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ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. …/... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 11.7.2013 

για την αντικατάσταση των παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
211/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την 

πρωτοβουλία πολιτών 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ 
1. Τροπολογία του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 σχετικά με 

την πρωτοβουλία πολιτών: 

Στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών 
(εφεξής ο «κανονισμός») αναφέρονται οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχουν οι 
διοργανωτές μιας προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών για την καταχώρισή της από την 
Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού. 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού, η Επιτροπή καταχωρίζει μια 
προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 

«α) έχει συσταθεί η επιτροπή πολιτών και έχουν ορισθεί τα πρόσωπα επικοινωνίας σύμφωνα 
με το άρθρο 3 παράγραφος 2· 

β) η προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών δεν ευρίσκεται καταφανώς εκτός του πλαισίου των 
αρμοδιοτήτων της Επιτροπής να υποβάλλει πρόταση για την έκδοση νομικής πράξης της 
Ένωσης για την εφαρμογή των συνθηκών· 

γ) η προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών δεν είναι κατάφωρα καταχρηστική, επιπόλαια ή 
κακόβουλη και 

δ) η προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών δεν αντίκειται προφανώς στις αξίες της Ένωσης 
όπως αυτές ορίζονται με το άρθρο 2 ΣΕΕ.» 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 του κανονισμού, η Επιτροπή δύναται να ζητά από 
τους διοργανωτές να παρέχουν τις δέουσες αποδείξεις περί του ότι πληρούνται οι 
προϋποθέσεις για την επιτροπή πολιτών που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 
3. 

Η Επιτροπή, για να επαληθεύσει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 2 στοιχείο α), ζητά επί του παρόντος από τους διοργανωτές των προτεινόμενων 
πρωτοβουλιών πολιτών να παρέχουν, το συντομότερο δυνατόν από την παραλαβή της 
αίτησης καταχώρισης, έγγραφα που επιβεβαιώνουν το όνομα, τη διεύθυνση, την υπηκοότητα 
και την ημερομηνία γεννήσεως των επτά μελών της επιτροπής πολιτών. Για τη διευκόλυνση 
της εν λόγω διαδικασίας, σύμφωνα με την παρούσα κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, τα έγγραφα 
πρέπει να παρέχονται ως μέρος της αίτησης καταχώρισης. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται 
ότι οι διοργανωτές είναι πλήρως ενημερωμένοι για τις υποχρεώσεις τους πριν από την 
υποβολή της αίτησης καταχώρισης, εξασφαλίζεται η βέλτιστη αξιοποίηση της δίμηνης 
περιόδου που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού, κατά τη διάρκεια της 
οποίας η Επιτροπή πρέπει να λάβει απόφαση σχετικά με τις αιτήσεις καταχώρισης, και 
μειώνεται η πιθανότητα απόρριψης αιτήσεων καταχώρισης για τον λόγο ότι η επιτροπή 
πολιτών δεν έχει συσταθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού.  

Επιπλέον, η πείρα έχει δείξει ότι οι αριθμοί τηλεφώνου των προσώπων επικοινωνίας της 
επιτροπής πολιτών (του εκπροσώπου και του αναπληρωτή) είναι απαραίτητοι για τη 
διασφάλιση της δέουσας διοικητικής επεξεργασίας των αιτήσεων καταχώρισης. Με τους 
αριθμούς τηλεφώνου διευκολύνεται επίσης η επικοινωνία μεταξύ των διοργανωτών και των 
υπηρεσιών της Επιτροπής καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας της πρωτοβουλίας πολιτών. 

2. Τροπολογία του παραρτήματος ΙΙΙ του κανονισμού: 
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Το άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού αναφέρει ότι οι διοργανωτές των πρωτοβουλιών 
πολιτών χρησιμοποιούν μόνο έντυπα που ακολουθούν τα υποδείγματα του παραρτήματος ΙΙΙ 
του κανονισμού για τη συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης από τους υπογράφοντες. 

Σύμφωνα με τα εν λόγω έντυπα, οι υπογράφοντες οφείλουν να παρέχουν διαφορετικά 
δεδομένα ανάλογα με το κράτος μέλος καταγωγής τους. Τα δεδομένα αυτά αντιστοιχούν στα 
στοιχεία που χρειάζονται τα κράτη μέλη για την επαλήθευση των δηλώσεων υποστήριξης, 
σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού.  

Οι τροπολογίες στο παράρτημα ΙΙΙ μπορούν να εγκριθούν από την Επιτροπή, μέσω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων εντός του πεδίου εφαρμογής των σχετικών διατάξεων του 
κανονισμού και λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που διαβιβάζουν στην Επιτροπή τα 
κράτη μέλη, όπως ορίζεται στην αιτιολογική σκέψη 12 του κανονισμού.  

Η Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση της παρούσας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης για την 
τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙΙ έπειτα από αιτήματα που έλαβε από έξι κράτη μέλη 
σχετικά με τις αντίστοιχες απαιτήσεις τους: 

- Το Λουξεμβούργο ζήτησε τη διαγραφή του προσωπικού αριθμού ταυτότητας από τα 
απαιτούμενα δεδομένα του. Κατά συνέπεια, το Λουξεμβούργο διαγράφεται από το μέρος Β 
του παραρτήματος ΙΙΙ και προστίθεται στο μέρος Α, το οποίο αφορά τα κράτη μέλη που δεν 
απαιτούν την παροχή προσωπικού αριθμού ταυτότητας/αριθμού προσωπικού εγγράφου 
ταυτότητας. Αυτό συνεπάγεται επίσης ότι, για την επαλήθευση των δηλώσεων υποστήριξης, 
το Λουξεμβούργο απαιτεί την ημερομηνία γεννήσεως και τη διεύθυνση των υπογραφόντων 
αντί του προσωπικού τους αριθμού ταυτότητας. 

- Οι Κάτω Χώρες αιτήθηκαν να προστεθεί η δυνατότητα των ολλανδών υπηκόων που 
κατοικούν εκτός της χώρας να χρησιμοποιούν το έντυπο δήλωσης υποστήριξης των Κάτω 
Χωρών.  

- Η Ισπανία αιτήθηκε τη διαγραφή της παροχής διεύθυνσης μόνιμης κατοικίας από τα 
απαιτούμενα δεδομένα της και την προσθήκη της ημερομηνίας γεννήσεως των 
υπογραφόντων. Επιπλέον, η Ισπανία ζήτησε να προστεθεί ο προσωπικός αριθμός ταυτότητας 
στον οικείο κατάλογο προσωπικών αριθμών ταυτότητας/αριθμών εγγράφων ταυτότητας που 
παρατίθεται στο μέρος Γ του παραρτήματος ΙΙΙ.  

- Η Γαλλία αιτήθηκε ο κατάλογός της με τα προσωπικά έγγραφα ταυτότητας που παρατίθεται 
στο μέρος Γ του παραρτήματος ΙΙΙ να περιοριστεί στο διαβατήριο και στο εθνικό δελτίο 
ταυτότητας και να προστεθεί ο τόπος γεννήσεως στα απαιτούμενα δεδομένα της.  

- Η Ιρλανδία ζήτησε να διαγραφεί ο τόπος γεννήσεως από τα απαιτούμενα δεδομένα της. 

- Η Σλοβενία αιτήθηκε το δελτίο ταυτότητας και το διαβατήριο, που περιλαμβάνονται στον 
κατάλογο με τους προσωπικούς αριθμούς ταυτότητας/αριθμούς εγγράφου ταυτότητας και 
παρατίθεται στο μέρος Γ του παραρτήματος ΙΙΙ, να αντικατασταθούν από τον προσωπικό 
αριθμό ταυτότητας (enotna matična številka občana).  

Επιπλέον, διορθώθηκαν ορισμένες ανακρίβειες στην περιγραφή των προσωπικών αριθμών 
ταυτότητας/ αριθμών εγγράφων ταυτότητας που ζητούν η Ρουμανία και η Σουηδία. 

Επίσης, με την παρούσα κατ’ εξουσιοδότηση πράξη πραγματοποιούνται βελτιώσεις όσον 
αφορά τη χρηστικότητα του εντύπου με σκοπό αφενός τη διευκόλυνση της συμπλήρωσης των 
εντύπων από τους υπογράφοντες και, αφετέρου, την επαλήθευση από τα κράτη μέλη των 
δηλώσεων υποστήριξης σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού. Οι βελτιώσεις αυτές δεν 
μεταβάλλουν τα δεδομένα που πρέπει να παρέχονται για τη συμπλήρωση του εντύπου 
δήλωσης υποστήριξης. 
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Οι βελτιώσεις που είναι κοινές στα μέρη Α και Β του παραρτήματος ΙΙΙ έχουν ως εξής: 

Πρώτον, με υποσημείωση διευκρινίζεται ότι το έντυπο εκτυπώνεται σε μία σελίδα, αλλά ότι 
οι διοργανωτές μπορούν να χρησιμοποιούν σελίδα διπλής όψεως. 

Για να διευκρινιστεί ότι δεν απαιτείται η συμπλήρωση όλων των πεδίων από όλα τα κράτη 
μέλη, αντικαθίσταται η φράση «Όλα τα πεδία στο ανά χείρας έντυπο είναι υποχρεωτικά και 
πρέπει να συμπληρωθούν» με τη φράση «Εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά, όλα τα πεδία στο 
ανά χείρας έντυπο είναι υποχρεωτικά».  

Για λόγους σαφήνειας, ιδίως έναντι των υπογραφόντων, ο όρος «Ευρωπαϊκή» προστέθηκε 
στον όρο «Επιτροπή» στους ακόλουθους τίτλους πεδίων: «Αριθμός μητρώου της Επιτροπής» 
και «Ηλεκτρονική διεύθυνση της παρούσας προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών στο 
μητρώο της Επιτροπής». 

Προκειμένου να μην αναφέρονται δύο φορές σε κάθε έντυπο τα ονόματα του εκπροσώπου 
και του αναπληρωτή της οργανωτικής επιτροπής πολιτών, τα πεδία «Ονόματα των 
διοργανωτών» και «Ονόματα και ηλεκτρονικές διευθύνσεις των προσώπων επικοινωνίας» 
αντικαθίστανται από τα πεδία «Ονόματα και ηλεκτρονικές διευθύνσεις των καταχωρισμένων 
προσώπων επικοινωνίας» και «Ονόματα των λοιπών καταχωρισμένων διοργανωτών» 
αντιστοίχως. 

Με μια πρόσθετη οδηγία αναφέρεται ότι τα πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν από τους 
υπογράφοντες συμπληρώνονται «ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ» ώστε οι πληροφορίες που 
παρέχονται να είναι ευανάγνωστες.  

Επιπλέον, ο τίτλος του πεδίου «Μόνιμη κατοικία» αντικαθίσταται από τον τίτλο «Τόπος 
διαμονής» για τη διασφάλιση της συνοχής μεταξύ των μερών Β και Γ του εντύπου.  

Η πρόταση «Με την παρούσα βεβαιώνω ότι οι πληροφορίες που παρέχω στο παρόν έντυπο 
είναι ορθές και ότι έχω υποστηρίξει την παρούσα προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών μόνο 
μία φορά» αντικαθίσταται από την πρόταση «Με την παρούσα βεβαιώνω ότι οι πληροφορίες 
που παρέχω στο παρόν έντυπο είναι ορθές και ότι δεν έχω υποστηρίξει ήδη την παρούσα 
προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών». 

Καθίσταται σαφές ότι η υπογραφή είναι υποχρεωτική, εκτός εάν η δήλωση υποστήριξης 
υποβάλλεται «μέσω επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011». 

Μόνο στο μέρος Β: 

- ο τίτλος της έκτης στήλης του πίνακα αντικαθίσταται από την ακόλουθη φράση 
προκειμένου να διευκρινιστεί ότι δεν είναι απαραίτητο να αναφέρεται το είδος του εγγράφου 
κατά τη συμπλήρωση του προσωπικού αριθμού ταυτότητας: 

«ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ/ 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ» 

- στην υποσημείωση που αφορά την τέταρτη στήλη («ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ 
ΓΕΝΝΗΣΗΣ») καθίσταται σαφές ότι οι υπογράφοντες από τα κράτη μέλη που δεν 
αναφέρονται στην υποσημείωση δεν χρειάζεται να συμπληρώσουν τη στήλη αυτή.  

Στο μέρος Γ, διευκρινίζονται οι τίτλοι των σημείων 1 και 2.  

Οι διοργανωτές αρκετών προτεινόμενων πρωτοβουλιών πολιτών που έχουν καταχωριστεί από 
την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού βρίσκονται επί του παρόντος στη 
διαδικασία συγκέντρωσης των δηλώσεων υποστήριξης, σύμφωνα με το άρθρο 5 του 
κανονισμού. Προκειμένου να ληφθεί αυτό υπόψη, η παρούσα κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 
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ορίζει ότι οι εν λόγω διοργανωτές μπορούν να χρησιμοποιούν τόσο τα τρέχοντα έντυπα όσο 
και τα τροποποιημένα διά της παρούσας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης έντυπα, έως το πέρας 
της περιόδου συγκέντρωσης των δηλώσεων υποστήριξης για την προτεινόμενη πρωτοβουλία 
πολιτών που διοργανώνουν. 

2. ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 
Δεν κρίθηκε απαραίτητη η διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης για τους εξής λόγους: 

- οι προσαρμογές στο παράρτημα ΙΙ είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση της δέουσας 
διοικητικής επεξεργασίας των αιτήσεων καταχώρισης από την Επιτροπή και για την παροχή 
διευκρινίσεων σχετικά με την ήδη υπάρχουσα πρακτική που έχει εγκριθεί σύμφωνα με το 
άρθρο 3 παράγραφος 3 του κανονισμού, βάσει του οποίου παρέχεται η δυνατότητα στην 
Επιτροπή να επαληθεύει ότι πληρούνται τα κριτήρια καταχώρισης που καθορίζονται στον 
κανονισμό.  

- οι τροποποιήσεις στο παράρτημα ΙΙΙ, τις οποίες αιτήθηκαν τα κράτη μέλη, είναι απαραίτητες 
για να αποτυπωθεί το γεγονός ότι η παροχή προσωπικών δεδομένων από τους υπογράφοντες, 
συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού αριθμού ταυτότητας ή αριθμού προσωπικού 
εγγράφου ταυτότητας, πρέπει να απαιτείται στον βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για να 
καταστεί δυνατή η επαλήθευση των δηλώσεων υποστήριξης από τα κράτη μέλη, σύμφωνα με 
το εθνικό δίκαιο και την εθνική πρακτική και λαμβάνοντας πλήρως υπόψη την αρχή 
σύμφωνα με την οποία τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να είναι κατάλληλα, συναφή και όχι 
υπερβολικά σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται (αιτιολογική σκέψη 13 
του κανονισμού). 

- συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις τις οποίες αιτήθηκαν η Ισπανία (όσον αφορά την προσθήκη 
του προσωπικού αριθμού ταυτότητας) και οι Κάτω Χώρες επεκτείνουν τη δυνατότητα 
υποστήριξης πρωτοβουλιών από πολίτες της Ένωσης που κατοικούν εκτός της χώρας 
καταγωγής τους, γεγονός που βελτιώνει την εφαρμογή του κανονισμού χωρίς να επηρεάζει 
οιοδήποτε άλλο στοιχείο του. 

- τα στοιχεία χρηστικότητας που εισάγονται στο παράρτημα ΙΙΙ δεν μπορούν παρά να 
θεωρηθούν βελτιώσεις από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη: τους υπογράφοντες, τους 
διοργανωτές των πρωτοβουλιών και τις αρχές των κρατών μελών που είναι αρμόδιες για την 
επαλήθευση των δηλώσεων υποστήριξης. Οι εν λόγω τροποποιήσεις προτείνονται χάριν της 
πείρας που αποκτήθηκε από τις πρώτες πρωτοβουλίες. 

Η γνώμη των κρατών μελών ζητήθηκε μέσω της ομάδας εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής 
σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών. Οι απόψεις τους ελήφθησαν υπόψη στην παρούσα κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη.  

3. ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ 
Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει, μέσω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 17 και με την επιφύλαξη των όρων των 
άρθρων 18 και 19, τροποποιήσεις των παραρτημάτων του παρόντος κανονισμού, εντός του 
πεδίου εφαρμογής των σχετικών διατάξεων του παρόντος κανονισμού. 

Στην αιτιολογική σκέψη 12 του κανονισμού ορίζεται ότι θα πρέπει να δοθεί στην Επιτροπή η 
εξουσία να τροποποιεί το παράρτημα ΙΙΙ, λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που της 
διαβιβάζουν τα κράτη μέλη.  

Στην αιτιολογική σκέψη 13 του κανονισμού ορίζεται ότι, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή 
σύμφωνα με την οποία τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να είναι κατάλληλα, συναφή και όχι 
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υπερβολικά σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται, η παροχή προσωπικών 
δεδομένων απαιτείται στον βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για να καταστεί δυνατή η 
επαλήθευση των δηλώσεων υποστήριξης από τα κράτη μέλη, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο 
και την εθνική πρακτική. 

Δεδομένης της ανάγκης προσαρμογής του παραρτήματος ΙΙ για τη διευκόλυνση της 
διαδικασίας καταχώρισης, και σε συνέχεια των έξι αιτημάτων για τροποποιήσεις του 
παραρτήματος ΙΙΙ που έλαβε από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού, η 
Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση της παρούσας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης. 
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ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. …/... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 11.7.2013 

για την αντικατάσταση των παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
211/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την 

πρωτοβουλία πολιτών 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 211/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών1, και ιδίως 
το άρθρο 16 αυτής, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 προβλέπει ότι οι 
διοργανωτές μιας προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών οφείλουν να καταχωρίσουν 
την πρωτοβουλία στην Επιτροπή, παρέχοντας τις πληροφορίες στις οποίες αναφέρεται 
το παράρτημα ΙΙ του εν λόγω κανονισμού.  

(2) Οι πληροφορίες του παραρτήματος ΙΙ πρέπει να τροποποιηθούν για να διευκολυνθεί η 
επαλήθευση από την Επιτροπή ότι πληρούνται τα κριτήρια καταχώρισης που 
αναφέρονται στο στοιχείο α) του άρθρου 4 παράγραφος 2, να εξασφαλιστεί η δέουσα 
διοικητική επεξεργασία των αιτήσεων καταχώρισης και να διευκολυνθεί η 
επικοινωνία μεταξύ των διοργανωτών και της Επιτροπής καθ’ όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας της πρωτοβουλίας πολιτών. 

(3) Έξι κράτη μέλη ζήτησαν τροποποιήσεις επί των δεδομένων που ζητούνται στα έντυπα 
που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011. 

(4) Η Επιτροπή έχει την εξουσία τροποποίησης των παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ του 
κανονισμού σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ. Όσον αφορά το παράρτημα ΙΙΙ, η 
Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις πληροφορίες που διαβιβάζονται σε αυτήν 
από τα κράτη μέλη. 

(5) Αρκετοί διοργανωτές πρωτοβουλιών που έχουν καταχωριστεί από την Επιτροπή 
βρίσκονται επί του παρόντος στη διαδικασία συγκέντρωσης των δηλώσεων 
υποστήριξης σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 και είναι 
αναγκαίο να τους παρασχεθεί η δυνατότητα να χρησιμοποιούν τόσο τα έντυπα που 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού όσο και τις 
προηγούμενες εκδόσεις τους,  

                                                 
1 ΕΕ L 65 της 11.3.2011, σ. 1.  



EL 8   EL 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 211/2011 τροποποιείται ως εξής: 

α) Το παράρτημα ΙΙ αντικαθίσταται από το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα Ι του 
παρόντος κανονισμού. 

β) Το παράρτημα ΙΙΙ αντικαθίσταται από το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙ του 
παρόντος κανονισμού. 

Άρθρο 2 
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Η χρήση των εντύπων που ακολουθούν τα υποδείγματα του παραρτήματος ΙΙΙ του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 στην έκδοση που ίσχυε πριν από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού μπορεί να συνεχιστεί για τη συγκέντρωση των δηλώσεων υποστήριξης 
από υπογράφοντες για τις προτεινόμενες πρωτοβουλίες πολιτών που καταχωρίσθηκαν 
σύμφωνα με το άρθρο 4. 

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε 
κράτος μέλος. 

Βρυξέλλες, 11.7.2013 

 Για την Επιτροπή 
 Πρόεδρος 
 José Manuel BARROSO 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 

1. Ο τίτλος της προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών, ο οποίος δεν πρέπει να υπερβαίνει 
τους 100 χαρακτήρες. 

2. Το αντικείμενο, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 200 χαρακτήρες. 

3. Περιγραφή των στόχων της προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών για την οποία καλείται 
να αναλάβει δράση η Επιτροπή, η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 500 χαρακτήρες. 

4. Οι διατάξεις των συνθηκών που θεωρούνται από τους διοργανωτές σχετικές με την 
προτεινόμενη δράση. 

5. Τα πλήρη ονόματα, οι ταχυδρομικές διευθύνσεις, οι υπηκοότητες και οι ημερομηνίες 
γεννήσεως των επτά μελών της επιτροπής πολιτών, με ειδική αναφορά του εκπροσώπου και 
του αναπληρωτή, καθώς και των ηλεκτρονικών διευθύνσεων και των αριθμών τηλεφώνου 
τους1. 

6. Τα έγγραφα που αποδεικνύουν τα πλήρη ονόματα, τις διευθύνσεις, τις υπηκοότητες και τις 
ημερομηνίες γεννήσεως καθενός από τα επτά μέλη της επιτροπής πολιτών.  

7. Όλες οι πηγές στήριξης και χρηματοδότησης της προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών 
κατά τον χρόνο της καταχώρισης. 

Οι διοργανωτές δύνανται να παραθέσουν σε παράρτημα περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με το αντικείμενο, τους στόχους και το πλαίσιο της προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών. 
Μπορούν επίσης, αν το επιθυμούν, να υποβάλουν σχέδιο νομικής πράξης.» 

                                                 
1 Δήλωση περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής: σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, τα υποκείμενα των δεδομένων ενημερώνονται σχετικά με το ότι αυτά τα προσωπικά δεδομένα 
συγκεντρώνονται από την Επιτροπή σε σχέση με τη διαδικασία της προτεινόμενης πρωτοβουλίας των πολιτών. Μόνο τα πλήρη ονόματα 
των διοργανωτών, οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των προσώπων επικοινωνίας και οι πληροφορίες σχετικά με τις πηγές στήριξης και 
χρηματοδότησης θα τίθενται στη διάθεση του κοινού μέσω του επιγραμμικού μητρώου της Επιτροπής. Τα υποκείμενα των δεδομένων 
δικαιούνται να αντιτάσσονται στη δημοσίευση προσωπικών δεδομένων τους για επιτακτικούς και σύννομους λόγους σχετικούς με την 
προσωπική τους κατάσταση και να ζητούν τη διόρθωση αυτών των δεδομένων ανά πάσα στιγμή και τη διαγραφή τους από το 
επιγραμμικό μητρώο της Επιτροπής μετά την παρέλευση δύο ετών από την ημερομηνία καταχώρισης της προτεινόμενης πρωτοβουλίας 
πολιτών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ –ΜΕΡΟΣ Α1 
(για τα κράτη μέλη που δεν απαιτούν την παροχή προσωπικού αριθμού ταυτότητας/αριθμού προσωπικού εγγράφου ταυτότητας) 

Εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά, όλα τα πεδία στο ανά χείρας έντυπο είναι υποχρεωτικά. 
ΠΡΟΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ:  
1. Όλοι οι υπογράφοντες στο παρόν έντυπο είναι Σημειώστε μόνον ένα κράτος μέλος ανά κατάλογο. 

κάτοικοι:  IE UK 

κάτοικοι ή πολίτες: EE NL SK FI 

κάτοικοι ή πολίτες (πολίτες οι οποίοι διαμένουν εκτός της χώρας μόνον εφόσον έχουν ενημερώσει τις εθνικές αρχές τους για τον τόπο διαμονής 
τους): 

BE DK DE LU 

  

2. Αριθμός μητρώου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: 3. Ημερομηνία καταχώρισης:  
4. Ηλεκτρονική διεύθυνση της παρούσας προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών στο μητρώο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:  
5. Τίτλος της παρούσας προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών:  
6. Αντικείμενο:  
7. Κύριοι στόχοι:  
8. Ονόματα και ηλεκτρονικές διευθύνσεις των καταχωρισμένων προσώπων επικοινωνίας:  
9. Ονόματα των λοιπών καταχωρισμένων διοργανωτών:  
10. Ιστότοπος της παρούσας προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών (εάν υπάρχει):  

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ: 
«Με την παρούσα βεβαιώνω ότι οι πληροφορίες που παρέχω στο παρόν έντυπο είναι ορθές και ότι δεν έχω υποστηρίξει ήδη την παρούσα προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών.» 

ΠΛΗΡΕΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ2 ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
(οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη, χώρα)3 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΣ4 

ΓΕΝΝΗΣΗΣ 
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ5 

                                                 
1 Το έντυπο εκτυπώνεται σε μία σελίδα. Οι διοργανωτές μπορούν να χρησιμοποιούν σελίδα διπλής όψεως. 
2 Για τις Κάτω Χώρες και τη Σλοβακία, συμπληρώστε επίσης το γένος. 
3 Για τη Φινλανδία, συμπληρώστε μόνο τη χώρα μόνιμης κατοικίας. 
4 Για την Ιρλανδία, τη Φινλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, συμπληρώστε μόνο την ημερομηνία γέννησης. 
5 Η υπογραφή δεν είναι υποχρεωτική εάν το έντυπο υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011. 
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ήλωση περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής: Σύμφωνα με το άρθρο 10 της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένω
ροσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, τα παρεχόμενα σε αυτό το έντυπο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα τίθενται μόνο στη διάθεση των αρμόδιων αρχών για την επαλήθευση και την πιστοποίηση του αριθμο
γκυρων δηλώσεων υποστήριξης που ελήφθησαν για την παρούσα προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών (βλέπε άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με τη
ρωτοβουλία πολιτών) και, εάν χρειάζεται, θα τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας για σκοπούς δικαστικών ή διοικητικών διαδικασιών σε σχέση με την παρούσα προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών (βλέπε άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011). Τ
εδομένα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό. Τα υποκείμενα των δεδομένων δικαιούνται να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα τους. Όλες οι δηλώσεις υποστήριξης θα καταστρέφονται το αργότερο 18 μήνες από την ημερομην
αταχώρισης της προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών ή, στην περίπτωση διοικητικών ή δικαστικών διαδικασιών, το αργότερο μία εβδομάδα από την ημερομηνία ολοκλήρωσης των ανωτέρω διαδικασιών. 
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ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ –ΜΕΡΟΣ Β1 
(για τα κράτη μέλη που απαιτούν την παροχή προσωπικού ταυτότητας/αριθμού προσωπικού εγγράφου ταυτότητας) 

Εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά, όλα τα πεδία στο ανά χείρας έντυπο είναι υποχρεωτικά. 
ΠΡΟΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ: 

1. Όλοι οι υπογράφοντες που εμφαίνονται στο παρόν έντυπο διαθέτουν προσωπικούς αριθμούς ταυτότητας / αριθμούς προσωπικού εγγράφου ταυτότητας των κρατών: Σημειώστε μόνον ένα κράτος μέλος ανά  
 BG  CZ EL  ES FR HR  IT CY  LV  LT  HU MT AT PL PT RO SI SE 

Βλέπε μέρος Γ για προσωπικούς αριθμούς ταυτότητας / αριθμούς προσωπικού εγγράφου ταυτότητας ένας εκ των οποίων πρέπει να δηλωθεί. 

2. Αριθμός μητρώου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: 3.Ημερομηνία καταχώρισης:  
4. Ηλεκτρονική διεύθυνση της παρούσας προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών στο μητρώο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:  
5. Τίτλος της παρούσας προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών:  
6. Αντικείμενο:  
7. Κύριοι στόχοι:  
8. Ονόματα και ηλεκτρονικές διευθύνσεις των καταχωρισμένων προσώπων επικοινωνίας:  
9. Ονόματα των λοιπών καταχωρισμένων διοργανωτών:  
10. Ιστότοπος της παρούσας προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών (εάν υπάρχει):  
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ: 
«Με την παρούσα βεβαιώνω ότι οι πληροφορίες που παρέχω στο παρόν έντυπο είναι ορθές και ότι δεν έχω υποστηρίξει ήδη την παρούσα προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών.» 

ΠΛΗΡΕΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ2 ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
(οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη, χώρα)3 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΣ 

ΓΕΝΝΗΣΗΣ4 
 

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ/
ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ5 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ6 

       
       
       

ήλωση περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής: Σύμφωνα με το άρθρο 10 της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένω
ροσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, τα παρεχόμενα σε αυτό το έντυπο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα τίθενται μόνο στη διάθεση των αρμόδιων αρχών για την επαλήθευση και την πιστοποίηση του αριθμο
γκυρων δηλώσεων υποστήριξης που ελήφθησαν για την παρούσα προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών (βλ. άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με τη
ρωτοβουλία πολιτών) και, εάν χρειάζεται, θα τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας για σκοπούς δικαστικών ή διοικητικών διαδικασιών σε σχέση με την παρούσα προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών (βλέπε άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011). Τ

                                                 
1 Το έντυπο εκτυπώνεται σε μία σελίδα. Οι διοργανωτές μπορούν να χρησιμοποιούν σελίδα διπλής όψεως. 
2 Για τη Βουλγαρία και την Ελλάδα, συμπληρώστε επίσης όνομα πατρός. Για την Ελλάδα και τη Λετονία, συμπληρώστε επίσης το γένος. 
3 Μόνο για τη Γαλλία, την Κροατία, την Ιταλία, την Αυστρία, την Πολωνία και τη Ρουμανία. 
4 Για την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Μάλτα, την Πορτογαλία και τη Ρουμανία, συμπληρώστε μόνο την ημερομηνία γέννησης. Για τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Λετονία, την Αυστρία, τη Σλοβενία και τη Σουηδία, συμπληρώστε και την 

ημερομηνία και τον τόπο γέννησης. Για κάθε άλλο κράτος μέλος, αφήστε το πεδίο κενό. 
5 Για ιταλικά έγγραφα ταυτότητας, συμπληρώστε επίσης την εκδούσα αρχή. 
6 Η υπογραφή δεν είναι υποχρεωτική εάν το έντυπο υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011. 
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εδομένα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό. Τα υποκείμενα των δεδομένων δικαιούνται να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα τους. Όλες οι δηλώσεις υποστήριξης θα καταστρέφονται το αργότερο 18 μήνες από την ημερομην
αταχώρισης της προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών ή, στην περίπτωση διοικητικών ή δικαστικών διαδικασιών, το αργότερο μία εβδομάδα από την ημερομηνία ολοκλήρωσης των ανωτέρω διαδικασιών. 
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ΜΕΡΟΣ Γ 

1. Απαιτήσεις των κρατών μελών που δεν απαιτούν την παροχή προσωπικού 
αριθμού ταυτότητας/αριθμού προσωπικού εγγράφου ταυτότητας (έντυπο 
δήλωσης υποστήριξης — Μέρος Α): 

Κράτος μέλος Υπογράφοντες που υποβάλλουν το έντυπο δήλωσης υποστ

Βέλγιο - διαμένοντες στο Βέλγιο 

- Βέλγοι πολίτες οι οποίοι διαμένουν εκτός της χώρα
αρχές για τον τόπο διαμονής τους| 

Δανία - διαμένοντες στη Δανία 

- Δανοί πολίτες οι οποίοι διαμένουν εκτός της χώρας, εφ
τους για τον τόπο διαμονής τους 

Γερμανία - διαμένοντες στη Γερμανία 

- Γερμανοί πολίτες οι οποίοι διαμένουν εκτός της χώρ
αρχές τους για τον τόπο διαμονής τους 

Εσθονία - διαμένοντες στην Εσθονία 

- Εσθονοί πολίτες διαμένοντες εκτός της χώρας 

Ιρλανδία - διαμένοντες στην Ιρλανδία 

Λουξεμβούργο - διαμένοντες στο Λουξεμβούργο 

- πολίτες του Λουξεμβούργου οι οποίοι διαμένουν εκτός
εθνικές αρχές τους για τον τόπο διαμονής τους 

Κάτω Χώρες - διαμένοντες στις Κάτω Χώρες 

- Ολλανδοί πολίτες διαμένοντες εκτός της χώρας  

Σλοβακία - διαμένοντες στη Σλοβακία 

- Σλοβάκοι πολίτες διαμένοντες εκτός της χώρας 

Φινλανδία - διαμένοντες στη Φινλανδία 

- Φινλανδοί πολίτες διαμένοντες εκτός της χώρας 

Ηνωμένο Βασίλειο - διαμένοντες στο Ηνωμένο Βασίλειο 
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2. Κατάλογος κρατών μελών που απαιτούν την παροχή προσωπικών αριθμών 
ταυτότητας/αριθμών προσωπικού εγγράφου ταυτότητας που προσδιορίζονται 
κατωτέρω και εκδίδονται από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος (έντυπο δήλωσης 
υποστήριξης — Μέρος Β): 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

– - Единен граждански номер (προσωπικός αριθμός) 

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

– - Občanský průkaz (εθνικό δελτίο ταυτότητας) 

– - Cestovní pas (διαβατήριο) 

ΕΛΛΑΔΑ 

– Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας 

– Διαβατήριο 

– Βεβαίωση εγγραφής πολιτών ΕΕ/Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη 
ΕΕ 

ΙΣΠΑΝΙΑ 

– Documento Nacional de Identidad (εθνικό δελτίο ταυτότητας) 

– Pasaporte (διαβατήριο) 

– Número de Identidad de Extranjero, de la tarjeta o certificado, correspondiente a la 
inscripción en el Registro Central de Extranjeros (αριθμός ταυτότητας αλλοδαπού 
(ΝΙΕ), του δελτίου ή πιστοποιητικού, που αντιστοιχεί στην καταχώριση στο κεντρικό 
μητρώο αλλοδαπών) 

ΓΑΛΛΙΑ 

– Passeport (διαβατήριο) 

– Carte nationale d'identité (εθνικό δελτίο ταυτότητας) 

ΚΡΟΑΤΙΑ 

– Osobni identifikacijski broj (προσωπικός αριθμός ταυτότητας) 

ΙΤΑΛΙΑ 

– Passaporto (διαβατήριο), με συμπεριλαμβανόμενη την ένδειξη της εκδούσας αρχής 

– Carta d’identità (δελτίο ταυτότητας), με συμπεριλαμβανόμενη την ένδειξη της 
εκδούσας αρχής 

ΚΥΠΡΟΣ 

– Δελτίο Ταυτότητας (ημεδαπού ή μόνιμου κατοίκου) 

– Διαβατήριο 

ΛΕΤΟΝΙΑ 

– Personas kods (προσωπικός αριθμός ταυτότητας) 
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ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 

– Asmens kodas (προσωπικός αριθμός) 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 

– Szémelyazonosító igazolvány (δελτίο ταυτότητας) 

– Útlevél (διαβατήριο) 

– Személyi azonosító szám (személyi szám) (προσωπικός αριθμός μητρώου) 

ΜΑΛΤΑ 

– Karta tal-Identità (δελτίο ταυτότητας) 

ΑΥΣΤΡΙΑ 

– Reisepass (διαβατήριο) 

– Personalausweis (δελτίο ταυτότητας) 

ΠΟΛΩΝΙΑ 

– Numer ewidencyjny PESEL (αριθμός μητρώου PESEL) 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

– Bilhete de identidaded (δελτίο ταυτότητας) 

– Passaporte (διαβατήριο) 

– Cartão de Cidadão (δελτίο πολίτη) 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

– carte de identitate (δελτίο ταυτότητας) 

– pașaport (διαβατήριο) 

– certificat de înregistrare (πιστοποιητικό εγγραφής) 

– cartea de rezidență permanentă pentru cetățenii UE (άδεια μόνιμης διαμονής πολίτη 
ΕΕ) 

– Cod Numeric Personal (προσωπικός αριθμός μητρώου) 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 

– Enotna matična številka občana (προσωπικός αριθμός ταυτότητας) 

ΣΟΥΗΔΙΑ 

– Personnummer (προσωπικός αριθμός ταυτότητας)  

 


