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6.3.2019 A8-0226/64

Τροπολογία 64
Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Marie-Pierre Vieu, Στέλιος 
Κούλογλου, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Δημήτριος 
Παπαδημούλης, Younous Omarjee
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0226/2018
György Schöpflin
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Σύμφωνα με το άρθρο 11 
παράγραφος 4 της ΣΕΕ, πρωτοβουλία με 
την οποία καλείται η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 
της, να υποβάλει κατάλληλες προτάσεις 
επί θεμάτων στα οποία πολίτες θεωρούν 
ότι απαιτείται νομική πράξη της Ένωσης 
για την εφαρμογή των Συνθηκών, μπορεί 
να ληφθεί από τουλάχιστον ένα 
εκατομμύριο πολίτες της Ένωσης που είναι 
υπήκοοι σημαντικού αριθμού κρατών 
μελών.

(8) Σύμφωνα με το άρθρο 11 
παράγραφος 4 της ΣΕΕ, πρωτοβουλία με 
την οποία καλείται η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 
της, να υποβάλει κατάλληλες προτάσεις 
επί θεμάτων στα οποία πολίτες θεωρούν 
ότι απαιτείται νομική πράξη της Ένωσης 
για την εφαρμογή των Συνθηκών, μπορεί 
να ληφθεί από τουλάχιστον ένα 
εκατομμύριο πολίτες της Ένωσης που είναι 
υπήκοοι σημαντικού αριθμού κρατών 
μελών. Οι πρωτοβουλίες πολιτών θα 
πρέπει να είναι δυνατόν να προτείνουν 
τροποποιήσεις εν εξελίξει νομοθετικών 
προτάσεων·
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6.3.2019 A8-0226/65

Τροπολογία 65
Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Marie-Pierre Vieu, Στέλιος 
Κούλογλου, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Δημήτριος 
Παπαδημούλης, Younous Omarjee
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0226/2018
György Schöpflin
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Η ομάδα διοργανωτών θα πρέπει να 
έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει τα 
δικά της επιγραμμικά συστήματα για τη 
συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης σε 
ολόκληρη την Ένωση και να αποφασίζει 
σε ποιο κράτος μέλος θα πρέπει να 
φυλάσσονται τα δεδομένα που 
συλλέγονται για την πρωτοβουλία. Η 
ομάδα των διοργανωτών θα πρέπει να 
χρησιμοποιεί ένα μόνο επιγραμμικό 
σύστημα συγκέντρωσης για κάθε 
πρωτοβουλία. Τα ατομικά επιγραμμικά 
συστήματα συγκέντρωσης που δημιουργεί 
και διαχειρίζεται η ομάδα διοργανωτών θα 
πρέπει να διαθέτουν επαρκή τεχνικά 
χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά 
ασφαλείας, προκειμένου να διασφαλίζεται 
ότι τα δεδομένα συγκεντρώνονται, 
αποθηκεύονται και διαβιβάζονται ασφαλώς 
καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. 
Προς τούτο, η Επιτροπή, σε συνεργασία με 
τα κράτη μέλη, θα πρέπει να θεσπίσει 
αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές για τα 
επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης. Η 
Επιτροπή μπορεί να ζητεί συμβουλές από 
τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για την Ασφάλεια Δικτύων και 
Πληροφοριών (ENISA), ο οποίος βοηθά τα 

(20) Η ομάδα διοργανωτών θα πρέπει να 
εξακολουθήσει να έχει τη δυνατότητα να 
δημιουργήσει τα δικά της επιγραμμικά 
συστήματα για τη συγκέντρωση δηλώσεων 
υποστήριξης σε ολόκληρη την Ένωση και 
να αποφασίζει σε ποιο κράτος μέλος θα 
πρέπει να φυλάσσονται τα δεδομένα που 
συλλέγονται για την πρωτοβουλία. Η 
ομάδα των διοργανωτών θα πρέπει να 
χρησιμοποιεί ένα μόνο επιγραμμικό 
σύστημα συγκέντρωσης για κάθε 
πρωτοβουλία. Τα ατομικά επιγραμμικά 
συστήματα συγκέντρωσης που δημιουργεί 
και διαχειρίζεται η ομάδα διοργανωτών θα 
πρέπει να διαθέτουν επαρκή τεχνικά 
χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά 
ασφαλείας, προκειμένου να διασφαλίζεται 
ότι τα δεδομένα συγκεντρώνονται, 
αποθηκεύονται και διαβιβάζονται ασφαλώς 
καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. 
Προς τούτο, η Επιτροπή, σε συνεργασία με 
τα κράτη μέλη, θα πρέπει να θεσπίσει 
αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές για τα 
επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης. Η 
Επιτροπή μπορεί να ζητεί συμβουλές από 
τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για την Ασφάλεια Δικτύων και 
Πληροφοριών (ENISA), ο οποίος βοηθά τα 
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θεσμικά όργανα της Ένωσης κατά την 
ανάπτυξη και την εφαρμογή πολιτικών που 
σχετίζονται με την ασφάλεια των 
συστημάτων δικτύου και πληροφοριών.

θεσμικά όργανα της Ένωσης κατά την 
ανάπτυξη και την εφαρμογή πολιτικών που 
σχετίζονται με την ασφάλεια των 
συστημάτων δικτύου και πληροφοριών.
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6.3.2019 A8-0226/66

Τροπολογία 66
Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Marie-Pierre Vieu, Στέλιος 
Κούλογλου, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Δημήτριος 
Παπαδημούλης, Younous Omarjee
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0226/2018
György Schöpflin
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τις 
διαδικασίες και τις προϋποθέσεις που 
απαιτούνται προκειμένου μια πρωτοβουλία 
να καλέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, να 
υποβάλει κατάλληλες προτάσεις επί 
θεμάτων στα οποία οι πολίτες της Ένωσης 
θεωρούν ότι απαιτείται νομική πράξη της 
Ένωσης για την εφαρμογή των Συνθηκών 
(στο εξής η «Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία 
Πολιτών» ή η «πρωτοβουλία»).

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τις 
διαδικασίες και τις προϋποθέσεις που 
απαιτούνται προκειμένου μια πρωτοβουλία 
να καλέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, να 
υποβάλει κατάλληλες προτάσεις επί 
θεμάτων στα οποία οι πολίτες της Ένωσης 
θεωρούν ότι απαιτείται νομική πράξη της 
Ένωσης για την εφαρμογή των Συνθηκών 
(στο εξής η «Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία 
Πολιτών» ή η «πρωτοβουλία»). Οι 
πρωτοβουλίες πολιτών δύνανται να 
προτείνουν τροποποιήσεις εν εξελίξει 
νομοθετικών προτάσεων·
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6.3.2019 A8-0226/67

Τροπολογία 67
Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Marie-Pierre Vieu, Helmut 
Scholz, Eleonora Forenza, Δημήτριος Παπαδημούλης, Younous Omarjee
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0226/2018
György Schöpflin
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε πολίτης της Ένωσης ηλικίας 16 ετών 
και άνω έχει το δικαίωμα να υποστηρίξει 
μια πρωτοβουλία υπογράφοντας δήλωση 
υποστήριξης («ο υπογράφων»), σύμφωνα 
με τον παρόντα κανονισμό.

Κάθε πολίτης της Ένωσης ηλικίας 16 ετών 
και άνω δικαιούται να υποστηρίξει μια 
πρωτοβουλία υπογράφοντας δήλωση 
υποστήριξης («ο υπογράφων»), σύμφωνα 
με τον παρόντα κανονισμό.
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6.3.2019 A8-0226/68

Τροπολογία 68
Kostadinka Kuneva, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Marie-Pierre Vieu, 
Στέλιος Κούλογλου, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Δημήτριος 
Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0226/2018
György Schöpflin
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μετά την καταχώριση της 
πρωτοβουλίας, και πριν από την έναρξη 
της περιόδου συγκέντρωσης, και με την 
επιφύλαξη των εξουσιών των εθνικών 
εποπτικών αρχών σύμφωνα με το 
κεφάλαιο VI του κανονισμού (ΕΕ) 
2016/679, η ομάδα διοργανωτών ζητά 
από την αρμόδια αρχή του κράτους 
μέλους στο οποίο πρόκειται να 
αποθηκευτούν τα δεδομένα που 
συγκεντρώνονται μέσω του ατομικού 
επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης 
να πιστοποιήσει ότι το εν λόγω σύστημα 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στην παράγραφο 4.

Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
στο οποίο πρόκειται να αποθηκευτούν τα 
δεδομένα που συγκεντρώνονται θα είναι 
σε θέση να επαληθεύουν ότι το ατομικό 
επιγραμμικό σύστημα συμμορφώνεται με 
τις απαιτήσεις που ορίζονται στην 
παράγραφο 4 και να παρέχουν την 
αναγκαία καθοδήγηση.
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6.3.2019 A8-0226/69

Τροπολογία 69
Κωνσταντίνα Κούνεβα, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, 
Marie-Pierre Vieu, Στέλιος Κούλογλου, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Δημήτριος 
Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0226/2018
György Schöpflin
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εδάφια 2α και 3α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ακρόαση μεταδίδεται μέσω Διαδικτύου 
και στη συνέχεια διατίθεται από τον 
ιστότοπο της ΕΠΠ. Μετά την ακρόαση, 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διεξάγει 
συζήτηση στην ολομέλεια σχετικά με την 
πρωτοβουλία και αποφασίζει εάν θα 
εγκρίνει πρόταση ψηφίσματος.
Εντός δώδεκα μηνών από την έκδοση της 
ανακοίνωσης της Επιτροπής σύμφωνα με 
το άρθρο 15, παράγραφος 2, οι 
διοργανωτές της ΕΠΙ έχουν το δικαίωμα 
να ζητήσουν δεύτερη δημόσια ακρόαση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διοργανώνει τη 
δεύτερη δημόσια ακρόαση εντός τριών 
μηνών από την υποβολή της αίτησης.
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