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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις 
ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Το άρθρο 24 της ΣΛΕΕ υποχρεώνει 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο να εκδίδουν τις διατάξεις 
σχετικά με τις διαδικασίες και 
προϋποθέσεις που απαιτούνται για την 
υποβολή πρωτοβουλίας πολιτών κατά την 
έννοια του άρθρου 11 της Συνθήκης για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η υποχρέωση 
αυτή υλοποιήθηκε με την έκδοση του 
κανονισμού [(ΕΕ) αριθ. 211/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου14]. Το πρόγραμμα θα πρέπει 
να στηρίζει τη χρηματοδότηση της 
τεχνικής και οργανωτικής υποστήριξης για 
την εφαρμογή του κανονισμού [(ΕΕ) αριθ. 
211/2011], στηρίζοντας έτσι την άσκηση 
από τους πολίτες του δικαιώματος να 
διοργανώνουν και να υποστηρίζουν 
πρωτοβουλίες Ευρωπαίων πολιτών.

(14) Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία 
πολιτών αποτελεί το πρώτο υπερεθνικό 
μέσο συμμετοχικής δημοκρατίας που 
δημιουργεί άμεση σχέση μεταξύ των 
ευρωπαίων πολιτών και των θεσμικών 
οργάνων της ΕΕ. Το άρθρο 24 της ΣΛΕΕ 
υποχρεώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο να εκδίδουν τις διατάξεις 
σχετικά με τις διαδικασίες και 
προϋποθέσεις που απαιτούνται για την 
υποβολή πρωτοβουλίας πολιτών κατά την 
έννοια του άρθρου 11 της Συνθήκης για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η υποχρέωση 
αυτή υλοποιήθηκε με την έκδοση του 
κανονισμού [(ΕΕ) αριθ. 211/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου14]. Το πρόγραμμα θα πρέπει 
να στηρίζει τη χρηματοδότηση της 
τεχνικής και οργανωτικής υποστήριξης για 
την εφαρμογή του κανονισμού [(ΕΕ) αριθ. 
211/2011], στηρίζοντας έτσι την άσκηση 
από τους πολίτες του δικαιώματος να 
διοργανώνουν και να υποστηρίζουν 
πρωτοβουλίες Ευρωπαίων πολιτών.

__________________ __________________

14 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 211/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 
σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών (ΕΕ 
L 65 της 11.3.2011, σ. 1).

14 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 211/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 
σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών (ΕΕ 
L 65 της 11.3.2011, σ. 1).
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Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Οι ανεξάρτητοι φορείς για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και οι οργανώσεις 
της κοινωνίας των πολιτών διαδραματίζουν
ουσιαστικό ρόλο στην προώθηση και τη 
διαφύλαξη των κοινών αξιών της ΕΕ 
σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΣΕΕ, καθώς 
και στην ευαισθητοποίηση σχετικά 
μʼαυτές, όπως και στην αποτελεσματική 
άσκηση των δικαιωμάτων σύμφωνα με το 
ενωσιακό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου 
του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της ΕΕ. Όπως αναφέρεται στο ψήφισμα 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης 
Απριλίου 2018, η επαρκής χρηματοδοτική 
στήριξη έχει ζωτική σημασία για την 
ανάπτυξη ενός ευνοϊκού και βιώσιμου 
περιβάλλοντος ώστε οι οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών να ενισχύσουν τον 
ρόλο τους και να ασκούν τα καθήκοντά 
τους ανεξάρτητα και αποτελεσματικά. Ως 
εκ τούτου, συμπληρωματικά προς τις 
προσπάθειες σε εθνικό επίπεδο, η 
χρηματοδότηση της ΕΕ θα πρέπει να 
συμβάλλει στη στήριξη, τη ενδυνάμωση 
και την οικοδόμηση των ικανοτήτων των 
ανεξάρτητων οργανώσεων της κοινωνίας 
των πολιτών που δραστηριοποιούνται στην 
προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
των οποίων οι δραστηριότητες βοηθούν τη 
στρατηγική επιβολή των δικαιωμάτων που 
απορρέουν από το δίκαιο της ΕΕ και τον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
ΕΕ, μεταξύ άλλων μέσω δραστηριοτήτων 
υπεράσπισης και επαγρύπνησης, καθώς και 
στην προώθηση, την προστασία και την 
ευαισθητοποίηση όσον αφορά τις κοινές 
αξίες της Ένωσης σε εθνικό επίπεδο.

18) Οι ανεξάρτητοι φορείς για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και οι οργανώσεις 
της κοινωνίας των πολιτών διαδραματίζουν 
ουσιαστικό ρόλο στην προώθηση και τη 
διαφύλαξη των κοινών αξιών της ΕΕ 
σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΣΕΕ, καθώς 
και στην ευαισθητοποίηση σχετικά 
μʼαυτές, όπως και στην αποτελεσματική 
άσκηση των δικαιωμάτων σύμφωνα με το 
ενωσιακό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου 
του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της ΕΕ. Όπως αναφέρεται στο ψήφισμα 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης 
Απριλίου 2018, η επαρκής και κατάλληλη
χρηματοδοτική στήριξη έχει ζωτική 
σημασία για την ανάπτυξη ενός ευνοϊκού 
και βιώσιμου περιβάλλοντος ώστε οι 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να 
ενισχύσουν τον ρόλο τους και να ασκούν 
τα καθήκοντά τους ανεξάρτητα και 
αποτελεσματικά. Ως εκ τούτου, 
συμπληρωματικά προς τις προσπάθειες σε 
εθνικό επίπεδο, η χρηματοδότηση της ΕΕ 
θα πρέπει να συμβάλλει στη στήριξη, τη 
ενδυνάμωση και την οικοδόμηση των 
ικανοτήτων των ανεξάρτητων οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών που 
δραστηριοποιούνται στην προαγωγή των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των οποίων οι 
δραστηριότητες βοηθούν τη στρατηγική 
επιβολή των δικαιωμάτων που απορρέουν 
από το δίκαιο της ΕΕ και τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, μεταξύ 
άλλων μέσω δραστηριοτήτων υπεράσπισης 
και επαγρύπνησης, καθώς και στην 
προώθηση, την προστασία και την 
ευαισθητοποίηση όσον αφορά τις κοινές 
αξίες της Ένωσης σε τοπικό, περιφερειακό 
και εθνικό επίπεδο.
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) υπογραμμίζει την ανάγκη να 
αναληφθεί δράση για τη διαφύλαξη και 
την προώθηση  πλουραλιστικών, 
ανεξάρτητων και ελεύθερων μέσων 
επικοινωνίας, ώστε να εξασφαλιστεί η 
ελευθερία του λόγου, να αποτραπεί η 
διάδοση εσφαλμένων πληροφοριών και 
να διασφαλιστεί η συνέχιση της άσκησης 
των δημοκρατικών δικαιωμάτων των 
πολιτών. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
δημιουργηθούν συνέργειες με το 
πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη».

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Τα είδη χρηματοδότησης και οι 
μέθοδοι εκτέλεσης στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού θα πρέπει να 
επιλέγονται με βάση τη δυνατότητά τους 
να συμβάλουν στην επίτευξη των ειδικών 
στόχων των δράσεων και να αποφέρουν 
αποτελέσματα, λαμβανομένων υπόψη, 
ιδίως, του κόστους των ελέγχων, του 
διοικητικού φόρτου και του αναμενόμενου 
κινδύνου μη συμμόρφωσης. Συναφώς, θα 
πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο 
χρήσης εφάπαξ ποσών, κατ’ αποκοπή 
συντελεστών και μοναδιαίων δαπανών, 
καθώς και χρηματοδότησης που δεν 
συνδέεται με τις δαπάνες κατά τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 125 παράγραφος 

(24) Τα είδη χρηματοδότησης και οι 
μέθοδοι εκτέλεσης στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού θα πρέπει να 
επιλέγονται με βάση τη δυνατότητά τους 
να συμβάλουν στην επίτευξη των ειδικών 
στόχων των δράσεων και να αποφέρουν 
αποτελέσματα, λαμβανομένων υπόψη, 
ιδίως, του κόστους των ελέγχων, του 
διοικητικού φόρτου και του αναμενόμενου 
κινδύνου μη συμμόρφωσης. Συναφώς, θα 
πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο 
χρήσης εφάπαξ ποσών, κατ’ αποκοπή 
συντελεστών και μοναδιαίων δαπανών, 
καθώς και χρηματοδότησης που δεν 
συνδέεται με τις δαπάνες κατά τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 125 παράγραφος 
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1 του δημοσιονομικού κανονισμού. 
Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό 
κανονισμό, τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 
αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου20, τον 
κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2988/95 
του Συμβουλίου21, τον κανονισμό 
(Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96  του 
Συμβουλίου22 και τον κανονισμό (ΕΕ) 
2017/1939 του Συμβουλίου23, τα 
οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης 
πρέπει να προστατεύονται μέσω 
αναλογικών μέτρων, 
συμπεριλαμβανομένων της πρόληψης, του 
εντοπισμού, της διόρθωσης και της 
διερεύνησης παρατυπιών και περιπτώσεων 
απάτης, της ανάκτησης των απολεσθέντων, 
αχρεωστήτως καταβληθέντων ή μη ορθώς 
χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων και, όταν 
χρειάζεται, της επιβολής διοικητικών 
κυρώσεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 
και τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) 
αριθ. 2185/96, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) 
μπορεί να διενεργεί διοικητικές έρευνες, 
μεταξύ των οποίων και επιτόπιες έρευνες 
και εξακριβώσεις, με στόχο να διαπιστωθεί 
αν υπήρξε απάτη, διαφθορά ή οποιαδήποτε 
άλλη παράνομη δραστηριότητα εις βάρος 
των οικονομικών συμφερόντων της 
Ένωσης. Σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939, η Ευρωπαϊκή 
Εισαγγελία μπορεί να διερευνά και να 
ασκεί δίωξη σε υποθέσεις απάτης και 
άλλων ποινικών αδικημάτων εις βάρος των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, 
όπως προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 
2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου24. Σύμφωνα με τον 
δημοσιονομικό κανονισμό, κάθε πρόσωπο 
ή οντότητα που είναι αποδέκτης κονδυλίων 
της Ένωσης οφείλει να συνεργάζεται 
πλήρως για την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, 
να παρέχει τα αναγκαία δικαιώματα και 
πρόσβαση στην Επιτροπή, την OLAF, την 
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το Ευρωπαϊκό 
Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) και να μεριμνά 

1 του δημοσιονομικού κανονισμού. Τα 
μέτρα πρέπει να διατηρούν τον 
διοικητικό φόρτο των υποψηφίων στο 
ελάχιστο δυνατό. Όπου είναι δυνατόν, θα 
πρέπει να γίνονται δεκτές ηλεκτρονικές 
αιτήσεις. Οι υποψήφιοι για 
χρηματοδότηση σε κάθε σκέλος θα 
πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ένα σημείο 
επαφής, το οποίο θα τους παρέχει 
υποστήριξη, θα απαντά στις ερωτήσεις 
τους σχετικά με τη διαδικασία υποβολής 
αιτήσεων και θα ελέγχει αν ο φάκελός 
τους είναι πλήρης πριν από την υποβολή 
του. Κατά περίπτωση, θα πρέπει να 
δίδεται η δέουσα προσοχή σε μια 
διαδικασία αξιολόγησης δύο σταδίων, 
όπως εφαρμόζεται σε διάφορα 
υποπρογράμματα του προγράμματος 
«Ορίζοντας 2020», προκειμένου να 
μειωθεί το κόστος της προετοιμασίας 
προτάσεων οι οποίες είναι ανεπιτυχείς.
Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό 
κανονισμό, τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 
αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου20, τον 
κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2988/95 
του Συμβουλίου21, τον κανονισμό 
(Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96  του 
Συμβουλίου22 και τον κανονισμό (ΕΕ) 
2017/1939 του Συμβουλίου23, τα 
οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης 
πρέπει να προστατεύονται μέσω 
αναλογικών μέτρων, 
συμπεριλαμβανομένων της πρόληψης, του 
εντοπισμού, της διόρθωσης και της 
διερεύνησης παρατυπιών και περιπτώσεων 
απάτης, της ανάκτησης των απολεσθέντων, 
αχρεωστήτως καταβληθέντων ή μη ορθώς 
χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων και, όταν 
χρειάζεται, της επιβολής διοικητικών 
κυρώσεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 
και τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) 
αριθ. 2185/96, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) 
μπορεί να διενεργεί διοικητικές έρευνες, 
μεταξύ των οποίων και επιτόπιες έρευνες 
και εξακριβώσεις, με στόχο να διαπιστωθεί 
αν υπήρξε απάτη, διαφθορά ή οποιαδήποτε 
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ώστε τυχόν τρίτοι που συμμετέχουν στην 
εκτέλεση κονδυλίων της Ένωσης να 
εκχωρούν ισοδύναμα δικαιώματα.

άλλη παράνομη δραστηριότητα εις βάρος 
των οικονομικών συμφερόντων της 
Ένωσης. Σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939, η Ευρωπαϊκή 
Εισαγγελία μπορεί να διερευνά και να 
ασκεί δίωξη σε υποθέσεις απάτης και 
άλλων ποινικών αδικημάτων εις βάρος των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, 
όπως προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 
2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου24. Σύμφωνα με τον 
δημοσιονομικό κανονισμό, κάθε πρόσωπο 
ή οντότητα που είναι αποδέκτης κονδυλίων 
της Ένωσης οφείλει να συνεργάζεται 
πλήρως για την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, 
να παρέχει τα αναγκαία δικαιώματα και 
πρόσβαση στην Επιτροπή, την OLAF, την 
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το Ευρωπαϊκό 
Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) και να μεριμνά 
ώστε τυχόν τρίτοι που συμμετέχουν στην 
εκτέλεση κονδυλίων της Ένωσης να 
εκχωρούν ισοδύναμα δικαιώματα.

__________________ __________________

20 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 
αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις 
έρευνες που πραγματοποιούνται από την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της 
Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και του κανονισμού 
(Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 
1).

20 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 
αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις 
έρευνες που πραγματοποιούνται από την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της 
Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και του κανονισμού 
(Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 
1).

21 Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) 
αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης 
Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 312 
της 23.12.95, σ.1).

21 Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) 
αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης 
Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 312 
της 23.12.95, σ.1).

22 Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) 
αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης 
Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους 
και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η 

22 Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) 
αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης 
Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους 
και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η 
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Επιτροπή με σκοπό την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και 
λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.96, 
σ.2).

Επιτροπή με σκοπό την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και 
λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.96, 
σ.2).

23 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939 του 
Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, 
σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης 
συνεργασίας για τη σύσταση της 
Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΕ L 283 της 
31.10.2017, σ.1).

23 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939 του 
Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, 
σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης 
συνεργασίας για τη σύσταση της 
Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΕ L 283 της 
31.10.2017, σ.1).

24 Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, 
σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του 
ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος 
των οικονομικών συμφερόντων της 
Ένωσης (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29).

24 Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, 
σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του 
ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος 
των οικονομικών συμφερόντων της 
Ένωσης (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29).

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Γενικός στόχος του προγράμματος 
είναι η προστασία και η προαγωγή των 
δικαιωμάτων και των αξιών όπως 
κατοχυρώνονται στις Συνθήκες της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, 
με στόχο τη διατήρηση ανοικτών, 
δημοκρατικών και χωρίς αποκλεισμούς 
κοινωνιών.

1. Γενικός στόχος του προγράμματος 
είναι η προστασία και η προαγωγή των 
δικαιωμάτων και των αξιών όπως 
κατοχυρώνονται στις Συνθήκες της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε 
τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνικό 
επίπεδο, με στόχο τη διατήρηση ανοικτών, 
δημοκρατικών και χωρίς αποκλεισμούς 
κοινωνιών.

Or. en
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Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) προώθηση της δραστηριοποίησης 
των πολιτών και της συμμετοχής τους στη 
δημοκρατική ζωή της Ένωσης (σκέλος 
«Δραστηριοποίηση και συμμετοχή των 
πολιτών»), γ)

β) προώθηση της δραστηριοποίησης 
των πολιτών και της συμμετοχής τους στη 
δημοκρατική ζωή της Ένωσης (σκέλος «Η 
Ευρώπη για τους πολίτες»),

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία ισχύει για το σύνολο του κειμένου.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στην προώθηση της ανταλλαγής 
και της συνεργασίας μεταξύ πολιτών από 
διαφορετικές χώρες· στην προώθηση της 
συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και 
στις δημοκρατικές διαδικασίες, παρέχοντας 
στους πολίτες και στις αντιπροσωπευτικές 
ενώσεις τη δυνατότητα να γνωστοποιούν 
και να ανταλλάσσουν δημόσια τις γνώμες 
τους σε όλους τους τομείς δράσης της 
Ένωσης·

β) στην προώθηση της ανταλλαγής 
και της συνεργασίας μεταξύ πολιτών από 
διαφορετικές χώρες· στην προώθηση της 
συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και 
στις δημοκρατικές διαδικασίες, παρέχοντας 
στους πολίτες και στις αντιπροσωπευτικές 
ενώσεις τη δυνατότητα να γνωστοποιούν 
και να ανταλλάσσουν δημόσια τις γνώμες 
τους σε όλους τους τομείς δράσης της 
Ένωσης, ούτως ώστε να γίνονται 
καλύτερα αντιληπτά η  πλουραλιστική και 
συμμετοχική δημοκρατία, το κράτος 
δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή προβαίνει σε ενέργειες 
πληροφόρησης και επικοινωνίας για το 
πρόγραμμα, τις δράσεις και τα 
αποτελέσματά του. Οι χρηματοδοτικοί 
πόροι που διατίθενται στο πρόγραμμα 
συμβάλλουν επίσης στην προβολή των 
πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, 
στον βαθμό που αυτές είναι συναφείς με 
τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 
2.

2. Η Επιτροπή προβαίνει, σε τοπικό, 
περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο, σε ενέργειες πληροφόρησης και 
επικοινωνίας για το πρόγραμμα, τις 
δράσεις και τα αποτελέσματά του. Οι 
χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται στο 
πρόγραμμα συμβάλλουν επίσης στην 
προβολή των πολιτικών προτεραιοτήτων 
της Ένωσης, στον βαθμό που αυτές είναι 
συναφείς με τους στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 2.

Or. en
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