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A. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε Επξσπατθή 

Πξσηνβνπιία Πνιηηώλ (ΕΠΠ) ζπληζηά έλα 

λέν πνιηηηθό δηθαίσκα γηα ηνπο πνιίηεο 

θαζώο θαη έλα κνλαδηθό θαη θαηλνηόκν 

κέζν θαζνξηζκνύ ηνπ ζεκαηνινγίνπ κηαο 

ζπκκεηνρηθήο δεκνθξαηίαο ζηελ 

Επξσπατθή Έλσζε, ην νπνίν επηηξέπεη 

ζηνπο πνιίηεο λα δηαδξακαηίδνπλ ελεξγό 

ξόιν ζε ζρέδηα θαη δηαδηθαζίεο πνπ ηνπο 

επεξεάδνπλ, θαη ην δπλακηθό ηνπ νπνίνπ 

πξέπεη αλακθίβνια λα αμηνπνηεζεί πιήξσο 

θαη λα εληζρπζεί ζεκαληηθά γηα λα 

επηηεπρζνύλ ηα θαιύηεξα δπλαηά 

απνηειέζκαηα θαη λα ελζαξξπλζνύλ όζν 

ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξνη πνιίηεο ηεο 

Έλσζεο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ 

πεξαηηέξσ δηακόξθσζε ηεο δηαδηθαζίαο 

επξσπατθήο νινθιήξσζεο· ιακβάλνληαο 

ππόςε όηη ε ελίζρπζε ηεο δεκνθξαηηθήο 

λνκηκόηεηαο ησλ ζεζκηθώλ ηεο νξγάλσλ 

πξέπεη λα απνηειεί έλαλ από ηνπο 

ζηόρνπο πξνηεξαηόηεηαο ηεο ΕΕ· 

A. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε Επξσπατθή 

Πξσηνβνπιία Πνιηηώλ (ΕΠΠ) ζπληζηά έλα 

λέν πνιηηηθό δηθαίσκα γηα ηνπο πνιίηεο, ην 

νπνίν ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ζηνπο 

πνιίηεο λα δηαδξακαηίδνπλ ελεξγό ξόιν ζε 

ζρέδηα θαη δηαδηθαζίεο πνπ ηνπο 

επεξεάδνπλ, θαη ην δπλακηθό ηνπ νπνίνπ 

πξέπεη αλακθίβνια λα αμηνπνηεζεί πιήξσο 

θαη λα εληζρπζεί ζεκαληηθά γηα λα 

ζπκβάιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο δεκνθξαηηθήο 

λνκηκόηεηαο ησλ ζεζκηθώλ νξγάλσλ ηεο 

ΕΕ·  ιακβάλνληαο, σζηόζν, ππόςε όηη ε 

ΕΠΠ, αθόκε θαη αλ ιεηηνπξγεί ζηελ 

εληέιεηα, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί όηη 

αληηζηαζκίδεη ην ηεξάζηην δεκνθξαηηθό 

έιιεηκκα ην νπνίν από ηελ ίδξπζή ηεο 

ραξαθηήξηδε ηελ ΕΕ· 
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3. ηνλίδεη όηη ε ΕΠΠ απνηειεί εμαηξεηηθή 

επθαηξία γηα ηνπο πνιίηεο γηα λα 

πξνζδηνξίζνπλ θαη λα εθθξάζνπλ ηηο 

πξνζδνθίεο ηνπο θαη λα δεηήζνπλ ηελ 

αλάιεςε δξάζεο εθ κέξνπο ηεο ΕΕ, θαη 

όηη, σο εθ ηνύηνπ, ε Πξσηνβνπιία απηή 

πξέπεη λα ελζαξξπλζεί θαη λα ππνζηεξηρζεί 

κε θάζε δηαζέζηκν κέζν· αλαγλσξίδεη, 

σζηόζν, όηη ππάξρνπλ ζεκαληηθέο 

ειιείςεηο πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνύλ 

θαη λα επηιπζνύλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί 

ε ΕΠΠ πην απνηειεζκαηηθή· ππνγξακκίδεη 

όηη ε όπνηα πεξαηηέξσ αμηνιόγεζε ηνπ ελ 

ιόγσ κέζνπ πξέπεη λα απνζθνπεί ζηελ 

επίηεπμε ηεο κεγαιύηεξεο δπλαηήο 

θηιηθόηεηαο πξνο ηνλ ρξήζηε, δεδνκέλνπ 

όηη ζπληζηά βαζηθό κέζν ζύλδεζεο ησλ 

πνιηηώλ ηεο Επξώπεο κε ηελ ΕΕ· 
ππνγξακκίδεη πεξαηηέξσ όηη ε ρξήζε ηεο 

κεηξηθήο γιώζζαο απνηειεί δηθαίσκα ηνπ 

πνιίηε, θαη, σο εθ ηνύηνπ, θαιεί ηελ 

Επηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα 

δηεξεπλήζνπλ ελαιιαθηηθέο πξνθεηκέλνπ 

λα παξέρεηαη απηή ε δπλαηόηεηα ζε όιεο νη 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζπλδένληαη κε κηα 

ΕΠΠ, δεδνκέλνπ όηη κε ηνλ ηξόπν απηό 

ελζαξξύλεηαη ε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηώλ· 

επηζεκαίλεη ηε ζεκαζία ηεο 

επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνύ γηα ηελ 

ΕΠΠ, ελώ παξάιιεια εθθξάδεη ηε ιύπε 

ηνπ γηα ην γεγνλόο όηη νη πνιίηεο ηεο ΕΕ 

3. ηνλίδεη όηη ε ΕΠΠ απνηειεί εμαηξεηηθή 

επθαηξία γηα ηνπο πνιίηεο γηα λα 

πξνζδηνξίζνπλ θαη λα εθθξάζνπλ ηηο 

πξνζδνθίεο ηνπο θαη λα δεηήζνπλ ηελ 

αλάιεςε δξάζεο εθ κέξνπο ηεο ΕΕ, θαη 

όηη, σο εθ ηνύηνπ, ε Πξσηνβνπιία απηή 

πξέπεη λα ελζαξξπλζεί θαη λα ππνζηεξηρζεί 

κε θάζε δηαζέζηκν κέζν· ηνλίδεη, σζηόζν, 

ην γεγνλόο όηη ππάξρνπλ ζεκαληηθέο 

ειιείςεηο πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνύλ 

θαη λα επηιπζνύλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί 

ε ΕΠΠ πην απνηειεζκαηηθή θαη λα κελ 

θαηαζηεί έλα κέζν εμαπάηεζεο· 

ππνγξακκίδεη όηη ε όπνηα πεξαηηέξσ 

αμηνιόγεζε θαη αλαζεώξεζε ηνπ ελ ιόγσ 

κέηξνπ πξέπεη λα απνζθνπεί ζην λα 

αλαιάβεη ε Επηηξνπή ηελ ππνρξέσζε λα 

ζπκπιεξώζεη κηα επηηπρή ΕΠΠ κε ηελ 

ππνβνιή κηαο θαηάιιειεο λνκνζεηηθήο 

πξόηαζεο· ππνγξακκίδεη πεξαηηέξσ όηη ε 

ρξήζε ηεο κεηξηθήο γιώζζαο απνηειεί 

δηθαίσκα ηνπ πνιίηε, θαη, σο εθ ηνύηνπ, 

θαιεί ηελ Επηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα 

δηεξεπλήζνπλ ελαιιαθηηθέο πξνθεηκέλνπ 

λα παξέρεηαη απηή ε δπλαηόηεηα ζε όιεο νη 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζπλδένληαη κε κηα 

ΕΠΠ, δεδνκέλνπ όηη κε ηνλ ηξόπν απηό 

ελζαξξύλεηαη ε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηώλ· 

επηζεκαίλεη ηε ζεκαζία ηεο 

επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνύ γηα ηελ 

ΕΠΠ, ελώ παξάιιεια εθθξάδεη ηε ιύπε 
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δελ γλσξίδνπλ επαξθώο ην κέζν απηό· γηα 

ην ιόγν απηό, δεηεί από ηελ ΕΕ λα 

νξγαλώζεη εθζηξαηείεο πξνβνιήο θαη 

πξνώζεζεο κε ζθνπό λα γίλεη ε ΕΠΠ 

επξύηεξα γλσζηή ζηα κέζα ελεκέξσζεο 

θαη ζην θνηλό· 

 

ηνπ γηα ην γεγνλόο όηη νη πνιίηεο ηεο ΕΕ 

δελ γλσξίδνπλ επαξθώο ην κέζν απηό· γηα 

ην ιόγν απηό, δεηεί από ηελ ΕΕ λα 

νξγαλώζεη εθζηξαηείεο πξνβνιήο θαη 

πξνώζεζεο κε ζθνπό λα γίλεη ε ΕΠΠ 

επξύηεξα γλσζηή ζηα κέζα ελεκέξσζεο 

θαη ζην θνηλό· 
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