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Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος 

Η τροπολογία 2 διατυπώνεται ως εξής: 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο 

ψήφισμά του της 28ης Οκτωβρίου 2015 

σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία 

Πολιτών25, κάλεσε την Επιτροπή να 

επανεξετάσει τον κανονισμό (ΕΕ) 

αριθ. 211/2011 και τον εκτελεστικό 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1179/2011 της 

Επιτροπής. 

(4) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο 

ψήφισμά του της 28ης Οκτωβρίου 2015 

σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία 

Πολιτών25, και στο πλαίσιο της 

προετοιμασίας της νομοθετικής έκθεσης 

ιδίας πρωτοβουλίας του (2017/2024(INL) 

κάλεσε την Επιτροπή να αξιολογήσει 

διεξοδικά και να τροποποιήσει το 

συντομότερο δυνατόν τον κανονισμό (ΕΕ) 

αριθ. 211/2011 και τον εκτελεστικό 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1179/2011.  
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Η τροπολογία 24 διατυπώνεται ως εξής: 

Τροπολογία  24 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Κάθε κράτος μέλος ορίζει ένα ή 

περισσότερα σημεία επαφής για την 

παροχή πληροφοριών και βοήθειας στις 

ομάδες διοργανωτών κατά τη διοργάνωση 

μιας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών. 

6. Κάθε κράτος μέλος ορίζει ένα ή 

περισσότερα ψηφιακά και φυσικά σημεία 

επαφής για την ΕΠΠ, με στόχο την 

παροχή πρακτικών και νομικών 

πληροφοριών, συμβουλών και βοήθειας 

στις ομάδες διοργανωτών που 

προετοιμάζουν μια ευρωπαϊκή 

πρωτοβουλία πολιτών. Κάθε κράτος 

μέλος και η Επιτροπή μεριμνούν ώστε τα 

σημεία επαφής να συνεργάζονται στενά 

με τις σχετικές υπηρεσίες της Επιτροπής 

και τις αντιπροσωπείες της στα κράτη 

μέλη. Οι συμβουλές περιλαμβάνουν 

πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία 

μιας νομικής οντότητας, σύμφωνα με το 

εθνικό δίκαιο ενός κράτους μέλους, όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 7.  

Η βοήθεια παρέχεται σε μορφές 

προσβάσιμες από τα άτομα με αναπηρία, 

δωρεάν. 

 Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τις εθνικές, 

περιφερειακές και τοπικές αρχές να 

ενημερώσουν και να πληροφορήσουν 

τους πολίτες σχετικά με την Ευρωπαϊκή 

Πρωτοβουλία Πολιτών. 

 

 

 

(Αφορά όλες τις γλώσσες.) 


