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Τροπολογία 61
Íñigo Méndez de Vigo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ενισχύει την ιθαγένεια της Ένωσης και 
βελτιώνει περαιτέρω τη δημοκρατική 
λειτουργία της Ένωσης προβλέποντας, 
μεταξύ άλλων, ότι κάθε πολίτης έχει το 
δικαίωμα να συμμετέχει στη δημοκρατική 
ζωή της Ένωσης και ότι πολίτες της 
Ένωσης, εφόσον συγκεντρωθεί αριθμός 
τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου, υπήκοοι 
σημαντικού αριθμού κρατών μελών, 
μπορούν να λαμβάνουν την πρωτοβουλία 
να καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, να 
υποβάλλει κατάλληλες προτάσεις επί 
θεμάτων στα οποία οι εν λόγω πολίτες 
θεωρούν ότι απαιτείται νομική πράξη της 
Ένωσης για την εφαρμογή των 
συνθηκών.

(1) Η συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ενισχύει την ιθαγένεια της Ένωσης και 
βελτιώνει περαιτέρω τη δημοκρατική 
λειτουργία της Ένωσης προβλέποντας, 
μεταξύ άλλων, ότι κάθε πολίτης έχει το 
δικαίωμα να συμμετέχει στη δημοκρατική 
ζωή της Ένωσης μέσω της ευρωπαϊκής 
πρωτοβουλίας πολιτών. Το μέσον αυτό 
παρέχει στους πολίτες τη δυνατότητα να 
απευθύνονται απευθείας στην Επιτροπή 
προκειμένου να υποβάλει νομοθετική 
πρόταση στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς 
της.

Or. es

Τροπολογία 62
Andreas Mölzer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ενισχύει την ιθαγένεια της Ένωσης και 
βελτιώνει περαιτέρω τη δημοκρατική 
λειτουργία της Ένωσης προβλέποντας, 
μεταξύ άλλων, ότι κάθε πολίτης έχει το 
δικαίωμα να συμμετέχει στη δημοκρατική 
ζωή της Ένωσης και ότι πολίτες της 
Ένωσης, εφόσον συγκεντρωθεί αριθμός 
τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου, υπήκοοι 
σημαντικού αριθμού κρατών μελών, 

(1) Η συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ορίζει ότι κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα 
να συμμετέχει στη δημοκρατική ζωή της 
Ένωσης και ότι πολίτες της Ένωσης, 
εφόσον συγκεντρωθεί αριθμός 
τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου, υπήκοοι 
σημαντικού αριθμού κρατών μελών, 
μπορούν να λαμβάνουν την πρωτοβουλία 
να καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, να 
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μπορούν να λαμβάνουν την πρωτοβουλία 
να καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, να 
υποβάλλει κατάλληλες προτάσεις επί 
θεμάτων στα οποία οι εν λόγω πολίτες 
θεωρούν ότι απαιτείται νομική πράξη της 
Ένωσης για την εφαρμογή των συνθηκών

υποβάλλει κατάλληλες προτάσεις επί 
θεμάτων στα οποία οι εν λόγω πολίτες 
θεωρούν ότι απαιτείται νομική πράξη της 
Ένωσης για την εφαρμογή των συνθηκών

Or. de

Τροπολογία 63
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ενισχύει την ιθαγένεια της Ένωσης και 
βελτιώνει περαιτέρω τη δημοκρατική 
λειτουργία της Ένωσης προβλέποντας, 
μεταξύ άλλων, ότι κάθε πολίτης έχει το 
δικαίωμα να συμμετέχει στη 
δημοκρατική ζωή της Ένωσης και ότι 
πολίτες της Ένωσης, εφόσον συγκεντρωθεί 
αριθμός τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου, 
υπήκοοι σημαντικού αριθμού κρατών 
μελών, μπορούν να λαμβάνουν την 
πρωτοβουλία να καλούν την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 
της, να υποβάλλει κατάλληλες προτάσεις 
επί θεμάτων στα οποία οι εν λόγω πολίτες 
θεωρούν ότι απαιτείται νομική πράξη της 
Ένωσης για την εφαρμογή των συνθηκών.

(1) Η συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προβλέπει ότι πολίτες της Ένωσης, εφόσον 
συγκεντρωθεί αριθμός τουλάχιστον ενός 
εκατομμυρίου, υπήκοοι σημαντικού 
αριθμού κρατών μελών, μπορούν να 
λαμβάνουν την πρωτοβουλία να καλούν 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων της, να υποβάλλει 
κατάλληλες προτάσεις επί θεμάτων στα 
οποία οι εν λόγω πολίτες θεωρούν ότι 
απαιτείται νομική πράξη της Ένωσης για 
την εφαρμογή των συνθηκών.

Or. en

Τροπολογία 64
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Παρά το γεγονός ότι η Συνθήκη για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προβλέπει 
ρητώς τη συμμετοχή των μη υπηκόων 
της ΕΕ που διαμένουν στην Ένωση στις 
πρωτοβουλίες πολιτών, δεν τους την 
απαγορεύει ωστόσο, ούτε και τους την 
αρνείται.

Or. en

Τροπολογία 65
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1β) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει 
να εξετάσει το ενδεχόμενο τροποποίησης 
των Συνθηκών, έτσι ώστε να προβλέπουν 
ρητά ότι η μη υπήκοοι της ΕΕ που 
διαμένουν στην ΕΕ έχουν δικαίωμα να 
συμμετέχουν στις πρωτοβουλίες των 
πολιτών.

Or. en

Τροπολογία 66
Íñigo Méndez de Vigo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Αυτές οι διαδικασίες και προϋποθέσεις 
θα πρέπει να είναι σαφείς, απλές, 
εύχρηστες και ανάλογες με τον χαρακτήρα 
της πρωτοβουλίας πολιτών.

(3) Οι διαδικασίες και προϋποθέσεις από 
τις οποίες διέπεται η πρωτοβουλία 
πολιτών θα πρέπει να είναι σαφείς, απλές, 
εύχρηστες και ανάλογες με τον χαρακτήρα 
της· θα πρέπει επίσης να δημιουργούν μια 
λογική ισορροπία μεταξύ δικαιωμάτων 
και υποχρεώσεων.
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Or. es

Τροπολογία 67
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Οι πολίτες ενδέχεται να 
αποθαρρυνθούν ως προς τη διοργάνωση 
μιας πρωτοβουλίας πολιτών, λόγω του 
σχετικού κόστους. Η Επιτροπή πρέπει να 
συντάξει πρόταση που να προβλέπει την 
οικονομική ενίσχυση των πρωτοβουλιών 
των πολιτών.

Or. en

Τροπολογία 68
Morten Messerschmidt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Επιβάλλεται ο καθορισμός του 
ελάχιστου αριθμού κρατών μελών από τα 
οποία πρέπει να προέρχονται οι πολίτες.
Προκειμένου να κατοχυρωθεί ότι μία 
πρωτοβουλία πολιτών είναι 
αντιπροσωπευτική ενός κοινού σε όλη την 
Ένωση συμφέροντος, ο αριθμός αυτός θα 
πρέπει να οριστεί στο ένα τρίτο των 
κρατών μελών.

(5) Επιβάλλεται ο καθορισμός του 
ελάχιστου αριθμού κρατών μελών από τα 
οποία πρέπει να προέρχονται οι πολίτες.
Προκειμένου να κατοχυρωθεί ότι μία 
πρωτοβουλία πολιτών είναι 
αντιπροσωπευτική ενός κοινού σε όλη την 
Ένωση συμφέροντος, ο αριθμός αυτός θα 
πρέπει να οριστεί στα δύο κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνέπεια της τροπολογίας του άρθρου 2 παράγραφος 1.
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Τροπολογία 69
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Επιβάλλεται ο καθορισμός του 
ελάχιστου αριθμού κρατών μελών από τα 
οποία πρέπει να προέρχονται οι πολίτες.
Προκειμένου να κατοχυρωθεί ότι μία 
πρωτοβουλία πολιτών είναι 
αντιπροσωπευτική ενός κοινού σε όλη την 
Ένωση συμφέροντος, ο αριθμός αυτός θα 
πρέπει να οριστεί στο ένα τρίτο των 
κρατών μελών.

(5) Επιβάλλεται ο καθορισμός του 
ελάχιστου αριθμού κρατών μελών από τα 
οποία πρέπει να προέρχονται οι πολίτες.
Προκειμένου να κατοχυρωθεί ότι μία 
πρωτοβουλία πολιτών είναι 
αντιπροσωπευτική ενός κοινού σε όλη την 
Ένωση συμφέροντος, ο αριθμός αυτός θα 
πρέπει να οριστεί στα τρία κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 70
Martin Ehrenhauser

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Επιβάλλεται ο καθορισμός του 
ελάχιστου αριθμού κρατών μελών από τα 
οποία πρέπει να προέρχονται οι πολίτες.
Προκειμένου να κατοχυρωθεί ότι μία 
πρωτοβουλία πολιτών είναι 
αντιπροσωπευτική ενός κοινού σε όλη την 
Ένωση συμφέροντος, ο αριθμός αυτός θα
πρέπει να οριστεί στο ένα τρίτο των 
κρατών μελών.

(5) Επιβάλλεται ο καθορισμός του 
ελάχιστου αριθμού κρατών μελών από τα 
οποία πρέπει να προέρχονται οι πολίτες. 
Αυτό το κατώτατο όριο πρέπει να
διασφαλίζει ότι μία πρωτοβουλία πολιτών 
είναι αντιπροσωπευτική ενός κοινού σε 
όλη την Ένωση συμφέροντος, οι 
απαιτήσεις όμως αυτές δεν πρέπει να 
είναι υπερβολικά επαχθείς. Ως εκ τούτου 
το όριο αυτό πρέπει να ισοδυναμεί με το 
ένα έκτο των κρατών μελών.

Or. de
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Τροπολογία 71
Íñigo Méndez de Vigo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Επιβάλλεται ο καθορισμός του
ελάχιστου αριθμού κρατών μελών από τα 
οποία πρέπει να προέρχονται οι πολίτες.
Προκειμένου να κατοχυρωθεί ότι μία 
πρωτοβουλία πολιτών είναι 
αντιπροσωπευτική ενός κοινού σε όλη την 
Ένωση συμφέροντος, ο αριθμός αυτός θα 
πρέπει να οριστεί στο ένα τρίτο των 
κρατών μελών.

(5) Επιβάλλεται ο καθορισμός ενός
ελάχιστου αριθμού κρατών μελών από τα 
οποία πρέπει να προέρχονται οι πολίτες.
Προκειμένου να κατοχυρωθεί ότι μία 
πρωτοβουλία πολιτών είναι 
αντιπροσωπευτική ενός κοινού σε όλη την 
Ένωση συμφέροντος, ο αριθμός αυτός θα 
πρέπει να οριστεί στο ένα πέμπτο των 
κρατών μελών.

Or. es

Τροπολογία 72
Andrew Duff, Guy Verhofstadt, Stanimir Ilchev, Diana Wallis

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Επιβάλλεται ο καθορισμός του 
ελάχιστου αριθμού κρατών μελών από τα 
οποία πρέπει να προέρχονται οι πολίτες.
Προκειμένου να κατοχυρωθεί ότι μία 
πρωτοβουλία πολιτών είναι 
αντιπροσωπευτική ενός κοινού σε όλη την 
Ένωση συμφέροντος, ο αριθμός αυτός θα 
πρέπει να οριστεί στο ένα τρίτο των 
κρατών μελών.

(5) Επιβάλλεται ο καθορισμός του 
ελάχιστου αριθμού κρατών μελών από τα 
οποία πρέπει να προέρχονται οι 
υπογράφοντες. Προκειμένου να 
κατοχυρωθεί ότι μία πρωτοβουλία πολιτών 
προέρχεται από σημαντικό αριθμό 
κρατών μελών ο αριθμός αυτός θα πρέπει 
να οριστεί στα εννέα κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 20 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει ότι 
χρειάζονται εννέα κράτη μέλη για την ενισχυμένη συνεργασία.
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Τροπολογία 73
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Επιβάλλεται ο καθορισμός του 
ελάχιστου αριθμού κρατών μελών από τα 
οποία πρέπει να προέρχονται οι πολίτες.
Προκειμένου να κατοχυρωθεί ότι μία 
πρωτοβουλία πολιτών είναι 
αντιπροσωπευτική ενός κοινού σε όλη την 
Ένωση συμφέροντος, ο αριθμός αυτός θα 
πρέπει να οριστεί στο ένα τρίτο των 
κρατών μελών.

(5) Επιβάλλεται ο καθορισμός του 
ελάχιστου αριθμού κρατών μελών από τα 
οποία πρέπει να προέρχονται οι πολίτες.
Προκειμένου να κατοχυρωθεί ότι μία 
πρωτοβουλία πολιτών είναι 
αντιπροσωπευτική ενός κοινού σε όλη την 
Ένωση συμφέροντος, ο αριθμός αυτός θα 
πρέπει να οριστεί στο ένα πέμπτο των 
κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 74
Andreas Mölzer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Επιβάλλεται ο καθορισμός του 
ελάχιστου αριθμού κρατών μελών από τα 
οποία πρέπει να προέρχονται οι πολίτες.
Προκειμένου να κατοχυρωθεί ότι μία 
πρωτοβουλία πολιτών είναι 
αντιπροσωπευτική ενός κοινού σε όλη την 
Ένωση συμφέροντος, ο αριθμός αυτός θα 
πρέπει να οριστεί στο ένα τρίτο των 
κρατών μελών.

(5) Επιβάλλεται ο καθορισμός του 
ελάχιστου αριθμού κρατών μελών από τα 
οποία πρέπει να προέρχονται οι πολίτες. 
Προκειμένου να κατοχυρωθεί ότι μία 
πρωτοβουλία πολιτών είναι 
αντιπροσωπευτική ενός κοινού σε όλη την 
Ένωση συμφέροντος, ο αριθμός αυτός θα 
πρέπει να οριστεί στο ένα τέταρτο των 
κρατών μελών.

Or. de

Τροπολογία 75
Matthias Groote

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Επιβάλλεται ο καθορισμός του 
ελάχιστου αριθμού κρατών μελών από τα 
οποία πρέπει να προέρχονται οι πολίτες.
Προκειμένου να κατοχυρωθεί ότι μία 
πρωτοβουλία πολιτών είναι 
αντιπροσωπευτική ενός κοινού σε όλη την 
Ένωση συμφέροντος, ο αριθμός αυτός θα 
πρέπει να οριστεί στο ένα τρίτο των 
κρατών μελών.

(5) Επιβάλλεται ο καθορισμός του 
ελάχιστου αριθμού κρατών μελών από τα 
οποία πρέπει να προέρχονται οι πολίτες. 
Προκειμένου να κατοχυρωθεί ότι μία 
πρωτοβουλία πολιτών είναι 
αντιπροσωπευτική ενός κοινού σε όλη την 
Ένωση συμφέροντος, ο αριθμός αυτός θα 
πρέπει να οριστεί στο ένα τέταρτο των 
κρατών μελών.

Or. de

Τροπολογία 76
Andrew Duff, Cecilia Wikström, Stanimir Ilchev, Guy Verhofstadt, Alexandra Thein

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Προς τούτο, κρίνεται επίσης 
ενδεδειγμένο να καθοριστεί ο ελάχιστος 
αριθμός πολιτών που θα προέρχεται από το 
καθένα από αυτά τα κράτη μέλη.
Προκειμένου να εξασφαλιστούν ανάλογες 
προϋποθέσεις για τους πολίτες που 
υποστηρίζουν μια πρωτοβουλία πολιτών, 
τα ελάχιστα αυτά όρια θα πρέπει να είναι 
κατά φθίνουσα τάξη ανάλογα με το 
μέγεθος κάθε κράτους μέλους. Για να 
υπάρχει σαφήνεια, θα πρέπει να οριστούν 
για κάθε κράτος μέλος σε παράρτημα του 
παρόντος κανονισμού.

(6) Προς τούτο, κρίνεται επίσης 
ενδεδειγμένο να καθοριστεί ο ελάχιστος 
αριθμός πολιτών που θα προέρχεται από το 
καθένα από αυτά τα κράτη μέλη.
Προκειμένου να εξασφαλιστούν δίκαιες 
προϋποθέσεις για τους πολίτες κάθε 
ιθαγένειας, τα ελάχιστα αυτά όρια θα 
πρέπει να είναι κατά φθίνουσα τάξη με 
βάση τον εκάστοτε τύπο υπολογισμού που 
χρησιμοποιείται για την κατανομή των 
εδρών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατανομή των εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διαφοροποιείται τακτικά με βάση έναν 
τύπο που σέβεται πλήρως την αρχή της φθίνουσας αναλογικότητας.
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Τροπολογία 77
Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Προς τούτο, κρίνεται επίσης 
ενδεδειγμένο να καθοριστεί ο ελάχιστος 
αριθμός πολιτών που θα προέρχεται από το 
καθένα από αυτά τα κράτη μέλη.
Προκειμένου να εξασφαλιστούν ανάλογες 
προϋποθέσεις για τους πολίτες που 
υποστηρίζουν μια πρωτοβουλία πολιτών, 
τα ελάχιστα αυτά όρια θα πρέπει να είναι 
κατά φθίνουσα τάξη ανάλογα με το 
μέγεθος κάθε κράτους μέλους. Για να 
υπάρχει σαφήνεια, θα πρέπει να οριστούν 
για κάθε κράτος μέλος σε παράρτημα του 
παρόντος κανονισμού.

(6) Προς τούτο, κρίνεται επίσης 
ενδεδειγμένο να καθοριστεί ο ελάχιστος 
αριθμός πολιτών που θα προέρχεται από το 
καθένα από αυτά τα κράτη μέλη.
Προκειμένου να εξασφαλιστούν δίκαιες 
προϋποθέσεις για τους πολίτες κάθε 
ιθαγένειας, τα ελάχιστα αυτά όρια θα 
πρέπει να είναι κατά φθίνουσα τάξη με 
βάση τον εκάστοτε τύπο υπολογισμού που 
χρησιμοποιείται για την κατανομή των 
εδρών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατανομή των εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διαφοροποιείται τακτικά με βάση έναν 
τύπο που σέβεται πλήρως την αρχή της φθίνουσας αναλογικότητας.

Τροπολογία 78
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Κρίνεται ενδεδειγμένος ο καθορισμός 
ελάχιστου ορίου ηλικίας για την 
υποστήριξη μιας πρωτοβουλίας πολιτών.
Το όριο αυτό θα πρέπει να αντιστοιχεί 
στην ηλικία απόκτησης δικαιώματος 
ψήφου στις εκλογές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 79
Andreas Mölzer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Κρίνεται ενδεδειγμένος ο καθορισμός 
ελάχιστου ορίου ηλικίας για την 
υποστήριξη μιας πρωτοβουλίας πολιτών.
Το όριο αυτό θα πρέπει να αντιστοιχεί 
στην ηλικία απόκτησης δικαιώματος 
ψήφου στις εκλογές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.

(7) Κρίνεται ενδεδειγμένος ο καθορισμός 
ελάχιστου ορίου ηλικίας για την 
υποστήριξη μιας πρωτοβουλίας πολιτών. 
Το όριο αυτό θα πρέπει να αντιστοιχεί 
στην ηλικία απόκτησης δικαιώματος 
ψήφου στις εκλογές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στο εκάστοτε κράτος 
μέλος.

Or. de

Τροπολογία 80
Enrique Guerrero Salom

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Κρίνεται ενδεδειγμένος ο καθορισμός 
ελάχιστου ορίου ηλικίας για την 
υποστήριξη μιας πρωτοβουλίας πολιτών.
Το όριο αυτό θα πρέπει να αντιστοιχεί 
στην ηλικία απόκτησης δικαιώματος 
ψήφου στις εκλογές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.

(7) Κρίνεται ενδεδειγμένος ο καθορισμός 
ελάχιστου ορίου ηλικίας για την 
υποστήριξη μιας πρωτοβουλίας πολιτών.
Το όριο αυτό θα πρέπει να αντιστοιχεί 
στην ηλικία που ορίζεται σε κάθε κράτος 
μέλος, λαμβάνοντας ως αναφορά τις
εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Or. es

Τροπολογία 81
Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Πρέπει να εξασφαλιστεί ότι κάθε 
νόμιμος μόνιμος κάτοικος των κρατών 
μελών, ανεξαρτήτως φύλου, φυλετικής ή 
εθνοτικής καταγωγής, αναπηρίας, 
σεξουαλικού προσανατολισμού, 
θρησκείας ή πίστης, έχει ίσες ευκαιρίες 
συμμετοχής σε πρωτοβουλίες των 
πολιτών είτε ως διοργανωτής είτε ως 
υπογράφων και ότι τηρούνται οι αρχές 
της μη διάκρισης. Οι πληροφορίες 
σχετικά με τις πρωτοβουλίες των πολιτών 
θα πρέπει να είναι προσιτές και 
κατανοητές για όλους.

Or. en

Τροπολογία 82
Martin Ehrenhauser

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή 
και η διαφάνεια σε σχέση με τις 
προτεινόμενες πρωτοβουλίες πολιτών, θα 
πρέπει να είναι υποχρεωτική η καταχώριση 
των πρωτοβουλιών σε ένα δικτυακό τόπο 
που θα διαθέσει για τον σκοπό αυτό η 
Επιτροπή πριν από τη συγκέντρωση των 
απαιτούμενων δηλώσεων υποστήριξης από 
τους πολίτες· οι προτάσεις που είναι 
καταχρηστικές ή στερούνται 
σοβαρότητας δεν θα πρέπει να 
καταχωρίζονται και η Επιτροπή θα 
πρέπει να απορρίπτει την καταχώριση 
προτάσεων κατάφωρα αντίθετων με τις 
αξίες της Ένωσης. Η Επιτροπή θα πρέπει 
να αντιμετωπίζει την καταχώριση 
σύμφωνα με τις γενικές αρχές της 
χρηστής διοίκησης.

(8) Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή 
και η διαφάνεια σε σχέση με τις 
προτεινόμενες πρωτοβουλίες πολιτών και 
για να αποφευχθεί το φαινόμενο κατά το 
οποίο συγκεντρώνονται υπογραφές για 
μια πρόταση που δεν εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής του κανονισμού, θα πρέπει να 
είναι υποχρεωτική η καταχώριση των 
πρωτοβουλιών σε ένα δικτυακό τόπο που 
θα διαθέσει για τον σκοπό αυτό η 
Επιτροπή πριν από τη συγκέντρωση των 
απαιτούμενων δηλώσεων υποστήριξης από
τους πολίτες. Δεν θα πρέπει να 
καταχωρίζονται οι προτάσεις που δεν 
είναι πρωτοβουλίες των πολιτών κατά 
την έννοια του κανονισμού αυτού. Η 
καταχώριση συνιστά διοικητική 
διαδικασία με σκοπό την επιλογή των 
πρωτοβουλιών που εμπίπτουν εντός του 
πεδίου του παρόντος κανονισμού·
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οιαδήποτε άρνηση καταχώρισης πρέπει 
να βασίζεται μόνο σε νομικούς λόγους και 
σε ουδεμία περίπτωση σε λόγους 
πολιτικής σκοπιμότητας. Η Επιτροπή θα 
πρέπει να αντιμετωπίζει την καταχώριση 
σύμφωνα με ένα σαφή κατάλογο 
επιτρεπόμενων περιπτώσεων, ο οποίος 
εγκρίνεται από την Επιτροπή.
Σε περίπτωση άρνηση καταχώρισης κάθε 
πολίτης πρέπει να μπορεί να 
πληροφορείται μέσω αντίστοιχης 
ιστοσελίδας γρήγορα και χωρίς 
περιπλοκές ποιες πρωτοβουλίες και 
απορρίφθηκαν και για ποιους λόογυς. Σε 
μια περίπτωση οι διοργανωτές της 
πρωτοβουλίας πρέπει να ενημερώνονται 
σχετικά με τα διαθέσιμα ένδικα και 
εξώδικα μέσα.

Or. de

Τροπολογία 83
Marietta Giannakou

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή 
και η διαφάνεια σε σχέση με τις 
προτεινόμενες πρωτοβουλίες πολιτών, θα 
πρέπει να είναι υποχρεωτική η καταχώριση 
των πρωτοβουλιών σε ένα δικτυακό τόπο 
που θα διαθέσει για τον σκοπό αυτό η 
Επιτροπή πριν από τη συγκέντρωση των 
απαιτούμενων δηλώσεων υποστήριξης από 
τους πολίτες· οι προτάσεις που είναι 
καταχρηστικές ή στερούνται σοβαρότητας 
δεν θα πρέπει να καταχωρίζονται και η 
Επιτροπή θα πρέπει να απορρίπτει την 
καταχώριση προτάσεων κατάφωρα 
αντίθετων με τις αξίες της Ένωσης. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να αντιμετωπίζει την 
καταχώριση σύμφωνα με τις γενικές αρχές 
της χρηστής διοίκησης.

(8) Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή 
και η διαφάνεια σε σχέση με τις 
προτεινόμενες πρωτοβουλίες πολιτών, θα 
πρέπει να είναι υποχρεωτική η καταχώριση 
των πρωτοβουλιών σε ένα δικτυακό τόπο 
που θα διαθέσει για τον σκοπό αυτό η 
Επιτροπή πριν από τη συγκέντρωση των 
απαιτούμενων δηλώσεων υποστήριξης από 
τους πολίτες· οι προτάσεις που είναι 
καταχρηστικές ή στερούνται σοβαρότητας 
δεν θα πρέπει να καταχωρίζονται και η 
Επιτροπή θα πρέπει να απορρίπτει την 
καταχώριση προτάσεων κατάφωρα 
αντίθετων με τις αξίες της Ένωσης. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να αντιμετωπίζει την 
καταχώριση σύμφωνα με τις γενικές αρχές 
της χρηστής διοίκησης και τις διατάξεις 
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του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή 
θα πρέπει να αιτιολογεί με νομικά 
επιχειρήματα τους λόγους απόρριψης 
μιας καταχώρισης προτεινόμενης 
πρωτοβουλίας.

Or. el

Τροπολογία 84
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Θα πρέπει να προβλέπεται η 
συγκέντρωση των δηλώσεων υποστήριξης 
τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική 
μορφή. Τα επιγραμμικά συστήματα 
συγκέντρωσης θα πρέπει να διαθέτουν 
επαρκή χαρακτηριστικά ασφαλείας ώστε 
να διασφαλίζουν, μεταξύ άλλων, ότι το 
φυσικό πρόσωπο μπορεί να ταυτοποιηθεί
και ότι τα δεδομένα αποθηκεύονται με 
ασφάλεια. Προς τούτο, θα πρέπει να 
κληθεί η Επιτροπή να θεσπίσει 
αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές για τα 
επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης.

(10) Για να τεθεί η σύγχρονη τεχνολογία 
σε χρήση ως εργαλείο συμμετοχικής 
δημοκρατίας, θα πρέπει να προβλέπεται η 
συγκέντρωση των δηλώσεων υποστήριξης 
τόσο σε ηλεκτρονική όσο και σε έντυπη 
μορφή. Αμφότερα τα συστήματα θα 
πρέπει να διαθέτουν επαρκή 
χαρακτηριστικά ασφαλείας κατά 
συγκρίσιμο τρόπο, ώστε να διασφαλίζουν, 
μεταξύ άλλων, ότι ένα και το αυτό
πρόσωπο υπογράφει μόνο μία φορά και 
ότι τα δεδομένα αποθηκεύονται με 
ασφάλεια. Οι λεπτομερείς τεχνικές 
προδιαγραφές των συστημάτων 
διαδικτυακής συγκέντρωσης  πρέπει να 
εκπονηθούν σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων 
και να προσαρμόζονται τακτικά στις 
τεχνικές εξελίξεις· η αρμοδιότητα 
έγκρισης λεπτομερών τεχνικών 
προδιαγραφών για τα επιγραμμικά 
συστήματα συγκέντρωσης πρέπει 
επομένως να ανατεθεί στην Επιτροπή.

Or. de

Τροπολογία 85
Matthias Groote

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Θα πρέπει να προβλέπεται η 
συγκέντρωση των δηλώσεων υποστήριξης 
τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική 
μορφή. Τα επιγραμμικά συστήματα 
συγκέντρωσης θα πρέπει να διαθέτουν 
επαρκή χαρακτηριστικά ασφαλείας ώστε 
να διασφαλίζουν, μεταξύ άλλων, ότι το 
φυσικό πρόσωπο μπορεί να ταυτοποιηθεί 
και ότι τα δεδομένα αποθηκεύονται με 
ασφάλεια. Προς τούτο, θα πρέπει να 
κληθεί η Επιτροπή να θεσπίσει αναλυτικές 
τεχνικές προδιαγραφές για τα επιγραμμικά 
συστήματα συγκέντρωσης.

(10) Θα πρέπει να προβλέπεται η 
συγκέντρωση των δηλώσεων υποστήριξης 
τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική 
μορφή. Τα επιγραμμικά συστήματα 
συγκέντρωσης θα πρέπει να διαθέτουν 
επαρκή χαρακτηριστικά ασφαλείας ώστε 
να διασφαλίζουν, μεταξύ άλλων, ότι το 
φυσικό πρόσωπο μπορεί να ταυτοποιηθεί 
και ότι τα δεδομένα συγκεντρώνονται και
αποθηκεύονται με ασφάλεια. Προς τούτο, 
θα πρέπει να κληθεί η Επιτροπή να 
θεσπίσει αναλυτικές τεχνικές 
προδιαγραφές για τα επιγραμμικά 
συστήματα συγκέντρωσης.

Or. de

Τροπολογία 86
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Θα πρέπει να προβλέπεται η 
συγκέντρωση των δηλώσεων υποστήριξης 
τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική 
μορφή. Τα επιγραμμικά συστήματα 
συγκέντρωσης θα πρέπει να διαθέτουν 
επαρκή χαρακτηριστικά ασφαλείας ώστε 
να διασφαλίζουν, μεταξύ άλλων, ότι το 
φυσικό πρόσωπο μπορεί να ταυτοποιηθεί 
και ότι τα δεδομένα αποθηκεύονται με 
ασφάλεια. Προς τούτο, θα πρέπει να 
κληθεί η Επιτροπή να θεσπίσει αναλυτικές 
τεχνικές προδιαγραφές για τα επιγραμμικά 
συστήματα συγκέντρωσης.

(10) Θα πρέπει να προβλέπεται η 
συγκέντρωση των δηλώσεων υποστήριξης 
τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική 
μορφή. Τα επιγραμμικά συστήματα 
συγκέντρωσης θα πρέπει να διαθέτουν 
επαρκή χαρακτηριστικά ασφαλείας ώστε 
να διασφαλίζουν, μεταξύ άλλων, ότι το 
φυσικό πρόσωπο μπορεί να ταυτοποιηθεί 
και ότι τα δεδομένα αποθηκεύονται με 
ασφάλεια. Προς τούτο, θα πρέπει να 
κληθεί η Επιτροπή να θεσπίσει αναλυτικές 
τεχνικές προδιαγραφές για τα επιγραμμικά 
συστήματα συγκέντρωσης. Οι απαιτήσεις 
όσον αφορά αυτές τις τεχνικές
προδιαγραφές δεν θα πρέπει, ωστόσο, να 
δημιουργούν αδικαιολόγητα εμπόδια 
στους διοργανωτές που επιθυμούν να 
χρησιμοποιήσουν επιγραμμικά 
συστήματα συγκέντρωσης.
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Or. en

Τροπολογία 87
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Εξάλλου, είναι σκόπιμο να 
διασφαλίζεται εντός καθορισμένης 
προθεσμίας η συγκέντρωση των δηλώσεων 
υποστήριξης για τις πρωτοβουλίες 
πολιτών. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
οι προτεινόμενες πρωτοβουλίες πολιτών 
παραμένουν επίκαιρες, και να λαμβάνεται 
παράλληλα υπόψη η πολυπλοκότητα της 
συγκέντρωσης δηλώσεων υποστήριξης σε 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, η 
προθεσμία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει 
τους 12 μήνες από την ημερομηνία 
καταχώρισης της προτεινόμενης 
πρωτοβουλίας.

(12) Εξάλλου, είναι σκόπιμο να 
διασφαλίζεται εντός καθορισμένης 
προθεσμίας η συγκέντρωση των δηλώσεων 
υποστήριξης για τις πρωτοβουλίες 
πολιτών. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
οι προτεινόμενες πρωτοβουλίες πολιτών 
παραμένουν επίκαιρες, και να λαμβάνεται 
παράλληλα υπόψη η πολυπλοκότητα της 
συγκέντρωσης δηλώσεων υποστήριξης σε 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, η 
προθεσμία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει 
τους 24 μήνες από την ημερομηνία 
καταχώρισης της προτεινόμενης 
πρωτοβουλίας.

Or. en

Τροπολογία 88
Gerald Häfner, Sandrine Bélier

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Εξάλλου, είναι σκόπιμο να 
διασφαλίζεται εντός καθορισμένης 
προθεσμίας η συγκέντρωση των δηλώσεων 
υποστήριξης για τις πρωτοβουλίες 
πολιτών. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
οι προτεινόμενες πρωτοβουλίες πολιτών 
παραμένουν επίκαιρες, και να λαμβάνεται 
παράλληλα υπόψη η πολυπλοκότητα της 
συγκέντρωσης δηλώσεων υποστήριξης σε 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, η
προθεσμία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει 

(12) Εξάλλου, είναι σκόπιμο να 
διασφαλίζεται εντός καθορισμένης 
προθεσμίας η συγκέντρωση των δηλώσεων 
υποστήριξης για τις πρωτοβουλίες 
πολιτών. Προκειμένου να καταστεί 
δυνατό για τους πολίτες να 
συγκεντρώσουν δηλώσεις υποστήριξης σε 
όσο το δυνατόν περισσότερα κράτη μέλη, 
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι οι 
προτεινόμενες πρωτοβουλίες πολιτών 
παραμένουν επίκαιρες η προθεσμία θα 
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τους 12 μήνες από την ημερομηνία 
καταχώρισης της προτεινόμενης 
πρωτοβουλίας.

πρέπει να είναι 18 μήνες από την 
ημερομηνία καταχώρισης της 
προτεινόμενης πρωτοβουλίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

The necessary time limit has to match the European character of the citizens' initiative. 
Organisers need time for collecting statements of support in a significant number of Member 
States and various languages. Within a 12 months time limit, only 3 out of 23 preliminary 
citizens' initiatives so far initiated were able to collect one million signatures. Furthermore, 
the time-limit should reflect that the citizens' initiative is intended as an instrument for 
citizens and not just powerful organisations. Finally, the most important impact of the 
instrument will be to create European-wide discourses and transnational 
citizens'engagement. Both need time. Therefore an 18 months time-limit is a more realistic, 
citizens' friendly and appropriate solution.

Τροπολογία 89
Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Εξάλλου, είναι σκόπιμο να 
διασφαλίζεται εντός καθορισμένης 
προθεσμίας η συγκέντρωση των δηλώσεων 
υποστήριξης για τις πρωτοβουλίες 
πολιτών. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
οι προτεινόμενες πρωτοβουλίες πολιτών 
παραμένουν επίκαιρες, και να λαμβάνεται 
παράλληλα υπόψη η πολυπλοκότητα της 
συγκέντρωσης δηλώσεων υποστήριξης σε 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, η 
προθεσμία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει 
τους 12 μήνες από την ημερομηνία 
καταχώρισης της προτεινόμενης 
πρωτοβουλίας.

(12) Εξάλλου, είναι σκόπιμο να 
διασφαλίζεται εντός καθορισμένης 
προθεσμίας η συγκέντρωση των δηλώσεων 
υποστήριξης για τις πρωτοβουλίες 
πολιτών. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
οι προτεινόμενες πρωτοβουλίες πολιτών 
παραμένουν επίκαιρες, και να λαμβάνεται 
παράλληλα υπόψη η πολυπλοκότητα της 
συγκέντρωσης δηλώσεων υποστήριξης σε 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, η 
προθεσμία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει 
τους 18 μήνες από την ημερομηνία 
καταχώρισης της προτεινόμενης 
πρωτοβουλίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κρίνεται πιο ενδεδειγμένο να επεκταθεί η χρονική περίοδος σε 18 μήνες προκειμένου να 



AM\839497EL.doc 19/80 PE452.836v01-00

EL

εξασφαλισθεί αρκετός χρόνος για τη συγκέντρωση των υπογραφών και δηλώσεων υποστήριξης 
σε ηλεκτρονική και γραπτή μορφή.

Τροπολογία 90
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12a) Η διατήρηση της διαφάνειας καθ' 
όλη τη διεργασία είναι ζωτικής σημασίας.
Συνεπώς, στο έντυπο της δήλωσης 
υποστήριξης που σχετίζεται με κάθε 
πρωτοβουλία πολιτών πρέπει να 
εμφαίνεται κάθε παρασχεθείσα 
οικονομική ή πολιτική στήριξη. Η 
χρηματοδότηση από πολιτικά κόμματα 
και ευρωπαϊκές πολιτικές ομάδες δεν θα 
πρέπει να επιτρέπεται.

Or. en

Τροπολογία 91
Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Θα πρέπει να προβλεφθεί ότι, εφόσον 
η πρωτοβουλία πολιτών έχει λάβει τις 
απαραίτητες δηλώσεις υποστήριξης και 
εφόσον έχει κριθεί παραδεκτή, κάθε 
κράτος μέλος θα πρέπει να είναι υπεύθυνο 
για τον έλεγχο των δηλώσεων υποστήριξης 
που συγκεντρώθηκαν από δικούς του 
πολίτες. Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη 
περιορισμού του διοικητικού τους φόρτου, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει, εντός τριών 
μηνών, να διενεργήσουν τους ελέγχους 
βάσει των κατάλληλων επαληθεύσεων και 
να εκδώσουν έγγραφο που να πιστοποιεί 

(15) Θα πρέπει να προβλεφθεί ότι, εφόσον 
η πρωτοβουλία πολιτών έχει λάβει τις 
απαραίτητες δηλώσεις υποστήριξης, κάθε 
κράτος μέλος θα πρέπει να είναι υπεύθυνο 
για τον έλεγχο των δηλώσεων υποστήριξης 
που συγκεντρώθηκαν από τους νόμιμους 
μόνιμους κατοίκους του. Λαμβάνοντας 
υπόψη την ανάγκη περιορισμού του 
διοικητικού τους φόρτου, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει, εντός τριών μηνών, να 
διενεργήσουν τους ελέγχους βάσει των 
κατάλληλων επαληθεύσεων που μπορούν 
να βασίζονται σε τυχαίο δείγμα και να 
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τον αριθμό των έγκυρων δηλώσεων 
υποστήριξης που έχουν λάβει.

εκδώσουν έγγραφο που να πιστοποιεί τον 
αριθμό των έγκυρων δηλώσεων 
υποστήριξης που έχουν λάβει.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο των δηλώσεων υποστήριξης που 
συγκεντρώθηκαν από τους νόμιμους μόνιμους κατοίκους του. Η μέθοδος του τυχαίου δείγματος 
έχει αναγνωριστεί ως αποτελεσματική για την επαλήθευση της αυθεντικότητας πολύ μεγάλου 
αριθμού υπογραφόντων.

Τροπολογία 92
Andrew Duff, Cecilia Wikström, Guy Verhofstadt, Diana Wallis, Stanimir Ilchev, 
Alexandra Thein

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Θα πρέπει να προβλεφθεί ότι, εφόσον 
η πρωτοβουλία πολιτών έχει λάβει τις 
απαραίτητες δηλώσεις υποστήριξης και 
εφόσον έχει κριθεί παραδεκτή, κάθε 
κράτος μέλος θα πρέπει να είναι υπεύθυνο 
για τον έλεγχο των δηλώσεων υποστήριξης 
που συγκεντρώθηκαν από δικούς του 
πολίτες. Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη 
περιορισμού του διοικητικού τους φόρτου, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει, εντός τριών 
μηνών, να διενεργήσουν τους ελέγχους 
βάσει των κατάλληλων επαληθεύσεων και 
να εκδώσουν έγγραφο που να πιστοποιεί 
τον αριθμό των έγκυρων δηλώσεων 
υποστήριξης που έχουν λάβει.

(15) Θα πρέπει να προβλεφθεί ότι, εφόσον 
η πρωτοβουλία πολιτών έχει λάβει τις 
απαραίτητες δηλώσεις υποστήριξης, κάθε 
κράτος μέλος θα πρέπει να είναι υπεύθυνο 
για τον έλεγχο των δηλώσεων υποστήριξης 
που συγκεντρώθηκαν στο έδαφός του.
Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη 
περιορισμού του διοικητικού τους φόρτου, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει, εντός τριών 
μηνών, να διενεργήσουν τους ελέγχους 
βάσει των κατάλληλων επαληθεύσεων που 
μπορούν να βασίζονται σε τυχαίο δείγμα
και να εκδώσουν έγγραφο που να 
πιστοποιεί τον αριθμό των έγκυρων 
δηλώσεων υποστήριξης που έχουν λάβει.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο των υπογραφών που 
συγκεντρώθηκαν στο έδαφός τους, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια των υπογραφόντων. Η 
μέθοδος του τυχαίου δείγματος έχει αναγνωριστεί ως αποτελεσματική για την επαλήθευση της 
αυθεντικότητας πολύ μεγάλου αριθμού υπογραφόντων.
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Τροπολογία 93
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Θα πρέπει να προβλεφθεί ότι, εφόσον 
η πρωτοβουλία πολιτών έχει λάβει τις 
απαραίτητες δηλώσεις υποστήριξης και 
εφόσον έχει κριθεί παραδεκτή, κάθε 
κράτος μέλος θα πρέπει να είναι υπεύθυνο 
για τον έλεγχο των δηλώσεων υποστήριξης 
που συγκεντρώθηκαν από δικούς του 
πολίτες. Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη 
περιορισμού του διοικητικού τους φόρτου, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει, εντός τριών 
μηνών, να διενεργήσουν τους ελέγχους 
βάσει των κατάλληλων επαληθεύσεων και 
να εκδώσουν έγγραφο που να πιστοποιεί 
τον αριθμό των έγκυρων δηλώσεων 
υποστήριξης που έχουν λάβει.

(15) Θα πρέπει να προβλεφθεί ότι, εφόσον 
η πρωτοβουλία πολιτών έχει λάβει τις 
απαραίτητες δηλώσεις υποστήριξης και 
εφόσον έχει κριθεί παραδεκτή, κάθε 
κράτος μέλος θα πρέπει να είναι υπεύθυνο 
για τον έλεγχο των δηλώσεων υποστήριξης 
που συγκεντρώθηκαν από δικούς του 
πολίτες. Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη 
περιορισμού του διοικητικού τους φόρτου, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει, εντός πέντε 
μηνών, να διενεργήσουν τους ελέγχους 
βάσει των κατάλληλων επαληθεύσεων και 
να εκδώσουν έγγραφο που να πιστοποιεί 
τον αριθμό των έγκυρων δηλώσεων 
υποστήριξης που έχουν λάβει.

Or. en

Τροπολογία 94
Andreas Mölzer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Η Επιτροπή θα πρέπει, εντός 
τεσσάρων μηνών, να εξετάσει την 
πρωτοβουλία πολιτών και να εκθέσει τα 
συμπεράσματά της, καθώς και τις 
ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί.

(17) Η Επιτροπή θα πρέπει, εντός τριών
μηνών, να εξετάσει την πρωτοβουλία 
πολιτών και να εκθέσει τα συμπεράσματά 
της, καθώς και τις ενέργειες στις οποίες 
προτίθεται να προβεί. Μία πολιτών που 
υποστηρίζεται από περισσότερους του 
ενός εκατομμυρίου πολίτες της ΕΕ 
βρίσκει συνέχεια αντίστοιχη με τα 
δεδομένα που τη συνιστούν μέσω της 
Επιτροπής. Σε κάθε περίπτωση μια 
επιτυχής πρωτοβουλία πρέπει να γίνεται 
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αντικείμενο επίσημης ακρόασης σε 
επίπεδο ΕΕ. Σε αυτή την περίπτωση τα 
όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ 
συνεργάζονται προς την κατεύθυνση 
αυτής της συζήτησης.

Or. de

Τροπολογία 95
Andrew Duff, Cecilia Wikström, Guy Verhofstadt, Diana Wallis, Stanimir Ilchev, 
Alexandra Thein

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Η Επιτροπή θα πρέπει, εντός 
τεσσάρων μηνών, να εξετάσει την 
πρωτοβουλία πολιτών και να εκθέσει τα 
συμπεράσματά της, καθώς και τις 
ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί.

(17) Η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει την 
πρωτοβουλία πολιτών και να εκθέσει 
χωριστά τα νομικά και πολιτικά 
συμπεράσματά της· πρέπει επίσης να 
εκθέσει τις ενέργειες στις οποίες 
προτίθεται να προβεί ανταποκρινόμενη σε 
αυτήν. Για να αποδειχθεί ότι μία 
πρωτοβουλία πολιτών έχει την 
υποστήριξη τουλάχιστον ενός 
εκατομμυρίου υπογραφόντων και ότι η 
συνέχεια που μπορεί να δοθεί σε αυτήν 
εξετάζεται προσεκτικά, η Επιτροπή 
πρέπει να εξηγήσει κατά τρόπο σαφή, 
κατανοητό και λεπτομερή τους λόγους 
στους οποίους βασίζει τις ενέργειες στις 
οποίες προτίθεται να προβεί και πρέπει 
επίσης να δηλώσει τους λόγους για τους 
οποίους δεν προβλέπει την ανάληψη 
οιασδήποτε δράσεως.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνιστά ευθύνη της Επιτροπής να αναπτύσσει επικοινωνιακή προσέγγιση φιλική προς τους 
πολίτες και να δικαιολογεί πλήρως τις ενέργειές της.
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Τροπολογία 96
Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Η Επιτροπή θα πρέπει, εντός 
τεσσάρων μηνών, να εξετάσει την 
πρωτοβουλία πολιτών και να εκθέσει τα 
συμπεράσματά της, καθώς και τις 
ενέργειες στις οποίες προτίθεται να
προβεί.

(17) Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει την 
πρωτοβουλία πολιτών και να απαντήσει με 
σαφή, κατανοητό και λεπτομερή τρόπο 
εντός ενός χρονικού πλαισίου που να 
αντιστοιχεί στο χρόνο που χρειάζεται το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να εξετάσει 
νομοθετικές πρωτοβουλίες σύμφωνα με 
το άρθρο 225 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Έτσι ως πρώτο βήμα η Επιτροπή πρέπει 
μετά από τρεις μήνες να ανακοινώσει 
στους διοργανωτές μιας επιτυχούς 
πρωτοβουλίας το τί προτίθεται να πράξει 
σχετικά την πρωτοβουλία. Ως δεύτερο 
βήμα, οι πολίτες πρέπει να είναι βέβαιοι 
ότι μια επιτυχής πρωτοβουλία πολιτών θα 
αποτελέσει αντικείμενο επίσημης 
δημόσιας ακρόασης σε επίπεδο 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή, ως 
παραλήπτης μιας πρωτοβουλίας, πρέπει 
να φροντίσει για τη διεξαγωγή μιας 
τέτοιας ακρόασης και ότι αυτή θα 
εκπροσωπηθεί στο κατάλληλο επίπεδο.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μέσω της 
αρμόδιας επιτροπής του, πρέπει πάντα να 
καλείται να συμμετάσχει στη διοργάνωση 
αυτών των ακροάσεων.
Ως τρίτο βήμα, η Επιτροπή πρέπει να 
υποβάλλει την τελική απάντησή της στην 
πρωτοβουλία είτε προτείνοντας τη 
δέουσα νομοθεσία είτε εξηγώντας 
λεπτομερώς για ποιους λόγους δεν το 
πράττει. Η Επιτροπή πρέπει επίσης να 
δώσει ενδελεχείς εξηγήσεις σε περίπτωση 
που η νομοθετική πρόταση αποκλίνει 
σημαντικά από την πρωτοβουλία των 
πολιτών.
Η απόφαση θα πρέπει να μπορεί να 
προσβάλλεται ενώπιον του Ευρωπαϊκού 
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Δικαστηρίου και/ή τον Ευρωπαίο 
Διαμεσολαβητή εάν φαίνεται να 
συντρέχουν λόγοι υποψίας για ενδεχόμενο 
κρούσμα κακοδιαχείρισης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αντίδραση της Επιτροπής σε μια κίνηση ευρωπαίων πολιτών πρέπει να είναι νομικά και 
πολιτικά αιτιολογημένη. Επί πλέον, αυτό πρέπει να φανεί μέσα από ένα σκεφτικό που να δείχνει 
ότι η φωνή των πολιτών ακούγεται και η δράση που ενδεχομένως θα αναληφθεί λαμβάνεται 
υπόψη στα σοβαρά και εξετάζεται ενδελεχώς.

Τροπολογία 97
Martin Ehrenhauser

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Η Επιτροπή θα πρέπει, εντός 
τεσσάρων μηνών, να εξετάσει την 
πρωτοβουλία πολιτών και να εκθέσει τα 
συμπεράσματά της, καθώς και τις 
ενέργειες στις οποίες προτίθεται να 
προβεί.

(17) Η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει την 
πρωτοβουλία πολιτών και να εκθέσει 
χωριστά τα νομικά και πολιτικά
συμπεράσματά της εντός τριών μηνών·
πρέπει επίσης να εκθέσει το σύνολο των 
μέτρων που προτίθεται να λάβει 
ανταποκρινόμενη σε αυτήν. Για να 
αποδείξει ότι μία πρωτοβουλία πολιτών 
έχει την υποστήριξη τουλάχιστον ενός 
εκατομμυρίου πολιτών της Ένωσης και η 
συνέχεια που μπορεί να δοθεί σε αυτήν 
εξετάζεται προσεκτικά, η Επιτροπή 
πρέπει να εξηγήσει κατά τρόπο σαφή, 
κατανοητό και λεπτομερή τους λόγους για 
τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να 
προβεί και πρέπει επίσης να δηλώσει τους 
λόγους για τυχόν πρόθεσή της να μη λάβει 
μέτρα.
Εφόσον επιτευχθεί η έγκριση καθώς και η 
συγκέντρωση ενός εκατομμυρίου 
υπογραφών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να 
ανταποκριθούν επειγόντως στις 
απαιτήσεις των πολιτών, υπό μορφή 
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δικαιώματος δημόσιας διαβούλευσης με 
τους υπευθύνους για τη δρομολόγηση
πρωτοβουλίας.

Or. de

Τροπολογία 98
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Η Επιτροπή θα πρέπει, εντός 
τεσσάρων μηνών, να εξετάσει την 
πρωτοβουλία πολιτών και να εκθέσει τα 
συμπεράσματά της, καθώς και τις 
ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί.

(17) Η Επιτροπή θα πρέπει, εντός 
τεσσάρων μηνών, να εξετάσει την 
πρωτοβουλία πολιτών και να εκθέσει τα 
συμπεράσματά της, καθώς και τις 
ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί.

Στην περίπτωση επιτυχημένης 
πρωτοβουλίας πολιτών, η Επιτροπή 
προβαίνει σε επίσημη δημόσια ακρόαση 
σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά 
με το θέμα που θίγεται από την 
πρωτοβουλία, και διασφαλίζει την 
εκπροσώπησή της σε κατάλληλο επίπεδο.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μέσω της 
αρμόδιας επιτροπής ή των αρμόδιων 
επιτροπών του, πρέπει πάντα να καλείται 
να συμμετάσχει στη διοργάνωση αυτών 
των ακροάσεων.

Or. en

Τροπολογία 99
Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να εγκρίνει πράξεις κατ' 
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 290 
της συνθήκης για τη λειτουργία της 

(21) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να εγκρίνει πράξεις κατ' 
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 290 
της συνθήκης για τη λειτουργία της 



PE452.836v01-00 26/80 AM\839497EL.doc

EL

Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την 
τροποποίηση των παραρτημάτων του 
παρόντος κανονισμού.

Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την 
τροποποίηση των παραρτημάτων του 
παρόντος κανονισμού εκτός και εάν 
κάποια τέτοια τροποποίηση απαιτεί την 
προσθήκη περισσότερων προσωπικών 
δεδομένων όσον αφορά τους 
υπογράφοντες.

Or. en

Τροπολογία 100
Matthias Groote, Zita Gurmai, Alain Lamassoure

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει 
έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού πέντε έτη μετά την 
έναρξη ισχύος του.

(23) Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει 
έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού τρία έτη μετά την 
έναρξη ισχύος του. Εν προκειμένω, η 
Επιτροπή θα πρέπει να αποδίδει ιδιαίτερη 
προσοχή μεταξύ άλλων και στα 
επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης.
Δεδομένου ότι η δημιουργία και η 
λειτουργία μεμονωμένων δικτυακών 
τόπων που να πληρούν τους κανόνες 
προστασίας των δεδομένων και τα 
κριτήρια ασφάλειας όλων των 
πρωτοβουλιών των πολιτών ενδέχεται να 
αποδειχθεί έργο δύσκολο και δαπανηρό 
για τους διοργανωτές και για τα κράτη 
μέλη εξαιτίας της ανάγκης επαλήθευσης 
των ατομικών επιγραμμικών συστημάτων 
συγκέντρωσης, ενδέχεται μελλοντικά να 
χρειαστεί η Επιτροπή να δημιουργήσει 
κάποιον κεντρικό δικτυακό τόπο, όπου θα 
καταγράφονται όλες οι πρωτοβουλίες 
κατά τέτοιο τρόπο ώστε επιτρέπει τον 
εντοπισμό, την πρόσβαση και την 
υπογραφή από τους πολίτες. Σε 
περίπτωση που προκύψουν σοβαρά 
προβλήματα όσον αφορά την προστασία 
των δεδομένων και την ασφάλεια στο 
σύστημα των μεμονωμένων δικτυακών 
τόπων, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει 
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προσεκτικά το ενδεχόμενο της σύστασης 
κάποιου τέτοιου κεντρικού δικτυακού 
τόπου.

Or. en

Τροπολογία 101
Andreas Mölzer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει 
έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού πέντε έτη μετά την 
έναρξη ισχύος του.

(23) Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει 
έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού τρία έτη μετά την 
έναρξη ισχύος του.

Or. de

Τροπολογία 102
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει 
έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού πέντε έτη μετά την 
έναρξη ισχύος του.

(23) Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει 
έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού τρία έτη μετά την 
έναρξη ισχύος του.

Or. en

Τροπολογία 103
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24α) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
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εξασφαλίζει ότι το οικονομικό κόστος που 
θα προκύπτει για τα κράτη μέλη ως 
αποτέλεσμα της εφαρμογής του 
συστήματος της πρωτοβουλίας πολιτών 
θα διατηρείται στο ελάχιστο δυνατό 
επίπεδο, ενώ θα πρέπει να οριστούν 
διασφαλίσεις για να αποτραπεί η 
περαιτέρω επιβάρυνση των κρατών 
μελών και του φορολογούμενου πολίτη με 
υπερβολικό ή περιττό κόστος.

Or. en

Τροπολογία 104
Morten Messerschmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ως «πρωτοβουλία πολιτών» νοείται 
πρωτοβουλία η οποία υποβάλλεται στην 
Επιτροπή σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό, με την οποία η Επιτροπή 
καλείται, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 
της, να υποβάλλει κατάλληλες προτάσεις 
επί θεμάτων στα οποία οι εν λόγω πολίτες 
θεωρούν ότι απαιτείται νομική πράξη της 
Επιτροπής για την εφαρμογή των 
συνθηκών· την πρωτοβουλία υποστηρίζουν 
με την έγκυρη υπογραφή τους τουλάχιστον 
ένα εκατομμύριο πολίτες προερχόμενοι 
από το ένα τρίτο τουλάχιστον των κρατών 
μελών.

1. Ως «πρωτοβουλία πολιτών» νοείται 
πρωτοβουλία η οποία υποβάλλεται στην 
Επιτροπή σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό, με την οποία η Επιτροπή 
καλείται, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 
της, να υποβάλλει κατάλληλες προτάσεις 
επί θεμάτων στα οποία οι εν λόγω πολίτες 
θεωρούν ότι απαιτείται νομική πράξη της 
Επιτροπής για την εφαρμογή των 
συνθηκών· την πρωτοβουλία υποστηρίζουν 
με την έγκυρη υπογραφή τους τουλάχιστον 
ένα εκατομμύριο πολίτες προερχόμενοι 
από δύο τουλάχιστον κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 105
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ως «πρωτοβουλία πολιτών» νοείται 
πρωτοβουλία η οποία υποβάλλεται στην 
Επιτροπή σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό, με την οποία η Επιτροπή 
καλείται, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 
της, να υποβάλλει κατάλληλες προτάσεις 
επί θεμάτων στα οποία οι εν λόγω πολίτες 
θεωρούν ότι απαιτείται νομική πράξη της 
Επιτροπής για την εφαρμογή των 
συνθηκών· την πρωτοβουλία υποστηρίζουν 
με την έγκυρη υπογραφή τους τουλάχιστον 
ένα εκατομμύριο πολίτες προερχόμενοι 
από το ένα τρίτο τουλάχιστον των κρατών 
μελών.

1. Ως «πρωτοβουλία πολιτών» νοείται 
πρωτοβουλία η οποία υποβάλλεται στην 
Επιτροπή σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό, με την οποία η Επιτροπή 
καλείται, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 
της, να υποβάλλει κατάλληλες προτάσεις 
επί θεμάτων στα οποία οι εν λόγω πολίτες 
θεωρούν ότι απαιτείται νομική πράξη της 
Επιτροπής για την εφαρμογή των 
συνθηκών· την πρωτοβουλία υποστηρίζουν 
με την έγκυρη υπογραφή τους τουλάχιστον 
ένα εκατομμύριο πολίτες προερχόμενοι 
από τρία τουλάχιστον κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 106
Martin Ehrenhauser

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ως «πρωτοβουλία πολιτών» νοείται 
πρωτοβουλία η οποία υποβάλλεται στην 
Επιτροπή σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό, με την οποία η Επιτροπή 
καλείται, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 
της, να υποβάλλει κατάλληλες προτάσεις 
επί θεμάτων στα οποία οι εν λόγω πολίτες 
θεωρούν ότι απαιτείται νομική πράξη της 
Επιτροπής για την εφαρμογή των 
συνθηκών· την πρωτοβουλία υποστηρίζουν 
με την έγκυρη υπογραφή τους τουλάχιστον 
ένα εκατομμύριο πολίτες προερχόμενοι 
από το ένα τρίτο τουλάχιστον των κρατών 
μελών.

1. Ως «πρωτοβουλία πολιτών» νοείται 
πρωτοβουλία η οποία υποβάλλεται στην 
Επιτροπή σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό, με την οποία η Επιτροπή 
καλείται, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 
της, να υποβάλλει κατάλληλες προτάσεις 
επί θεμάτων στα οποία οι εν λόγω πολίτες 
θεωρούν ότι απαιτείται νομική πράξη της 
Επιτροπής για την εφαρμογή των 
συνθηκών· την πρωτοβουλία υποστηρίζουν 
με την έγκυρη υπογραφή τους τουλάχιστον 
ένα εκατομμύριο πολίτες προερχόμενοι 
από το ένα έκτο τουλάχιστον των κρατών 
μελών.

Or. de
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Τροπολογία 107
Andrew Duff, Guy Verhofstadt, Diana Wallis, Stanimir Ilchev

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ως «πρωτοβουλία πολιτών» νοείται 
πρωτοβουλία η οποία υποβάλλεται στην 
Επιτροπή σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό, με την οποία η Επιτροπή 
καλείται, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 
της, να υποβάλλει κατάλληλες προτάσεις 
επί θεμάτων στα οποία οι εν λόγω πολίτες 
θεωρούν ότι απαιτείται νομική πράξη της 
Επιτροπής για την εφαρμογή των 
συνθηκών· την πρωτοβουλία υποστηρίζουν 
με την έγκυρη υπογραφή τους τουλάχιστον 
ένα εκατομμύριο πολίτες προερχόμενοι 
από το ένα τρίτο τουλάχιστον των κρατών 
μελών.

1. Ως «πρωτοβουλία πολιτών» νοείται 
πρωτοβουλία η οποία υποβάλλεται στην 
Επιτροπή σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό, με την οποία η Επιτροπή 
καλείται, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 
της, να υποβάλλει κατάλληλες προτάσεις 
επί θεμάτων στα οποία οι εν λόγω πολίτες 
θεωρούν ότι απαιτείται νομική πράξη της 
Επιτροπής για την εφαρμογή των 
συνθηκών· την πρωτοβουλία υποστηρίζουν 
με την έγκυρη υπογραφή τους τουλάχιστον 
ένα εκατομμύριο πολίτες προερχόμενοι 
από εννέα τουλάχιστον κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 20 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει ότι 
χρειάζονται εννέα κράτη μέλη για την ενισχυμένη συνεργασία.

Τροπολογία 108
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ως «πρωτοβουλία πολιτών» νοείται 
πρωτοβουλία η οποία υποβάλλεται στην 
Επιτροπή σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό, με την οποία η Επιτροπή 
καλείται, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 
της, να υποβάλλει κατάλληλες προτάσεις 
επί θεμάτων στα οποία οι εν λόγω πολίτες 
θεωρούν ότι απαιτείται νομική πράξη της 
Επιτροπής για την εφαρμογή των 

1. Ως «πρωτοβουλία πολιτών» νοείται 
πρωτοβουλία η οποία υποβάλλεται στην 
Επιτροπή σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό, με την οποία η Επιτροπή 
καλείται, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 
της, να υποβάλλει κατάλληλες προτάσεις 
επί θεμάτων στα οποία οι εν λόγω πολίτες 
θεωρούν ότι απαιτείται νομική πράξη της 
Επιτροπής για την εφαρμογή των 
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συνθηκών· την πρωτοβουλία υποστηρίζουν 
με την έγκυρη υπογραφή τους τουλάχιστον 
ένα εκατομμύριο πολίτες προερχόμενοι 
από το ένα τρίτο τουλάχιστον των κρατών 
μελών.

συνθηκών· την πρωτοβουλία υποστηρίζουν 
με την έγκυρη υπογραφή τους τουλάχιστον 
ένα εκατομμύριο πολίτες προερχόμενοι 
από το ένα πέμπτο τουλάχιστον των 
κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 109
Andreas Mölzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ως «πρωτοβουλία πολιτών» νοείται 
πρωτοβουλία η οποία υποβάλλεται στην 
Επιτροπή σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό, με την οποία η Επιτροπή 
καλείται, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 
της, να υποβάλλει κατάλληλες προτάσεις 
επί θεμάτων στα οποία οι εν λόγω πολίτες 
θεωρούν ότι απαιτείται νομική πράξη της 
Επιτροπής για την εφαρμογή των 
συνθηκών· την πρωτοβουλία υποστηρίζουν 
με την έγκυρη υπογραφή τους τουλάχιστον 
ένα εκατομμύριο πολίτες προερχόμενοι 
από το ένα τρίτο τουλάχιστον των κρατών 
μελών.

1. Ως «πρωτοβουλία πολιτών» νοείται 
πρωτοβουλία η οποία υποβάλλεται στην 
Επιτροπή σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό, με την οποία η Επιτροπή 
καλείται, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 
της, να υποβάλλει κατάλληλες προτάσεις 
επί θεμάτων στα οποία οι εν λόγω πολίτες 
θεωρούν ότι απαιτείται νομική πράξη της 
Επιτροπής για την εφαρμογή των 
συνθηκών· την πρωτοβουλία υποστηρίζουν 
με την έγκυρη υπογραφή τους τουλάχιστον 
ένα εκατομμύριο πολίτες προερχόμενοι 
από το ένα τέταρτο τουλάχιστον των 
κρατών μελών.

Or. de

Τροπολογία 110
Matthias Groote

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ως «πρωτοβουλία πολιτών» νοείται 
πρωτοβουλία η οποία υποβάλλεται στην 
Επιτροπή σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό, με την οποία η Επιτροπή 
καλείται, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 

1. Ως «πρωτοβουλία πολιτών» νοείται 
πρωτοβουλία η οποία υποβάλλεται στην 
Επιτροπή σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό, με την οποία η Επιτροπή 
καλείται, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 
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της, να υποβάλλει κατάλληλες προτάσεις 
επί θεμάτων στα οποία οι εν λόγω πολίτες 
θεωρούν ότι απαιτείται νομική πράξη της 
Επιτροπής για την εφαρμογή των 
συνθηκών· την πρωτοβουλία υποστηρίζουν 
με την έγκυρη υπογραφή τους τουλάχιστον 
ένα εκατομμύριο πολίτες προερχόμενοι 
από το ένα τρίτο τουλάχιστον των κρατών 
μελών.

της, να υποβάλλει κατάλληλες προτάσεις 
επί θεμάτων στα οποία οι εν λόγω πολίτες 
θεωρούν ότι απαιτείται νομική πράξη της 
Επιτροπής για την εφαρμογή των 
συνθηκών· την πρωτοβουλία υποστηρίζουν 
με την έγκυρη υπογραφή τους τουλάχιστον 
ένα εκατομμύριο πολίτες προερχόμενοι 
από το ένα τέταρτο τουλάχιστον των 
κρατών μελών.

Or. de

Τροπολογία 111
Andrew Duff, Cecilia Wikström, Diana Wallis, Guy Verhofstadt, Stanimir Ilchev

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ως «υπογράφοντες» νοούνται οι πολίτες 
της Ένωσης οι οποίοι έχουν υποστηρίξει 
μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία πολιτών 
με τη συμπλήρωση σχετικής δήλωσης 
υποστήριξης.

2. Ως «υπογράφοντες» νοούνται οι νόμιμοι 
μόνιμοι κάτοικοι των κρατών μελών οι 
οποίοι έχουν υποστηρίξει μια 
συγκεκριμένη πρωτοβουλία πολιτών με τη 
συμπλήρωση σχετικής δήλωσης 
υποστήριξης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής, ώστε να περιλαμβάνει εκτός από τους πολίτες της ΕΕ και 
εκείνους από τρίτες χώρες που διαμένουν νόμιμα στην Ένωση, θα αποτρέψει τη διενέργεια 
ενοχλητικών διακρίσεων λόγω ιθαγένειας. Οι υπογράφοντες δεν είναι απαραίτητο να ψηφίζουν:
η πρωτοβουλία των πολιτών συνιστά ένα ευρύτερο μέσο δημοκρατικής συμμετοχής από ότι η 
ψηφοφορία για την εκλογή βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 112
Anneli Jäätteenmäki

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

2. Ως «υπογράφοντες» νοούνται οι πολίτες 
της Ένωσης οι οποίοι έχουν υποστηρίξει 
μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία πολιτών 
με τη συμπλήρωση σχετικής δήλωσης 
υποστήριξης.

2. Ως «υπογράφοντες» νοούνται οι νόμιμοι 
μόνιμοι κάτοικοι των κρατών μελών οι 
οποίοι έχουν υποστηρίξει μια 
συγκεκριμένη πρωτοβουλία πολιτών με τη 
συμπλήρωση σχετικής δήλωσης 
υποστήριξης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής, ώστε να περιλαμβάνει εκτός από τους πολίτες της ΕΕ και 
εκείνους από τρίτες χώρες που διαμένουν νόμιμα στην Ένωση, θα αποτρέψει τη διενέργεια 
ενοχλητικών διακρίσεων λόγω ιθαγένειας. Οι υπογράφοντες δεν είναι απαραίτητο να ψηφίζουν:
η πρωτοβουλία των πολιτών συνιστά ένα ευρύτερο μέσο δημοκρατικής συμμετοχής από ότι η 
ψηφοφορία για την εκλογή βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 113
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ως «υπογράφοντες» νοούνται οι πολίτες 
της Ένωσης οι οποίοι έχουν υποστηρίξει 
μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία πολιτών 
με τη συμπλήρωση σχετικής δήλωσης 
υποστήριξης.

2. Ως «υπογράφοντες» νοούνται οι πολίτες 
ή κάτοικοι της Ένωσης οι οποίοι έχουν 
υποστηρίξει μια συγκεκριμένη 
πρωτοβουλία πολιτών με τη συμπλήρωση 
σχετικής δήλωσης υποστήριξης.

Or. en

Αιτιολόγηση

There are many reasons why all the participation of all residents should be facilitated, 
including: - Non-EU citizens are fully integrated into political life in most member states 
(being active in political parties, trade unions and community groups, being elected as local 
councillors or even mayors, etc.) - it seems anomalous that they can not sign an initiative 
which is not binding in legislative terms - It sends a signal to non-EU citizens that the EU is 
not their concern and does not want their involvement or input - The process of verification of 
signatures may be done by member states by verifying a sample of signatures. This will 
encourage campaigners to actively discourage non-EU citizens from signing initiatives for 
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fear of skewing the sample. - It will exclude not only individuals but whole communities which 
will simply not be targeted by campaigners due to their having a higher percentage of non-
EU citizens. - It will promote subliminal racism as campaigners are encouraged to target 
people who look "more European" when collecting signatures. - The political concept of a 
"citizens Europe", which inspires the European Citizens' Initiative was never intended to be 
exclusive, not to discourage non-EU citizens from engaging with the EU

Τροπολογία 114
Matthias Groote

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ως «διοργανωτής» νοείται το φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για 
την κατάρτιση και υποβολή της 
πρωτοβουλίας πολιτών στην Επιτροπή.

3. Ως "διοργανωτές" νοούνται τα φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα που συνθέτουν μια 
οργανωτική επιτροπή που είναι υπεύθυνη
για την κατάρτιση και υποβολή της 
πρωτοβουλίας πολιτών στην Επιτροπή.

Or. de

Τροπολογία 115
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση που ο διοργανωτής είναι 
φυσικό πρόσωπο, θα πρέπει να είναι 
πολίτης της Ένωσης και να βρίσκεται σε 
ηλικία που να του παρέχει δικαίωμα 
ψήφου στις εκλογές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.

1. Σε περίπτωση που ο διοργανωτής είναι 
φυσικό πρόσωπο, θα πρέπει να είναι 
πολίτης της Ένωσης και να είναι 
τουλάχιστον 16 ετών.

Or. en
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Τροπολογία 116
Martin Ehrenhauser

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι διοργανωτές συγκροτούν επιτροπή 
πολιτών αποτελούμενη από τουλάχιστον 
πέντε άτομα που είναι κάτοικοι 
τουλάχιστον πέντε κρατών μελών. Οι 
διοργανωτές ορίζουν έναν εκπρόσωπο και 
έναν αναπληρωτή, οι οποίοι επέχουν ρόλο 
συνδέσμου ανάμεσα στην επιτροπή 
πολιτών και τα θεσμικά όργανα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης καθ' όλη τη 
διάρκεια της διαδικασίας και στους 
οποίους δίδεται η εντολή να ομιλούν και 
να ενεργούν εξ ονόματος της επιτροπής 
πολιτών.

Or. de

Τροπολογία 117
Matthias Groote

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α και 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι διοργανωτές συγκροτούν οργανωτική 
επιτροπή αποτελούμενη από τουλάχιστον 
επτά πρόσωπα που προέρχονται από 
τουλάχιστον επτά κράτη μέλη.
Οι διοργανωτές ορίζουν έναν εκπρόσωπο 
και έναν αναπληρωτή, οι οποίοι επέχουν 
ρόλο συνδέσμου ανάμεσα στην 
οργανωτική επιτροπή και τα θεσμικά 
όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθ' 
όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και 
στους οποίους δίδεται η εντολή να 
ομιλούν και να ενεργούν εξ ονόματος της 
οργανωτικής επιτροπής.



PE452.836v01-00 36/80 AM\839497EL.doc

EL

Or. de

Τροπολογία 118
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α, 1 β και 1 γ (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι διοργανωτές συγκροτούν επιτροπή 
πολιτών με τουλάχιστον έξι μέλη που 
είναι κάτοικοι τουλάχιστον έξι κρατών 
μελών.
Οι διοργανωτές ορίζουν έναν εκπρόσωπο 
και έναν αναπληρωτή, οι οποίοι επέχουν 
ρόλο συνδέσμου ανάμεσα στην επιτροπή 
των πολιτών και τα θεσμικά όργανα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης καθ' όλη τη 
διάρκεια της διαδικασίας και στους 
οποίους δίδεται η εντολή να ομιλούν και 
ενεργούν εξ ονόματος της επιτροπής των 
πολιτών.
Οι διοργανωτές θα πρέπει να 
ενημερώνουν την επιτροπή για τυχόν 
αλλαγές όσον αφορά τα μέλη ή τους 
ορισθέντες εκπροσώπους της επιτροπής 
πολιτών.

Or. en

Τροπολογία 119
Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Nedelcheva, Alain Lamassoure

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α και 1 β (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι διοργανωτές συγκροτούν «επιτροπή 
πολιτών» που προέρχονται από το ένα 
πέμπτο τουλάχιστον των κρατών μελών.
Αν οι διοργανωτές είναι βουλευτές των 
εθνικών κοινοβουλίων ή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, δεν υπολογίζονται όσον 
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αφορά την επίτευξη του ελάχιστου 
αριθμού που απαιτείται για τον 
σχηματισμό επιτροπής πολιτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να δοθεί ισχυρό μήνυμα προς τους πολίτες, ότι το μέσο αυτό έχει δημιουργηθεί 
για αυτούς και για να τους ενθαρρύνει να το χρησιμοποιούν και να συμμετέχουν. Οι βουλευτές 
έχουν άλλους τρόπους να προτείνουν νομοθεσία και να ξεκινούν διάλογο σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο.

Τροπολογία 120
Paulo Rangel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α και 1 β (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι οργανωτές συγκροτούν επιτροπή 
πολιτών που αποτελείται από τουλάχιστον 
επτά πρόσωπα τα οποία είναι κάτοικοι 
τουλάχιστον τριών κρατών μελών.
Οι οργανωτές ορίζουν έναν εκπρόσωπο 
και έναν αναπληρωτή, που ασκούν 
καθήκοντα συνδέσμου μεταξύ της 
επιτροπής πολιτών και των θεσμικών 
οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 
τη διάρκεια της διαδικασίας και οι οποίοι 
είναι εξουσιοδοτημένοι να ομιλούν και να 
ενεργούν στο όνομα της επιτροπής 
πολιτών.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Αυτό που, κατά τη γνώμη μας, έχει καθοριστική σημασία είναι να διασφαλισθεί ότι οι 
υπογραφές που συλλέγονται τελικώς προέρχονται από τουλάχιστον έξι κράτη μέλη. Δεν υπάρχει 
κανένας λόγος να δυσχερανθεί το αρχικό στάδιο, γι' αυτό και στη συγκεκριμένη φάση, αρκεί να 
διασφαλισθεί η εκπροσώπηση τριών κρατών μελών.
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Τροπολογία 121
Andreas Mölzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για να μπορούν να υποστηρίξουν μία 
προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών, οι 
υπογράφοντες θα πρέπει να είναι πολίτες 
της Ένωσης και να βρίσκονται σε ηλικία 
που να τους παρέχει δικαίωμα ψήφου στις 
εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

2. Για να μπορούν να υποστηρίξουν μία 
προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών, οι 
υπογράφοντες θα πρέπει να είναι πολίτες 
της Ένωσης και να βρίσκονται σε ηλικία 
που να τους παρέχει δικαίωμα ψήφου στις 
εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
στο εκάστοτε κράτος μέλος.

Or. de

Τροπολογία 122
Andrew Duff, Cecilia Wikström, Guy Verhofstadt, Diana Wallis, Stanimir Ilchev

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για να μπορούν να υποστηρίξουν μία 
προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών, οι 
υπογράφοντες θα πρέπει να είναι πολίτες
της Ένωσης και να βρίσκονται σε ηλικία 
που να τους παρέχει δικαίωμα ψήφου 
στις εκλογές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.

2. Για να μπορούν να υποστηρίξουν μία 
προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών, οι 
υπογράφοντες θα πρέπει να είναι νόμιμοι 
κάτοικοι της Ένωσης και να είναι 
τουλάχιστον 16 ετών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής, ώστε να περιλαμβάνει εκτός από τους πολίτες της ΕΕ και 
εκείνους από τρίτες χώρες που διαμένουν νόμιμα στην Ένωση, θα αποτρέψει τη διενέργεια 
ενοχλητικών διακρίσεων λόγω ιθαγένειας. Οι υπογράφοντες δεν είναι απαραίτητο να ψηφίζουν:
η πρωτοβουλία των πολιτών συνιστά ένα ευρύτερο μέσο δημοκρατικής συμμετοχής από ότι η 
ψηφοφορία για την εκλογή βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εξάλλου, το ενιαίο 
κατώτατο όριο ηλικίας για τη συμμετοχή στην πρωτοβουλία των ευρωπαίων πολιτών δίνει ίσα 
δικαιώματα σε όλους τους πολίτες: εάν η συμμετοχή βασιζόταν στην ηλικία που παρέχει 
δικαίωμα ψήφου, δεν θα ήταν δυνατόν να επιτευχθεί αυτή η ισότητα.
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Τροπολογία 123
Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για να μπορούν να υποστηρίξουν μία 
προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών, οι 
υπογράφοντες θα πρέπει να είναι πολίτες
της Ένωσης και να βρίσκονται σε ηλικία 
που να τους παρέχει δικαίωμα ψήφου 
στις εκλογές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.

2. Για να μπορούν να υποστηρίξουν μία 
προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών, οι 
υπογράφοντες θα πρέπει να είναι νόμιμοι 
κάτοικοι της Ένωσης και να είναι 
τουλάχιστον 16 ετών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής, ώστε να περιλαμβάνει εκτός από τους πολίτες της ΕΕ και 
εκείνους από τρίτες χώρες που διαμένουν νόμιμα στην Ένωση, θα αποτρέψει τη διενέργεια 
ενοχλητικών διακρίσεων λόγω ιθαγένειας. Οι υπογράφοντες δεν είναι απαραίτητο να ψηφίζουν:
η πρωτοβουλία των πολιτών συνιστά ένα ευρύτερο μέσο δημοκρατικής συμμετοχής από ότι η 
ψηφοφορία για την εκλογή βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εξάλλου, το ενιαίο 
κατώτατο όριο ηλικίας για τη συμμετοχή στην πρωτοβουλία των ευρωπαίων πολιτών δίνει ίσα 
δικαιώματα σε όλους τους πολίτες: εάν η συμμετοχή βασιζόταν στην ηλικία που παρέχει 
δικαίωμα ψήφου, δεν θα ήταν δυνατόν να επιτευχθεί αυτή η ισότητα.

Τροπολογία 124
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για να μπορούν να υποστηρίξουν μία 
προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών, οι 
υπογράφοντες θα πρέπει να είναι πολίτες 
της Ένωσης και να βρίσκονται σε ηλικία 
που να τους παρέχει δικαίωμα ψήφου 
στις εκλογές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.

2. Για να μπορούν να υποστηρίξουν μία 
προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών, οι 
υπογράφοντες θα πρέπει να είναι πολίτες 
της Ένωσης ή να διαμένουν στο έδαφός 
της.
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Or. en

Τροπολογία 125
Martin Ehrenhauser

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3a
Υποχρεώσεις της Επιτροπής 

Η Επιτροπή εκδίδει ένα σαφή κατάλογο 
επιτρεπόμενων περιπτώσεων στον οποίο 
ορίζονται οι κανόνες συλλογής 
υπογραφών (σε χαρτί και ηλεκτρονικά) 
όπως ακριβώς και όλα τα τυπικά 
κριτήρια για τη συμπλήρωση του εντύπου 
προκειμένου για τη δήλωση υποστήριξης. 
Από αυτό τον κατάλογο επιτρεπόμενων 
περιπτώσεων πρέπει επίσης να είναι 
εμφανές για τους πολίτες της Ευρώπης 
σχετικά με ποια θέματα δεν μπορεί να 
ξεκινήσει πρωτοβουλία πολιτών και για 
ποιους ακριβώς λόγους μπορεί να 
απορριφθεί μια αίτηση.

Or. de

Τροπολογία 126
Martin Ehrenhauser

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Πριν από την έναρξη της συγκέντρωσης 
των δηλώσεων υποστήριξης από τους 
υπογράφοντες σχετικά με προτεινόμενη 
πρωτοβουλία πολιτών, ο διοργανωτής 
οφείλει να καταχωρίσει την πρωτοβουλία 
στην Επιτροπή, παρέχοντας τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στο 
παράρτημα II, ιδίως σχετικά με το 

1. Πριν από την έναρξη της συγκέντρωσης 
των δηλώσεων υποστήριξης από τους 
υπογράφοντες σχετικά με προτεινόμενη 
πρωτοβουλία πολιτών, οι διοργανωτές 
οφείλουν να καταχωρίσουν την 
πρωτοβουλία στην Επιτροπή, παρέχοντας 
τις πληροφορίες που αναφέρονται στο 
παράρτημα II, ιδίως σχετικά με το 
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αντικείμενο και τους στόχους, καθώς και 
με τις πηγές χρηματοδότησης και 
στήριξης της προτεινόμενης πρωτοβουλίας 
πολιτών.

αντικείμενο και τους στόχους της 
προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών. Οι 
διοργανωτές παρέχουν, για την 
καταχώριση που αναφέρεται στο δεύτερο 
εδάφιο, στο δικτυακό τόπο τους τακτική 
ενημέρωση των πληροφοριών σχετικά με 
της πηγές στήριξης και χρηματοδότησης 
για την πρωτοβουλία. Αυτές οι 
πληροφορίες πρέπει επίσης να περιέχουν 
στοιχεία σχετικά με δωρεές ύψους 
μεγαλύτερου των 1.000 ευρώ. Τα στοιχεία 
σχετικά με τη στήριξη και τη 
χρηματοδότηση ελέγχονται από 
ανεξάρτητο οικονομικό ελεγκτή. Οι 
ανακύπτουσες δαπάνες σύμφωνα με το 
άρθρο 10, παράγραφος 2α, επιστρέφονται 
στους διοργανωτές.

Or. de

Τροπολογία 127
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Πριν από την έναρξη της συγκέντρωσης 
των δηλώσεων υποστήριξης από τους 
υπογράφοντες σχετικά με προτεινόμενη 
πρωτοβουλία πολιτών, ο διοργανωτής
οφείλει να καταχωρίσει την πρωτοβουλία 
στην Επιτροπή, παρέχοντας τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στο 
παράρτημα II, ιδίως σχετικά με το 
αντικείμενο και τους στόχους, καθώς και 
με τις πηγές χρηματοδότησης και 
στήριξης της προτεινόμενης πρωτοβουλίας 
πολιτών.

1. Πριν από την έναρξη της συγκέντρωσης 
των δηλώσεων υποστήριξης από τους 
υπογράφοντες σχετικά με προτεινόμενη 
πρωτοβουλία πολιτών, οι διοργανωτές
οφείλουν να καταχωρίσουν την 
πρωτοβουλία στην Επιτροπή, παρέχοντας 
τις πληροφορίες που αναφέρονται στο 
παράρτημα II, ιδίως σχετικά με το 
αντικείμενο και τους στόχους της 
προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών.

Οι διοργανωτές προβλέπουν, για την 
καταχώριση που αναφέρεται στην τρίτη 
υποπαράγραφο και όταν κρίνεται σκόπιμο 
στο δικτυακό τόπο τους, τακτική 
ενημέρωση των πληροφοριών σχετικά με 
τις πηγές στήριξης και χρηματοδότησης 
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για την πρωτοβουλία. Η χρηματοδότηση 
από πολιτικά κόμματα και ευρωπαϊκές 
πολιτικές ομάδες δεν πρέπει να 
επιτρέπεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλες οι πηγές στήριξης και χρηματοδότησης για την πρωτοβουλία πρέπει να δημοσιοποιούνται 
προκειμένου να υπάρξει πλήρης διαφάνεια. Τα πολιτικά κόμματα και οι ευρωπαϊκές πολιτικές 
ομάδες δεν πρέπει να υποστηρίζουν οικονομικά μία Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών 
(ΠΕΠ).

Τροπολογία 128
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η χρηματοδότηση δεν πρέπει να 
προέρχεται, είτε άμεσα είτε έμμεσα, από 
ιδιωτικές εταιρίες.

Or. en

Τροπολογία 129
Martin Ehrenhauser

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται σε μία 
από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης, σε 
επιγραμμικό μητρώο το οποίο διατίθεται 
ειδικά για τον σκοπό αυτό από την 
Επιτροπή (στο εξής «το μητρώο»).

Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται σε μία ή 
περισσότερες από τις επίσημες γλώσσες 
της Ένωσης, σε επιγραμμικό μητρώο το 
οποίο διατίθεται ειδικά για τον σκοπό αυτό 
από την Επιτροπή (στο εξής «το μητρώο»).
Οι πληροφορίες σε μια επίσημη γλώσσα 
εκτός από εκείνη/εκείνες στην οποία/στις 
οποίες προβλέφθηκαν αρχικά, μπορεί να 
χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια για την 
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καταχώριση στο μητρώο. Η μετάφραση 
της πρωτοβουλίας σε άλλες επίσημες 
γλώσσες της Ένωσης αποτελεί ευθύνη 
της Επιτροπής.

Or. de

Τροπολογία 130
Andreas Mölzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται σε μία 
από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης, σε 
επιγραμμικό μητρώο το οποίο διατίθεται 
ειδικά για τον σκοπό αυτό από την 
Επιτροπή (στο εξής «το μητρώο»).

Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται 
τουλάχιστον σε μία από τις επίσημες 
γλώσσες της Ένωσης, σε επιγραμμικό 
μητρώο το οποίο διατίθεται ειδικά για τον 
σκοπό αυτό από την Επιτροπή (στο εξής
«το μητρώο»).

Or. de

Τροπολογία 131
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Δεν θα καταχωρίζονται οι προτεινόμενες 
πρωτοβουλίες πολιτών οι οποίες εύλογα 
μπορούν να θεωρηθούν ακατάλληλες διότι 
είναι καταχρηστικές ή στερούνται 
σοβαρότητας.

3. Δεν θα καταχωρίζονται οι προτεινόμενες 
πρωτοβουλίες πολιτών οι οποίες εύλογα 
μπορούν να θεωρηθούν ακατάλληλες διότι 
είναι καταχρηστικές ή ανούσιες.

Or. en

Τροπολογία 132
Andreas Mölzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Δεν θα καταχωρίζονται οι 
προτεινόμενες πρωτοβουλίες πολιτών οι 
οποίες εύλογα μπορούν να θεωρηθούν 
ακατάλληλες διότι είναι καταχρηστικές ή 
στερούνται σοβαρότητας.

3. Η Επιτροπή καταχωρίζει προτεινόμενη 
πρωτοβουλία εντός δυο μηνών από την 
παραλαβή της όταν πληρούνται οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

a.) δεν υπάρχουν προφανείς και 
σημαντικές ανακολουθίες ανάμεσα στις 
διάφορες γλωσσικές εκδόσεις του τίτλου, 
του περιεχομένου και των στόχων της 
προτεινόμενης πρωτοβουλίας,
β.) η πρωτοβουλία δεν βρίσκεται 
κραυγαλέα εκτός του πεδίου 
αρμοδιότητας που προβλέπουν οι 
Συνθήκες για την Επιτροπή όσον αφορά 
την υποβολή πρότασης για την αιτούμενη 
νομική πράξη,
γ.) η προτεινόμενη πρωτοβουλία δεν είναι 
καταχρηστική ούτε στερείται 
σοβαρότητας.

Or. de

Τροπολογία 133
Andrew Duff, Cecilia Wikström, Guy Verhofstadt, Stanimir Ilchev, Diana Wallis, 
Alexandra Thein

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Δεν θα καταχωρίζονται οι 
προτεινόμενες πρωτοβουλίες πολιτών οι 
οποίες εύλογα μπορούν να θεωρηθούν 
ακατάλληλες διότι είναι καταχρηστικές ή 
στερούνται σοβαρότητας.

3. Η Επιτροπή καταχωρίζει προτεινόμενη 
πρωτοβουλία εντός δυο μηνών από την 
παραλαβή της όταν πληρούνται οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) έχει συσταθεί η επιτροπή πολιτών και 
έχουν ορισθεί τα κατάλληλα για 
επικοινωνία πρόσωπα,
β) δεν υπάρχουν προφανείς, σημαντικές 
ανακολουθίες ανάμεσα στις γλωσσικές 
εκδόσεις του τίτλου, του περιεχομένου και 
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των στόχων της προτεινόμενης 
πρωτοβουλίας,
γ) η πρωτοβουλία εμπίπτει καταφανώς 
στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Ένωσης 
όπως της ανατίθενται από τα κράτη μέλη 
και εντάσσεται στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων της Επιτροπής να 
υποβάλλει κατάλληλες προτάσεις επί 
θεμάτων στα οποία οι πολίτες θεωρούν 
ότι απαιτείται νομική πράξη της Ένωσης 
για την εφαρμογή των Συνθηκών,
δ) η προτεινόμενη πρωτοβουλία δεν είναι 
κατάφωρα καταχρηστική, ανούσια ή 
κακόβουλη,

ε) η προτεινόμενη πρωτοβουλία δεν 
αντίκειται με προφανή τρόπο στις αξίες 
της Ένωσης όπως αυτές ορίζονται στο 
άρθρο 2 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο σημείο 3γ) είναι σημαντικό να γίνει ακριβής αναφορά στο κείμενο της διάταξης του άρθρου 
11, παράγραφος 4 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά επίσης, δεδομένου ότι 
πρόκειται για χρήσιμο οδηγό, να υπάρξει μνεία στις αρμοδιότητες της Ένωσης όπως 
περιγράφονται στα άρθρα 3, 4, 5 και 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Τροπολογία 134
Morten Messerschmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Δεν θα καταχωρίζονται οι 
προτεινόμενες πρωτοβουλίες πολιτών οι 
οποίες εύλογα μπορούν να θεωρηθούν 
ακατάλληλες διότι είναι καταχρηστικές ή 
στερούνται σοβαρότητας.

3. Η Επιτροπή καταχωρίζει προτεινόμενη 
πρωτοβουλία εντός δυο μηνών από την 
παραλαβή της όταν πληρούνται οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) έχει συσταθεί η επιτροπή πολιτών και 
έχουν ορισθεί τα κατάλληλα για 
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επικοινωνία πρόσωπα,
β) δεν υπάρχουν προφανείς, σημαντικές 
ανακολουθίες ανάμεσα στις γλωσσικές 
εκδόσεις του τίτλου, του περιεχομένου και 
των στόχων της προτεινόμενης 
πρωτοβουλίας,
γ) η πρωτοβουλία δεν βρίσκεται 
καταφανώς εκτός του πεδίου 
αρμοδιοτήτων που έχει η Επιτροπή 
δυνάμει των συνθηκών για την υποβολή 
πρότασης για την αιτούμενη νομική 
πράξη,
δ) η προτεινόμενη πρωτοβουλία δεν είναι 
κατάφωρα καταχρηστική, ανούσια ή 
κακόβουλη,
ε) η προτεινόμενη πρωτοβουλία συνάδει 
με το άρθρο 2 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 135
Martin Ehrenhauser

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 a. Η Επιτροπή απορρίπτει την 
καταχώριση, εάν δεν πληρούνται οι 
προϋποθέσεις που ορίζονται στην 
παράγραφο 3.
Η Επιτροπή λαμβάνει οποιαδήποτε μέτρα 
κρίνει αναγκαία για να διαβεβαιώσει τους 
διοργανωτές ότι η απόφασή της για την 
καταχώριση σέβεται πλήρως το γράμμα 
και το πνεύμα των Συνθηκών, με την 
επιφύλαξη της απόφασης που θα λάβει 
κατόπιν επί της ουσίας του θέματος. Στην 
περίπτωση που αρνηθεί την καταχώριση 
μιας πρωτοβουλίας, η Επιτροπή αναφέρει 
στους διοργανωτές τους λόγους άρνησης, 
επιτρέπει στους πολίτες της ΕΕ τη 
γρήγορη και χωρίς περιπλοκές δημόσια 
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πρόσβαση (Διαδίκτυο) στους λόγους για 
τους οποίους απορρίφθηκε η καταχώριση 
και ενημερώνει για όλα τα πιθανά ένδικα 
και εξώδικα μέσα που είναι διαθέσιμα για 
την προσβολή αυτής της απόρριψης.

Or. de

Τροπολογία 136
Matthias Groote

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 a. έχει συσταθεί η οργανωτική επιτροπή 
και έχουν οριστεί οι εκπρόσωποι,

Or. de

Τροπολογία 137
Marietta Giannakou

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Για τη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια 
πρέπει να δημοσιεύονται ο τρόπος και η 
πηγή της χρηματοδότησης των 
πρωτοβουλιών πολιτών. Ως πηγές 
χρηματοδότησης θα πρέπει να 
αποκλείονται τα εθνικά και τα ευρωπαϊκά 
πολιτικά κόμματα και τα πολιτικά 
ιδρύματά τους.

Or. el

Τροπολογία 138
Matthias Groote

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 β. η πρωτοβουλία δεν βρίσκεται 
κραυγαλέα εκτός του πεδίου 
αρμοδιότητας που προβλέπουν οι 
Συνθήκες για την  Επιτροπή όσον αφορά 
την υποβολή αναλογικής πρότασης για 
την αιτούμενη νομική πράξη,

Or. de

Τροπολογία 139
Morten Messerschmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή απορρίπτει την 
καταχώριση προτεινόμενων 
πρωτοβουλιών πολιτών οι οποίες είναι 
κατάφωρα αντίθετες με τις αξίες της 
Ένωσης.

διαγράφεται

Or. da

Αιτιολόγηση

Όλη η παράγραφος 4 θα πρέπει να διαγραφεί, διότι η φράση "αξίες της Ένωσης" δίνει τη 
δυνατότητα στην Επιτροπή να λογοκρίνει τις πρωτοβουλίες των πολιτών, εάν αυτές δεν 
συμφωνούν με τις εν λόγω αξίες.

Τροπολογία 140
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή απορρίπτει την καταχώριση 
προτεινόμενων πρωτοβουλιών πολιτών οι 
οποίες είναι κατάφωρα αντίθετες με τις 

4. Η Επιτροπή απορρίπτει την καταχώριση 
προτεινόμενων πρωτοβουλιών πολιτών οι 
οποίες είναι κατάφωρα αντίθετες με τις 
αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης 
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αξίες της Ένωσης. αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της 
ελευθερίας του λόγου, της δημοκρατίας, 
της ισότητας, του κράτους δικαίου και 
του σεβασμού των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων.

Or. en

Τροπολογία 141
Marietta Giannakou

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή απορρίπτει την καταχώριση 
προτεινόμενων πρωτοβουλιών πολιτών οι 
οποίες είναι κατάφωρα αντίθετες με τις 
αξίες της Ένωσης.

4. Η Επιτροπή απορρίπτει την καταχώριση 
προτεινόμενων πρωτοβουλιών πολιτών οι 
οποίες είναι κατάφωρα αντίθετες με τις 
αξίες της Ένωσης, ιδίως όπως 
εκφράζονται με το Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και με την 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα και τις Θεμελιώδεις 
Ελευθερίες.

Or. el

Τροπολογία 142
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α και 1 β (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν μία πρωτοβουλία αποσκοπεί να 
εισαγάγει τροποποίηση στις Συνθήκες, η 
Επιτροπή ειδοποιεί τους διοργανωτές ότι 
δεν θα είναι σε θέση να υποβάλει 
νομοθετική πρόταση (δεδομένου ότι δεν 
προβλέπεται στις Συνθήκες βάση για να 
πράξει κατ’ αυτόν τον τρόπο). Επιπλέον, 
η Επιτροπή προβαίνει σε σχετική 
κοινοποίηση προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και 
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δημοσιοποιεί την πληροφορία αυτή.
Οι διοργανωτές μπορούν στην περίπτωση 
αυτή να εξακολουθήσουν να συλλέγουν 
υπογραφές. Η πρωτοβουλία ακολουθεί 
τους ίδιους κανόνες και διαδικασίες όπως 
ακριβώς μία συνήθης πρωτοβουλία 
πολιτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 48 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο δύναται να υποβάλει προτάσεις για την τροποποίηση των Συνθηκών. Για τον λόγο 
αυτό το Κοινοβούλιο ενημερώνεται σχετικά με τέτοιας μορφής πρωτοβουλίες.

Τροπολογία 143
Lena Kolarska-Bobińska,

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Εάν μία πρωτοβουλία πολιτών 
απορριφθεί σύμφωνα με την παράγραφο 
3, η απόφαση της Επιτροπής να την 
απορρίψει υπόκειται, κατόπιν αιτήματος 
των διοργανωτών της, σε ένδικα μέσα. Η 
έφεση αυτή υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το οποίο μπορεί να καλέσει 
την Επιτροπή να εκδώσει νέα γνώμη. Εάν 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν λάβει 
θέσει εντός τριμήνου, η έφεση θεωρείται 
ότι έχει απορριφθεί και διατηρείται η 
αρχική γνώμη της Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 144
Morten Messerschmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Εάν μια πρωτοβουλία πολιτών
απορριφθεί από την Επιτροπή, οι 
οργανωτές της πρωτοβουλίας έχουν τη 
δυνατότητα να την υποβάλουν στην 
Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία στη 
συνέχεια εξετάζει το περιεχόμενο της 
πρωτοβουλίας και την απόρριψη της 
Επιτροπής.

Or. da

Τροπολογία 145
Marietta Giannakou

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι προτεινόμενες πρωτοβουλίες πολιτών 
που έχουν καταχωρισθεί δημοσιεύονται 
στο μητρώο.

5. Οι προτεινόμενες πρωτοβουλίες πολιτών 
που έχουν καταχωρισθεί δημοσιεύονται 
στο μητρώο άμεσα και είναι εύκολα 
προσβάσιμες από όλους, 
καταχωριζόμενες, πέρα από το μητρώο, 
και σε κατάλογο σύμφωνα με το 
αντικείμενο πρωτοβουλίας για την 
έκδοση νομικής πράξης.

Or. el

Τροπολογία 146
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όλες οι δηλώσεις υποστήριξης 
συγκεντρώνονται μετά την ημερομηνία 
καταχώρισης της προτεινόμενης 
πρωτοβουλίας και εντός προθεσμίας που 

4. Όλες οι δηλώσεις υποστήριξης 
συγκεντρώνονται μετά την ημερομηνία 
καταχώρισης της προτεινόμενης 
πρωτοβουλίας και εντός προθεσμίας που 
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δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες. δεν υπερβαίνει τους 24 μήνες.

Or. en

Τροπολογία 147
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όλες οι δηλώσεις υποστήριξης 
συγκεντρώνονται μετά την ημερομηνία 
καταχώρισης της προτεινόμενης 
πρωτοβουλίας και εντός προθεσμίας που 
δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες.

4. Όλες οι δηλώσεις υποστήριξης 
συγκεντρώνονται μετά την ημερομηνία 
καταχώρισης της προτεινόμενης 
πρωτοβουλίας και εντός προθεσμίας που 
δεν υπερβαίνει τους 24 μήνες.

Or. en

Τροπολογία 148
Gerald Häfner, Sandrine Bélier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όλες οι δηλώσεις υποστήριξης 
συγκεντρώνονται μετά την ημερομηνία 
καταχώρισης της προτεινόμενης 
πρωτοβουλίας και εντός προθεσμίας που 
δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες.

4. Όλες οι δηλώσεις υποστήριξης 
συγκεντρώνονται μετά την ημερομηνία 
καταχώρισης της προτεινόμενης 
πρωτοβουλίας και εντός προθεσμίας που 
δεν υπερβαίνει τους 18 μήνες.

Στο τέλος της περιόδου αυτής, το μητρώο 
αναφέρει ότι η προθεσμία αυτή έχει λήξει 
και, εφόσον κριθεί σκόπιμο, ότι η 
Επιτροπή έχει βεβαιώσει ότι δεν έχουν 
υποβληθεί οι αναγκαίες δηλώσεις 
υποστήριξης.

Or. en

Αιτιολόγηση

The necessary time limit has to match the European character of the citizens' initiative. 
Organisers need time for collecting statements of support in a significant number of Member 
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States and various languages. Within a 12 months time limit, only 3 out of 23 preliminary 
citizens' initiatives so far initiated were able to collect one million signatures. Furthermore, 
the time-limit should reflect that the citizens' initiative is intended as an instrument for 
citizens and not just powerful organisations. Finally, the most important impact of the 
instrument will be to create European-wide discourses and transnational citizens' 
engagement. Both need time. Therefore an 18 month time-limit is a more realistic, citizens' 
friendly and appropriate solution.

Τροπολογία 149
Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όλες οι δηλώσεις υποστήριξης 
συγκεντρώνονται μετά την ημερομηνία 
καταχώρισης της προτεινόμενης 
πρωτοβουλίας και εντός προθεσμίας που 
δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες.

4. Όλες οι δηλώσεις υποστήριξης 
συγκεντρώνονται μετά την ημερομηνία 
καταχώρισης της προτεινόμενης 
πρωτοβουλίας και εντός προθεσμίας που 
δεν υπερβαίνει τους 18 μήνες.

Εάν η προθεσμία αυτή λήξει χωρίς να 
έχουν υποβληθεί οι αναγκαίες δηλώσεις 
υποστήριξης, αυτό εγγράφεται στο 
μητρώο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κρίνεται πιο ενδεδειγμένο να επεκταθεί η χρονική περίοδος σε 18 μήνες προκειμένου να 
εξασφαλισθεί αρκετός χρόνος για τη συγκέντρωση των υπογραφών και δηλώσεων υποστήριξης 
σε ηλεκτρονική και γραπτή μορφή. Πρέπει να τηρείται η προθεσμία για τη συγκέντρωση των 
υπογραφών. Εάν οι αναγκαίες υπογραφές δεν έχουν συγκεντρωθεί εμπρόθεσμα, τότε η 
πρωτοβουλία παραμένει αστήρικτη· κατά συνέπεια, πρέπει να διαγραφεί από το μητρώο που 
περιέχει μόνο προς εξέταση πρωτοβουλίες.

Τροπολογία 150
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο) 



PE452.836v01-00 54/80 AM\839497EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα δεδομένα που υποβάλλουν οι 
υπογράφοντες μέσω του επιγραμμικού 
συστήματος συγκέντρωσης πρέπει να 
ελέγχονται, να αποθηκεύονται και να 
καταστρέφονται σύμφωνα με τους 
κανόνες της ΕΕ περί προστασίας των 
δεδομένων και του δικαιώματος 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής, τη δε 
επεξεργασία τους πρέπει να 
αναλαμβάνουν ανεξάρτητοι φορείς οι 
οποίοι υποχρεώνονται να σέβονται τον 
εμπιστευτικό χαρακτήρα των δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 151
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Πριν από την έναρξη της συγκέντρωσης 
δηλώσεων υποστήριξης από τους 
υπογράφοντες, ο διοργανωτής 
εξασφαλίζει ότι το επιγραμμικό σύστημα 
που χρησιμοποιείται για τον σκοπό αυτό 
τηρεί τις διατάξεις της παραγράφου 4. Ο 
διοργανωτής μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να 
ζητήσει από την οικεία αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους στο οποίο έχουν 
συγκεντρωθεί ή πρόκειται να 
αποθηκευτούν τα δεδομένα, να 
πιστοποιήσει ότι το επιγραμμικό σύστημα 
συγκέντρωσης πληροί τις σχετικές 
διατάξεις. Ο διοργανωτής ζητά, σε κάθε 
περίπτωση, την πιστοποίηση πριν υποβάλει 
προς έλεγχο τις δηλώσεις υποστήριξης 
σύμφωνα με το άρθρο 9.

2. Πριν από την έναρξη της συγκέντρωσης 
δηλώσεων υποστήριξης από τους 
υπογράφοντες, οι διοργανωτές 
εξασφαλίζουν ότι το επιγραμμικό σύστημα 
που χρησιμοποιείται για τον σκοπό αυτό 
τηρεί τις διατάξεις της παραγράφου 4. Οι 
διοργανωτές μπορούν, ανά πάσα στιγμή, 
να ζητήσουν από την οικεία αρμόδια αρχή 
του κράτους μέλους στο οποίο έχουν 
συγκεντρωθεί ή πρόκειται να 
αποθηκευτούν τα δεδομένα, να 
πιστοποιήσει ότι το επιγραμμικό σύστημα 
συγκέντρωσης πληροί τις σχετικές 
διατάξεις. Οι διοργανωτές ζητούν, σε κάθε 
περίπτωση, την πιστοποίηση πριν την 
έναρξη της συλλογής των δηλώσεων 
υποστήριξης. Οι διοργανωτές 
κοινοποιούν αντίγραφο του εκδοθέντος 
σχετικά με το θέμα αυτό πιστοποιητικού 
στο δικτυακό τόπο που χρησιμοποιείται 
για το επιγραμμικό σύστημα 
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συγκέντρωσης. Εντός έξι μηνών μετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, 
η Επιτροπή καθιστά διαθέσιμο ένα 
λογισμικό μαζί με τις σχετικές 
δυνατότητες (τεχνική υποστήριξη, 
λειτουργία κέντρου μηχανοργάνωσης, 
διαρκής συντήρηση και περαιτέρω 
επεξεργασία του λογισμικού), το οποίο θα 
περιλαμβάνει μερικά από τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά 
ασφάλειας που χρειάζονται για τη 
συμμόρφωση προς τις διατάξεις του εν 
λόγω κανονισμού σχετικά με τα 
επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης.
Αυτό το λογισμικό μαζί με τις σχετικές 
δυνατότητες τίθεται στη διάθεση των 
διοργανωτών δωρεάν.

Or. de

Τροπολογία 152
Íñigo Méndez de Vigo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β. η ταυτότητα του προσώπου μπορεί να 
ελεγχθεί·

β. η ταυτότητα του προσώπου μπορεί να 
ελεγχθεί αξιόπιστα, προκειμένου να 
διασφαλισθεί ότι κάθε πρόσωπο 
υπογράφει μόνο μία δήλωση·

Or. es

Τροπολογία 153
Matthias Groote

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

c. τα δεδομένα που παρέχονται 
ηλεκτρονικά αποθηκεύονται με ασφάλεια, 
ώστε να διασφαλίζεται, μεταξύ άλλων, ότι 

γ. τα δεδομένα που παρέχονται 
ηλεκτρονικά συγκεντρώνονται και
αποθηκεύονται με ασφάλεια, ώστε να 
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δεν είναι δυνατό να τροποποιηθούν ούτε 
να χρησιμοποιηθούν για σκοπό άλλον 
πέραν της αναφερόμενης υποστήριξης της 
συγκεκριμένης πρωτοβουλίας πολιτών και 
να προστατεύονται τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα από τυχαία ή 
παράνομη καταστροφή, τυχαία απώλεια, 
αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή 
πρόσβαση,

διασφαλίζεται, μεταξύ άλλων, ότι δεν είναι 
δυνατό να τροποποιηθούν ούτε να 
χρησιμοποιηθούν για σκοπό άλλον πέραν 
της αναφερόμενης υποστήριξης της 
συγκεκριμένης πρωτοβουλίας πολιτών και 
να προστατεύονται τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα από τυχαία ή 
παράνομη καταστροφή, τυχαία απώλεια, 
αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή 
πρόσβαση,

Or. de

Τροπολογία 154
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5a. Η έκθεση που πρέπει να υποβάλει η 
Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 21 
περιλαμβάνει τα συμπεράσματά της όσον 
αφορά τη δυνατότητα σύστασης ενιαίου 
δικτυακού τόπου ο οποίος θα 
αντικαταστήσει τους δικτυακούς τόπους 
της οργανωτικής επιτροπής που έχουν τη 
βάση τους σε μεμονωμένα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 155
Morten Messerschmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι υπογράφοντες πρωτοβουλία πολιτών 
προέρχονται από το ένα τρίτο τουλάχιστον 
των κρατών μελών.

1. Οι υπογράφοντες πρωτοβουλία πολιτών 
προέρχονται από δύο τουλάχιστον εκ των 
κρατών μελών.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Συνέπεια της τροπολογίας του άρθρου 2 παράγραφος 1.

Τροπολογία 156
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι υπογράφοντες πρωτοβουλία πολιτών 
προέρχονται από το ένα τρίτο τουλάχιστον 
των κρατών μελών.

1. Οι υπογράφοντες πρωτοβουλία πολιτών 
προέρχονται από τρία τουλάχιστον εκ των 
κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 157
Martin Ehrenhauser

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι υπογράφοντες πρωτοβουλία πολιτών 
προέρχονται από το ένα τρίτο τουλάχιστον 
των κρατών μελών.

1. Οι υπογράφοντες πρωτοβουλία πολιτών 
προέρχονται από το ένα έκτο τουλάχιστον 
των κρατών μελών.

Or. de

Τροπολογία 158
Andrew Duff, Guy Verhofstadt, Stanimir Ilchev, Diana Wallis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι υπογράφοντες πρωτοβουλία πολιτών 
προέρχονται από το ένα τρίτο τουλάχιστον 
των κρατών μελών.

1. Οι υπογράφοντες πρωτοβουλία πολιτών 
προέρχονται από εννέα τουλάχιστον εκ 
των κρατών μελών.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 20 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει ότι 
χρειάζονται εννέα κράτη μέλη για την ενισχυμένη συνεργασία.

Τροπολογία 159
Andreas Mölzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι υπογράφοντες πρωτοβουλία πολιτών 
προέρχονται από το ένα τρίτο τουλάχιστον 
των κρατών μελών.

1. Οι υπογράφοντες πρωτοβουλία πολιτών 
προέρχονται από το ένα τέταρτο
τουλάχιστον των κρατών μελών.

Or. de

Τροπολογία 160
Matthias Groote

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι υπογράφοντες πρωτοβουλία πολιτών 
προέρχονται από το ένα τρίτο τουλάχιστον 
των κρατών μελών.

1. Οι υπογράφοντες πρωτοβουλία πολιτών 
προέρχονται από το ένα τέταρτο
τουλάχιστον των κρατών μελών.

Or. de

Τροπολογία 161
Morten Messerschmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στο ένα τρίτο των κρατών μελών οι 
υπογράφοντες ανέρχονται τουλάχιστον 

2. Σε έκαστο εκ των κρατών μελών οι 
υπογράφοντες ανέρχονται τουλάχιστον 
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στον ελάχιστο αριθμό πολιτών που 
προβλέπεται στο παράρτημα I.

στον ελάχιστο αριθμό πολιτών που 
προβλέπεται στο παράρτημα I.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνέπεια της τροπολογίας του άρθρου 2 παράγραφος 1.

Τροπολογία 162
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στο ένα τρίτο των κρατών μελών οι 
υπογράφοντες ανέρχονται τουλάχιστον 
στον ελάχιστο αριθμό πολιτών που 
προβλέπεται στο παράρτημα I.

2. Σε τρία εκ των κρατών μελών οι 
υπογράφοντες ανέρχονται τουλάχιστον 
στον ελάχιστο αριθμό πολιτών που 
προβλέπεται στο παράρτημα I.

Or. en

Τροπολογία 163
Martin Ehrenhauser

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στο ένα τρίτο των κρατών μελών οι 
υπογράφοντες ανέρχονται τουλάχιστον 
στον ελάχιστο αριθμό πολιτών που 
προβλέπεται στο παράρτημα I.

2. Στο ένα έκτο των κρατών μελών οι 
υπογράφοντες ανέρχονται τουλάχιστον 
στον ελάχιστο αριθμό πολιτών που 
προβλέπεται στο παράρτημα I.

Or. de

Τροπολογία 164
Andrew Duff, Guy Verhofstadt, Stanimir Ilchev, Diana Wallis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στο ένα τρίτο των κρατών μελών οι 
υπογράφοντες ανέρχονται τουλάχιστον 
στον ελάχιστο αριθμό πολιτών που 
προβλέπεται στο παράρτημα I.

2. Σε εννέα εκ των κρατών μελών ο 
αριθμός των υπογραφόντων είναι 
σύμφωνος προς τον τύπο της φθίνουσας 
αναλογικότητας όπως έχει καθοριστεί 
στη σημερινή κατανομή των εδρών στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 165
Andreas Mölzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στο ένα τρίτο των κρατών μελών οι 
υπογράφοντες ανέρχονται τουλάχιστον 
στον ελάχιστο αριθμό πολιτών που 
προβλέπεται στο παράρτημα I.

2. Στο ένα τέταρτο των κρατών μελών οι 
υπογράφοντες ανέρχονται τουλάχιστον 
στον ελάχιστο αριθμό πολιτών που 
προβλέπεται στο παράρτημα I.

Or. de

Τροπολογία 166
Matthias Groote

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στο ένα τρίτο των κρατών μελών οι 
υπογράφοντες ανέρχονται τουλάχιστον 
στον ελάχιστο αριθμό πολιτών που 
προβλέπεται στο παράρτημα I.

2. Στο ένα τέταρτο των κρατών μελών οι 
υπογράφοντες ανέρχονται τουλάχιστον 
στον ελάχιστο αριθμό πολιτών που 
προβλέπεται στο παράρτημα I.

Or. de
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Τροπολογία 167
Íñigo Méndez de Vigo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Θεωρείται ότι οι πολίτες αυτοί 
προέρχονται από το κράτος μέλος το οποίο 
εξέδωσε το έγγραφο αναγνώρισης που 
αναφέρεται στη δήλωση υποστήριξης που 
έχουν υπογράψει.

3. Θεωρείται ότι οι πολίτες αυτοί 
προέρχονται από το κράτος μέλος όπου 
έχουν τη μόνιμη κατοικία τους. Για τους 
σκοπούς της παραγράφου 1, οι πολίτες 
της Ένωσης που έχουν τη μόνιμη 
κατοικία τους σε τρίτη χώρα θεωρούνται 
ότι προέρχονται από το κράτος μέλος του 
οποίου είναι υπήκοοι.

Or. es

Τροπολογία 168
Rafał Trzaskowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Θεωρείται ότι οι πολίτες αυτοί 
προέρχονται από το κράτος μέλος το οποίο 
εξέδωσε το έγγραφο αναγνώρισης που 
αναφέρεται στη δήλωση υποστήριξης που 
έχουν υπογράψει.

3. Θεωρείται ότι οι πολίτες αυτοί 
προέρχονται από το κράτος μέλος στο 
οποίο έχουν τη μόνιμη κατοικία τους, 
λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι 
πρέπει να είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 169
Enrique Guerrero Salom

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Θεωρείται ότι οι πολίτες αυτοί 
προέρχονται από το κράτος μέλος το οποίο 

3. Θεωρείται ότι οι πολίτες αυτοί 
προέρχονται από το κράτος μέλος όπου 
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εξέδωσε το έγγραφο αναγνώρισης που 
αναφέρεται στη δήλωση υποστήριξης που 
έχουν υπογράψει.

έχουν τη μόνιμη κατοικία τους. Σε 
περίπτωση διπλής κατοικίας, καθορίζεται 
μία για την παροχή του δικαιώματος 
συμμετοχής.
Οι υπογράφοντες που έχουν τη μόνιμη 
κατοικία τους σε τρίτη χώρα θεωρούνται 
ότι προέρχονται από το κράτος μέλος του 
οποίου είναι υπήκοοι.

Or. es

Τροπολογία 170
Morten Messerschmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Θεωρείται ότι οι πολίτες αυτοί 
προέρχονται από το κράτος μέλος το οποίο 
εξέδωσε το έγγραφο αναγνώρισης που 
αναφέρεται στη δήλωση υποστήριξης που 
έχουν υπογράψει.

3. Θεωρείται ότι οι πολίτες αυτοί 
προέρχονται από το κράτος μέλος στο 
οποίο έχουν τη μόνιμη κατοικία τους. Οι 
υπογράφοντες που έχουν τη μόνιμη 
κατοικία τους σε μια τρίτη χώρα 
θεωρούνται ότι προέρχονται από το 
κράτος μέλος του οποίου είναι υπήκοοι.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνέπεια της τροπολογίας του άρθρου 2 παράγραφος 1.

Τροπολογία 171
Syed Kamall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αρμόδιες αρχές, εντός προθεσμίας 
που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες, 
ελέγχουν τις διαβιβασθείσες δηλώσεις 
υποστήριξης, βάσει των κατάλληλων 

2. Οι αρμόδιες αρχές, εντός προθεσμίας 
που δεν υπερβαίνει τους πέντε μήνες, 
ελέγχουν τις διαβιβασθείσες δηλώσεις 
υποστήριξης, βάσει των κατάλληλων 
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ελέγχων, και παραδίδουν στον διοργανωτή 
πιστοποιητικό σύμφωνα με το υπόδειγμα 
του παραρτήματος VII, στο οποίο 
πιστοποιείται ο αριθμός των έγκυρων 
δηλώσεων υποστήριξης για το εν λόγω 
κράτος μέλος.

ελέγχων, και παραδίδουν στον διοργανωτή 
πιστοποιητικό σύμφωνα με το υπόδειγμα 
του παραρτήματος VII, στο οποίο 
πιστοποιείται ο αριθμός των έγκυρων 
δηλώσεων υποστήριξης για το εν λόγω 
κράτος μέλος.

Or. en

Τροπολογία 172
Martin Ehrenhauser

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μετά την παραλαβή των πιστοποιητικών 
που προβλέπονται στο άρθρο 9 
παράγραφος 2, και εφόσον πληρούνται 
όλες οι σχετικές διαδικασίες και 
προϋποθέσεις που αναφέρονται στον 
παρόντα κανονισμό, ο διοργανωτής 
μπορεί να υποβάλει την πρωτοβουλία 
πολιτών στην Επιτροπή.

Μετά την παραλαβή των πιστοποιητικών 
που προβλέπονται στο άρθρο 9 
παράγραφος 2 και εφόσον πληρούνται όλες 
οι σχετικές διαδικασίες και προϋποθέσεις 
που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό, 
οι διοργανωτές μπορούν να υποβάλουν 
την πρωτοβουλία πολιτών στην Επιτροπή, 
μαζί με πληροφορίες σχετικά με 
οποιαδήποτε στήριξη και χρηματοδότηση 
της οποίας έτυχε η πρωτοβουλία. Η 
Επιτροπή ορίζει με κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 16 και στο 
πλαίσιο των όρων που προβλέπονται στα 
άρθρα 17 και 18, το ύψος της στήριξης 
και της χρηματοδότησης από φυσικά 
πρόσωπα κατά την υπέρβαση του οποίου 
πρέπει να κοινοποιούνται σχετικές 
πληροφορίες. Σε περίπτωση που η 
Επιτροπή ορίζει διαφορετικά το ύψος 
υπέρβασης για διαφορετικά αιτήματα 
πολιτών, πρέπει να δώσει γι’ αυτό επαρκή 
αιτιολόγηση.

Or. de
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Τροπολογία 173
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μετά την παραλαβή των πιστοποιητικών 
που προβλέπονται στο άρθρο 9 
παράγραφος 2, και εφόσον πληρούνται 
όλες οι σχετικές διαδικασίες και 
προϋποθέσεις που αναφέρονται στον 
παρόντα κανονισμό, ο διοργανωτής μπορεί 
να υποβάλει την πρωτοβουλία πολιτών 
στην Επιτροπή.

Μετά την παραλαβή των πιστοποιητικών 
που προβλέπονται στο άρθρο 9 
παράγραφος 2, και εφόσον πληρούνται 
όλες οι σχετικές διαδικασίες και 
προϋποθέσεις που αναφέρονται στον 
παρόντα κανονισμό, οι διοργανωτές
μπορούν να υποβάλουν την πρωτοβουλία 
πολιτών στην Επιτροπή, μαζί με 
πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε 
στήριξη και χρηματοδότηση της οποίας 
έτυχε η πρωτοβουλία. Οι πληροφορίες 
αυτές δημοσιεύονται στην αρχική σελίδα 
του ιστοχώρου της Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 174
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μετά την παραλαβή των πιστοποιητικών 
που προβλέπονται στο άρθρο 9 
παράγραφος 2, και εφόσον πληρούνται 
όλες οι σχετικές διαδικασίες και 
προϋποθέσεις που αναφέρονται στον 
παρόντα κανονισμό, ο διοργανωτής μπορεί 
να υποβάλει την πρωτοβουλία πολιτών 
στην Επιτροπή.

Μετά την παραλαβή των πιστοποιητικών 
που προβλέπονται στο άρθρο 9 
παράγραφος 2, και εφόσον πληρούνται 
όλες οι σχετικές διαδικασίες και 
προϋποθέσεις που αναφέρονται στον 
παρόντα κανονισμό, οι διοργανωτές
μπορούν να υποβάλουν την πρωτοβουλία 
πολιτών στην Επιτροπή. Παράλληλα, οι 
διοργανωτές διαβιβάζουν στην Επιτροπή 
ακριβείς και λεπτομερείς πληροφορίες 
σχετικά με όλες τις πηγές υποστήριξης 
και χρηματοδότησης της πρωτοβουλίας 
πολιτών. Η χρηματοδότηση από πολιτικά 
κόμματα και ευρωπαϊκές πολιτικές 
ομάδες δεν πρέπει να επιτρέπεται.
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Αιτιολόγηση

Όλες οι πηγές στήριξης και χρηματοδότησης για την πρωτοβουλία πρέπει να δημοσιοποιούνται 
προκειμένου να υπάρξει πλήρης διαφάνεια. Τα πολιτικά κόμματα και οι ευρωπαϊκές πολιτικές 
ομάδες δεν πρέπει να υποστηρίζουν οικονομικά μία Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών 
(ΠΕΠ).

Τροπολογία 175
Martin Ehrenhauser

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δαπάνες που προκύπτουν από τα 
κριτήρια έγκρισης, 
συμπεριλαμβανομένων του ελέγχου από 
ανεξάρτητο οικονομικό ελεγκτή και των 
δαπανών από επιτυχή προσφυγή κατά 
απόρριψης αιτήματος πολιτών, 
επιστρέφονται στον αιτούντα μέχρι ύψους 
50.000 ευρώ.

Or. de

Τροπολογία 176
Martin Ehrenhauser

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στα κράτη μέλη πρέπει να ενισχυθούν οι 
υπηρεσίες που έχουν αντικείμενο τις 
αρμοδιότητες και τις χρηματοδοτικές 
πιστώσεις κατά τρόπο ώστε οι πολίτες 
και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις να 
μπορούν να τυγχάνουν δωρεάν και 
σοβαρής καθοδηγήσεως σε ζητήματα που 
αφορούν νομικά ζητήματα για την 
πρωτοβουλία Ευρωπαίων πολιτών. 
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Τροπολογία 177
Andrew Duff, Cecilia Wikström, Guy Verhofstadt, Stanimir Ilchev, Diana Wallis, 
Alexandra Thein

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

aa. συναντά τους διοργανωτές σε 
κατάλληλο επίπεδο για να τους δώσει την 
ευκαιρία να εξηγήσουν λεπτομερώς τα 
θέματα που θίγονται στην πρωτοβουλία,

Or. en

Τροπολογία 178
David Martin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

aa. συναντά τους διοργανωτές σε 
κατάλληλο επίπεδο για να τους δώσει την 
ευκαιρία να εξηγήσουν λεπτομερώς τα 
θέματα που θίγονται στην πρωτοβουλία,

Or. en

Τροπολογία 179
Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

aa. συναντά τους διοργανωτές σε 
κατάλληλο επίπεδο για να τους δώσει την 
ευκαιρία να εξηγήσουν λεπτομερώς τα 
θέματα που θίγονται στην πρωτοβουλία,
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Or. en

Τροπολογία 180
Morten Messerschmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

aa. συναντά τους διοργανωτές σε 
κατάλληλο επίπεδο για να τους δώσει την 
ευκαιρία να εξηγήσουν λεπτομερώς τα 
θέματα που θίγονται στην πρωτοβουλία 
και να διοργανώσει δημόσια ακρόαση επί 
του θέματος της πρωτοβουλίας, 
ενδεχομένως από κοινού με άλλα θεσμικά 
όργανα ή οργανισμούς της ΕΕ,

Or. en

Τροπολογία 181
Andrew Duff, Cecilia Wikström, Guy Verhofstadt, Diana Wallis, Stanimir Ilchev, 
Alexandra Thein

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο α β (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αβ. εξετάζει το ενδεχόμενο διοργάνωσης 
δημόσιας ακρόασης επί του θέματος της 
πρωτοβουλίας, στην οποία μπορεί να 
κληθεί να συμμετάσχει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο μέσω της αρμόδιας επί της 
ουσίας επιτροπής του,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει να μπορεί να οργανώνει κατά την κρίση της δημόσιες ακροάσεις για τη 
βελτίωση της επικοινωνίας με τους πολίτες και την ενίσχυση της αξιοπιστίας του οργάνου. Η 
Επιτροπή Αναφορών του Κοινοβουλίου πρέπει κανονικά να συμμετέχει στις ακροάσεις αυτές.
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Τροπολογία 182
Morten Messerschmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β. εξετάζει την πρωτοβουλία πολιτών και, 
εντός 4 μηνών, εκθέτει σε ανακοίνωση τα 
συμπεράσματά της σχετικά με την 
πρωτοβουλία, τις ενδεχόμενες ενέργειες 
στις οποίες προτίθεται να προβεί και την 
αιτιολόγησή τους.

β. εξετάζει την πρωτοβουλία πολιτών και 
υποβάλλει πρόταση νομικής πράξης εντός
ενός έτους ή περιλαμβάνει την πρόταση 
στο πρόγραμμα εργασιών της του 
επόμενου έτους.

Or. en

Τροπολογία 183
Martin Ehrenhauser

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β. εξετάζει την πρωτοβουλία πολιτών και, 
εντός 4 μηνών, εκθέτει σε ανακοίνωση τα 
συμπεράσματά της σχετικά με την 
πρωτοβουλία, τις ενδεχόμενες ενέργειες 
στις οποίες προτίθεται να προβεί και την 
αιτιολόγησή τους.

β. εξετάζει την πρωτοβουλία πολιτών και, 
εντός 3 μηνών, εκθέτει σε ανακοίνωση τα 
τελικά νομικά και πρακτικά 
συμπεράσματά της σχετικά με την
πρωτοβουλία, τις ενδεχόμενες ενέργειες 
στις οποίες προτίθεται να προβεί ή την 
απόφαση να μην προβεί σε καμία 
ενέργεια και τη σχετική αιτιολόγηση κατά 
τρόπο δημόσιο, ώστε να μπορούν να 
ενημερώνονται οι πολίτες γρήγορα και 
χωρίς περιπλοκές..   

Or. de

Τροπολογία 184
Andrew Duff, Cecilia Wikström, Guy Verhofstadt, Stanimir Ilchev, Diana Wallis, 
Alexandra Thein

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β. εξετάζει την πρωτοβουλία πολιτών και,
εντός 4 μηνών, εκθέτει σε ανακοίνωση τα 
συμπεράσματά της σχετικά με την 
πρωτοβουλία, τις ενδεχόμενες ενέργειες 
στις οποίες προτίθεται να προβεί και την 
αιτιολόγησή τους.

β. εντός 3 μηνών, εκθέτει σε ανακοίνωση 
τα νομικά και πολιτικά συμπεράσματά της 
σχετικά με την πρωτοβουλία, τις 
ενδεχόμενες ενέργειες στις οποίες 
προτίθεται να προβεί και τους λόγους για 
τους οποίους θα το πράξει ή δεν θα το 
πράξει.

Or. en

Τροπολογία 185
David Martin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β. εξετάζει την πρωτοβουλία πολιτών και, 
εντός 4 μηνών, εκθέτει σε ανακοίνωση τα 
συμπεράσματά της σχετικά με την 
πρωτοβουλία, τις ενδεχόμενες ενέργειες 
στις οποίες προτίθεται να προβεί και την 
αιτιολόγησή τους.

β. εξετάζει την πρωτοβουλία πολιτών και, 
εντός τριών μηνών, εκθέτει σε 
ανακοίνωση τα τελικά νομικά και 
πολιτικά συμπεράσματά της σχετικά με 
την πρωτοβουλία, τις ενδεχόμενες 
ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί 
και τους λόγους για τους οποίους θα το 
πράξει ή δεν θα το πράξει.

Or. en

Τροπολογία 186
Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β. εξετάζει την πρωτοβουλία πολιτών και,
εντός 4 μηνών, εκθέτει σε ανακοίνωση τα 
συμπεράσματά της σχετικά με την 
πρωτοβουλία, τις ενδεχόμενες ενέργειες 
στις οποίες προτίθεται να προβεί και την 
αιτιολόγησή τους.

β. εντός τριών μηνών, εκθέτει σε 
ανακοίνωση τα νομικά και πολιτικά
συμπεράσματά της σχετικά με την 
πρωτοβουλία, τις ενδεχόμενες ενέργειες 
στις οποίες προτίθεται να προβεί και τους 
λόγους για τους οποίους θα το πράξει ή 
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δεν θα το πράξει.

Or. en

Τροπολογία 187
Andreas Mölzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β. εξετάζει την πρωτοβουλία πολιτών και, 
εντός 4 μηνών, εκθέτει σε ανακοίνωση τα 
συμπεράσματά της σχετικά με την 
πρωτοβουλία, τις ενδεχόμενες ενέργειες 
στις οποίες προτίθεται να προβεί και την 
αιτιολόγησή τους.

β. εξετάζει την πρωτοβουλία πολιτών και, 
εντός 3 μηνών, εκθέτει σε ανακοίνωση τα 
συμπεράσματά της σχετικά με την 
πρωτοβουλία, τις ενδεχόμενες ενέργειες 
στις οποίες προτίθεται να προβεί και την 
αιτιολόγησή τους.

Or. de

Τροπολογία 188
Andreas Mölzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βa. υποβάλλει εντός έξι μηνών πρόταση 
νομικής πράξης της Ένωσης σχετικά με 
τα πραγματικά περιστατικά που 
εμπεριέχονται στην πρωτοβουλία των 
πολιτών, σε περίπτωση επιτυχούς 
πρωτοβουλίας πολιτών η οποία 
υπογράφηκε από περισσότερους του ενός 
εκατομμυρίου πολίτες της Ένωσης.

Or. de
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Τροπολογία 189
Andrew Duff, Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Stanimir Ilchev, Diana Wallis, 
Alexandra Thein

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα. υποβάλλει νομοθετική πρόταση εντός
ενός έτους ή περιλαμβάνει την πρόταση 
στο πρόγραμμα εργασιών της του 
επόμενου έτους. Εάν η Επιτροπή δεν 
υποβάλει τέτοια πρόταση σχετικά με την 
πρωτοβουλία, εξηγεί λεπτομερώς στους 
διοργανωτές καθώς και στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο τους λόγους για τους οποίους 
δεν το πράττει.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι φρόνιμο να εφαρμόζεται η ίδια διαδικασία για τη συνέχεια που δίνει η Επιτροπή σε 
πρωτοβουλία πολιτών όπως αυτή που εφαρμόζεται στη συμφωνία πλαίσιο σε σχέση με τις
πρωτοβουλίες του Κοινοβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 225 της ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 190
Roberto Gualtieri

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διοργανώνει 
δημόσια ακρόαση, ει δυνατόν στη 
διάρκεια του πρώτου μήνα μετά την 
υποβολή της πρωτοβουλίας στην 
Επιτροπή, στην οποία οι διοργανωτές 
έχουν την ευκαιρία να εξηγήσουν 
λεπτομερώς τα ζητήματα που θίγει η 
πρωτοβουλία. Για τον σκοπό αυτό, η 
Επιτροπή συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και εξασφαλίζει την 
κατάλληλη εκπροσώπηση στην ακρόαση.
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Or. en

Τροπολογία 191
David Martin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
διοργανώνει δημόσια ακρόαση, ει 
δυνατόν στη διάρκεια του πρώτου μήνα 
μετά την υποβολή της πρωτοβουλίας 
στην Επιτροπή, στην οποία οι 
διοργανωτές έχουν την ευκαιρία να 
εξηγήσουν λεπτομερώς τα ζητήματα που 
θίγει η πρωτοβουλία. Για τον σκοπό αυτό, 
η Επιτροπή συνεργάζεται με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εξασφαλίζει 
την κατάλληλη εκπροσώπηση στην 
ακρόαση.

Or. en

Τροπολογία 192
Paulo Rangel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 11α
Προθεσμία υποβολής πρότασης από την 

Επιτροπή
Αν, βάσει της διαδικασίας εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 11, η Επιτροπή 
αποφασίσει να υποβάλει νομοθετική 
πρόταση, πρέπει να το πράξει εντός 12 
μηνών, εκτός δεόντως αιτιολογημένων 
περιπτώσεων.

Or. pt
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Αιτιολόγηση

Η επιβολή προθεσμίας 12 μηνών για την υποβολή μιας πρότασης από την Επιτροπή θα 
προσδώσει αξιοπιστία στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και θα αποτελέσει σαφές μήνυμα ότι 
θεωρούν το μηχανισμό αυτόν ως αποτελεσματικό μέσο συμμετοχής των πολιτών στο ευρωπαϊκό 
σχέδιο. Υπάρχει και η διάταξη ότι η Επιτροπή πρέπει να αιτιολογεί δεόντως τις περιπτώσεις μη 
τήρησης αυτής της προθεσμίας.

Τροπολογία 193
Andreas Mölzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο διοργανωτής καταστρέφει όλες τις 
δηλώσεις υποστήριξης που έχει λάβει 
σχετικά με συγκεκριμένη πρωτοβουλία 
πολιτών, καθώς και κάθε σχετικό 
αντίγραφο το αργότερο ένα μήνα μετά την 
υποβολή της πρωτοβουλίας στην Επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 10 ή 18 μήνες μετά 
την ημερομηνία καταχώρισης 
προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών, 
ανάλογα με το ποια πράξη προηγείται
χρονικά.

Ο διοργανωτής καταστρέφει όλες τις 
δηλώσεις υποστήριξης που έχει λάβει 
σχετικά με συγκεκριμένη πρωτοβουλία 
πολιτών, καθώς και κάθε σχετικό 
αντίγραφο το αργότερο δύο μήνες μετά 
την υποβολή της πρωτοβουλίας στην 
Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 10 ή 18
μήνες μετά την ημερομηνία καταχώρισης 
προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών, 
ανάλογα με το ποια πράξη προηγείται 
χρονικά.

Or. de

Τροπολογία 194
Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει, μέσω 
πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με 
τα άρθρα 16, 17 και 18, τροποποιήσεις των 
παραρτημάτων του παρόντος κανονισμού.

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει, μέσω 
πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με 
τα άρθρα 16, 17 και 18, τροποποιήσεις των 
παραρτημάτων του παρόντος κανονισμού, 
εκτός εάν αυτή η τροποποίηση 
συνεπάγεται προσθήκη περαιτέρω 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
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αφορούν τους υπογράφοντες.

Or. en

Τροπολογία 195
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει, μέσω 
πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με 
τα άρθρα 16, 17 και 18, τροποποιήσεις των 
παραρτημάτων του παρόντος κανονισμού.

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει, μέσω 
πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με 
τα άρθρα 16, 17 και 18, τροποποιήσεις των 
παραρτημάτων του παρόντος κανονισμού, 
με εξαίρεση τα παραρτήματα Ι, II και III.

Or. en

Τροπολογία 196
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει, μέσω 
πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με 
τα άρθρα 16, 17 και 18, τροποποιήσεις των 
παραρτημάτων του παρόντος κανονισμού.

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει, μέσω 
πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με 
τα άρθρα 16, 17 και 18:

– τεχνικές προδιαγραφές για τα 
επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης 
σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 5,
– τροποποιήσεις των παραρτημάτων του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει να έχει την εξουσία να εγκρίνει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σε όλους τους 
τομείς που απαριθμούνται στην τροπολογία αυτή. Για τον λόγο αυτό πρέπει να γίνει και 
ανάλογη αλλαγή στον τίτλο. Οι διατάξεις που καθορίζουν το ελάχιστο ποσό στήριξης και 
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χρηματοδότησης πάνω από το οποίο πρέπει να παρέχονται πληροφορίες, δεν πρέπει να 
θεσπίζονται με πράξεις κατ' εξουσιοδότηση, εφόσον δεν πρέπει να υπάρχει κάποιο ελάχιστο 
όριο χρηματοδοτικής υποστήριξης.

Τροπολογία 197
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μετά την πάροδο πέντε ετών από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή του.

Μετά την πάροδο τριών ετών από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, και στη συνέχεια κάθε τρία 
έτη, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση 
σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού 
αυτού, δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στα 
επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης 
και την εφαρμογή των απαιτήσεων περί 
διαφάνειας στη χρηματοδότηση 
πρωτοβουλιών μαζί, εφόσον κριθεί 
σκόπιμο, με νομοθετική πρόταση για 
τροποποίηση του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 198
Carlo Casini, Adrian Severin, Potito Salatto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εφαρμογή αρχίζει δώδεκα μήνες μετά 
την έναρξη ισχύος του.

Or. it
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Τροπολογία 199
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ελάχιστος αριθμός υπογραφών ανά κράτος 
μέλος

Ελάχιστος αριθμός υπογραφών ανά κράτος 
μέλος (αριθμός των βουλευτών στο ΕΚ 
επί 100)

Αυστρία 14250 Αυστρία 1900
Βέλγιο 16500 Βέλγιο 2200
Βουλγαρία 13500 Βουλγαρία 1800
Κύπρος 4500 Κύπρος 600
Τσεχική Δημοκρατία 16500 Τσεχική Δημοκρατία 2200
Δανία 9750 Δανία 1300
Εσθονία 4500 Εσθονία 600
Φινλανδία 9750 Φινλανδία 1300
Γαλλία 55500 Γαλλία 7400
Γερμανία 72000 Γερμανία 9600
Ελλάδα 16500 Ελλάδα 2200
Ουγγαρία 16500 Ουγγαρία 2200
Ιρλανδία 9000 Ιρλανδία 1200
Ιταλία 54750 Ιταλία 7300
Λετονία 6750 Λετονία 900
Λιθουανία 9000 Λιθουανία 1200
Λουξεμβούργο 4500 Λουξεμβούργο 600
Μάλτα 4500 Μάλτα 600
Κάτω Χώρες 19500 Κάτω Χώρες 2600
Πολωνία 38250 Πολωνία 5100
Πορτογαλία 16500 Πορτογαλία 2200
Ρουμανία 24750 Ρουμανία 3300
Σλοβακία 9750 Σλοβακία 1300
Σλοβενία 6000 Σλοβενία 800
Ισπανία 40500 Ισπανία 5400
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Σουηδία 15000 Σουηδία 2000
Ηνωμένο Βασίλειο 54750 Ηνωμένο Βασίλειο 7300

Or. en

Τροπολογία 200
Martin Ehrenhauser

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ελάχιστος αριθμός υπογραφών ανά κράτος 
μέλος

Ελάχιστος αριθμός υπογραφών ανά κράτος 
μέλος

Αυστρία 14250 Αυστρία 7470
Βέλγιο 16500 Βέλγιο 9630
Βουλγαρία 13500 Βουλγαρία 6840
Κύπρος 4500 Κύπρος 702
Τσεχική Δημοκρατία 16500 Τσεχική Δημοκρατία 9450

Δανία 9750 Δανία 4860
Εσθονία 4500 Εσθονία 1170
Φινλανδία 9750 Φινλανδία 4770
Γαλλία 55500 Γαλλία 55500
Γερμανία 72000 Γερμανία 72000
Ελλάδα 16500 Ελλάδα 9990
Ουγγαρία 16500 Ουγγαρία 9000
Ιρλανδία 9000 Ιρλανδία 3870
Ιταλία 54750 Ιταλία 54750
Λετονία 6750 Λετονία 1980
Λιθουανία 9000 Λιθουανία 2970
Λουξεμβούργο 4500 Λουξεμβούργο 1000
Mάλτα 4500 Mάλτα 1000
Κάτω Χώρες 19500 Κάτω Χώρες 9540
Πολωνία 38250 Πολωνία 34290
Πορτογαλία 16500 Πορτογαλία 9540
Ρουμανία 24750 Ρουμανία 19350
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Σλοβακική Δημοκρατία 9750 Σλοβακική Δημοκρατία 4950
Σλοβενία 6000 Σλοβενία 1800
Ισπανία 40500 Ισπανία 40500
Σουηδία 15000 Σουηδία 8280
Ηνωμένο Βασίλειο 54750 Ηνωμένο Βασίλειο 54750

Or. de

Τροπολογία 201
Lena Kolarska-Bobińska,

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II - παράγραφος 1 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν, μετά την καταχώριση στο μητρώο, 
τροποποιηθούν τα δεδομένα σχετικά με 
τις πηγές χρηματοδότησης ή 
υποστήριξης ή άλλα στοιχεία, ο 
διοργανωτής ενημερώνει σχετικά την 
Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση.

Or. en

Τροπολογία 202
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙΙ - τετραγωνίδιο 2 - σημείο 5 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5a. Όλες οι πηγές υποστήριξης και 
χρηματοδότησης της προτεινόμενης 
πρωτοβουλίας πολιτών:

Or. en

Τροπολογία 203
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙΙ - τετραγωνίδιο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Επωνυμία του υπογράφοντος: 1. Επωνυμία του υπογράφοντος:
Όνομα*….Επώνυμο*: Όνομα*….Επώνυμο*:

2. Διεύθυνση: 2. Διεύθυνση:
Οδός: Οδός:

Ταχ.Κώδ. Πόλη*: Ταχ.Κώδ. Πόλη*:
Χώρα*:

3. Ηλεκτρονική διεύθυνση: 3. Ηλεκτρονική διεύθυνση:[1]
4. Ημερομηνία και τόπος γέννησης*:

Ημερομηνία γέννησης: Τόπος και χώρα:
5. Υπηκοότητα*:
6. Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης*:
Κατηγορία αριθμού 
αναγνώρισης/εγγράφου αναγνώρισης*:
Εθνικός αναγνωριστικός αριθμός 
ταυτότητας. Διαβατήριο: Κοινωνική 
ασφάλιση:
Κράτος μέλος το οποίο εξέδωσε τον 
αριθμό αναγνώρισης/το έγγραφο 
αναγνώρισης*:
7. Με την παρούσα βεβαιώνω ότι οι 
πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν 
έντυπο είναι ορθές και ότι έχω 
υποστηρίξει αυτή την προτεινόμενη 
πρωτοβουλία πολιτών μόνο μία φορά*.
Ημερομηνία και υπογραφή του 
υπογράφοντος* ♦:......

Ημερομηνία υπογραφής

Υπογραφή του υπογράφοντος* ♦:[2]
………..

[1] Για την τηλεματική υπογραφή 
αναφέρεται η ηλεκτρονική διεύθυνση
[2] δεν απαιτείται υπογραφή όταν το 
έντυπο υποβάλλεται ηλεκτρονικά

Or. en
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Τροπολογία 204
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VIII - σημείο 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6 a. Όλες οι πηγές χρηματοδότησης και 
υποστήριξης αυτής της πρωτοβουλίας, 
συμπεριλαμβανομένου του ύψους της 
χρηματοδοτικής υποστήριξης κατά τον 
χρόνο της καταχώρισης.

Or. de


