 8 saptamani.
Acest lucru va facilita implicarea cetațenilor europeni in elaborarea politicilor UE dintr-un stadiu
incipient al acestora.
Comisia a introdus, de asemenea, un serviciu de alerta pentru inițiativele in curs de pregatire:
organizațiile care se inscriu in registrul de transparența se pot abona la acest serviciu de alerta
pentru a obține din vreme informații cu privire la foile de parcurs ale inițiativelor noi, din
domeniile care ii intereseaza, cu aproximativ un an inainte de adoptarea acestora.
Președintele Comisiei Europene José Manuel Barroso a declarat: „Pentru a avea garanția că
politicile noastre dau rezultate, este esențial să îi ascultăm pe cei care vor fi afectați de ele.
Prelungind perioada dedicată consultărilor, vom acorda o mai mare greutate vocii
cetățenilor, întreprinderilor și organizațiilor care ne ajută să ne modelăm politicile în
beneficiul tuturor.”
Comisia speră ca prin prelungirea perioadei de consultare și prin intermediul noului serviciu de
alertă se va asigura o participare sporită în cadrul consultărilor sale, în special din partea acelor
grupuri care până în prezent au fost slab reprezentate. De exemplu, asociaţiile IMM-urilor vor
avea acum mai mult timp pentru a se organiza și a-și consulta membrii cu privire la impactul pe
care o nouă propunere de politică îl poate avea asupra întreprinderilor mici.
Prin intermediul politicii sale având ca scop „o reglementare inteligentă”, Comisia are ca
obiectiv implicarea cetățenilor și a întreprinderilor în procesul legislativ pentru a se asigura că
ține seama de toate elementele și preocupările relevante atunci când elaborează o propunere
legislativă.
Planning of impact assessments – Roadmaps (foile de parcurs)
A roadmap gives a first description of a planned Commission initiative.
Roadmaps, which set out the planned impact assessment work, are prepared for:
-those legislative proposals which have significant economic, social and environmental impacts
-non-legislative initiatives (white papers, action plans, expenditure programmes, negotiating
guidelines for international agreements) which define future policies
-certain implementing measures (so called 'comitology' items) which are likely to have
significant impacts.
http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/planned_ia_en.htm
http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/key_docs_en.htm
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Articolul 11 din Tratatul privind Uniunea Europeană
(democraţia participativă)
(1) Instituțiile acordă cetățenilor și asociațiilor reprezentative, prin mijloace corespunzătoare,
posibilitatea de a-și face cunoscute opiniile și de a face schimb de opinii în mod public, în toate
domeniile de acțiune ale Uniunii.
(2) Instituțiile Uniunii mențin un dialog deschis, transparent și constant cu asociațiile
reprezentative și cu societatea civilă.
(3) În vederea asigurării coerenței și a transparenței acțiunilor Uniunii, Comisia Europeană
procedează la ample consultări ale părților interesate.
(4) 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.
Procedurile și condițiile necesare pentru prezentarea unei astfel de inițiative sunt stabilite în
conformitate cu articolul 24 primul paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
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