Anexa 2
La Cartea Verde privind Initiativa Europeana pentru Transparenta
Principiile generale si standardele minime in detaliu
Principiile generale pentru consultari publice sunt participarea, deschiderea larga,
responsabilitatea, efectivitatea si coerenta. In practica, aplicarea acestor principii ofera un
cadru asiguratoriu minim de consultare a publicului in sens larg si ca procesul de
consultare este transparent, eficient si consistent.
Cele 5 standarde minime se concentreaza pe aspectele esentiale ale procesului de
consultare:
A. Continut clar al procesului de consultare.
“Toate comunicarile relationate cu procesul de consultare trebuie sa fie clare, concise si trebuie sa
includa toate informatiile necesare pentru a facilita raspuns din partea celor interesati.”

B. Consultarea grupurilor tinta.
“Cand se definesc grupurile tinta intr-un proces de consultare, Organizatorul consultarilor publice
trebuie sa se asigure ca partile relevante afectate au oportunitatea de a-si exprima opinia.”

C. Publicitatea.
“Organizatorul consultarii publice trebuie sa asigure o publicitate si o avertizare adecvata si sa-si
adapteze canalele de comunicare pentru a atinge audienta tinta. Fara a exclude alte canale de
comunicare, demararea procesului de consultare publica trebuie sa fie publicat pe internet si
anuntat intr-un “punct unic de acces”.

D. Limita de timp pentru participare.
Organizatorul consultarii publice trebuie sa asigure un timp suficient pentru invitare / chemare la
actiune si pentru asteptarea raspunsurilor si contributiilor scrise. Comisia Europeana asigura cel
putin 8 saptamani pentru colectarea opiniilor scrise si notifica invitatii cu 20 de zile lucratoare
inainte de data dezbaterilor si consultarilor publice.

E. Recunoasterea contributiei si reactie.
Contributiile colectate trebuie recunoscute. Rezultatul consultarilor publice deschise trebuie
expus pe site-uri, prin puncte unice de acces la informatie aflate la indemana. Istoricul altor forme
de consultare organizate pe acelasi subiect si /sau elementele bibliografice trebuiesc de asemenea
postate public si facute accesibile pe site. Organizatorul consultarilo publice va elabora forme
adecvate de raspuns, de asigurare a unei reactii post dezbatere catre participantii la proces.

