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Τροπολογία 3
Andrew Duff

Πρόταση απόφασης
Παράγραφος 3

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

3. καλεί τον αντιπρόεδρο του 
Κοινοβουλίου που είναι αρμόδιος για τις 
πρωτοβουλίες των πολιτών, τον πρόεδρο 
της Διάσκεψης των προέδρων των 
επιτροπών και την εισηγήτρια της ως 
άνω έκθεσης, από κοινού με όλους τους 
εκπροσώπους των άλλων πολιτικών 
ομάδων που έχουν ορισθεί από τη 
Διάσκεψη των προέδρων, να 
συμφωνήσουν με την Επιτροπή όσον 
αφορά τις λεπτομέρειες εφαρμογής του 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 
σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών, ως 
προς τη συνεργασία μεταξύ των δύο 
θεσμικών οργάνων εις ό, τι αφορά τη 
διοργάνωση και τη διεξαγωγή των 
δημοσίων ακροάσεων καθώς και την 
κάλυψη της επιστροφής των σχετικών 
δαπανών· ζητεί οι λεπτομέρειες αυτές να 
καθοριστούν στο πλαίσιο διοργανικής 
συμφωνίας, που θα μπορέσει να 
ενσωματωθεί στη συμφωνία πλαίσιο για 
τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και Επιτροπής κατά την 
επόμενη αναθεώρησή της· είναι 
διατεθειμένο να καλύπτει τα έξοδα της 
διάθεσης των αιθουσών και της 
διερμηνείας κατά τις δημόσιες 
ακροάσεις, υπό τον όρο ότι η Επιτροπή 
θα αναλαμβάνει τα έξοδα ταξιδίου και 
διαμονής των συμμετεχόντων·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 4
Gerald Häfner



PE486.111v01-00 4/32 AM\897392EL.doc

EL

Πρόταση απόφασης
Παράγραφος 3

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

3. καλεί τον αντιπρόεδρο του 
Κοινοβουλίου που είναι αρμόδιος για τις 
πρωτοβουλίες των πολιτών, τον πρόεδρο 
της Διάσκεψης των προέδρων των 
επιτροπών και την εισηγήτρια της ως άνω 
έκθεσης, από κοινού με όλους τους 
εκπροσώπους των άλλων πολιτικών 
ομάδων που έχουν ορισθεί από τη 
Διάσκεψη των προέδρων, να 
συμφωνήσουν με την Επιτροπή όσον 
αφορά τις λεπτομέρειες εφαρμογής του 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 
σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών, ως 
προς τη συνεργασία μεταξύ των δύο 
θεσμικών οργάνων εις ό, τι αφορά τη 
διοργάνωση και τη διεξαγωγή των 
δημοσίων ακροάσεων καθώς και την 
κάλυψη της επιστροφής των σχετικών 
δαπανών· ζητεί οι λεπτομέρειες αυτές να 
καθοριστούν στο πλαίσιο διοργανικής
συμφωνίας, που θα μπορέσει να 
ενσωματωθεί στη συμφωνία πλαίσιο για 
τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και Επιτροπής κατά την 
επόμενη αναθεώρησή της· είναι 
διατεθειμένο να καλύπτει τα έξοδα της 
διάθεσης των αιθουσών και της 
διερμηνείας κατά τις δημόσιες 
ακροάσεις, υπό τον όρο ότι η Επιτροπή 
θα αναλαμβάνει τα έξοδα ταξιδίου και 
διαμονής των συμμετεχόντων·

3. καλεί τη Διάσκεψη των Προέδρων να 
αναθέσει στην ομάδα εργασίας που είναι 
αρμόδια για τις διαπραγματεύσεις 
σχετικά με διοργανικά ζητήματα και στην 
εισηγήτρια της ως άνω έκθεσης, από 
κοινού με όλους τους εκπροσώπους των 
άλλων πολιτικών ομάδων που έχουν 
ορισθεί από τη Διάσκεψη των προέδρων, 
να συμφωνήσουν με την Επιτροπή όσον 
αφορά τις λεπτομέρειες εφαρμογής του 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 
σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών, ως 
προς τη συνεργασία μεταξύ των δύο 
θεσμικών οργάνων εις ό, τι αφορά τη 
διοργάνωση και τη διεξαγωγή των 
δημοσίων ακροάσεων καθώς και την 
κατανομή των σχετικών δαπανών· ζητεί οι 
λεπτομέρειες αυτές να καθοριστούν στο 
πλαίσιο συμφωνίας, που θα μπορέσει να 
ενσωματωθεί στη συμφωνία πλαίσιο για 
τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και Επιτροπής κατά την 
επόμενη αναθεώρησή της·

Or. en

Τροπολογία 5
Enrique Guerrero Salom
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Πρόταση απόφασης
Παράγραφος 3

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

3. καλεί τον αντιπρόεδρο του 
Κοινοβουλίου που είναι αρμόδιος για τις 
πρωτοβουλίες των πολιτών, τον πρόεδρο 
της Διάσκεψης των προέδρων των 
επιτροπών και την εισηγήτρια της ως άνω 
έκθεσης, από κοινού με όλους τους 
εκπροσώπους των άλλων πολιτικών 
ομάδων που έχουν ορισθεί από τη 
Διάσκεψη των προέδρων, να 
συμφωνήσουν με την Επιτροπή όσον 
αφορά τις λεπτομέρειες εφαρμογής του 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 
σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών, ως 
προς τη συνεργασία μεταξύ των δύο 
θεσμικών οργάνων εις ό, τι αφορά τη 
διοργάνωση και τη διεξαγωγή των 
δημοσίων ακροάσεων καθώς και την 
κάλυψη της επιστροφής των σχετικών 
δαπανών· ζητεί οι λεπτομέρειες αυτές να 
καθοριστούν στο πλαίσιο διοργανικής 
συμφωνίας, που θα μπορέσει να 
ενσωματωθεί στη συμφωνία πλαίσιο για 
τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και Επιτροπής κατά την 
επόμενη αναθεώρησή της· είναι 
διατεθειμένο να καλύπτει τα έξοδα της 
διάθεσης των αιθουσών και της 
διερμηνείας κατά τις δημόσιες ακροάσεις, 
υπό τον όρο ότι η Επιτροπή θα 
αναλαμβάνει τα έξοδα ταξιδίου και 
διαμονής των συμμετεχόντων·

3. καλεί τον αντιπρόεδρο του 
Κοινοβουλίου που είναι αρμόδιος για τις 
πρωτοβουλίες των πολιτών, τον πρόεδρο 
της Διάσκεψης των προέδρων των 
επιτροπών και την εισηγήτρια της ως άνω 
έκθεσης, από κοινού με όλους τους 
εκπροσώπους των άλλων πολιτικών 
ομάδων που έχουν ορισθεί από τη 
Διάσκεψη των προέδρων, να 
συμφωνήσουν με την Επιτροπή όσον 
αφορά τις λεπτομέρειες εφαρμογής του 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 
σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών, ως 
προς τη συνεργασία μεταξύ των δύο 
θεσμικών οργάνων εις ό, τι αφορά τη 
διοργάνωση και τη διεξαγωγή των 
δημοσίων ακροάσεων καθώς και την 
κάλυψη της επιστροφής των σχετικών 
δαπανών· ζητεί οι λεπτομέρειες αυτές να 
καθοριστούν στο πλαίσιο διοργανικής 
συμφωνίας, που θα μπορέσει να 
ενσωματωθεί στη συμφωνία πλαίσιο για 
τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και Επιτροπής κατά την 
επόμενη αναθεώρησή της· είναι 
διατεθειμένο να καλύπτει τα έξοδα της 
διάθεσης των αιθουσών και της 
διερμηνείας κατά τις δημόσιες ακροάσεις, 
υπό τον όρο ότι η Επιτροπή θα 
αναλαμβάνει όλα τα έξοδα ταξιδίου και 
διαμονής των συμμετεχόντων·

Or. en

Τροπολογία 6
Roberto Gualtieri

Πρόταση απόφασης
Παράγραφος 3
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Πρόταση απόφασης Τροπολογία

3. καλεί τον αντιπρόεδρο του 
Κοινοβουλίου που είναι αρμόδιος για τις 
πρωτοβουλίες των πολιτών, τον πρόεδρο 
της Διάσκεψης των προέδρων των 
επιτροπών και την εισηγήτρια της ως 
άνω έκθεσης, από κοινού με όλους τους 
εκπροσώπους των άλλων πολιτικών 
ομάδων που έχουν ορισθεί από τη
Διάσκεψη των προέδρων, να 
συμφωνήσουν με την Επιτροπή όσον 
αφορά τις λεπτομέρειες εφαρμογής του 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 
σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών, ως 
προς τη συνεργασία μεταξύ των δύο 
θεσμικών οργάνων εις ό, τι αφορά τη 
διοργάνωση και τη διεξαγωγή των 
δημοσίων ακροάσεων καθώς και την 
κάλυψη της επιστροφής των σχετικών 
δαπανών· ζητεί οι λεπτομέρειες αυτές να 
καθοριστούν στο πλαίσιο διοργανικής 
συμφωνίας, που θα μπορέσει να 
ενσωματωθεί στη συμφωνία πλαίσιο για 
τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και Επιτροπής κατά την 
επόμενη αναθεώρησή της· είναι 
διατεθειμένο να καλύπτει τα έξοδα της 
διάθεσης των αιθουσών και της
διερμηνείας κατά τις δημόσιες 
ακροάσεις, υπό τον όρο ότι η Επιτροπή 
θα αναλαμβάνει τα έξοδα ταξιδίου και 
διαμονής των συμμετεχόντων·

3. ζητεί από την Επιτροπή να 
συμφωνήσει ως προς την ανάγκη να 
εκπροσωπείται σε κατάλληλο πολιτικό 
επίπεδο σε κάθε ακρόαση που έπεται μιας 
επιτυχούς πρωτοβουλίας ευρωπαίων 
πολιτών και καλεί τη Διάσκεψη των 
προέδρων να διορίσει μια ομάδα 
βουλευτών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου η οποία θα επιφορτιστεί με 
τη σύναψη σχετικής συμφωνίας με την 
Επιτροπή πριν από τη διεξαγωγή της 
πρώτης ακρόασης·

Or. en

Τροπολογία 7
Erminia MazzoniΕξ ονόματος της Επιτροπής Αναφορών

Πρόταση απόφασης
Παράγραφος 3 α (νέα)
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Πρόταση απόφασης Τροπολογία

3α. προτείνει να ανατεθεί στην Επιτροπή 
Αναφορών η διοργάνωση των δημοσίων 
ακροάσεων για επιτυχείς πρωτοβουλίες 
ευρωπαίων πολιτών υπό την εποπτεία του 
αρμόδιου Αντιπροέδρου και σε 
συνεργασία με τη σχετική νομοθετική 
επιτροπή που είναι αρμόδια για το θέμα 
όπως ορίζεται από τη Διάσκεψη των 
προέδρων των επιτροπών σύμφωνα με τις 
προτεινόμενες αλλαγές για τον 
Κανονισμό·

Or. en

Τροπολογία 8
Andrew Duff, Roberto Gualtieri

Πρόταση απόφασης
Παράγραφος 4

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

4. καλεί το Προεδρείο και τον Γενικό 
Γραμματέα να προβούν στις απαραίτητες 
ενέργειες ώστε να συνδράμουν τον 
αρμόδιο για τις πρωτοβουλίες πολιτών 
αντιπρόεδρο προκειμένου να μπορέσει να 
εκτελέσει τις αρμοδιότητες που του έχουν 
ανατεθεί βάσει της παρούσας 
τροποποίησης του κανονισμού, κυρίως 
εκείνες που αφορούν τη λειτουργία ενός 
ενιαίου διοικητικού σημείου εισόδου·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 9
Andrew Duff

Πρόταση απόφασης
Παράγραφος 5
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Πρόταση απόφασης Τροπολογία

5. θεωρεί ότι η παρουσία βουλευτών στις 
ακροάσεις που αφορούν τις πρωτοβουλίες 
πολιτών πρέπει να ενθαρρύνεται·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 10
Erminia MazzoniΕξ ονόματος της Επιτροπής Αναφορών

Κανονισμός του Κοινοβουλίου
Άρθρο 42 α (νέο)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Άρθρο 42α
Δημόσια ακρόαση σχετικά με 

πρωτοβουλία πολιτών
1. Εάν μια πρωτοβουλία πολιτών έχει 
συγκεντρώσει περισσότερες από ένα 
εκατομμύριο υπογραφές σε τουλάχιστον 
επτά κράτη μέλη, και η Επιτροπή την έχει 
δημοσιεύσει στο μητρώο σύμφωνα με το 
άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο α) του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 και έχει 
ενημερώσει το Κοινοβούλιο, ο Πρόεδρος 
του Κοινοβουλίου παραπέμπει την 
πρωτοβουλία στην επιτροπή που είναι 
αρμόδια για τη διοργάνωση δημοσίων 
ακροάσεων σε σχέση με την πρωτοβουλία 
πολιτών.
2. Η πρωτοβουλία περιλαμβάνεται στην 
ημερήσια διάταξη της επόμενης 
συνεδρίασης της Διάσκεψης των 
προέδρων των επιτροπών, η οποία 
ενημερώνεται σχετικά. Ο πρόεδρος της 
Διάσκεψης των προέδρων των 
επιτροπών, αφού ζητήσει τη γνώμη της 
Διάσκεψης, ορίζει πρόσθετες μόνιμες 
επιτροπές οι οποίες μπορούν να 
συμμετάσχουν στη δημόσια ακρόαση.
Το άρθρο 23 παράγραφος 9 δεν 
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εφαρμόζεται σε περιπτώσεις τέτοιων 
ακροάσεων.
3. Η αρμόδια επιτροπή έρχεται σε επαφή 
με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και, κατά 
περίπτωση, με άλλα θεσμικά και λοιπά 
όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
εξακριβώνει κατά πόσον πληρούται η 
προϋπόθεση του άρθρου 10 παράγραφος 
1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
211/2011.
4. Εντός τριών μηνών από την 
ημερομηνία υποβολής της πρωτοβουλίας 
στην Επιτροπή, και σύμφωνα με το 
άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
211/2011, η αρμόδια επιτροπή 
διοργανώνει δημόσια ακρόαση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενδεχομένως 
μαζί με όσα θεσμικά και λοιπά όργανα 
της Ένωσης επιθυμούν να συμμετάσχουν. 
Η αρμόδια επιτροπή μεριμνά για την 
εκπροσώπηση της Επιτροπής σε 
κατάλληλο επίπεδο.
5. Η αρμόδια επιτροπή προσκαλεί το 
σύνολο των διοργανωτών της 
πρωτοβουλίας πολιτών, ή 
αντιπροσωπευτική ομάδα τους, να 
παρουσιάσει την πρωτοβουλία στη 
δημόσια ακρόαση·

Or. en

Τροπολογία 11
Rafał Trzaskowski

Κανονισμός του Κοινοβουλίου
Άρθρο 197 α (νέο) – παράγραφοι 1 έως 7 (νέες)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Άρθρο 197α
Δημόσια ακρόαση σχετικά με την 

πρωτοβουλία πολιτών
1. Ο αρμόδιος για τις πρωτοβουλίες 
πολιτών αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου 
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διασφαλίζει, εξ ονόματος του Προέδρου, 
τη σύνδεση με τους πολίτες, τις 
αντιπροσωπευτικές ενώσεις και την 
κοινωνία των πολιτών για θέματα 
σχετικά με τις πρωτοβουλίες πολιτών.
2. Η Διάσκεψη των προέδρων των 
επιτροπών διασφαλίζει τον συντονισμό 
των δημοσίων ακροάσεων που 
προβλέπονται στο άρθρο 11 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 
σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών1

Διασφαλίζει τη σύνδεση με την Επιτροπή 
και, ενδεχομένως, με άλλα θεσμικά και 
λοιπά όργανα της Ένωσης, ούτως ώστε η 
οργάνωση και η διεξαγωγή των 
δημοσίων ακροάσεων να γίνεται υπό 
κατάλληλες και ομοιόμορφες συνθήκες .
Όταν η Διάσκεψη των προέδρων των 
επιτροπών εξετάζει θέμα που σχετίζεται 
με τις δημόσιες ακροάσεις, καλεί τον 
αρμόδιο για τις πρωτοβουλίες πολιτών 
αντιπρόεδρο του Κοινοβουλίου να 
συμμετέχει με συμβουλευτική 
αρμοδιότητα στις εργασίες της.
3. Όταν η Επιτροπή έχει δημοσιεύσει στο 
οικείο μητρώο πρωτοβουλία πολιτών 
σύμφωνα με το άρθρο 10, παράγραφος 1, 
στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
211/2011, ο πρόεδρος της Διάσκεψης των 
προέδρων των επιτροπών:
α) εξετάζει κατά πόσο οι διοργανωτές 
έχουν συναντήσει την Επιτροπή σε 
κατάλληλο επίπεδο, σύμφωνα με το 
άρθρο 10, παράγραφος 1, στοιχείο β) του 
κανονισμού (ΕΕ) 211/2011,
β) καθορίζει, κατόπιν διαβουλεύσεως με 
τη Διάσκεψη των προέδρων των 
επιτροπών, ποια επιτροπή διαθέτει τις πιο 
σχετικές με το θέμα της πρωτοβουλίας 
πολιτών αρμοδιότητες και πρέπει, 
συνεπώς, να αναλάβει τη διοργάνωση της 
δημόσιας ακρόασης,
γ) κατόπιν αιτήσεως του προέδρου της 



AM\897392EL.doc 11/32 PE486.111v01-00

EL

αρμόδιας για τα θέματα των αναφορών 
επιτροπής, μπορεί να επιτρέψει τη 
συμμετοχή μελών του προεδρείου, 
συντονιστών της επιτροπής αυτής και 
των μελών της που εκτελούν καθήκοντα 
εισηγητή για θέματα που αφορούν το 
αντικείμενο της πρωτοβουλίας πολιτών 
στη διοργάνωση της δημόσιας ακρόασης,
δ) εξασφαλίζει τη δέουσα συμμετοχή της 
Επιτροπής στη διοργάνωση της δημόσιας 
ακρόασης και την εκπροσώπησή της σε 
κατάλληλο επίπεδο, και και
ε) καθορίζει, σε κοινή συμφωνία με τον 
πρόεδρο της αρμόδιας επί της ουσίας 
επιτροπής, κατάλληλη ημερομηνία για τη 
διοργάνωση της δημόσιας ακρόασης 
εντός τριών μηνών από την υποβολή της 
πρωτοβουλίας στην Επιτροπή σύμφωνα 
με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
211/2011.
4. Το άρθρο 23 παράγραφος 9 δεν 
εφαρμόζεται σε περιπτώσεις τέτοιων 
ακροάσεων.
5. Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις που 
ορίζονται στα άρθρα 50 ή 51, οι διατάξεις 
αυτές εφαρμόζονται κατ’ αναλογία. Στην 
περίπτωση αυτή, η Διάσκεψη των 
προέδρων των επιτροπών μπορεί να 
καλέσει τον αρμόδιο για τις πρωτοβουλίες 
πολιτών αντιπρόεδρο του Κοινοβουλίου 
να προεδρεύσει της δημόσιας ακρόασης.
6. Η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή 
διοργανώνει τη δημόσια ακρόαση στο 
Κοινοβούλιο, ενδεχομένως σε συνεννόηση 
με τα άλλα θεσμικά και λοιπά όργανα της 
Ένωσης που επιθυμούν να συμμετάσχουν.
Καλεί τους διοργανωτές της 
πρωτοβουλίας πολιτών, ή 
αντιπροσωπευτική ομάδα τους, να 
παρουσιάσουν την πρωτοβουλία στην 
ακρόαση αυτή.
Κάθε ενδιαφερόμενος βουλευτής μπορεί 
να συμμετάσχει στη δημόσια ακρόαση.
Κατά την έναρξη της δημόσιας 
ακρόασης, ο αρμόδιος για τις 
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πρωτοβουλίες πολιτών αντιπρόεδρος του 
Κοινοβουλίου μπορεί να εκφωνήσει λόγο. 
7. Με την προηγούμενη συγκατάθεση του 
αρμοδίου για τις πρωτοβουλίες πολιτών 
αντιπροέδρου του Κοινοβουλίου, τα έξοδα 
ταξιδιού και διαμονής, που σχετίζονται 
με τη συμμετοχή των προσκεκλημένων 
στη δημόσια ακρόαση εκπροσώπων, 
μπορούν να επιστρέφονται εντός των 
ορίων που έχουν καθοριστεί από το 
Προεδρείο και σύμφωνα με τις 
λεπτομέρειες που έχουν συμφωνηθεί με 
την Επιτροπή·
___________________
1 ΕΕ L 65 της 11.03.11, σ. 1.

Or. en

Τροπολογία 12
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

Κανονισμός του Κοινοβουλίου
Άρθρο 197 α (νέο) – παράγραφοι 1 έως 7 (νέες)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Άρθρο 197α
Δημόσια ακρόαση σχετικά με την 

πρωτοβουλία πολιτών
1. Ο αρμόδιος για τις πρωτοβουλίες 
πολιτών αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου 
διασφαλίζει, εξ ονόματος του Προέδρου, 
τη σύνδεση με τους πολίτες, τις 
αντιπροσωπευτικές ενώσεις και την 
κοινωνία των πολιτών για θέματα 
σχετικά με τις πρωτοβουλίες πολίτων.
2. Η Διάσκεψη των προέδρων των 
επιτροπών διασφαλίζει το συντονισμό 
των δημοσίων ακροάσεων που 
προβλέπονται στο άρθρο 11 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 
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σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών1

Διασφαλίζει τη σύνδεση με την Επιτροπή 
και, ενδεχομένως, με άλλα θεσμικά και 
λοιπά όργανα της Ένωσης, ούτως ώστε η 
οργάνωση και η διεξαγωγή των 
δημοσίων ακροάσεων να γίνεται υπό 
κατάλληλες συνθήκες.
Όταν η Διάσκεψη των προέδρων των 
επιτροπών εξετάζει θέμα που σχετίζεται 
με τις δημόσιες ακροάσεις, καλεί τον 
αρμόδιο για τις πρωτοβουλίες πολιτών 
αντιπρόεδρο του Κοινοβουλίου να 
συμμετέχει με συμβουλευτική 
αρμοδιότητα στις εργασίες της.
3. Όταν η Επιτροπή έχει δημοσιεύσει στο 
οικείο μητρώο πρωτοβουλία πολιτών 
σύμφωνα με το άρθρο 10, παράγραφος 1, 
στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
211/2011, ο πρόεδρος της Διάσκεψης των 
προέδρων των επιτροπών:
α) εξετάζει κατά πόσο οι διοργανωτές 
έχουν συναντήσει την Επιτροπή σε 
κατάλληλο επίπεδο, σύμφωνα με το 
άρθρο 10, παράγραφος 1, στοιχείο β) του 
κανονισμού,
β) καθορίζει, κατόπιν διαβουλεύσεως με 
τη Διάσκεψη των προέδρων των 
επιτροπών, ποια επιτροπή θα είναι 
αρμόδια για την παρακολούθηση της 
πρωτοβουλίας, συμπεριλαμβανομένης της 
διοργάνωσης της δημόσιας ακρόασης,
γ) κατόπιν αιτήσεως του Προέδρου της 
αρμόδιας για την παρακολούθηση της 
πρωτοβουλίας επιτροπής και του 
Προέδρου της Επιτροπής Αναφορών, 
μπορεί να επιτρέψει σε μέλη των εν λόγω 
επιτροπών να συμμετάσχουν στη 
διοργάνωση της δημόσιας ακρόασης,
δ) εξασφαλίζει τη δέουσα συμμετοχή της 
Επιτροπής στη διοργάνωση της δημόσιας 
ακρόασης και την εκπροσώπησή της σε 
κατάλληλο επίπεδο, και
ε) καθορίζει, σε κοινή συμφωνία με τον 
πρόεδρο της αρμόδιας επί της ουσίας 
επιτροπής, κατάλληλη ημερομηνία για τη 
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διοργάνωση της δημόσιας ακρόασης 
εντός τριών μηνών από την υποβολή της 
πρωτοβουλίας στην Επιτροπή σύμφωνα 
με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
211/2011.
4. Το άρθρο 23 παράγραφος 9 δεν 
εφαρμόζεται σε περιπτώσεις τέτοιων 
ακροάσεων.
5. Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις που 
ορίζονται στα άρθρα 50 ή 51, οι διατάξεις 
αυτές εφαρμόζονται κατ’ αναλογία. Στην 
περίπτωση αυτή, η Διάσκεψη των 
προέδρων των επιτροπών μπορεί να 
καλέσει τον αρμόδιο για τις πρωτοβουλίες 
πολιτών αντιπρόεδρο του Κοινοβουλίου 
να προεδρεύσει της δημόσιας ακρόασης.
6. Η αρμόδια επιτροπή, από κοινού με 
την Επιτροπή Αναφορών εφόσον 
απαιτείται, διοργανώνει τη δημόσια 
ακρόαση στο Κοινοβούλιο, ενδεχομένως 
σε συνεννόηση με τα άλλα θεσμικά και 
λοιπά όργανα της Ένωσης και τους 
εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών 
που επιθυμούν να συμμετάσχουν.
Η αρμόδια επιτροπή καλεί τους 
διοργανωτές της πρωτοβουλίας πολιτών 
να παρουσιάσουν την πρωτοβουλία στην 
ακρόαση αυτή.
Kάθε ενδιαφερόμενος βουλευτής μπορεί 
να συμμετάσχει στη δημόσια ακρόαση.
Γίνονται οι απαιτούμενες ενέργειες έτσι 
ώστε να διασφαλίζεται ότι οι πολίτες 
είναι σε θέση να συμμετάσχουν στην 
ακρόαση, σύμφωνα με τους κανονισμούς 
για την υγεία και την ασφάλεια. Για τη 
διευκόλυνση της συμμετοχής του κοινού, 
η ακρόαση αναμεταδίδεται ζωντανά 
μέσω διαδικτύου συνοδευόμενη από τη 
διαδραστική χρήση των νέων 
τεχνολογιών και των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η 
ευρύτερη δυνατή συμμετοχή του κοινού.
Κατά την έναρξη της δημόσιας 
ακρόασης, ο αρμόδιος για τις 
πρωτοβουλίες πολιτών αντιπρόεδρος του 
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Κοινοβουλίου μπορεί να εκφωνήσει λόγο. 
7. Με την προηγούμενη συγκατάθεση του 
αρμοδίου για τις πρωτοβουλίες πολιτών 
αντιπροέδρου του Κοινοβουλίου, τα έξοδα 
ταξιδιού και διαμονής, που σχετίζονται 
με τη συμμετοχή των προσκεκλημένων 
στη δημόσια ακρόαση διοργανωτών, 
επιστρέφονται εντός των ορίων που έχουν 
καθοριστεί από το Προεδρείο και 
σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που έχουν 
συμφωνηθεί με την Επιτροπή·
________________
1 ΕΕ L 65 της 11.03.11, σ. 1.

Or. en

Τροπολογία 13
Anneli Jäätteenmäki

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 197 α (νέο) – παράγραφοι 1 έως 7 (νέες)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Άρθρο 197α
Δημόσιες ακροάσεις σχετικά με την 

πρωτοβουλία πολιτών
1. Ο αρμόδιος για τις πρωτοβουλίες 
πολιτών αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου 
διασφαλίζει, εξ ονόματος του Προέδρου, 
τη σύνδεση με τους πολίτες, τις 
αντιπροσωπευτικές ενώσεις και την 
κοινωνία των πολιτών για θέματα 
σχετικά με τις πρωτοβουλίες των 
πολιτών.
2. Η Διάσκεψη των Προέδρων των 
Επιτροπών διασφαλίζει τον συντονισμό 
των δημοσίων ακροάσεων που 
προβλέπονται στο άρθρο 11 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με την πρωτοβουλία 
πολιτών. Διασφαλίζει τη σύνδεση με την 
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Επιτροπή και, ενδεχομένως, με άλλα 
θεσμικά και λοιπά όργανα της Ένωσης, 
ούτως ώστε οι κατάλληλες και 
τυποποιημένες προϋποθέσεις να διέπουν 
την οργάνωση και τη διεξαγωγή των 
δημοσίων ακροάσεων.
Όταν η Διάσκεψη των Προέδρων των 
Επιτροπών εξετάζει θέμα που σχετίζεται 
με τις δημόσιες ακροάσεις, καλεί τον 
αρμόδιο για τις πρωτοβουλίες πολιτών 
αντιπρόεδρο του Κοινοβουλίου να 
συμμετέχει με συμβουλευτική ψήφο στις 
εργασίες της.
3. Όταν η Επιτροπή έχει δημοσιεύσει στο 
οικείο μητρώο πρωτοβουλία πολιτών 
σύμφωνα με το άρθρο 10, παράγραφος 1, 
στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 211/2011, ο πρόεδρος της 
Διάσκεψης των Προέδρων των 
Επιτροπών:
α) εξετάζει κατά πόσο οι διοργανωτές 
έχουν συναντήσει την Επιτροπή σε 
κατάλληλο επίπεδο, σύμφωνα με το 
άρθρο 10, παράγραφος 1, στοιχείο β) του 
κανονισμού·
β) καθορίζει, κατόπιν διαβουλεύσεων με 
τη Διάσκεψη των Προέδρων των 
Επιτροπών, ποια επιτροπή είναι αρμόδια 
για τη διοργάνωση της δημόσιας 
ακρόασης·
γ) κατόπιν αιτήσεως της/του προέδρου 
της Επιτροπής Αναφορών, μπορεί να 
επιτρέψει τη συμμετοχή μελών του 
προεδρείου και συντονιστών της εν λόγω 
επιτροπής στη διοργάνωση της δημόσιας 
ακρόασης·
δ) διασφαλίζει τη δέουσα συμμετοχή της 
Επιτροπής στη διοργάνωση της δημόσιας 
ακρόασης και την εκπροσώπησή της με 
την κατάλληλη μορφή και σε όσο το 
δυνατόν υψηλότερο επίπεδο κατά την 
ακρόαση· και
ε) καθορίζει, σε κοινή συμφωνία με τον 
πρόεδρο της αρμόδιας επιτροπής, 
κατάλληλη ημερομηνία για τη 



AM\897392EL.doc 17/32 PE486.111v01-00

EL

διοργάνωση της δημόσιας ακρόασης 
εντός τριών μηνών από την υποβολή της 
πρωτοβουλίας στην Επιτροπή, σύμφωνα 
με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 211/2011.
4. Το άρθρο 23 παράγραφος 9 του 
Κανονισμού δεν εφαρμόζεται σε 
περιπτώσεις τέτοιων ακροάσεων.
5. Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις που 
ορίζονται στο άρθρο 50 ή 51 του 
Κανονισμού, οι διατάξεις αυτές 
εφαρμόζονται κατ’ αναλογία. Στην 
περίπτωση αυτή, η Διάσκεψη των 
Προέδρων των Επιτροπών μπορεί να 
καλέσει τον αρμόδιο για τις πρωτοβουλίες 
πολιτών αντιπρόεδρο του Κοινοβουλίου 
να προεδρεύσει της δημόσιας ακρόασης.
6. Η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή 
διοργανώνει τη δημόσια ακρόαση στο 
Κοινοβούλιο, ενδεχομένως σε συνεννόηση 
με τα άλλα θεσμικά και λοιπά όργανα της 
Ένωσης που επιθυμούν να συμμετάσχουν.
Η επί της ουσίας αρμόδια επιτροπή καλεί 
τους διοργανωτές της πρωτοβουλίας 
πολιτών ή τούς αντιπροσώπους τους να 
παρουσιάσουν την πρωτοβουλία κατά την 
ακρόαση και τους παρέχει τη δυνατότητα 
να εξηγήσουν λεπτομερώς τις προτάσεις 
που υποβάλλουν.
Κάθε ενδιαφερόμενος βουλευτής μπορεί 
να συμμετάσχει στη δημόσια ακρόαση.
Κατά την έναρξη της δημόσιας 
ακρόασης, ο αρμόδιος για τις 
πρωτοβουλίες πολιτών αντιπρόεδρος του 
Κοινοβουλίου μπορεί να εκφωνήσει λόγο. 
7. Με την προηγούμενη συγκατάθεση του 
αρμοδίου για τις πρωτοβουλίες πολιτών 
αντιπροέδρου του Κοινοβουλίου, τα έξοδα 
ταξιδιού και διαμονής που σχετίζονται με 
τη συμμετοχή των προσκεκλημένων στη 
δημόσια ακρόαση εκπροσώπων, μπορούν 
να καλύπτονται εντός των ορίων που 
έχουν καθοριστεί από το Προεδρείο και 
σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που έχουν 
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συμφωνηθεί με την Επιτροπή.

Or. fi

Τροπολογία 14
Gerald Häfner

Κανονισμός του Κοινοβουλίου
Άρθρο 197 α (νέο) – παράγραφοι 1 έως 6 (νέες)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Άρθρο 197α
Δημόσια ακρόαση σχετικά με την 

πρωτοβουλία πολιτών
1. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου διασφαλίζει τη σύνδεση με 
τους πολίτες, τις αντιπροσωπευτικές 
ενώσεις και την κοινωνία των πολιτών 
για θέματα σχετικά με τις πρωτοβουλίες 
πολιτών.  Μπορεί να αναθέσει το 
καθήκον αυτό στον αντιπρόεδρο του 
Κοινοβουλίου.
Η Διάσκεψη των προέδρων, κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων της βάσει του 
άρθρου 25 παράγραφοι 2 και 3 και 
κατόπιν διαβουλεύσεως με τη Διάσκεψη 
των προέδρων των επιτροπών, 
διασφαλίζει τον συντονισμό των 
δημοσίων ακροάσεων που προβλέπονται 
στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
211/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 16ης 
Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με την 
πρωτοβουλία πολιτών1 Διασφαλίζει τη 
σύνδεση με την Επιτροπή και, 
ενδεχομένως, με άλλα θεσμικά και λοιπά 
όργανα της Ένωσης, ούτως ώστε η 
οργάνωση και η διεξαγωγή των 
δημοσίων ακροάσεων να γίνεται υπό 
κατάλληλες και ομοιόμορφες συνθήκες.
3. Όταν η Επιτροπή έχει δημοσιεύσει στο 
οικείο μητρώο πρωτοβουλία πολιτών 
σύμφωνα με το άρθρο 10, παράγραφος 1, 
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στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
211/2011, η Διάσκεψη των Προέδρων:
α) εξετάζει κατά πόσο οι διοργανωτές 
έχουν συναντήσει την Επιτροπή σε 
κατάλληλο επίπεδο, σύμφωνα με το 
άρθρο 10, παράγραφος 1, στοιχείο β) του 
κανονισμού,
β) καθορίζει, σύμφωνα με το άρθρο 188 
και κατόπιν διαβουλεύσεως με τη 
Διάσκεψη των προέδρων των επιτροπών, 
ποια επιτροπή είναι αρμόδια για τη 
διοργάνωση της δημόσιας ακρόασης,
γ) κατόπιν αιτήσεως του προέδρου της 
αρμόδιας επί των θεμάτων των 
αναφορών επιτροπής, εξασφαλίζει τη 
δέουσα συμμετοχή της εν λόγω επιτροπής 
στη δημόσια ακρόαση,
δ) εξασφαλίζει τη δέουσα συμμετοχή της 
Επιτροπής στη διοργάνωση της δημόσιας 
ακρόασης και την εκπροσώπησή της σε 
κατάλληλο επίπεδο, και
ε) καθορίζει, σε κοινή συμφωνία με τον 
πρόεδρο της αρμόδιας επί της ουσίας 
επιτροπής, κατάλληλη ημερομηνία για τη 
διοργάνωση της δημόσιας ακρόασης 
εντός τριών μηνών από την υποβολή της 
πρωτοβουλίας στην Επιτροπή σύμφωνα 
με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
211/2011.
4. Το άρθρο 23 παράγραφος 9 δεν 
εφαρμόζεται σε περιπτώσεις τέτοιων 
ακροάσεων.
5. Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις που 
ορίζονται στα άρθρα 50 ή 51, οι διατάξεις 
αυτές εφαρμόζονται κατ’ αναλογία. Στην 
περίπτωση αυτή, η Διάσκεψη των 
Προέδρων μπορεί να καλέσει τον 
Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του 
Κοινοβουλίου να προεδρεύσει στη 
δημόσια ακρόαση.
6. Η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή 
διοργανώνει τη δημόσια ακρόαση στο 
Κοινοβούλιο, ενδεχομένως σε συνεννόηση 
με τα άλλα θεσμικά και λοιπά όργανα της 
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Ένωσης που επιθυμούν να συμμετάσχουν.
Καλεί τους διοργανωτές της 
πρωτοβουλίας πολιτών, ή 
αντιπροσωπευτική ομάδα τους, να 
παρουσιάσουν την πρωτοβουλία στην 
ακρόαση αυτή.
Kάθε ενδιαφερόμενος βουλευτής μπορεί 
να συμμετάσχει στη δημόσια ακρόαση.
Κατά την έναρξη της δημόσιας 
ακρόασης, ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος 
του Κοινοβουλίου μπορεί να εκφωνήσει 
λόγο·
_______________
1 ΕΕ L 65 της 11.03.11, σ. 1.

Or. en

Τροπολογία 15
Roberto Gualtieri

Κανονισμός του Κοινοβουλίου
Άρθρο 197 α (νέο) – παράγραφοι 1 έως 5 (νέες)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Άρθρο 197α
Δημόσια ακρόαση σχετικά με την 

πρωτοβουλία πολιτών
1. Όταν η Επιτροπή έχει δημοσιεύσει στο 
οικείο μητρώο πρωτοβουλία πολιτών 
σύμφωνα με το άρθρο 10, παράγραφος 1, 
στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
211/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 16ης 
Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με την 
πρωτοβουλία των πολιτών, κατόπιν 
προτάσεως του Προέδρου της Διάσκεψης 
των προέδρων των επιτροπών, καλεί την 
Επιτροπή που είναι αρμόδια για το θέμα 
να διοργανώσει τη δημόσια ακρόαση που 
προβλέπεται στο άρθρο 11 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011. 
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Η εν λόγω επιτροπή:
α) εξετάζει κατά πόσο οι διοργανωτές 
έχουν συναντήσει την Επιτροπή σε 
κατάλληλο επίπεδο, σύμφωνα με το 
άρθρο 10, παράγραφος 1, στοιχείο β) του 
κανονισμού,
β) κατόπιν αιτήσεως του προέδρου της 
αρμόδιας για θέματα που σχετίζονται με 
το αντικείμενο των αναφορών επιτροπής, 
μπορεί να καλέσει μέλη του Προεδρείου 
και συντονιστές της εν λόγω επιτροπής να 
συνεργαστούν στη δημόσια ακρόαση,
γ) εξασφαλίζει τη δέουσα συμμετοχή της 
Επιτροπής στη διοργάνωση της δημόσιας 
ακρόασης και την εκπροσώπησή της σε 
κατάλληλο επίπεδο,
2. Ο πρόεδρος της αρμόδιας επιτροπής 
καθορίζει κατάλληλη ημερομηνία για τη 
διοργάνωση της δημόσιας ακρόασης 
εντός τριών μηνών από την υποβολή της 
πρωτοβουλίας στην Επιτροπή σύμφωνα 
με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
211/2011.
3. Το άρθρο 23 παράγραφος 9 δεν 
εφαρμόζεται σε περιπτώσεις τέτοιων 
ακροάσεων. Ο Πρόεδρος της αρμόδιας 
Επιτροπής μπορεί, κατά περίπτωση και 
με τη συναίνεση του Προέδρου του 
Κοινοβουλίου, να καταβάλει σε επτά το 
πολύ διοργανωτές ανά ακρόαση 
αποζημίωση για τα έξοδα ταξιδίου και 
διαμονής τους λόγω της συμμετοχής τους 
στην ακρόαση σύμφωνα με τους 
σχετικούς οικονομικούς κανόνες.
4. Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις που 
ορίζονται στα άρθρα 50 ή 51, οι διατάξεις 
αυτές εφαρμόζονται κατ’ αναλογία. Το 
άρθρο 188 τυγχάνει επίσης εφαρμογής.
5. Η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή 
διοργανώνει τη δημόσια ακρόαση στο 
Κοινοβούλιο, ενδεχομένως σε συνεννόηση 
με τα άλλα θεσμικά και λοιπά όργανα της 
Ένωσης που επιθυμούν να συμμετάσχουν. 
Μπορεί να καλέσει κι άλλα 
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ενδιαφερόμενα μέρη να συμμετάσχουν.
Η αρμόδια επιτροπή καλεί τους 
διοργανωτές της πρωτοβουλίας πολιτών, 
ή αντιπροσωπευτική ομάδα τους, να 
παρουσιάσουν την πρωτοβουλία στην 
ακρόαση αυτή·
_____________
1 ΕΕ L 65 της 11.03.11, σ. 1.

Or. en

Τροπολογία 16
Stanimir Ilchev

Κανονισμός του Κοινοβουλίου
Άρθρο 197 α (νέο) – παράγραφοι 1 έως 4 (νέες)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Άρθρο 197α
Δημόσια ακρόαση σχετικά με την 

πρωτοβουλία πολιτών
1. Ο αρμόδιος για τις πρωτοβουλίες 
πολιτών αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου 
διασφαλίζει, εξ ονόματος του Προέδρου, 
τη σύνδεση με τους πολίτες, τις 
αντιπροσωπευτικές ενώσεις και την 
κοινωνία των πολιτών για θέματα 
σχετικά με τις πρωτοβουλίες των 
πολιτών.
2. Η Διάσκεψη των προέδρων των 
επιτροπών διασφαλίζει τον συντονισμό 
των δημοσίων ακροάσεων που 
προβλέπονται στο άρθρο 11 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 
σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών1

Διασφαλίζει τη σύνδεση με την Επιτροπή 
και, ενδεχομένως, με άλλα θεσμικά και 
λοιπά όργανα της Ένωσης, ούτως ώστε η 
οργάνωση και η διεξαγωγή των 
δημοσίων ακροάσεων να γίνεται υπό 
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κατάλληλες και ομοιόμορφες συνθήκες.
Όταν η Διάσκεψη των προέδρων των 
επιτροπών εξετάζει θέμα που σχετίζεται 
με τις δημόσιες ακροάσεις, καλεί τον 
αρμόδιο για τις πρωτοβουλίες πολιτών 
αντιπρόεδρο του Κοινοβουλίου να 
συμμετέχει με συμβουλευτική 
αρμοδιότητα στις εργασίες της.
3. Όταν η Επιτροπή έχει δημοσιεύσει στο 
οικείο μητρώο πρωτοβουλία πολιτών 
σύμφωνα με το άρθρο 10, παράγραφος 1, 
στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
211/2011, το Κοινοβούλιο ή, κατά τις 
διακοπές της συνόδου, ο Πρόεδρος εξ 
ονόματος της Διάσκεψης των Προέδρων, 
διορίζει μόνιμη επιτροπή ως αρμόδια για 
τη διεξαγωγή δημόσιας ακρόασης.
Ο Πρόεδρος της Διάσκεψης των 
προέδρων των επιτροπών:
α) εξετάζει κατά πόσο οι διοργανωτές 
έχουν συναντήσει την Επιτροπή σε 
κατάλληλο επίπεδο, σύμφωνα με το 
άρθρο 10, παράγραφος 1, στοιχείο β) του 
κανονισμού,
β) κατόπιν αιτήσεως του προέδρου της 
αρμόδιας για θέματα που σχετίζονται με 
το αντικείμενο των αναφορών επιτροπής, 
μπορεί να επιτρέψει τη συμμετοχή μελών 
του Προεδρείου και συντονιστών της εν 
λόγω επιτροπής στη διοργάνωση της 
δημόσιας ακρόασης,
γ) εξασφαλίζει τη δέουσα συμμετοχή της 
Επιτροπής στη διοργάνωση της δημόσιας 
ακρόασης και την εκπροσώπησή της σε 
κατάλληλο επίπεδο, και
δ) καθορίζει, σε κοινή συμφωνία με τον 
πρόεδρο της αρμόδιας επί της ουσίας 
επιτροπής, κατάλληλη ημερομηνία για τη 
διοργάνωση της δημόσιας ακρόασης 
εντός τριών μηνών από την υποβολή της 
πρωτοβουλίας στην Επιτροπή σύμφωνα 
με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
211/2011.
4. Το άρθρο 23 παράγραφος 9 δεν 
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εφαρμόζεται σε περιπτώσεις τέτοιων 
δημοσίων ακροάσεων·
______________
1 ΕΕ L 65 της 11.03.11, σ. 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχει σαφής κανόνας που ορίζει τη διαδικασία βάσει της οποίας διορίζονται οι μόνιμες 
επιτροπές που θα είναι αρμόδιες για την εξέταση συγκεκριμένου ζητήματος. Η Διάσκεψη των 
προέδρων των επιτροπών είναι συμβουλευτικό σώμα και δεν αναφέρεται εν προκειμένω όπως 
είχε αρχικά προταθεί.

Τροπολογία 17
Andrew Duff

Κανονισμός του Κοινοβουλίου
Άρθρο 197 α (νέο) – παράγραφοι 1 έως 4 (νέες)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Άρθρο 197α
Δημόσια ακρόαση σχετικά με την 

πρωτοβουλία πολιτών
1. Όταν οι διοργανωτές επιτυχούς 
πρωτοβουλίας ευρωπαίων πολιτών 
ασκούν βάσει του άρθρου 11 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/20111 το 
δικαίωμά τους να παρουσιάζουν την 
πρωτοβουλία σε δημόσια ακρόαση, ο 
Πρόεδρος διορίζει επιτροπή που θα είναι 
αρμόδια για τη διοργάνωση της 
ακρόασης. Η εν λόγω επιτροπή είναι 
αρμόδια για όλες τις απαραίτητες επαφές 
με την Επιτροπή σχετικά με τη 
διοργάνωση της ακρόασης.
2. Τα άρθρα 50 και 51 εφαρμόζονται κατ’ 
αναλογία.
3. Η αρμόδια επιτροπή αναμένει μια 
υψηλή επιπέδου εκπροσώπηση της 
Επιτροπής στην ακρόαση. Καλεί επίσης, 
κατά περίπτωση, εκπροσώπους άλλων 
θεσμικών και λοιπών οργάνων, καθώς 
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και σχετικούς εκπροσώπους κοινωνικών 
εταίρων, ενδιαφερομένων ομάδων και 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
να συμμετάσχουν.
Στην περίπτωση όπου δύο ή 
περισσότερες πρωτοβουλίες ευρωπαίων 
πολιτών παρουσιάζουν ομοιότητες ως 
προς το θέμα τους, το Κοινοβούλιο και η 
Επιτροπή μπορούν να συμφωνήσουν να 
προτείνουν κοινή δημόσια ακρόαση.
4. Το Προεδρείο, σύμφωνα με τις 
λεπτομέρειες που έχουν συμφωνηθεί με 
την Επιτροπή, εγκρίνουν κανόνες που 
αφορούν οποιεσδήποτε δαπάνες·
__________________
1 ΕΕ L 65 της 11.03.11, σ. 1.

Or. en

Τροπολογία 18
Stanimir Ilchev

Κανονισμός του Κοινοβουλίου
Άρθρο 197 α (νέο) – παράγραφος 5 (νέα)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

5. Αν πληρούνται όλες οι απαιτήσεις, η 
δημόσια ακρόαση μπορεί να διεξαχθεί 
σύμφωνα με τη διαδικασία συνδεδεμένων 
επιτροπών βάσει του άρθρου 50 ή 
σύμφωνα με τη διαδικασία κοινών 
συνεδριάσεων των επιτροπών βάσει του 
άρθρου 51. Τα άρθρα 50 και 51 
εφαρμόζονται κατ’ αναλογία.
Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 50 
ή του άρθρου 51, η Διάσκεψη των 
προέδρων των επιτροπών μπορεί να 
καλέσει τον αρμόδιο για τις πρωτοβουλίες 
πολιτών αντιπρόεδρο του Κοινοβουλίου 
να προεδρεύσει της δημόσιας ακρόασης·

Or. en
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Τροπολογία 19
Stanimir Ilchev

Κανονισμός Κοινοβουλίου 
Άρθρο 197 α (νέο) – παράγραφος 5 α (νέα)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

5α. Σε περίπτωση σύγκρουσης 
αρμοδιοτήτων δύο ή περισσότερων 
μόνιμων επιτροπών, το ζήτημα της 
αρμοδιότητας παραπέμπεται στη 
Διάσκεψη των Προέδρων. Οι ειδικές 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 188 παράγραφος 2 εφαρμόζονται 
κατ’ αναλογία·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση που διοριστεί αρμόδια μια επιτροπή και είναι πιθανή η συμμετοχή δύο ή 
περισσότερων επιτροπών στην ακρόαση, απαιτείται η ρητή αναφορά του ζητήματος της 
σύγκρουσης αρμοδιοτήτων.

Τροπολογία 20
Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Άρθρο 197 α (νέο) – παράγραφος 6 (νέα) - υποπαράγραφος 1 (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

6. Η αρμόδια επιτροπή διοργανώνει τη 
δημόσια ακρόαση στο Κοινοβούλιο, κατά 
περίπτωση από κοινού με άλλα σχετικά 
θεσμικά και λοιπά όργανα που επιθυμούν 
να συμμετάσχουν και κατά τρόπο που να 
διασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή 
προβολή χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες 
τεχνολογίες πληροφοριών και 
επικοινωνιών·

Or. en
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Τροπολογία 21
Stanimir Ilchev

Κανονισμός του Κοινοβουλίου
Άρθρο 197 α (νέο) – παράγραφος 6 (νέα)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

6. Η πρωτοβουλία των πολιτών 
παρουσιάζεται, κατόπιν προσκλήσεως 
της αρμόδιας επιτροπής, από μια 
δεόντως εκπροσωπούμενη ομάδα των 
διοργανωτών που περιλαμβάνει μέλη της 
επιτροπής πολιτών η οποία προβλέπεται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 και/ή 
τουλάχιστον έναν υπεύθυνο επικοινωνίας 
όπως προβλέπεται επίσης σε αυτό.
Κάθε ενδιαφερόμενος βουλευτής μπορεί 
να συμμετάσχει στη δημόσια ακρόαση.
Κατά την έναρξη της δημόσιας 
ακρόασης, ο αρμόδιος για τις 
πρωτοβουλίες πολιτών αντιπρόεδρος του 
Κοινοβουλίου μπορεί να εκφωνήσει λόγο· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Στον κανονισμό δεν αναφέρεται τίποτα συγκεκριμένο σχετικά με την αντιπροσωπευτική φύση 
της «ομάδας» που παρουσιάζει την πρωτοβουλία στην ακρόαση. Αυτό το νομικό κενό θα 
μπορούσε να καλυφθεί από τον Κανονισμό. Το ζήτημα χρήζει διευκρίνισης ώστε, μεταξύ άλλων, 
να διευκρινιστεί ποιες πιθανές δαπάνες ενδέχεται να επιβαρύνουν το Κοινοβούλιο σχετικά με 
την ακρόαση.

Τροπολογία 22
Stanimir Ilchev

Κανονισμός του Κοινοβουλίου
Άρθρο α (νέο) – παράγραφος 6 α (νέα)
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία

6α. Κατά περίπτωση, της παρουσίασης 
έπεται εξέταση της πρωτοβουλίας βάσει 
ερωτηματολογίου που καταρτίζεται για 
κάθε περίπτωση χωριστά από την 
επιτροπή που έχει διοριστεί ως αρμόδια 
για τη διεξαγωγή της δημόσιας 
ακρόασης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρμόδια επιτροπή δεν θα πρέπει να συμμετέχει στη διαδικασία μόνο μέσω της διεξαγωγής της 
ακρόασης. Ωστόσο, η συμμετοχή της πρέπει να καταστεί σαφής και διαφανής κατά προτίμηση 
πριν από τη διεξαγωγή της ακρόασης μέσω της κατάρτισης ερωτηματολογίου. Το 
ερωτηματολόγιο πρέπει να περιλαμβάνει μια σειρά υποθεμάτων και ερωτήσεων από το 
ευρύτερο πλαίσιο του κύριου θέματος της πρωτοβουλίας.

Τροπολογία 23
Stanimir Ilchev

Κανονισμός του Κοινοβουλίου
Άρθρο 197 α (νέο) – παράγραφος 6 β (νέα)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

6β. Όσον αφορά την προετοιμασία του 
ερωτηματολογίου, η αρμόδια επί των 
αναφορών επιτροπή μπορεί να 
γνωμοδοτήσει σύμφωνα με το άρθρο 49. 
Η γνωμοδότηση αυτή περιέχει 
κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις 
σχετικά με το πώς θα εξετασθεί 
λεπτομερώς το αντικείμενο της υπό 
εξέταση πρωτοβουλίας ευρωπαίων 
πολιτών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται η ειδική (αλλά προαιρετική) συμμετοχή της Επιτροπής Αναφορών. Η συμμετοχή της 
μόνο θετικά θα μπορούσε να συμβάλει στην πρωτοβουλία. Η τεχνογνωσία των μελών της 



AM\897392EL.doc 29/32 PE486.111v01-00

EL

Επιτροπής Αναφορών μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμη για τη σωστή διεξαγωγή της 
ακρόασης.

Τροπολογία 24
Andrew Duff

Κανονισμός του Κοινοβουλίου
Άρθρο 203 α – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

1. Όταν το Κοινοβούλιο πληροφορείται 
ότι η Επιτροπή έχει κληθεί να υποβάλει 
νομοθετική πρόταση σύμφωνα με το 
άρθρο 11 παράγραφος 4 της Συνθήκης 
για την ΕΕ, η Επιτροπή Αναφορών 
εξετάζει εάν η συγκεκριμένη πρόταση 
μπορεί να επηρεάσει τις εργασίες της και, 
ενδεχομένως, ενημερώνει σχετικά τους 
αναφέροντες, οι οποίοι έχουν υποβάλει 
αναφορές επί συναφών ζητημάτων·

1. Όταν οι διοργανωτές μιας 
εγγεγραμμένης στο γενικό πρωτόκολλο 
πρωτοβουλίας ευρωπαίων πολιτών δεν 
καταφέρουν να συγκεντρώσουν τον 
απαιτούμενο αριθμό υπογραφών, η 
αρμόδια επί των αναφορών επιτροπή 
μπορεί να αποφασίσει να απευθυνθεί 
στους διοργανωτές με σκοπό την εξέταση 
της ανεπιτυχούς πρωτοβουλίας·

Or. en

Τροπολογία 25
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

Κανονισμός του Κοινοβουλίου
Άρθρο 203 α – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

1. Όταν το Κοινοβούλιο πληροφορείται ότι 
η Επιτροπή έχει κληθεί να υποβάλει 
νομοθετική πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 
11 παράγραφος 4 της Συνθήκης για την 
ΕΕ, η Επιτροπή Αναφορών εξετάζει εάν η 
συγκεκριμένη πρόταση μπορεί να 
επηρεάσει τις εργασίες της και, 
ενδεχομένως, ενημερώνει σχετικά τους 
αναφέροντες, οι οποίοι έχουν υποβάλει 
αναφορές επί συναφών ζητημάτων.

1. Όταν το Κοινοβούλιο πληροφορείται ότι 
η Επιτροπή έχει κληθεί να υποβάλει 
νομοθετική πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 
11 παράγραφος 4 της Συνθήκης για την ΕΕ 
και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 211/2011, η 
αρμόδια επί των αναφορών επιτροπή
εξετάζει εάν η συγκεκριμένη πρόταση 
μπορεί να επηρεάσει τις εργασίες της και, 
ενδεχομένως, ενημερώνει σχετικά τους 
αναφέροντες, οι οποίοι έχουν υποβάλει 
αναφορές επί συναφών ζητημάτων. Οι 
πρωτοβουλίες πολιτών που έχουν 
καταχωρισθεί σύμφωνα με το άρθρο 4 
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του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 αλλά 
δεν μπορούν να υποβληθούν στην 
Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 9 του εν 
λόγω κανονισμού, δεδομένου ότι δεν 
πληρούνται όλες οι σχετικές διαδικασίες 
και προϋποθέσεις που προβλέπονται στον 
κανονισμό, εξετάζονται από την 
Επιτροπή Αναφορών σύμφωνα με τα 
άρθρα 201, 202 και 203·

Or. en

Τροπολογία 26
Erminia MazzoniΕξ ονόματος της Επιτροπής Αναφορών

Κανονισμός του Κοινοβουλίου
Άρθρο 203 α – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

1. Όταν το Κοινοβούλιο πληροφορείται ότι 
η Επιτροπή έχει κληθεί να υποβάλει 
νομοθετική πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 
11 παράγραφος 4 της Συνθήκης για την 
ΕΕ, η Επιτροπή Αναφορών εξετάζει εάν η 
συγκεκριμένη πρόταση μπορεί να 
επηρεάσει τις εργασίες της και, 
ενδεχομένως, ενημερώνει σχετικά τους 
αναφέροντες, οι οποίοι έχουν υποβάλει 
αναφορές επί συναφών ζητημάτων·

1. Όταν το Κοινοβούλιο πληροφορείται ότι 
η Επιτροπή έχει κληθεί να υποβάλει 
νομοθετική πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 
11 παράγραφος 4 της Συνθήκης για την ΕΕ 
και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 211/2011, η 
Επιτροπή Αναφορών και Δικαιωμάτων 
των Πολιτών εξετάζει εάν η συγκεκριμένη 
πρόταση μπορεί να επηρεάσει τις εργασίες 
της και, ενδεχομένως, ενημερώνει σχετικά 
τους αναφέροντες, οι οποίοι έχουν 
υποβάλει αναφορές επί συναφών 
ζητημάτων·

Or. en

Τροπολογία 27
Stanimir Ilchev

Κανονισμός του Κοινοβουλίου
Άρθρο 203 α 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Όταν το Κοινοβούλιο πληροφορείται ότι η Όταν το Κοινοβούλιο πληροφορείται ότι η 
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Επιτροπή έχει κληθεί να υποβάλει 
νομοθετική πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 
11 παράγραφος 4 της Συνθήκης για την 
ΕΕ, η Επιτροπή Αναφορών εξετάζει εάν η 
συγκεκριμένη πρόταση μπορεί να 
επηρεάσει τις εργασίες της και, 
ενδεχομένως, ενημερώνει σχετικά τους 
αναφέροντες, οι οποίοι έχουν υποβάλει 
αναφορές επί συναφών ζητημάτων.

Επιτροπή έχει κληθεί να υποβάλει 
νομοθετική πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 
11 παράγραφος 4 της Συνθήκης για την ΕΕ 
και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 211/2011, η 
αρμόδια επί των αναφορών επιτροπή
εξετάζει εάν η συγκεκριμένη πρόταση 
μπορεί να επηρεάσει τις εργασίες της και, 
ενδεχομένως, ενημερώνει σχετικά τους 
αναφέροντες, οι οποίοι έχουν υποβάλει 
αναφορές επί συναφών ζητημάτων.

Οι πρωτοβουλίες πολιτών που έχουν 
καταχωρισθεί σύμφωνα με το άρθρο 4 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 αλλά 
δεν μπορούν να υποβληθούν στην 
Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 9 του εν 
λόγω κανονισμού δεδομένου ότι δεν 
πληρούνται όλες οι σχετικές διαδικασίες 
και προϋποθέσεις που προβλέπονται στον 
κανονισμό, εξετάζονται από την 
Επιτροπή Αναφορών σύμφωνα με τα
άρθρα 201, 202 και 203.
Κατά περίπτωση, η αρμόδια επιτροπή 
μπορεί να εγκρίνει ψήφισμα βάσει 
έκθεσης πρωτοβουλίας σύμφωνα με το 
άρθρο 48 ζητώντας από την Επιτροπή 
βάσει του άρθρου 42 του κανονισμού και 
του άρθρου 225 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 
υποβολή κατάλληλης πρότασης για 
έγκριση νέας πράξης ή την τροποποίηση 
ήδη υπάρχουσας πράξης. Η αίτηση της 
επιτροπής βασίζεται αποκλειστικά στις 
γενικές ιδέες και αρχές που προβλέπονται 
στην υπό εξέταση πρωτοβουλία πολιτών.
Οι εκθέσεις πρωτοβουλίας βάσει 
πρωτοβουλίας πολιτών δεν υπόκεινται 
στις ποσοστώσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2 του 
παραρτήματος XVIII·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν μια πρωτοβουλία πολιτών δεν πληροί κάποια από τις απαιτήσεις που προβλέπονται στον 
κανονισμό, ενώ αντιπροσωπεύει ευρωπαϊκό ζήτημα καίριας σημασίας, το Κοινοβούλιο έχει 
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υποχρέωση όχι μόνο να εξετάσει αναλυτικά την πρωτοβουλία, αλλά και να ασκήσει την 
αρμοδιότητά του σύμφωνα με το άρθρο 225 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.


