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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Η συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει µια εντελώς νέα διάσταση συµµετοχικής 
δηµοκρατίας παράλληλα µε την έννοια της αντιπροσωπευτικής δηµοκρατίας που αποτελεί 
θεµέλιο της Ένωσης. Ενισχύει την ιθαγένεια της Ένωσης και αναγνωρίζει το δικαίωµα κάθε 
πολίτη να συµµετέχει στη δηµοκρατική ζωή της Ένωσης. Θεσπίζει τα βασικά πρότυπα του 
κοινωνικού διαλόγου στον οποίο πρέπει να ανταποκριθούν τα θεσµικά όργανα και 
κωδικοποιεί την ισχύουσα πρακτική της Επιτροπής να διεξάγει ευρείες δηµόσιες 
διαβουλεύσεις. Και, το σηµαντικότερο, εισάγει µια σηµαντική καινοτοµία στη δηµοκρατική 
λειτουργία της Ένωσης παρέχοντας το δικαίωµα πρωτοβουλίας των πολιτών βάσει του 
οποίου ένα εκατοµµύριο πολίτες µπορούν να καλούν την Επιτροπή να υποβάλλει ορισµένες 
νοµοθετικές προτάσεις. 

Η νέα αυτή διάταξη αποτελεί σηµαντικό βήµα προόδου στη δηµοκρατική ζωή της Ένωσης. 
Προσφέρει µια µοναδική ευκαιρία να προσεγγίσει η Ένωση τους πολίτες και να ενισχυθεί ο 
διασυνοριακός διάλογος σε θέµατα πολιτικής της ΕΕ, πράγµα που θα επιτρέπει σε πολίτες 
από διάφορες χώρες να προβαίνουν από κοινού σε µια συγκεκριµένη διεκδίκηση. 

Θα πρέπει ωστόσο να υπογραµµιστεί ότι η πρωτοβουλία ευρωπαίων πολιτών είναι µια 
πρωτοβουλία καθορισµού θεµατολογίου. Μολονότι δεν θίγει το δικαίωµα της Επιτροπής να 
αναλαµβάνει πρωτοβουλίες, θα την υποχρεώσει να λαµβάνει, ως σώµα, σοβαρά υπόψη τα 
αιτήµατα που διατυπώνονται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας πολιτών.  

Τα βασικά χαρακτηριστικά της πρωτοβουλίας πολιτών κατοχυρώνονται στη Συνθήκη. 
Ειδικότερα, στη Συνθήκη ορίζεται ότι ο αριθµός των υπογραφών µιας πρωτοβουλίας πολιτών 
θα πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον σε ένα εκατοµµύριο και ότι οι υπογράφοντες θα πρέπει 
να είναι υπήκοοι προερχόµενοι από σηµαντικό αριθµό διαφορετικών κρατών µελών. Η 
πρωτοβουλία πρέπει επίσης να εντάσσεται στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της Επιτροπής και 
να αφορά θέµατα στα οποία οι πολίτες θεωρούν ότι απαιτείται νοµική πράξη της Ένωσης για 
την εφαρµογή των συνθηκών.  

Εντούτοις, βάσει της Συνθήκης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, που ενεργούν 
σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία, είναι τα όργανα στα οποία επαφίεται η 
θέσπιση κανονισµού σχετικά µε τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις που θα διέπουν την 
έµπρακτη εφαρµογή της πρωτοβουλίας πολιτών.  

Για να αξιοποιηθεί η ευκαιρία που παρέχει η νέα αυτή διάταξη και να αναπτυχθεί πλήρως το 
δυναµικό της, οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις που αφορούν την πρωτοβουλία πολιτών 
πρέπει να διευκολύνουν τη χρήση της και παράλληλα να διασφαλίζουν ότι τηρείται το 
πνεύµα των διατάξεων της Συνθήκης.  

Οι κατευθυντήριες αρχές της πρότασης αυτής είναι συνεπώς οι ακόλουθες: 

– Οι προϋποθέσεις θα πρέπει να κατοχυρώνουν ότι οι πρωτοβουλίες πολιτών είναι 
αντιπροσωπευτικές ενός κοινού συµφέροντος της Ένωσης, ενώ παράλληλα να 
διασφαλίζουν την εύκολη προσφυγή στο µέσο αυτό.  
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– Οι διαδικασίες θα πρέπει να είναι απλές και εύχρηστες, αποτρέποντας παράλληλα την 
απάτη ή την κατάχρηση του συστήµατος, και δεν θα πρέπει να επιβάλλουν περιττό 
διοικητικό φόρτο στα κράτη µέλη. 

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ 
ΜΕΡΗ 

Λόγω της σηµασίας που έχει η νέα αυτή διάταξη της Συνθήκης για τους πολίτες, για την 
κοινωνία των πολιτών και για τους ενδιαφερόµενους φορείς στην ΕΕ, και λαµβάνοντας 
υπόψη την πολυπλοκότητα ορισµένων από τα ζητήµατα που πρόκειται να εξεταστούν, η 
Επιτροπή δροµολόγησε ευρεία δηµόσια διαβούλευση µε την έκδοση Πράσινης Βίβλου στις 
11 Νοεµβρίου 20091. Οι 300 και πλέον απαντήσεις που ελήφθησαν κατά τη διαβούλευση 
προήλθαν από ευρύ φάσµα ενδιαφεροµένων, µεταξύ των οποίων µεµονωµένοι πολίτες, 
οργανώσεις και δηµόσιες αρχές. Επίσης, στις 22 Φεβρουαρίου 2010, πραγµατοποιήθηκε στις 
Βρυξέλλες δηµόσια ακρόαση για όλους όσοι απάντησαν στην Πράσινη Βίβλο. 

2.1. Γενικές εκτιµήσεις 

Στις απαντήσεις που δόθηκαν στην Πράσινη Βίβλο υπογραµµίστηκε η ανάγκη να θεσπιστούν 
διαδικασίες και προϋποθέσεις απλές, εύχρηστες και προσιτές σε όλους τους πολίτες της ΕΕ, 
ανάλογες µε τον χαρακτήρα της πρωτοβουλίας πολιτών.  

Οι απαντήσεις επιβεβαίωσαν επίσης την ανάγκη να καθοριστούν ορισµένες απαιτήσεις ώστε 
να διασφαλίζεται ότι το µέσο θα παραµείνει αξιόπιστο και δεν θα αποτελέσει αντικείµενο 
κατάχρησης· οι απαιτήσεις αυτές θα πρέπει, εξάλλου, να κατοχυρώνουν τη θέσπιση ενιαίων 
όρων σε όλη την ΕΕ όσον αφορά την υποστήριξη µιας πρωτοβουλίας πολιτών.  

2.2. Πώς θα διασφαλίζεται ότι οι πρωτοβουλίες πολιτών είναι αντιπροσωπευτικές 
ενός κοινού συµφέροντος της Ένωσης 

Όσον αφορά τον ελάχιστο αριθµό κρατών µελών από τα οποία πρέπει να προέρχονται οι 
πολίτες που υποστηρίζουν µια πρωτοβουλία πολιτών, πολλοί συµφώνησαν ως ενδεδειγµένο 
όριο το ένα τρίτο των κρατών µελών. Αρκετοί άλλοι, κυρίως οργανώσεις, τάχθηκαν υπέρ 
χαµηλότερου ορίου, οι περισσότεροι υπέρ του ενός τετάρτου των κρατών µελών. 

Εξάλλου, οι απαντήσεις επιβεβαίωσαν την ανάγκη να προέρχεται από καθένα από τα εν λόγω 
κράτη µέλη τουλάχιστον ένας ελάχιστος αριθµός από τους υπογράφοντες µια πρωτοβουλία 
πολιτών. Πολλοί συµφώνησαν ως ενδεδειγµένο κατώτατο όριο το 0,2% του πληθυσµού. 
Άλλοι θεώρησαν ότι το όριο θα πρέπει να είναι χαµηλότερο και υποστήριξαν ότι η αποτροπή 
των καταχρήσεων θα πρέπει µεν να αποτελεί στόχο, αλλά δεν θα πρέπει να συνιστά φραγµό 
στην υποβολή µιας πρωτοβουλίας. Τέλος, ορισµένοι πρότειναν µια εντελώς διαφορετική 
προσέγγιση για τον καθορισµό του ορίου, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι δίκαιο να καθοριστεί 
ενιαίο ποσοστό για όλα τα κράτη µέλη, δεδοµένου ότι είναι πολύ ευκολότερο, για 
παράδειγµα, να συγκεντρωθούν δηλώσεις υποστήριξης από 1.000 πολίτες (που αντιστοιχούν 
στο 0,2% του πληθυσµού) στο Λουξεµβούργο παρά από 160.000 στη Γερµανία, και συνεπώς 
ευκολότερο να λαµβάνονται υπόψη τα µικρά παρά τα µεγάλα κράτη µέλη.  

                                                 
1 Πράσινη Βίβλος σχετικά µε την πρωτοβουλία ευρωπαίων πολιτών, COM(2009) 622. 
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2.3. Απαιτήσεις ως προς τη συγκέντρωση και τον έλεγχο των δηλώσεων 
υποστήριξης 

Όσοι απάντησαν υποστηρίζουν γενικά την ιδέα µιας κοινής δέσµης διαδικαστικών 
απαιτήσεων για τη συγκέντρωση και τον έλεγχο των δηλώσεων υποστήριξης, ώστε να 
διασφαλίζεται ενιαία διαδικασία σε ολόκληρη την ΕΕ και να αποφεύγεται το φαινόµενο να 
υποχρεώνονται οι διοργανωτές να συµµορφώνονται µε διαφορετικούς κανόνες σε κάθε 
κράτος µέλος.  

Εξάλλου, οι περισσότεροι δεν επιθυµούν τη θέσπιση ειδικών περιορισµών σχετικά µε τον 
τρόπο συγκέντρωσης των δηλώσεων υποστήριξης και θα ήθελαν να µπορούν οι πολίτες της 
Ένωσης να υπογράφουν την πρωτοβουλία οπουδήποτε -για παράδειγµα στον δρόµο- 
ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας ή καταγωγής τους.  

Οµόφωνο σχεδόν ήταν το αίτηµα να επιτρέπεται στους πολίτες να υποστηρίζουν τις 
πρωτοβουλίες ηλεκτρονικά.  

Η διαβούλευση επιβεβαίωσε επίσης ότι ενδείκνυται ο καθορισµός προθεσµίας για τη 
συγκέντρωση των δηλώσεων υποστήριξης µιας πρωτοβουλίας. Οι περισσότεροι συµφώνησαν 
ότι καταλληλότερη προθεσµία θα ήταν το ένα έτος, µολονότι υπήρξαν και πολλοί που 
τάχθηκαν υπέρ µεγαλύτερης (18 µήνες) ή µικρότερης (6 µήνες) προθεσµίας. 

Επιπλέον, όσοι απάντησαν τάσσονται εν γένει υπέρ ενός συστήµατος υποχρεωτικής 
καταχώρισης των προτεινόµενων πρωτοβουλιών σε ειδικό δικτυακό τόπο που προβλέπει για 
τον σκοπό αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από την έναρξη της συγκέντρωσης των 
υπογραφών. Πιστεύουν ότι η καταχώριση θα επέτρεπε την παρακολούθηση των εν εξελίξει 
πρωτοβουλιών και θα εξασφάλιζε ένα εργαλείο επικοινωνίας και διαφάνειας. 

Τέλος, υποστηρίχθηκε ευρέως ο καθορισµός ελάχιστου ορίου ηλικίας για την υποστήριξη 
µιας πρωτοβουλίας πολιτών, ενώ πολλοί υποστήριξαν ότι η ελάχιστη απαιτούµενη ηλικία θα 
πρέπει να αντιστοιχεί στην ηλικία απόκτησης δικαιώµατος ψήφου στις ευρωεκλογές. 
Ορισµένοι, ωστόσο, επιχειρηµατολόγησαν υπέρ του καθορισµού των 16 ετών ως ελάχιστου 
ορίου, τονίζοντας ότι η πρωτοβουλία πολιτών δεν είναι εκλογική αναµέτρηση, αλλά απλώς 
µια πρωτοβουλία καθορισµού θεµατολογίου και ότι ο καθορισµός των 16 ετών ως ελάχιστου 
ορίου σε ολόκληρη την ΕΕ θα τόνωνε το ενδιαφέρον και τον διάλογο των νέων για τα 
ευρωπαϊκά θέµατα. 

2.4. Εξέταση των πρωτοβουλιών από την Επιτροπή 

Εκείνοι που απάντησαν συµφωνούν σε γενικές γραµµές ότι η προθεσµία έξι µηνών είναι η 
κατάλληλη για να µπορεί η Επιτροπή να εξετάζει µια πρωτοβουλία και να καταλήγει σε 
συµπέρασµα.  

Ωστόσο, η διαβούλευση οδήγησε στη διατύπωση διαφορετικών απόψεων όσον αφορά το 
παραδεκτό των προτεινόµενων πρωτοβουλιών.  

Πολλοί θεωρούν ότι το παραδεκτό µιας πρωτοβουλίας πολιτών θα πρέπει να ελέγχεται πριν 
από τη συγκέντρωση όλων των δηλώσεων υποστήριξης ώστε να αποφεύγεται η σπατάλη 
πόρων, καθώς και η απογοήτευση των πολιτών που υπέγραψαν επιτυχείς µεν αλλά εν τέλει 
µη παραδεκτές πρωτοβουλίες. Ορισµένες δηµόσιες αρχές εξέφρασαν επίσης την ανησυχία ότι 
θα υποχρεώνονται να χρησιµοποιούν δηµόσιους πόρους για τη διενέργεια ελέγχων που θα 
αφορούν πρωτοβουλίες οι οποίες στο τέλος θα κρίνονται απαράδεκτες. 
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Απεναντίας, άλλοι τίθενται εναντίον του εκ των προτέρων ελέγχου του παραδεκτού της 
πρωτοβουλίας υποστηρίζοντας ότι η συζήτηση που πυροδοτεί στην Ευρώπη µια πρωτοβουλία 
είναι σηµαντικότερη από το τελικό αποτέλεσµα. ∆εν θεωρούν ενδεδειγµένο να µπορεί η 
Επιτροπή να παρεµποδίζει εξαρχής την πραγµατοποίηση δηµόσιας συζήτησης και 
ενηµερωτικής εκστρατείας σχετικά µε πρωτοβουλία πολιτών, ακόµη και αν το θέµα δεν 
εντάσσεται στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της.  

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

3.1. Ελάχιστος αριθµός κρατών µελών (άρθρο 7)  

Η πρόταση καθορίζει τον ελάχιστο αριθµό κρατών µελών στο ένα τρίτο. Τούτο βασίζεται σε 
άλλες διατάξεις της Συνθήκης, βάσει των οποίων για να εξασφαλιστεί η εκπροσώπηση κοινού 
συµφέροντος της Ένωσης αρκεί η συµµετοχή εννέα κρατών µελών ή του ενός τρίτου των 
κρατών µελών. Το όριο αυτό χρησιµοποιείται στις διατάξεις που αφορούν την «ενισχυµένη 
συνεργασία», η οποία προβλέπει τη συµµετοχή «τουλάχιστον εννέα κρατών µελών»2. Το όριο 
αυτό χρησιµοποιείται επίσης ως αυτό που απαιτείται για να ξεκινήσει η διαδικασία 
επικουρικότητας που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του πρωτοκόλλου για την 
εφαρµογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας που επισυνάπτεται στις 
συνθήκες.  

Το όριο αυτό εκφράζει επίσης το αποτέλεσµα της δηµόσιας διαβούλευσης. 

3.2. Ελάχιστος αριθµός πολιτών ανά κράτος µέλος (άρθρο 7 και παράρτηµα I) 

Με βάση το επιχείρηµα που διατυπώθηκε κατά τη διαβούλευση, ότι δηλαδή δεν θα ήταν 
δίκαιος ο καθορισµός ενιαίου ποσοστού για όλα τα κράτη µέλη, η πρόταση προβλέπει 
καθορισµένο όριο για κάθε κράτος µέλος, ανάλογο, κατά φθίνουσα τάξη, προς τον πληθυσµό 
κάθε κράτους µε ελάχιστο κατώτατο και ανώτατο όριο.  

Η Επιτροπή, για να εξασφαλίσει ότι τα όρια βασίζονται σε αντικειµενικά κριτήρια, τα 
προσδιορίζει µε βάση το πολλαπλάσιο του αριθµού των ευρωβουλευτών κάθε κράτους 
µέλους3. Ο συντελεστής που επελέγη είναι το 750 ώστε να ικανοποιείται, αφενός, το αίτηµα 
πολλών ενδιαφεροµένων να είναι το κατώτατο όριο χαµηλότερο του 0,2% του πληθυσµού 
και, αφετέρου, να ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες που διατυπώθηκαν να µην είναι το όριο 
υπερβολικά χαµηλό για τα µικρά κράτη µέλη. Πράγµατι, χρησιµοποιώντας συντελεστή 
πολλαπλασιασµού 750, το κατώτατο όριο για τα µισά και πλέον κράτη µέλη θα είναι 
χαµηλότερο ή αισθητά χαµηλότερο από το 0,2% του πληθυσµού, ενώ για τα µικρότερα κράτη 
µέλη το όριο θα είναι υψηλότερο.  

Το σύστηµα αυτό θα επιτρέπει έτσι αναλογικά µικρότερο αριθµό υπογραφών για τις µεγάλες 
χώρες και µεγαλύτερο για τις µικρές.  

3.3. Ελάχιστο όριο ηλικίας (άρθρο 3 παράγραφος 2) 

Με βάση τα αποτελέσµατα της διαβούλευσης, η πρόταση ορίζει ως ελάχιστο όριο ηλικίας την 
ηλικία απόκτησης δικαιώµατος ψήφου στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

                                                 
2 Άρθρο 20 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
3 Με βάση τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η οποία συµφωνήθηκε στο πλαίσιο της 

∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης του 2007. 
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3.4. Καταχώριση των προτεινόµενων πρωτοβουλιών (άρθρο 4) 

Η πρόταση προβλέπει σύστηµα υποχρεωτικής καταχώρισης των προτεινόµενων 
πρωτοβουλιών σε επιγραµµικό µητρώο το οποίο θα διαθέσει για τον σκοπό αυτό η Επιτροπή. 
Η εξέλιξη αυτή εκφράζει την ευρεία υποστήριξη που επιφυλάχθηκε κατά τη διαβούλευση 
στην επιλογή αυτή. Η καταχώριση δεν θα σηµαίνει ότι η Επιτροπή προσυπογράφει την 
προτεινόµενη πρωτοβουλία πολιτών. 

3.5. ∆ιαδικασίες και προϋποθέσεις συγκέντρωσης των δηλώσεων υποστήριξης 
(άρθρα 5 και 6) 

Η πρόταση δεν θέτει κανέναν περιορισµό σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο θα πρέπει να 
συγκεντρώνονται οι δηλώσεις υποστήριξης. Τούτο συνάδει µε τις απόψεις που διατύπωσαν οι 
περισσότεροι ενδιαφερόµενοι, ότι δηλαδή η διαδικασία συγκέντρωσης θα πρέπει να είναι 
ελεύθερη.  

Εξάλλου, βάσει των απαντήσεων στη διαβούλευση, η πρόταση προβλέπει επίσης την 
ηλεκτρονική συγκέντρωση των δηλώσεων υποστήριξης. Ωστόσο, για να διασφαλιστεί ότι η 
γνησιότητα των δηλώσεων υποστήριξης που συγκεντρώνονται επιγραµµικά είναι ανάλογη 
εκείνων που συγκεντρώνονται σε έντυπη µορφή και ότι τα κράτη µέλη µπορούν να τις 
ελέγχουν µε ανάλογο τρόπο, η πρόταση απαιτεί από τα επιγραµµικά συστήµατα 
συγκέντρωσης να θεσπίζουν τα κατάλληλα κριτήρια σε θέµατα ασφάλειας και από τα κράτη 
µέλη να πιστοποιούν τη συµµόρφωση των συστηµάτων αυτών µε τις εν λόγω απαιτήσεις 
ασφαλείας, µε την επιφύλαξη της ευθύνης των διοργανωτών για την προστασία των 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Λόγω της ανάγκης να καταρτιστούν λεπτοµερείς 
τεχνικές προδιαγραφές για την υλοποίηση της εν λόγω διάταξης, προτείνεται να θεσπίσει η 
Επιτροπή µέτρα εφαρµογής σχετικά µε τις προδιαγραφές αυτές. Παρόλα αυτά, η επιγραµµική 
συγκέντρωση θα πρέπει να επιτρέπεται εξαρχής.  

3.6. Προθεσµία συγκέντρωσης των δηλώσεων υποστήριξης (άρθρο 5 παράγραφος 4)  

Η πρόταση προβλέπει προθεσµία 12 µηνών για τη συγκέντρωση των δηλώσεων υποστήριξης. 
Η προθεσµία αυτή εκφράζει την ανάγκη, η οποία επιβεβαιώνεται και από τις απαντήσεις που 
δόθηκαν στην Πράσινη Βίβλο, να κατοχυρωθεί, αφενός, ότι οι πρωτοβουλίες πολιτών 
παραµένουν επίκαιρες και αφετέρου, ότι η περίοδος συγκέντρωσης διαρκεί αρκετό χρονικό 
διάστηµα λαµβανοµένης υπόψη της πολυπλοκότητας που συνεπάγεται η πραγµατοποίηση του 
εγχειρήµατος αυτού σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

3.7. Απόφαση σχετικά µε το παραδεκτό των προτεινόµενων πρωτοβουλιών πολιτών 
(άρθρο 8) 

Η πρόταση προβλέπει ότι ο διοργανωτής µιας πρωτοβουλίας πρέπει να υποβάλει αίτηση στην 
Επιτροπή για την έκδοση απόφασης σχετικά µε το παραδεκτό της πρωτοβουλίας αφού πρώτα 
συγκεντρώσει 300.000 δηλώσεις υποστήριξης προερχόµενες από τρία τουλάχιστον 
διαφορετικά κράτη µέλη. 

Τα κατώτατα όρια που επιλέγονται για τον έλεγχο του παραδεκτού αντιστοιχούν σε γενικές 
γραµµές στο ένα τρίτο των τελικών ορίων που απαιτούνται για την υποβολή µιας 
πρωτοβουλίας στην Επιτροπή. Για τον σκοπό αυτό, απαιτούνται τουλάχιστον ένα 
εκατοµµύριο δηλώσεις υποστήριξης προερχόµενες από το ένα τρίτο τουλάχιστον των κρατών 
µελών. Μπορεί, συνεπώς, να θεωρηθεί ότι το ένα τρίτο των ορίων αυτών εξασφαλίζει ένα 
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αρκούντως αντιπροσωπευτικό δείγµα προκειµένου να ενεργοποιηθεί ο έλεγχος του 
παραδεκτού µιας πρωτοβουλίας.  

Η Επιτροπή θα έχει δύο µήνες στη διάθεσή της για να εκτιµήσει την κατάσταση και να 
αποφασίσει αν η πρωτοβουλία υπάγεται στις αρµοδιότητές της και αν αφορά ζήτηµα για το 
οποίο µπορεί να εκδοθεί νοµική πράξη της Ένωσης για την εφαρµογή των συνθηκών.  

Η προσέγγιση αυτή αντικατοπτρίζει την ανάγκη που διατυπώθηκε κατά τη διαβούλευση να 
ελέγχεται σε προγενέστερο στάδιο το παραδεκτό µιας πρωτοβουλίας από νοµική άποψη, πριν 
συγκεντρωθούν όλες οι δηλώσεις υποστήριξης και πριν ζητηθεί από τα κράτη µέλη να τις 
ελέγξουν. ∆εν προβλέπει, ωστόσο, τον έλεγχο του παραδεκτού κατά την έναρξη πριν από την 
καταχώριση των πρωτοβουλιών, δεδοµένου ότι µείζων στόχος είναι η προώθηση του 
δηµόσιου διαλόγου για τα ευρωπαϊκά θέµατα, ακόµη και αν µια πρωτοβουλία δεν υπάγεται 
τελικά στις νοµικές αρµοδιότητες της Επιτροπής. Εξάλλου, η επιλεγείσα προσέγγιση 
αποφεύγει να δώσει την εντύπωση ότι η Επιτροπή έχει γνωµοδοτήσει ευνοϊκά για το καθαυτό 
περιεχόµενο µιας πρωτοβουλίας πριν από τη συγκέντρωση των δηλώσεων υποστήριξης. Η 
προσέγγιση αυτή θα απάλλασσε επίσης τα κράτη µέλη από τον διοικητικό φόρτο που τα 
βαρύνει η διενέργεια ελέγχων σχετικά µε τις δηλώσεις υποστήριξης υπέρ πρωτοβουλιών οι 
οποίες δεν κρίνονται τελικά παραδεκτές. 

3.8. Απαιτήσεις για τον έλεγχο και την εξακρίβωση της γνησιότητας των δηλώσεων 
υποστήριξης (άρθρο 9) 

Για να περιοριστεί ο διοικητικός φόρτος των κρατών µελών, η πρόταση τους παρέχει τη 
δυνατότητα να αποφασίζουν τα ίδια όσον αφορά τους ελέγχους που θα διενεργήσουν 
προκειµένου να εξακριβώσουν την εγκυρότητα των δηλώσεων υποστήριξης που έχουν 
συγκεντρωθεί σχετικά µε πρωτοβουλία που έχει χαρακτηριστεί παραδεκτή. Παρά ταύτα, οι 
έλεγχοι αυτοί θα πρέπει να είναι οι ενδεδειγµένοι ώστε να επιτρέπουν την πιστοποίηση του 
αριθµού των δηλώσεων υποστήριξης που έχουν ληφθεί για το συγκεκριµένο κράτος µέλος 
και θα πρέπει να διενεργούνται εντός προθεσµίας τριών µηνών. Η προσέγγιση αυτή θα δώσει, 
για παράδειγµα, τη δυνατότητα στα κράτη µέλη να διενεργούν ενδεικτικούς ελέγχους· 
πρόκειται για το σύστηµα ελέγχου που χρησιµοποιούν τα περισσότερα κράτη µέλη για τις 
εθνικές πρωτοβουλίες πολιτών. 

3.9. Εξέταση των πρωτοβουλιών πολιτών από την Επιτροπή (άρθρο 11) 

Η πρόταση προβλέπει ότι η Επιτροπή θα έχει στη διάθεσή της 4 µήνες για να εξετάσει µια 
πρωτοβουλία πολιτών που έχει τυπικά υποβληθεί στην Επιτροπή σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του κανονισµού. Η προσέγγιση αυτή έτυχε γενικής υποστήριξης κατά τη διαβούλευση. Εν 
συνεχεία, η Επιτροπή θα πρέπει να εκθέσει τα συµπεράσµατά της σχετικά µε την 
πρωτοβουλία, καθώς και µε τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί, σε ανακοίνωση η 
οποία θα κοινοποιηθεί στον διοργανωτή, καθώς και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συµβούλιο· τέλος η ανακοίνωση θα δηµοσιευτεί. 

3.10. Προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 12) 

Επιδίωξη της πρότασης είναι να κατοχυρώνεται πλήρως η προστασία των δεδοµένων, κατά 
τη διοργάνωση και την παρακολούθηση της πρωτοβουλίας πολιτών, από όλους τους 
εµπλεκόµενους: τον διοργανωτή, τα κράτη µέλη και την Επιτροπή. Κατά την επεξεργασία 
των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα κατ’εφαρµογή του παρόντος κανονισµού 
εφαρµόζονται οι διατάξεις της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 
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της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδοµένων αυτών4 και ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου 2000, σχετικά µε την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα 
και τους οργανισµούς της Κοινότητας και σχετικά µε την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδοµένων αυτών5 . Κρίθηκε, ωστόσο, αναγκαίο, για την αποφυγή κάθε αµφιβολίας, να 
ορίζεται ο διοργανωτής της πρωτοβουλίας πολιτών ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδοµένων 
κατά την έννοια της οδηγίας 95/46/ΕΚ και να καθορίζεται η µέγιστη περίοδος διατήρησης 
των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που συγκεντρώνονται στο πλαίσιο µιας 
πρωτοβουλίας πολιτών. Εξάλλου, µολονότι οι διατάξεις του κεφαλαίου III της οδηγίας 
95/46/ΕΚ περί ενδίκων µέσων, ευθύνης και κυρώσεων εφαρµόζονται πλήρως όσον αφορά 
την επεξεργασία δεδοµένων η οποία διενεργείται κατ’εφαρµογή του παρόντος κανονισµού, 
κρίθηκε επίσης αναγκαίο να µεριµνούν τα κράτη µέλη ώστε οι διοργανωτές των 
πρωτοβουλιών πολιτών να υπέχουν ευθύνη, σύµφωνα µε το αστικό ή το ποινικό τους δίκαιο, 
για παραβάσεις του κανονισµού. 

3.11. Αναθεώρηση των παραρτηµάτων και ρήτρα επανεξέτασης (άρθρα 16 και 21) 

Λόγω της απουσίας σε επίπεδο ΕΕ κάθε εµπειρίας σχετικά µε αυτό το µέσο συµµετοχικής 
δηµοκρατίας, η πρόταση προβλέπει ρήτρα επανεξέτασης, βάσει της οποίας η Επιτροπή θα 
πρέπει µετά την πάροδο πέντε ετών να υποβάλει έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή του 
κανονισµού.  

Επίσης, έχοντας υπόψη ότι ενδέχεται να απαιτηθούν ορισµένες τεχνικές προσαρµογές στα 
παραρτήµατα του κανονισµού, ιδίως βάσει της εµπειρίας, η πρόταση χορηγεί στην Επιτροπή 
τη δυνατότητα να τροποποιεί τα παραρτήµατα µέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύµφωνα 
µε το άρθρο 290 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή 
πράγµατι θεωρεί ότι οι προσαρµογές αυτές δεν θα αιτιολογούσαν πλήρη νοµοθετική πρόταση 
και ότι συνεπώς δικαιολογείται η χρήση εξουσιοδοτήσεων.  

                                                 
4 ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31. 
5 ΕΕ L 8 της 12.01.2001, σ. 1.  
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2010/0074 (COD) 

Πρόταση 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά µε την πρωτοβουλία πολιτών 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη: 

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 24 πρώτη 
παράγραφος, 

την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής6, 

τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών7,  

Μετά από διαβούλευση µε τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας ∆εδοµένων8, 

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία, 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(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. 

(2) Η συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο θα πρέπει να εγκρίνουν τις διατάξεις που θεσπίζουν τις 
διαδικασίες και προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη διατύπωση της εν λόγω 
πρωτοβουλίας πολιτών. 

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

(4) Θα πρέπει επίσης να κατοχυρώνουν ότι οι προϋποθέσεις που ισχύουν για τους πολίτες 
της Ένωσης όσον αφορά την υποστήριξη των πρωτοβουλιών πολιτών είναι παρόµοιες 
ανεξάρτητα από το κράτος µέλος καταγωγής τους. 

(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. 

(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. 

(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. 

(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. 

(9) Ο διοργανωτής µιας προτεινόµενης πρωτοβουλίας πολιτών θα πρέπει να είναι 
υπεύθυνος για τη συγκέντρωση των απαιτούµενων δηλώσεων υποστήριξης από τους 
πολίτες. 

(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.  

(11) Ενδείκνυται ο έλεγχος από τα κράτη µέλη της συµµόρφωσης των επιγραµµικών 
συστηµάτων συγκέντρωσης µε τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισµού. 

(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 
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προθεσµία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 12 µήνες από την ηµεροµηνία 
καταχώρισης της προτεινόµενης πρωτοβουλίας. 

(13) Η Επιτροπή θα πρέπει να αποφασίζει για το παραδεκτό των προτεινόµενων 
πρωτοβουλιών σε αρκετά πρώιµο στάδιο. Ο διοργανωτής θα πρέπει συνεπώς να ζητά 
την έκδοση σχετικής απόφασης µετά τη συγκέντρωση 300.000 δηλώσεων 
υποστήριξης για την προτεινόµενη πρωτοβουλία από πολίτες προερχόµενους από 
τουλάχιστον τρία κράτη µέλη.  

(14) Η Επιτροπή, εντός δύο µηνών από την παραλαβή της αίτησης από τον διοργανωτή, θα 
πρέπει να εκδώσει απόφαση σχετικά µε το παραδεκτό της πρωτοβουλίας. Η 
προτεινόµενη πρωτοβουλία πολιτών θα πρέπει να θεωρείται παραδεκτή εφόσον 
υπάγεται στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της Επιτροπής και αφορά θέµα για το οποίο 
µπορεί να εγκριθεί νοµική πράξη της Ένωσης για την εφαρµογή των συνθηκών. 

(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. 

(16) Πριν υποβάλουν µια πρωτοβουλία πολιτών στην Επιτροπή, οι διοργανωτές θα πρέπει 
να έχουν εξασφαλίσει ότι πληρούνται όλες οι σχετικές προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό. 

(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. 

(18) Η επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα κατ’ εφαρµογή του παρόντος 
κανονισµού εµπίπτει στην οδηγία 95/46/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών9. Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται σκόπιµο να 
διευκρινιστεί ότι ο διοργανωτής των πρωτοβουλίας πολιτών και οι αρµόδιες αρχές των 
κρατών µελών είναι οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδοµένων κατά την έννοια της 
οδηγίας 95/46/ΕΚ και να καθοριστεί η µέγιστη περίοδος διατήρησης των δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα που συγκεντρώνονται στο πλαίσιο µιας πρωτοβουλίας 
πολιτών. Οι διοργανωτές, υπό την ιδιότητα των υπεύθυνων επεξεργασίας δεδοµένων, 
πρέπει να λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για την τήρηση των υποχρεώσεων που 
επιβάλλει η οδηγία 95/46/ΕΚ, ιδίως εκείνων που αφορούν τη νοµιµότητα της 
επεξεργασίας, την ασφάλεια των δραστηριοτήτων επεξεργασίας και παροχής 
πληροφοριών, καθώς και τα δικαιώµατα ενός προσώπου όσον αφορά την πρόσβασή 
του στα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, καθώς και όσον αφορά τη 
διόρθωση και απαλοιφή τους. 

                                                 
9 ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31. 



EL 12   EL 

(19) Οι διατάξεις του κεφαλαίου III της οδηγίας 95/46/ΕΚ περί ενδίκων µέσων, ευθύνης 
και κυρώσεων εφαρµόζονται πλήρως όσον αφορά την επεξεργασία δεδοµένων η 
οποία διενεργείται κατ’εφαρµογή του παρόντος κανονισµού. Εξάλλου, τα κράτη µέλη 
θα πρέπει να µεριµνούν ώστε οι διοργανωτές πρωτοβουλιών πολιτών να υπέχουν 
ευθύνη δυνάµει του αστικού ή ποινικού δικαίου τους για παραβάσεις του παρόντος 
κανονισµού και συναφή θέµατα. 

(20) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου 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 αυτών10 εφαρµόζεται πλήρως στην επεξεργασία 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από την Επιτροπή κατ’εφαρµογή του παρόντος 
κανονισµού. 

(21) Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εγκρίνει πράξεις κατ' εξουσιοδότηση 
σύµφωνα µε το άρθρο 290 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
όσον αφορά την τροποποίηση των παραρτηµάτων του παρόντος κανονισµού. 

(22) Τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού θα πρέπει να 
εγκριθούν σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 
1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που 
ανατίθενται στην Επιτροπή11. 

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

(24) Ο παρών κανονισµός σέβεται τα θεµελιώδη δικαιώµατα και τηρεί τις αρχές που 
περιλαµβάνονται στον Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ιδίως στο άρθρο 8, το οποίο αναφέρει ότι κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα στην 
προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, 

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 
Αντικείµενο 

Ο παρών κανονισµός θεσπίζει τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη 
διατύπωση πρωτοβουλίας πολιτών όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 της συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και στο άρθρο 24 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.  

Άρθρο 2 
Ορισµοί 

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: 

                                                 
10 ΕΕ L 8 της 12.01.2001, σ. 1. 
11 ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23. 
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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. 

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

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

Άρθρο 3 
Απαιτήσεις για τον διοργανωτή και τους υπογράφοντες 

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. 

Σε περίπτωση που ο διοργανωτής είναι νοµικό πρόσωπο ή οργάνωση θα πρέπει να 
είναι εγκατεστηµένος σε κράτος µέλος. Οι οργανώσεις που δεν διαθέτουν νοµική 
προσωπικότητα δυνάµει της οικείας εθνικής νοµοθεσίας διαθέτουν εκπροσώπους 
που έχουν την ικανότητα να αναλάβουν νοµικές δεσµεύσεις για λογαριασµό τους και 
οι οποίοι αναλαµβάνουν την ευθύνη. 

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. 

Άρθρο 4 
Καταχώριση της προτεινόµενης πρωτοβουλίας πολιτών 

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. 

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»). 

2. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 3 και 4, η 
Επιτροπή καταχωρίζει χωρίς καθυστέρηση την προτεινόµενη πρωτοβουλία µε ενιαίο 
αριθµό µητρώου και αποστέλλει βεβαίωση της καταχώρισης στον διοργανωτή. 
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3. ∆εν θα καταχωρίζονται οι προτεινόµενες πρωτοβουλίες πολιτών οι οποίες εύλογα 
µπορούν να θεωρηθούν ακατάλληλες διότι είναι καταχρηστικές ή στερούνται 
σοβαρότητας. 

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

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

Άρθρο 5 
∆ιαδικασίες και προϋποθέσεις για τη συγκέντρωση των δηλώσεων υποστήριξης 

1. Ο διοργανωτής είναι υπεύθυνος για τη συγκέντρωση των απαιτούµενων δηλώσεων 
υποστήριξης από τους υπογράφοντες σχετικά µε προτεινόµενη πρωτοβουλία 
πολιτών που έχει καταχωρισθεί σύµφωνα µε το άρθρο 4.  

Για τον σκοπό αυτό µπορούν να χρησιµοποιούνται µόνο τα έντυπα των δηλώσεων 
υποστήριξης που ακολουθούν το υπόδειγµα του παραρτήµατος III. Ο διοργανωτής 
συµπληρώνει τα έντυπα όπως αναφέρεται στο παράρτηµα III πριν ξεκινήσει η 
συγκέντρωση των δηλώσεων υποστήριξης από τους υπογράφοντες. Οι πληροφορίες 
που παρέχονται στα έντυπα αντιστοιχούν στις πληροφορίες που περιλαµβάνονται 
στο µητρώο.  

2. Ο διοργανωτής µπορεί να συγκεντρώσει τις δηλώσεις υποστήριξης σε έντυπη µορφή 
ή ηλεκτρονικά. Σε περίπτωση που η συγκέντρωση των δηλώσεων υποστήριξης γίνει 
ηλεκτρονικά, εφαρµόζεται το άρθρο 6. 

3. Οι υπογράφοντες πρέπει να συµπληρώσουν τα έντυπα των δηλώσεων υποστήριξης 
που θέτει στη διάθεσή τους ο διοργανωτής. 

Οι υπογράφοντες µπορούν να υποστηρίξουν µόνο µία φορά µια συγκεκριµένη 
πρωτοβουλία πολιτών. 

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

Άρθρο 6 
Επιγραµµικά συστήµατα συγκέντρωσης 

1. Σε περίπτωση που η συγκέντρωση των δηλώσεων υποστήριξης γίνεται ηλεκτρονικά, 
τα δεδοµένα που λαµβάνονται µέσω του επιγραµµικού συστήµατος συγκέντρωσης 
αποθηκεύονται στο έδαφος του κράτους µέλους. Σε περίπτωση που η συγκέντρωση 
γίνεται ηλεκτρονικά, το υπόδειγµα των εντύπων των δηλώσεων υποστήριξης µπορεί 
να προσαρµοστεί ανάλογα.  

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 



EL 15   EL 

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.  

3. Εφόσον το επιγραµµικό σύστηµα συγκέντρωσης πληροί τις διατάξεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4, η οικεία αρµόδια αρχή εκδίδει εντός µηνός 
πιστοποιητικό σύµφωνα µε το υπόδειγµα του παραρτήµατος IV. Μέχρι να εγκριθούν 
οι τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην παράγραφο 5, η αρµόδια αρχή 
εφαρµόζει τις κατάλληλες εθνικές τεχνικές προδιαγραφές για την εκτίµηση της 
συµµόρφωσης του επιγραµµικού συστήµατος συγκέντρωσης µε την παράγραφο 4. 

Τα κράτη µέλη αναγνωρίζουν τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι αρµόδιες αρχές 
άλλων κρατών µελών. 

4. Τα επιγραµµικά συστήµατα συγκέντρωσης διαθέτουν τα κατάλληλα χαρακτηριστικά 
ασφαλείας καθώς και τα κατάλληλα τεχνικά χαρακτηριστικά ώστε να διασφαλίζουν 
ότι: 

α) µόνο τα φυσικά πρόσωπα µπορούν να υποβάλουν έντυπο δήλωσης 
υποστήριξης ηλεκτρονικά, 

β) η ταυτότητα του προσώπου µπορεί να ελεγχθεί, 

γ) τα δεδοµένα που παρέχονται ηλεκτρονικά αποθηκεύονται µε ασφάλεια, ώστε 
να 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, 

δ) το σύστηµα µπορεί να δηµιουργήσει ατοµικές δηλώσεις υποστήριξης σε 
µορφή σύµφωνη µε το υπόδειγµα του παραρτήµατος III, ώστε να επιτρέπει τον 
έλεγχο από τα κράτη µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 9 παράγραφος 2. 

5. Εντός 12 µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού, η Επιτροπή 
θεσπίζει τεχνικές προδιαγραφές για την εφαρµογή της παραγράφου 4, σύµφωνα µε 
την κανονιστική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παράγραφος 2. 

Άρθρο 7 
Ελάχιστος αριθµός υπογραφών ανά κράτος µέλος 

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

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

Άρθρο 8 
Απόφαση για το παραδεκτό προτεινόµενης πρωτοβουλίας πολιτών 

1. Μετά τη συγκέντρωση 300.000 δηλώσεων υποστήριξης, σύµφωνα µε το άρθρο 5 
από πολίτες προερχόµενους από τρία τουλάχιστον κράτη µέλη, ο διοργανωτής 
υποβάλλει στην Επιτροπή αίτηση για την έκδοση απόφασης σχετικά µε το 
παραδεκτό της προτεινόµενης πρωτοβουλίας πολιτών. Για τον σκοπό αυτό, ο 
διοργανωτής χρησιµοποιεί το έντυπο του παραρτήµατος V. 

2. Η Επιτροπή, εντός δύο µηνών από την παραλαβή της αίτησης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, εκδίδει απόφαση για το παραδεκτό της πρωτοβουλίας. Η 
προτεινόµενη πρωτοβουλία πολιτών θεωρείται παραδεκτή εφόσον πληροί τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:  

α) αφορά ζήτηµα για το οποίο µπορεί να εκδοθεί νοµική πράξη της Ένωσης για 
την εφαρµογή των συνθηκών και 

β) η υποβολή της πρότασης υπάγεται στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της 
Επιτροπής. 

3. Η απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 γνωστοποιείται στον διοργανωτή της 
προτεινόµενης πρωτοβουλίας πολιτών και δηµοσιεύεται.  

Άρθρο 9 
∆ιατάξεις για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των δηλώσεων υποστήριξης από τα κράτη 

µέλη 

1. Μετά τη συγκέντρωση των απαιτούµενων δηλώσεων υποστήριξης από τους 
υπογράφοντες σύµφωνα µε τα άρθρα 5 και 7, και εφόσον η Επιτροπή έχει 
αποφασίσει ότι µια προτεινόµενη πρωτοβουλία πολιτών είναι παραδεκτή σύµφωνα 
µε το άρθρο 8, ο διοργανωτής υποβάλλει τις δηλώσεις υποστήριξης, σε έντυπη ή σε 
ηλεκτρονική µορφή, προς έλεγχο και πιστοποίηση στις οικείες αρµόδιες αρχές που 
προβλέπονται στο άρθρο 14. Για τον σκοπό αυτό ο διοργανωτής χρησιµοποιεί το 
έντυπο του παραρτήµατος VI. 

Ο διοργανωτής υποβάλλει τις δηλώσεις υποστήριξης στο κράτος µέλος που εξέδωσε 
το έγγραφο αναγνώρισης που αναφέρεται στη δήλωση. 

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

3. Το πιστοποιητικό που προβλέπεται στην παράγραφο 2 εκδίδεται δωρεάν. 
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Άρθρο 10 
Υποβολή πρωτοβουλίας 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, ο διοργανωτής µπορεί να υποβάλει την πρωτοβουλία πολιτών στην 
Επιτροπή. 

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο διοργανωτής χρησιµοποιεί το έντυπο του 
παραρτήµατος VIII και υποβάλλει το συµπληρωµένο έντυπο µαζί µε αντίγραφα, σε έντυπη ή 
ηλεκτρονική µορφή, των πιστοποιητικών που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο ανωτέρω. 

Η Επιτροπή δύναται να ζητήσει τα πρωτότυπα των εν λόγω πιστοποιητικών. 

Άρθρο 11 
∆ιαδικασία για την εξέταση πρωτοβουλίας πολιτών  

από την Επιτροπή 

1. Σε περίπτωση που η Επιτροπή λάβει πρωτοβουλία πολιτών σύµφωνα µε το άρθρο 
10: 

α) δηµοσιεύει χωρίς καθυστέρηση την πρωτοβουλία πολιτών στον δικτυακό της 
τόπο 

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. 

2. Η ανακοίνωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) κοινοποιείται στον 
διοργανωτή της πρωτοβουλίας πολιτών, καθώς και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συµβούλιο· επίσης η ανακοίνωση δηµοσιεύεται. 

Άρθρο 12 
Προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 

Κατά την επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα σύµφωνα µε τον κανονισµό, ο 
διοργανωτής της πρωτοβουλίας πολιτών και οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους τηρούν 
την οδηγία 95/46/ΕΚ, καθώς και τις εθνικές διατάξεις που εκδόθηκαν µετά την ενσωµάτωσή 
της στο εθνικό δίκαιο. 

Ο διοργανωτής της πρωτοβουλίας πολιτών και οι αρµόδιες αρχές που ορίζονται σύµφωνα µε 
το άρθρο 14 παράγραφος 2, για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα, θεωρούνται οι υπεύθυνοι επεξεργασίας των δεδοµένων σύµφωνα µε το άρθρο 2 
στοιχείο δ) της οδηγίας 95/46/ΕΚ. 

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. 
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Η αρµόδια αρχή καταστρέφει όλες τις δηλώσεις υποστήριξης και τα αντίγραφά τους τα οποία 
έλαβε για τη διενέργεια του ελέγχου σύµφωνα µε το άρθρο 9 παράγραφος 2, το αργότερο ένα 
µήνα µετά την έκδοση του αναφερόµενου πιστοποιητικού. 

Ο διοργανωτής λαµβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα για την προστασία 
των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από τυχαία ή παράνοµη καταστροφή, τυχαία 
απώλεια, αλλοίωση, απαγορευµένη διάδοση ή πρόσβαση, ιδίως αν η επεξεργασία 
περιλαµβάνει διαβίβαση των δεδοµένων µέσω δικτύου, και από κάθε άλλη µορφή αθέµιτης 
επεξεργασίας.  

Άρθρο 13 
Ευθύνη 

Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι διοργανωτές που κατοικούν ή είναι εγκατεστηµένοι στο 
έδαφός τους να υπέχουν ευθύνη δυνάµει του αστικού ή ποινικού δικαίου τους για παραβάσεις 
του παρόντος κανονισµού και ιδίως για: 

α) ψευδείς δηλώσεις εκ µέρους των διοργανωτών 

β) µη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις όσον αφορά τα επιγραµµικά συστήµατα 
συγκέντρωσης 

γ) δόλια χρησιµοποίηση των δεδοµένων. 

Άρθρο 14 
Αρµόδιες αρχές των κρατών µελών 

1. Με σκοπό την εφαρµογή του άρθρου 6 παράγραφος 3, τα κράτη µέλη ορίζουν 
αρµόδιες αρχές υπεύθυνες για την έκδοση του προβλεπόµενου πιστοποιητικού. 

2. Για την εφαρµογή του άρθρου 9 παράγραφος 2, κάθε κράτος µέλος διορίζει µια 
αρµόδια αρχή υπεύθυνη για τον συντονισµό της διαδικασίας ελέγχου των δηλώσεων 
υποστήριξης και για τη χορήγηση των προβλεπόµενων πιστοποιητικών. 

3. Το αργότερο τρεις µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού, τα κράτη 
µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή τα ονόµατα και τις διευθύνσεις των αρµόδιων 
αρχών.  

4. Η Επιτροπή δηµοσιεύει τον κατάλογο των αρµόδιων αρχών.  

Άρθρο 15 
Τροποποίηση των παραρτηµάτων 

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

1. Οι εξουσίες για την έκδοση των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο 
άρθρο 15 ανατίθενται στην Επιτροπή επ’αόριστον. 

2. Η Επιτροπή, µόλις εκδώσει µια κατ’εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί 
ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο. 

3. Οι εξουσίες για την έκδοση κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που ανατίθενται στην 
Επιτροπή υπόκεινται στις προϋποθέσεις που καθορίζονται στα άρθρα 17 και 18.  

Άρθρο 17 
Ανάκληση της εξουσιοδότησης 

1. Η κατά το άρθρο 15 εξουσιοδότηση µπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγµή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο. 

2. Το θεσµικό όργανο που έχει κινήσει εσωτερική διαδικασία προκειµένου να 
αποφασιστεί κατά πόσο θα ανακληθεί η εξουσιοδότηση ενηµερώνει το άλλο θεσµικό 
όργανο και την Επιτροπή, σε εύλογο χρονικό διάστηµα πριν από τη λήψη της 
τελικής απόφασης, αναφέροντας τις υπό εξουσιοδότηση εξουσίες που ενδέχεται να 
αποτελέσουν αντικείµενο ανάκλησης, καθώς και τους λόγους της εν λόγω 
ανάκλησης. 

3. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την ανάθεση εξουσιών που προσδιορίζονται στην 
απόφαση. Αρχίζει να ισχύει αµέσως ή σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία η οποία 
καθορίζεται. ∆εν επηρεάζει την εγκυρότητα των κατ’εξουσιοδότηση πράξεων που 
ισχύουν ήδη. ∆ηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Άρθρο 18 
∆ιατύπωση αντιρρήσεων έναντι των κατ’εξουσιοδότηση πράξεων 

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο δύνανται να διατυπώσουν 
αντιρρήσεις έναντι της κατ’εξουσιοδότηση πράξης εντός δύο µηνών από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης. Με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου η εν λόγω περίοδος µπορεί να παραταθεί κατά ένα µήνα.  

2. Αν, κατά την εκπνοή της περιόδου αυτής, δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις έναντι της 
κατ’εξουσιοδότηση πράξης ούτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε από το 
Συµβούλιο, η κατ' εξουσιοδότηση πράξη δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τίθεται σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία που προβλέπεται στις 
διατάξεις της. 

Η κατ’εξουσιοδότηση πράξη µπορεί να δηµοσιευτεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τεθεί σε ισχύ πριν από την εκπνοή της εν λόγω περιόδου 
αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο έχουν αµφότερα ενηµερώσει την 
Επιτροπή για την πρόθεσή τους να µη διατυπώσουν αντιρρήσεις.  
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3. Αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο διατυπώσουν αντιρρήσεις σχετικά 
µε µια κατ' εξουσιοδότηση πράξη, η πράξη δεν τίθεται σε ισχύ. Το θεσµικό όργανο 
που διατυπώνει αντιρρήσεις έναντι της κατ’εξουσιοδότηση πράξης εκθέτει τους 
σχετικούς λόγους. 

Άρθρο 19 
Επιτροπή 

1. Για την εφαρµογή του άρθρου 6 παράγραφος 5, η Επιτροπή επικουρείται από 
επιτροπή. 

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται τα 
άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 
8. 

Η προθεσµία που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της 
απόφασης 1999/468/ΕΚ ανέρχεται σε τρεις µήνες. 

Άρθρο 20 
Κοινοποίηση εθνικών µέτρων 

Κάθε κράτος µέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή τις ειδικές διατάξεις που θεσπίζει για την 
εφαρµογή του παρόντος κανονισµού.  

Η Επιτροπή ενηµερώνει σχετικά τα άλλα κράτη µέλη .  

Άρθρο 21 
Ρήτρα επανεξέτασης 

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.  

Άρθρο 22 
Έναρξη ισχύος και εφαρµογή  

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης . 

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

Βρυξέλλες, 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο 
Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
 

Ελάχιστος αριθµός υπογραφών ανά κράτος µέλος 

   
 Αυστρία  14250 
 Βέλγιο  16500 
 Βουλγαρία  13500 
 Κύπρος  4500 
 Τσεχική ∆ηµοκρατία  16500 
 ∆ανία  9750 
 Εσθονία  4500 
 Φινλανδία  9750 
 Γαλλία  55500 
 Γερµανία  72000 
 Ελλάδα  16500 
 Ουγγαρία  16500 
 Ιρλανδία  9000 
 Ιταλία  54750 
 Λετονία  6750 
 Λιθουανία  9000 
 Λουξεµβούργο  4500 
 Mάλτα  4500 
 Κάτω Χώρες  19500 
 Πολωνία  38250 
 Πορτογαλία  16500 
 Ρουµανία  24750 
 Σλοβακική ∆ηµοκρατία  9750 
 Σλοβενία  6000 
 Ισπανία  40500 
 Σουηδία  15000 
 Ηνωµένο Βασίλειο  54750 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II  
 

Απαιτούµενες πληροφορίες για την καταχώριση προτεινόµενης πρωτοβουλίας πολιτών 

Οι ακόλουθες πληροφορίες παρέχονται µε σκοπό την καταχώριση µιας προτεινόµενης 
πρωτοβουλίας πολιτών στο µητρώο της Επιτροπής: 

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. Η περιγραφή των στόχων της πρότασης για την οποία καλείται να αναλάβει δράση η 
Επιτροπή, η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 500 χαρακτήρες. 

4. Η νοµική βάση των συνθηκών που θα επιτρέψει στην Επιτροπή να αναλάβει δράση. 

5. Το πλήρες όνοµα, η ταχυδροµική και η ηλεκτρονική διεύθυνση του διοργανωτή ή, 
σε περίπτωση νοµικής οντότητας ή οργάνωσης, του νόµιµου εκπροσώπου του. 

7. Όλες οι πηγές χρηµατοδότησης και υποστήριξης 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 νοµοθετικού κειµένου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III  
 

Έντυπο δήλωσης υποστήριξης 

Τετραγωνίδιο 1: (προσυµπληρώνεται από τον διοργανωτή) 

1. Αριθµός µητρώου της Επιτροπής*: 

2. Ηµεροµηνία καταχώρισης*: 

3. Ηλεκτρονική διεύθυνση της προτεινόµενης πρωτοβουλίας πολιτών στο µητρώο της Επιτροπής*: 
 

Τετραγωνίδιο 2: (προσυµπληρώνεται από τον διοργανωτή) 

1. Τίτλος της προτεινόµενης πρωτοβουλίας πολιτών*: (100 χαρακτήρες κατ’ανώτατο όριο) 

2. Αντικείµενο*: (το αντικείµενο θα πρέπει να είναι όσο γίνεται σαφέστερο) (200 χαρακτήρες κατ’ανώτατο 
όριο) 

3. Περιγραφή των βασικών στόχων της προτεινόµενης πρωτοβουλίας πολιτών*: (500 χαρακτήρες 
κατ’ανώτατο όριο) 

4. Επωνυµία και διεύθυνση του διοργανωτή*: 

5. Ιστότοπος της προτεινόµενης πρωτοβουλίας πολιτών*:  
 

Τετραγωνίδιο 3: (συµπληρώνεται από τον υπογράφοντα) 

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

2. ∆ιεύθυνση: 
 
 Οδός: 
 Ταχ.Κώδ. Πόλη*: 
 Χώρα*: 

3. Ηλεκτρονική διεύθυνση: 

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.  ∆ιαβατήριο:  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*♦: ……….. 

*: υποχρεωτικά πεδία  
♦: δεν απαιτείται υπογραφή όταν το έντυπο υποβάλλεται ηλεκτρονικά 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 
 

Πιστοποιητικό που βεβαιώνει τη συµµόρφωση ενός επιγραµµικού συστήµατος 
συγκέντρωσης µε τον κανονισµό xxxx/xxxx  

[….] (όνοµα αρµόδιας αρχής) της/του [….](όνοµα κράτους µέλους), µε την παρούσα 
βεβαιώνει ότι το επιγραµµικό σύστηµα συγκέντρωσης [….] (διεύθυνση ιστότοπου) που 
χρησιµοποιείται για την ηλεκτρονική συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης για την 
πρωτοβουλία πολιτών µε αριθµό µητρώου [….] πληροί τις σχετικές διατάξεις του κανονισµού 
xxxx/xxxx. 

Ηµεροµηνία, υπογραφή και επίσηµη σφραγίδα της αρµόδιας αρχής : 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
 

Έντυπο αίτησης για έκδοση απόφασης σχετικά µε το παραδεκτό προτεινόµενης 
πρωτοβουλίας πολιτών 

1. Τίτλος της πρωτοβουλίας πολιτών*: 

2. Αριθµός µητρώου της Επιτροπής*: 

3. Ηµεροµηνία καταχώρισης*: 

4. Αριθµός των δηλώσεων υποστήριξης που ελήφθησαν*:  

5. Αριθµός υπογραφών ανά κράτος µέλος*: 

 BE  BG CZ  DK  DE EE IE  EL ES FR IT  CY  LV  LT LU 

Αριθµός 
υπογραφών                

 HU  MT NL  AT  PL PT RO SI  SK FI  SE UK  TOTAL 

Αριθµός 
υπογραφών              

6. ∆ηλώνω ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα αίτηση είναι ορθές. 
 
Ηµεροµηνία και υπογραφή του διοργανωτή*:  

*: υποχρεωτικά πεδία  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 
 

Έντυπο για υποβολή δηλώσεων υποστήριξης στις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών  

1. Πλήρες όνοµα, ταχυδροµική και ηλεκτρονική διεύθυνση του διοργανωτή ή, σε 
περίπτωση νοµικής οντότητας ή οργάνωσης, του νόµιµου εκπροσώπου του*: 

2. Τίτλος της πρωτοβουλίας πολιτών*: 

3. Αριθµός µητρώου της Επιτροπής*: 

4. Ηµεροµηνία καταχώρισης*: 

5. Ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης για έκδοση απόφασης σχετικά µε το παραδεκτό 
της πρωτοβουλίας*: 

6. Αριθµός υπογραφών προερχόµενων από [όνοµα κράτους µέλους]*:  

7. Παραρτήµατα*:  
(Επισυνάψτε όλες τις δηλώσεις υποστήριξης από υπογράφοντες στις οποίες 
αναφέρεται ο προσωπικός αριθµός αναγνώρισης που έχει εκδοθεί από το ίδιο κράτος 
µέλος.  
Επισυνάψτε, κατά περίπτωση, το/τα σχετικό(ά) πιστοποιητικό(ά) που 
πιστοποιεί(ούν) τη συµµόρφωση του επιγραµµικού συστήµατος συγκέντρωσης µε 
τον κανονισµό xxxx/xxxx) 

8. Ηµεροµηνία και υπογραφή του διοργανωτή*:  

*: υποχρεωτικά πεδία 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 
 

Πιστοποιητικό που βεβαιώνει τον αριθµό των έγκυρων δηλώσεων υποστήριξης που 
συγκεντρώθηκαν για [….] (όνοµα κράτους µέλους)  

[….] (όνοµα αρµόδιας αρχής) της/του [….](όνοµα κράτους µέλους), µετά τη διενέργεια των 
απαιτούµενων ελέγχων που ορίζει το άρθρο 8 του κανονισµού xxxx/xxxx, δηλώνει ότι [….] 
οι δηλώσεις υποστήριξης για την πρωτοβουλία πολιτών µε αριθµό µητρώου [….] είναι 
έγκυρες σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού και ότι συγκεντρώθηκαν εντός 
της προθεσµίας που προβλέπει ο κανονισµός. 

Ηµεροµηνία, υπογραφή και επίσηµη σφραγίδα της αρµόδιας αρχής : 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII 
 

Έντυπο υποβολής πρωτοβουλίας πολιτών στην Επιτροπή 

1. Τίτλος της πρωτοβουλίας πολιτών*: 

2. Αριθµός µητρώου της Επιτροπής*: 

3. Ηµεροµηνία καταχώρισης*: 

4. Αριθµός των δηλώσεων υποστήριξης που ελήφθησαν*: (πρέπει να υπερβαίνουν το 1 
εκατοµµύριο) 

5. Αριθµός υπογραφών που πιστοποιήθηκαν από τα κράτη µέλη*: 

 BE  BG CZ  DK  DE EE IE  EL ES FR IT  CY  LV  LT LU 

Αριθµός 
υπογραφών                

 HU  MT NL  AT  PL PT RO SI  SK FI  SE UK  ΣΥΝΟΛΟ 

Αριθµός 
υπογραφών              

6. Πλήρες όνοµα, ταχυδροµική και ηλεκτρονική διεύθυνση του διοργανωτή ή, σε 
περίπτωση νοµικής οντότητας ή οργάνωσης, του νόµιµου εκπροσώπου του.  

7. ∆ηλώνω ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν έντυπο είναι ορθές. 
 
Ηµεροµηνία και υπογραφή του διοργανωτή*:  

8. Παραρτήµατα*:  
Να περιληφθούν όλα τα πιστοποιητικά 

*: υποχρεωτικά πεδία 
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ 

1. ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη 
θέσπιση των διαδικασιών και των προϋποθέσεων που απαιτούνται για τις 
πρωτοβουλίες πολιτών 

2. ΠΛΑΙΣΙΟ ∆Β∆/ΠΒ∆ (∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΣΕΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ/ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΒΑΣΕΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ) 

Τοµέας (-είς) δραστηριότητας και σχετική(-ές) δραστηριότητα(-ες): 

- Συντονισµός των πολιτικών της Επιτροπής και παροχή νοµικών συµβουλών 

- Σχέσεις µε την κοινωνία των πολιτών, διαφάνεια και ενηµέρωση 

3. ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

3.1. Γραµµές προϋπολογισµού (επιχειρησιακές γραµµές και συναφείς γραµµές 
τεχνικής και διοικητικής βοήθειας (πρώην γραµµές B.A)) 
συµπεριλαµβανοµένων των ονοµασιών τους: 

- 25.01.02.11.03: Συνεδριάσεις (επιτροπή) 

- 25.01.02.11.05: Πληροφορικά συστήµατα 

3.2. ∆ιάρκεια της δράσης και των δηµοσιονοµικών επιπτώσεων: 

Από το 2010 και εξής. Απεριόριστος 

3.3. ∆ηµοσιονοµικά χαρακτηριστικά: Μ/∆ 
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4. ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΡΩΝ 

4.1. ∆ηµοσιονοµικοί πόροι 

4.1.1 Συγκεφαλαιωτικός πίνακας των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων (ΠΑΥ) και των 
πιστώσεων πληρωµών (ΠΠ) 

εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία) 

Είδος δαπάνης 

Τµήµα 
αριθ. 

  

Έτος 
2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 
και 
επόµενα

∆ιοικητικές δαπάνες µη περιλαµβανόµενες στο ποσό αναφοράς12 
 
Ανθρώπινοι πόροι και 
συναφείς δαπάνες (Μ∆Π) 8.2.5 α 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 

∆ιοικητικές δαπάνες εκτός 
ανθρωπίνων πόρων και 
συναφών δαπανών, µη 
περιλαµβανόµενες στο ποσό 
αναφοράς (Μ∆Π) 

8.2.6 

β 

0.540 0.150 0.110 0.110 0.110 

Συνολικές ενδεικτικές δηµοσιονοµικές δαπάνες της παρέµβασης 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΥ, 
περιλαµβανοµένων των 

δαπανών για ανθρώπινους 
πόρους 

 α+β 

0.784 0.394 0.354 0.354 0.354 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΠ, 
περιλαµβανοµένων των 

δαπανών για ανθρώπινους 
πόρους 

 

α+β 

0.784 0.394 0.354 0.354 0.354 

4.1.2. Συµβατότητα µε τον δηµοσιονοµικό προγραµµατισµό 

Μ/∆ 

4.1.3. ∆ηµοσιονοµικές επιπτώσεις στα έσοδα 

Μ/∆ 

4.2. Ανθρώπινοι πόροι ΙΠΑ (ισοδύναµο πλήρους απασχόλησης)  

Μ/∆ 

                                                 
12 ∆απάνες που εµπίπτουν στο κεφάλαιο xx 01, εκτός των δαπανών των άρθρων xx 01 04 ή xx 01 05. 
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5. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 

5.1. Ανάγκη που πρέπει να καλυφθεί βραχυπρόθεσµα ή µακροπρόθεσµα 

Εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 24 της συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την πρωτοβουλία πολιτών. 

Κατά το πρώτο έτος, προβλέπεται η δηµιουργία δικτυακού τόπου που θα 
περιλαµβάνει µητρώο, για την εφαρµογή του άρθρου 4 σχετικά µε την καταχώριση 
των προτεινόµενων πρωτοβουλιών πολιτών. Στη συνέχεια θα απαιτηθεί η διαχείρισή 
του.  

Κατά τα δύο πρώτα έτη, επιτροπή που θα απαρτίζεται από όλα τα κράτη µέλη θα 
συνεδριάσει τέσσερις φορές προκειµένου να συνδράµει την Επιτροπή στη θέσπιση 
τεχνικών προδιαγραφών για την εφαρµογή του άρθρου 6 παράγραφος 4 σχετικά µε 
τα επιγραµµικά συστήµατα συγκέντρωσης.  

5.2 Προστιθέµενη αξία της κοινοτικής συµµετοχής, συνέπεια µεταξύ της πρότασης 
και των άλλων δηµοσιονοµικών µέσων, δυνατότητα συνέργειας 

Μ/∆ 

5.3 Στόχοι, αναµενόµενα αποτελέσµατα και συναφείς δείκτες της πρότασης στο 
πλαίσιο της ∆Β∆ (διαχείριση βάσει δραστηριοτήτων) 

Μ/∆ 

5.4. Μέθοδος υλοποίησης (ενδεικτική) 

Κεντρική διαχείριση, απευθείας από την Επιτροπή 

6. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

6.1. Σύστηµα ελέγχου 

Η καθηµερινή διαχείριση του µητρώου θα απαιτεί µόνιµο έλεγχο από το προσωπικό 
της Επιτροπής. Ο αριθµός των αιτήσεων καταχώρισης προτεινόµενων 
πρωτοβουλιών ενδέχεται να είναι υψηλός. Το προσωπικό της Επιτροπής θα πρέπει 
να ξεχωρίσει τις πρωτοβουλίες που µπορούν εύλογα να θεωρηθούν ακατάλληλες. 

6.2. Αξιολόγηση 

Έχει πραγµατοποιηθεί δηµόσια διαβούλευση µε τη µορφή Πράσινης Βίβλου. 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. 

7. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ  

Μ/∆ 
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8. ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΡΩΝ 

8.1. Στόχοι της πρότασης από πλευράς δηµοσιονοµικού κόστους 

Μ/∆ 

8.2. ∆ιοικητικές δαπάνες 

8.2.1. Αριθµός και είδος ανθρωπίνων πόρων 

Κατηγορίες 
θέσεων 

απασχόλησης 

 Προσωπικό που θα διατεθεί για τη διαχείριση της δράσης χρησιµοποιώντας 
υφιστάµενους και/ή συµπληρωµατικούς πόρους (αριθµός θέσεων/ΙΠΑ) 

  
Έτος 2010 Έτος 2011 Έτος 2012 Έτος 2013 Έτος 2014 

Έτος 2015 
και 

επόµενα 

AD 1 1 1 1 1 1 Μόνιµοι ή 
έκτακτοι 

υπάλληλοι13 
(XX 01 01) 

 

AST 1 1 1 1 1 1 

ΣΥΝΟΛΟ 2 2 2 2 2 2 

8.2.2. Περιγραφή των καθηκόντων που απορρέουν από τη δράση 

1 AD: θα είναι επικεφαλής του συντονισµού των δραστηριοτήτων που αφορούν τις 
πρωτοβουλίες πολιτών, θα ελέγχει το µητρώο, θα χειρίζεται συναφείς ερωτήσεις που 
θα υποβάλλουν υπηρεσίες και πολίτες και θα µεριµνά για την παρακολούθηση της 
εφαρµογής του κανονισµού.  

1 AST: ∆ιαχείριση του µητρώου – Υπηρεσία υποστήριξης 

8.2.3. Πηγές ανθρώπινων πόρων (κανονισµός υπηρεσιακής κατάστασης) 

Θέσεις προς αναδιάταξη µε χρησιµοποίηση υφιστάµενων πόρων στη σχετική 
υπηρεσία (εσωτερική αναδιάταξη) 

8.2.4. Άλλες διοικητικές δαπάνες που δεν περιλαµβάνονται στο ποσό αναφοράς  

Μ/∆ 

8.2.5. ∆ηµοσιονοµικές δαπάνες για ανθρώπινους πόρους και συναφείς δαπάνες που δεν 
περιλαµβάνονται στο ποσό αναφοράς 

εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία) 

Κατηγορία ανθρώπινων πόρων 2010 2011 2012 Έτος 
2013 

Έτος 
2014 

Έτος 
2015 

                                                 
13 Των οποίων το κόστος ∆ΕΝ καλύπτεται από το ποσό αναφοράς. 
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και 
επόµενα 

Μόνιµοι και έκτακτοι υπάλληλοι 
(XX 01 01) 

0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 

 

0,244 

Προσωπικό που χρηµατοδοτείται 
από το άρθρο XX 01 02 (επικουρικοί 
υπάλληλοι, END (=ΑΕΕ), 
συµβασιούχοι, κλπ.) 

(να εξειδικευθεί η γραµµή του 
προϋπολογισµού) 

      

Συνολικές δαπάνες για 
ανθρώπινους πόρους και συναφείς 
δαπάνες (ΜΗ περιλαµβανόµενες 

στο ποσό αναφοράς) 

0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 

 

Υπολογισµός– Μόνιµοι και έκτακτοι υπάλληλοι 

2 υπάλληλοι µε κόστος 122.000€ ετησίως έκαστος 

Υπολογισµός– Προσωπικό που χρηµατοδοτείται από το άρθρο XX 01 02 

Μ/∆ 

8.2.6. Άλλες διοικητικές δαπάνες που δεν περιλαµβάνονται στο ποσό αναφοράς 

εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία)

 2010 2011 2012 2013 2014 

2015 

και 
επόµεν

α 

ΣΥΝΟΛΟ

XX 01 02 11 01 – Αποστολές        

XX 01 02 11 02 – Συνεδριάσεις και διασκέψεις        

XX 01 02 11 03 – Επιτροπές  0.040 0.040     0.080 

XX 01 02 11 04 – Μελέτες και παροχή 
συµβουλών 

       

XX 01 02 11 05 – Συστήµατα πληροφοριών 0.500 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 1.050 

2. 2 Σύνολο άλλων δαπανών διαχείρισης 
(XX 01 02 11) 

       

Σύνολο διοικητικών δαπανών εκτός των 
ανθρώπινων πόρων και των συναφών 
δαπανών (που ∆ΕΝ περιλαµβάνονται 

0.540 0.150 0.110 0.110 0.110 0.110 1.130 
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στο ποσό αναφοράς) 

 

Υπολογισµός – Άλλες διοικητικές δαπάνες µη περιλαµβανόµενες στο ποσό αναφοράς 

∆ύο συνεδριάσεις ετησίως µε 27 συµµετέχοντες και µέσο κόστος 740€ ανά συµµετέχοντα και 
ανά συνεδρίαση 

∆ηµιουργία πληροφορικού συστήµατος: το 2010: απαιτήθηκαν 500.000 EUR για τη 
δηµιουργία και την κατάρτιση του συστήµατος, το 2011 και τα επόµενα έτη: θα απαιτηθεί η 
συντήρηση του συστήµατος και οι αναγκαίες προσαρµογές. 

Οι ανάγκες για ανθρώπινους και διοικητικούς πόρους καλύπτονται από το κονδύλιο που έχει 
ήδη χορηγηθεί για τη διαχείριση της δράσης και/ή θα προκύψουν από αναδιάταξη εντός της 
Γ∆ και θα συµπληρωθούν, ανάλογα µε την περίπτωση, από τυχόν πρόσθετα κονδύλια που 
µπορεί να παραχωρηθούν στη διαχειρίστρια Γ∆ στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας 
κατανοµής των κονδυλίων του προϋπολογισµού και λαµβανοµένων υπόψη των 
δηµοσιονοµικών περιορισµών. 




