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Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την πρωτοβουλία πολιτών 
 
 

Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει µια νέα διάσταση συµµετοχικής δηµοκρατίας 

παράλληλα µε την έννοια της αντιπροσωπευτικής δηµοκρατίας. Η Συνθήκη εισάγει µια σηµαντική 

καινοτοµία στη δηµοκρατική λειτουργία της Ένωσης, παρέχοντας δικαίωµα «πρωτοβουλίας των 

πολιτών», βάσει του οποίου ένα εκατοµµύριο πολίτες µπορούν να καλούν την Επιτροπή να 

υποβάλλει ορισµένες νοµοθετικές προτάσεις. 

 
Μ’ αυτά τα δεδοµένα και κατόπιν εκτεταµένων διαβουλεύσεων µε ενδιαφερόµενους κύκλους, η 

Επιτροπή ενέκρινε στις 31 Μαρτίου 2010 και υπέβαλε στο Συµβούλιο στις 6 Απριλίου 2010 

πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τον καθορισµό των 

διαδικασιών και προϋποθέσεων σχετικά µε την πρωτοβουλία πολιτών. 
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Η Προεδρία ξεκίνησε την εξέταση της πρότασης στα πλαίσια της Οµάδας Antici στις 9 Απριλίου. 

Η Οµάδα αφιέρωσε τρεις συνεδριάσεις στην εξέταση της πρότασης, τα δε αποτελέσµατα του 

πρώτου γύρου συζητήσεων, όπου επισηµαίνονταν τέσσερα κύρια ζητήµατα, τέθηκαν υπόψη των 

Υπουργών µε το έγγρ. 8796/10 κατά τη σύνοδο του Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων τον Απρίλιο. 

Με βάση τη συζήτηση προσανατολισµού των Υπουργών, η Οµάδα συνέχισε την εξέταση της 

πρότασης. Η Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων διεξήγαγε συζήτηση σχετικά µε τα εκκρεµή 

ζητήµατα κατά τη συνεδρίασή της στις 19 Μαΐου και ανέθεσε στην Οµάδα Antici να οριστικο-

ποιήσει το γενικό προσανατολισµό εν όψει του Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων του Ιουνίου. 

 
Με τις συζητήσεις αυτές, το Συµβούλιο προχώρησε αισθητά προς τη διαµόρφωση γενικού 

προσανατολισµού. Κύρια εκκρεµότητα παραµένει το ζήτηµα της καταχώρισης και του παραδεκτού 

µιας προτεινόµενης πρωτοβουλίας και το κατά πόσον η απόφαση αυτή θα πρέπει να λαµβάνεται σε 

δύο φάσεις ή σε µία και µόνη. 

 
Η αρχική πρόταση προβλέπει ότι η απόφαση για το παραδεκτό κάθε προτεινόµενης πρωτοβουλίας 

λαµβάνεται σε ενδιάµεσο στάδιο – µετά τη συλλογή 300.000 υπογραφών από 3 κράτη µέλη – πριν 

από τη στιγµή που τα κράτη µέλη υποχρεούνται να προβούν σε ελέγχους (άρθρο 4). Ως περαιτέρω 

διασφαλιστικό µηχανισµό, η πρόταση προβλέπει ένα πρώτο κοσκίνισµα τη στιγµή της καταχώρισης, 

ώστε η Επιτροπή να έχει εξουσία να απορρίπτει την καταχώριση προτεινόµενων πρωτοβουλιών 

πολιτών οι οποίες είναι κατάφωρα αντίθετες µε τις αξίες της Ένωσης (άρθρο 8). 

 
Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, ορισµένα κράτη µέλη εισηγήθηκαν να αποφασίζει η Επιτροπή, 

ήδη τη στιγµή της καταχώρισης και πριν αρχίσει η συλλογή υπογραφών, κατά πόσον η δεδοµένη 

πρωτοβουλία εµπίπτει στο πλαίσιο των εξουσιών της – να συγχωνευθούν δηλαδή ουσιαστικά οι 

διατάξεις των άρθρων 4 και 8. 

 
Η Προεδρία δεν θεωρεί πρέπουσα της συγχώνευση των δύο αυτών σταδίων (εκτίµηση παραδεκτού 

και καταχώριση). Η πρόταση της Επιτροπής αφενός µεν ανταποκρίνεται στα µελήµατα που 

εκφράστηκαν κατά τις διαβουλεύσεις και από κράτη µέλη και από άλλους ενδιαφερόµενους 

κύκλους, να µη διεξάγουν εξακριβώσεις δηλαδή τα κράτη µέλη για πρωτοβουλίες που τελικά 

µπορεί να µην είναι παραδεκτές, να ανακόπτονται όσο το δυνατόν νωρίτερα πρωτοβουλίες 

αντίθετες µε τις αξίες της Ένωσης κλπ., αφετέρου δε αποτρέπει τον κίνδυνο κατάχρησης και 

υπερφόρτωσης του συστήµατος. 
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Με τη συµβιβαστική πρόταση της Προεδρίας διατηρείται η διφασική προσέγγιση της Επιτροπής, 

περιορίζεται όµως ο αριθµός προαπαιτούµενων υπογραφών σε 100.000 και συνάµα διατυπώνονται 

αυστηρότερα τα περί πρωτοβουλιών που προδήλως εκφεύγουν από το πεδίο των Συνθηκών. 

 
Η πρόταση της Προεδρίας για ένα γενικό προσανατολισµό σχετικά µε την πρόταση της Επιτροπής 

για την έκδοση κανονισµού σχετικά µε την πρωτοβουλία πολιτών επισυνάπτεται ως Παράρτηµα 

του ανά χείρας σηµειώµατος. 

 
Οι προσθήκες στο αρχικό κείµενο της Επιτροπής επισηµαίνονται µε µαύρα και υπογραµµισµένα 

τυπογραφικά στοιχεία, οι δε διαγραφές µε διαγεγραµµένα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Πρόταση 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 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 παράγραφος 1, 

την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής1, 

τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών2,  

Μετά από διαβούλευση µε τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας ∆εδοµένων3, 

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. 

(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. 

                                                 
1 ΕΕ C , , σ. . 
2 ΕΕ C , , σ. . 
3 ΕΕ C , , σ. . 
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(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 αναλογικά κατά φθίνουσα τάξη, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 14 παράγραφος 2 της ΣΕΕ όσον αφορά τον αριθµό των µελών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από κάθε κράτος µέλος. 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. 

Για τους σκοπούς του υπολογισµού του ελάχιστου αριθµού υπογραφόντων σε κάθε 
κράτος µέλος, είναι σκόπιµο να πολλαπλασιάζεται επί 750 ο αριθµός µελών του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου από κάθε κράτος µέλος, όπως ορίζεται στο σχέδιο απόφασης του 
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κοινο-
βουλευτική περίοδο 2009-2014, που εγκρίθηκε πολιτικά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
στις 11 Οκτωβρίου 2007, µε τη µία τροποποίηση που υπέστη από το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο κατά τη ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη του 2007.4 

Για λόγους σαφήνειας, οι αριθµοί αυτοί θα πρέπει να γραφούν για κάθε κράτος µέλος σε 
Παράρτηµα του παρόντος κανονισµού, θα πρέπει δε να δοθεί στην Επιτροπή η εξουσία 
να τροποποιεί το Παράρτηµα αυτό ώστε να απηχεί τους όποιους αριθµούς ορίζονται σε 
τυχόν µελλοντική απόφαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για τη σύνθεση του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου εκδιδόµενη σύµφωνα µε το άρθρο 14 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο 
της ΣΕΕ  

(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 ή προδήλως εκφευγουσών από το πεδίο των Συνθηκών. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
αντιµετωπίζει την καταχώριση σύµφωνα µε τις γενικές αρχές της χρηστής διοίκησης. 

                                                 
4  ∆ηλώσεις αριθ. 4 και 5 προσαρτηµένες στην Τελική Πράξη της ∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης 

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

(9α) Είναι σκόπιµο να οριστεί η µορφή του εντύπου δήλωσης υποστήριξης σε Παράρτηµα 
του παρόντος κανονισµού, όπου να προσδιορίζονται τα απαιτούµενα για σκοπούς 
εξακρίβωσης από τα κράτη µέλη στοιχεία. Θα πρέπει δε να δοθεί στην Επιτροπή η 
εξουσία να τροποποιεί το Παράρτηµα αυτό σύµφωνα µε το άρθρο 290 της Συνθήκης, 
λαµβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που της διαβιβάζουν τα κράτη µέλη. 

(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 πριν από οποιαδήποτε συλλογή 
δηλώσεων υποστήριξης. 

(11α) Ενθαρρύνεται η Επιτροπή να προαγάγει την ανάπτυξη λογισµικού «ανοιχτής πηγής»  το 
οποίο θα παρέχει τα τεχνικά και ασφαλειακά χαρακτηριστικά τα αναγκαία για τη 
συµµόρφωση µε τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού όσον αφορά τα επιγραµµικά 
συστήµατα συλλογής υπογραφών.5 

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

(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 300.000 100.000 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. 

                                                 
5  Εναλλακτικά, αντί για την αιτιολογική σκέψη 11α, η εξής δήλωση του Συµβουλίου: 

 Το Συµβούλιο σηµειώνει την πρόθεση της Επιτροπής να διερευνήσει την ανάπτυξη 

λογισµικού «ανοιχτής πηγής» το οποίο θα παρέχει τα τεχνικά και ασφαλειακά χαρακτηρι-

στικά τα αναγκαία για τη συµµόρφωση µε τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού όσον 

αφορά τα επιγραµµικά συστήµατα συλλογής υπογραφών.  
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(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, ενδεχοµένως βασισµένων σε τυχαία δειγµατοληψία, 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 
αυτών6. 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. 

(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 οΟι διοργανωτές πρωτοβουλιών πολιτών να υπέχουν ευθύνη δυνάµει του 
αστικού ή ποινικού δικαίου τους σύµφωνα µε το εφαρµοστέο δίκαιο για τις βλάβες που 
προκαλούν. Εξάλλου, τα κράτη µέλη θα πρέπει να µεριµνούν ώστε οι διοργανωτές να 
υπόκεινται σε κατάλληλες κυρώσεις 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 αυτών7 εφαρµόζεται 
πλήρως στην επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από την Επιτροπή 
κατ’ εφαρµογή του παρόντος κανονισµού. 

                                                 
6 ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31. 
7 ΕΕ L 8 της 12.01.2001, σ. 1. 
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(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. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να 
διενεργεί η Επιτροπή τις δέουσες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές της 
εργασίες, µεταξύ άλλων σε επίπεδο εµπειρογνωµόνων. 

(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 
Επιτροπή8. 

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

                                                 
8 ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23. 
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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: 

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 πληρούν τις ίδιες 
προϋποθέσεις που προβλέπονται για τα φυσικά πρόσωπα σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο 
και έχουν την ικανότητα να αναλάβουν νοµικές δεσµεύσεις για λογαριασµό τους και να 
αναλαµβάνουν την ευθύνη. 

Η Επιτροπή δύναται να ζητεί από το διοργανωτή να παρέχει τις δέουσες αποδείξεις περί 
του ότι πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις. 

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. 
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Άρθρο 4 

Καταχώριση 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»). Μετά την καταχώριση, ο διοργανωτής µπορεί να καταθέσει στο 
µητρώο το κείµενο της προτεινόµενης πρωτοβουλίας πολιτών και σε άλλες επίσηµες 
γλώσσες της Ένωσης. 

2. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 3 και 4, η Επιτροπή 
καταχωρίζει χωρίς καθυστέρηση την προτεινόµενη πρωτοβουλία µε µοναδικό αριθµό µητρώου 
και αποστέλλει βεβαίωση της καταχώρισης στον διοργανωτή. 

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, όπως διακηρύσσονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ, 
ή εκφεύγουν προδήλως από το πεδίο των Συνθηκών. 

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.  
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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. 

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, οι δηλώσεις υποστήριξης που έχουν 
υπογραφεί ηλεκτρονικά µε προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή κατά την έννοια της 
οδηγίας 1999/93/ΕΚ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13ης ∆εκεµ-
βρίου 1999, σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές9 

3. Οι υπογράφοντες πρέπει να συµπληρώσουν τα έντυπα των δηλώσεων υποστήριξης που θέτει 
στη διάθεσή τους ο διοργανωτής. Στη δήλωση υποστήριξης αναγράφουν και τα στοιχεία 
ταυτοποίησής τους, εκτός αν κατοικούν σε κράτος µέλος από τα απαριθµούµενα στο 
Μέρος Α του υποδείγµατος εντύπου του Παραρτήµατος III. 

Κατάλογος των αποδεκτών εγγράφων/αριθµών ταυτότητας στα κράτη µέλη όπου η 
αναγραφή των στοιχείων αυτών είναι υποχρεωτική περιέχεται στο Μέρος Β του υποδείγ-
µατος εντύπου του Παραρτήµατος III 

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

3α. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή όποιες αλλαγές επιφέρουν στις πληροφορίες 
του Παραρτήµατος III, συµπεριλαµβανοµένων των Μερών Α και Β αυτού. Βάσει αυτών 
των κοινοποιήσεων η Επιτροπή δύναται να θεσπίζει, µε πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση 
σύµφωνα µε το άρθρο 16 και υπό τους όρους των άρθρων 17 και 18, τροποποιήσεις του 
Παραρτήµατος III, συµπεριλαµβανοµένων των Μερών Α και Β αυτού. 

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.  

Το επιγραµµικό σύστηµα συγκέντρωσης πιστοποιείται σύµφωνα µε την παράγραφο 3 στο 
κράτος µέλος όπου πρόκειται να αποθηκευθούν τα συλλεγόµενα µέσω αυτού δεδοµένα. Ο 
διοργανωτής µπορεί να χρησιµοποιήσει ένα επιγραµµικό σύστηµα συγκέντρωσης για να 
συγκεντρώσει δηλώσεις υποστήριξης σε περισσότερα ή και σε όλα τα κράτη µέλη. 

Σε περίπτωση που η συγκέντρωση γίνεται ηλεκτρονικά, το υπόδειγµα των εντύπων των 
δηλώσεων υποστήριξης µπορεί να προσαρµοστεί ανάλογα.  

                                                 
9  ΕΕ L 13 της 19.1.2000, σ. 12  
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2. Ο διοργανωτής µεριµνά ώστε το επιγραµµικό σύστηµα συγκέντρωσης που 
χρησιµοποιείται για τη συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης από τους υπογράφοντες 
πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου 4. 

Πριν από την έναρξη της συγκέντρωσης δηλώσεων υποστήριξης από τους υπογράφοντες, ο 
διοργανωτής ζητεί από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους µέλους να 
πιστοποιήσειεξασφαλίζει ότι το επιγραµµικό σύστηµα που χρησιµοποιείται για τον σκοπό 
αυτό τηρεί τις εν λόγω διατάξεις της παραγράφου 4. 

Ο διοργανωτής µπορεί ανά πάσα στιγµή να αρχίσει να συγκεντρώνει δηλώσεις υποστήριξης 
µέσω του επιγραµµικού συστήµατος συγκέντρωσης µόνον αφού λάβει το αναφερόµενο 
στην παράγραφο 3 πιστοποιητικό. Ο διοργανωτής δηµοσιεύει αντίγραφο του εν λόγω 
πιστοποιητικού στον ιστότοπο που χρησιµοποιεί για το επιγραµµικό σύστηµα 
συγκέντρωσης. 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. 
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5. Εντός 12 9 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 πρέπει να προέρχονται από το ένα τρίτο τουλάχιστον 
των κρατών µελών. 

2. Στο ένα τρίτο των κρατών µελών οι υπογράφοντες πρέπει να ανέρχονται τουλάχιστον στον 
ελάχιστο αριθµό πολιτών που προβλέπεται στο παράρτηµα I, υπολογιζόµενον βάσει του 
αριθµού µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από κάθε κράτος µέλος, όπως ορίζεται στο 
σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για την κοινοβουλευτική περίοδο 2009-2014, που εγκρίθηκε πολιτικά από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 11 Οκτωβρίου 2007, µε τη µία τροποποίηση που υπέστη 
από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κατά τη ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη του 200710, πολλαπλα-
σιασµένου επί 750. 

3. Η Επιτροπή θεσπίζει, µε πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύµφωνα µε το άρθρο 16 και υπό 
τους όρους των άρθρων 17 και 18, προσαρµογές του Παραρτήµατος I ώστε να απηχεί 
τους όποιους αριθµούς ορίζονται σε τυχόν µελλοντική απόφαση του Ευρωπαϊκού 
Συµβουλίου για τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκδιδόµενη σύµφωνα µε το 
άρθρο 14 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της ΣΕΕ. Οι προσαρµογές αυτές έχουν εφαρµογή 
µόνο σε προτεινόµενες πρωτοβουλίες πολιτών που καταχωρίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 
4 µετά τη θέση της προσαρµογής σε ισχύ.  

34. Θεωρείται ότι οι υπογράφοντες προέρχονται από το κράτος µέλος το οποίο είναι υπεύθυνο για 
τον έλεγχο της δήλωσης υποστήριξής τους σύµφωνα µε το άρθρο 9 παράγραφος 1 δεύτερο 
εδάφιοεξέδωσε το έγγραφο αναγνώρισης που αναφέρεται στη δήλωση υποστήριξης που έχουν 
υπογράψει. 

Άρθρο 8 

Απόφαση για το παραδεκτό προτεινόµενης πρωτοβουλίας πολιτών 

1. Μετά τη συγκέντρωση 100.000 300.000 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. 

                                                 
10  ∆ηλώσεις αριθ. 4 και 5 προσαρτηµένες στην Τελική Πράξη της ∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης 

που υιοθέτησε τη Συνθήκη της Λισσαβώνας. 
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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, διαχωρίζοντας τις δηλώσεις υποστήριξης 
που έχουν υποβληθεί σε χάρτινα έντυπα, εκείνες που έχουν υπογραφεί ηλεκτρονικά µε τη 
βοήθεια προηγµένου συστήµατος ηλεκτρονικής υπογραφής και εκείνες που έχουν 
συγκεντρωθεί µέσω επιγραµµικού συστήµατος συγκέντρωσης. 

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

- στο κράτος µέλος που εξέδωσε το έγγραφο/αριθµό ταυτότητας που αναφέρεται στη 
δήλωση υποστήριξης, εφόσον αυτό δεν περιλαµβάνεται στα κράτη που απαριθ-
µούνται στο Μέρος Α του εντύπου του Παραρτήµατος III, ή 

- σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, στο κράτος µέλος κατοικίας του υπογράφοντος που 
αναφέρεται στη δήλωση υποστήριξης, κατά τα προβλεπόµενα στο Μέρος Α του 
εντύπου του Παραρτήµατος III. 
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2. Οι αρµόδιες αρχές, εντός προθεσµίας που δεν υπερβαίνει τους τρεις µήνες από την παραλαβή 
της αίτησης, ελέγχουν τις διαβιβασθείσες δηλώσεις υποστήριξης, βάσει των κατάλληλων 
ελέγχων, βάσει δε αυτού του ελέγχουκαι 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. 

Για το σκοπό του ελέγχου των δηλώσεων υποστήριξης δεν απαιτείται επικύρωση της 
γνησιότητας των υπογραφών. 

3. Το πιστοποιητικό που προβλέπεται στην παράγραφο 2 εκδίδεται δωρεάν. 

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. 

Ο διοργανωτής υποβάλλει επίσης πληροφορίες σχετικά µε κάθε χρηµατοδοτική ή άλλη 
υποστήριξη που έλαβε για την πρωτοβουλία των πολιτών. 

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. 



 

10626/10  ΑΤ/νικ 16 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ DQPG  LIMITE EL 

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. 

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

Ο διοργανωτής µεριµνά ώστε τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται για µια 
δεδοµένη πρωτοβουλία πολιτών να µη χρησιµοποιούνται για κανέναν άλλο σκοπό πλην της 
υποστήριξης της πρωτοβουλίας από τον ενδιαφερόµενο και καταστρέφει όλες τις δηλώσεις 
υποστήριξης που έχει λάβει σχετικά µε τη 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 της προτεινόµενης 
πρωτοβουλίας πολιτών, ανάλογα µε το ποια πράξη προηγείται χρονικά. 

Η αρµόδια αρχή χρησιµοποιεί τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που λαµβάνει για µια 
δεδοµένη πρωτοβουλία πολιτών αποκλειστικά και µόνο για τον έλεγχο των δηλώσεων 
υποστήριξης σύµφωνα µε το άρθρο 9 παράγραφος 2 και 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.  
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Άρθρο 13 

Ευθύνη 

Οι διοργανωτές υπέχουν ευθύνη σύµφωνα µε το εφαρµοστέο δίκαιο για τις βλάβες που 
προξενούν κατά τη διοργάνωση πρωτοβουλίας πολιτών. 

Άρθρο 13α 
Κυρώσεις 

1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι διοργανωτές που κατοικούν ή είναι εγκατεστηµένοι στο 
έδαφός τους να υπέχουν ευθύνη υπόκεινται σε κυρώσεις 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. 

 

2. Οι κυρώσεις αυτές οφείλουν να είναι ουσιαστικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. 

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.  
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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. Οι µέσω κατ’ εξουσιοδό-
τηση πράξεων τροποποιήσεις των Παραρτηµάτων I και III θεσπίζονται σύµφωνα µε τα άρθρα 
5 και 7. 

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 ή 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.  
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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.  

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 
ορίζεται τρίµηνη. 

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 τριών ετών από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος εφαρµογής του παρόντος 

κανονισµού, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο έκθεση 

σχετικά µε την εφαρµογή του.  
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Άρθρο 22 

Έναρξη ισχύος και εφαρµογής  

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης . 
 
Η εφαρµογή του αρχίζει δώδεκα µήνες αφού τεθεί σε ισχύ. 

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 
 Γαλλία  55500 
 Γερµανία  72000 
 ∆ανία  9750 
 Ελλάς  16500 
 Εσθονία  4500 
 Ηνωµένο Βασίλειο  54750 
 Ιρλανδία  9000 
 Ισπανία  40500 
 Ιταλία  54750 
 Κάτω Χώρες  19500 
 Κύπρος  4500 
 Λετονία  6750 
 Λιθουανία  9000 
 Λουξεµβούργο  4500 
 Μάλτα  4500 
 Ουγγαρία  16500 
 Πολωνία  38250 
 Πορτογαλία  16500 
 Ρουµανία  24750 
 Σλοβακία  9750 
 Σλοβενία  6000 
 Σουηδία  15000 
 Τσεχική ∆ηµοκρατία  16500 
 Φινλανδία  9750 
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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 Οι διατάξεις των Συνθηκών που κατά την άποψη του διοργανωτή 
επιτρέπουν στην Επιτροπή να αναλάβει δράση (δεν είναι υποχρεωτικό). 

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 το πολύ) 

2. Αντικείµενο*: (το αντικείµενο θα πρέπει να είναι όσο γίνεται σαφέστερο) (200 χαρακτήρες το πολύ) 

3. Περιγραφή των βασικών στόχων της προτεινόµενης πρωτοβουλίας πολιτών*: (500 χαρακτήρες το πολύ) 

4. Επωνυµία και διεύθυνση του διοργανωτή*: 

5. Ιστότοπος της προτεινόµενης πρωτοβουλίας πολιτών:  
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Τετραγωνίδιο 3: (συµπληρώνεται από τον υπογράφοντα) 

1. Όνοµα του υπογράφοντος: SN 2843/10 

Πλήρες µικρό όνοµα*:………………………………………………………………… 

Επώνυµο*:……………………………………………………………………………… 

Το γένος (αν συντρέχει η περίπτωση):……………………………………………….... 

Πατρώνυµο (υποχρεωτικό στην Ελλάδα και Βουλγαρία):…………………………… 

 

2. ∆ιεύθυνση*: 

Οδός, αριθµός και ταχ. κωδικός*:……………………………………………………… 

Πόλη*:…………………………………………             Χώρα*:……………………….. 

3. Ηµεροµηνία γέννησης*:…………… Τόπος γέννησης:…………… Χώρα*: 

4. Υπηκοότητα*: ……………………………. 

5. Ηλεκτρονική διεύθυνση:……………………………… 

6. Προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης*, πλην των περιπτώσεων που αναφέρονται στο Μέρος Α του 
παρόντος εντύπου. 
Αναγράψετε ένα µόνο έγγραφο/αριθµό ταυτότητας, κατά τα προβλεπόµενα στο Μέρος Β του 
παρόντος εντύπου 

Είδος εγγράφου/αριθµού ταυτότητας: 

α) ∆ελτίο ταυτότητας ηµεδαπού ή µόνιµου κατοίκου    Αριθµός………………………… 
Ή 

β) ∆ιαβατήριο    Αριθµός……………………………… 
Ή 

γ) Άλλο έγγραφο/αριθµός ταυτότητας    Τύπος…………..    Αριθµός……………………… 

Κράτος µέλος που εξέδωσε το έγγραφο/τον αριθµό ταυτότητας*:……………………………… 

Εκδούσα αρχή:………………………………………………………………………………………. 

 

Τετραγωνίδιο 4: 

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*♦: ……….. 

∆ήλωση περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής: Σύµφωνα µε το άρθρο 10 της οδηγίας 95/46/ΕΚ, τα 
παρεχόµενα µε αυτό το έντυπο δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα θα χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά και 
µόνο για τον έλεγχο και την πιστοποίηση του αριθµού έγκυρων δηλώσεων υποστήριξης αυτής της 
προτεινόµενης πρωτοβουλίας πολιτών, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 9 του κανονισµού xxxx/xxxx. Τα 
δεδοµένα δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό. Όλες οι δηλώσεις υποστήριξης θα 
καταστραφούν το αργότερο 18 µήνες µετά την ηµεροµηνία καταχώρισης της προτεινόµενης 
πρωτοβουλίας πολιτών 

*:  υποχρεωτικά πεδία 

♦: δεν απαιτείται υπογραφή όταν το έντυπο υποβάλλεται ηλεκτρονικά χωρίς ηλεκτρονική υπογραφή 
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ΜΕΡΟΣ Α 

Πίνακας κρατών µελών κατοικίας που δεν απαιτούν περισσότερα προσωπικά στοιχεία 

ταυτοποίησης πέραν όσων απαριθµούνται στα σηµεία 1-5 του τετραγωνιδίου 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β 

Πίνακας εγγράφων/αριθµών ταυτότητας εκ των οποίων ένα(ς) πρέπει να αναγράφεται στο 

έντυπο δήλωσης υποστήριξης, κατά τα προβλεπόµενα στο σηµείο 6 του τετραγωνιδίου 3: 

 

ΑΥΣΤΡΙΑ 

- Reisepass (διαβατήριο) 

-  Personalausweis (δελτίο ταυτότητας) 

 

ΒΕΛΓΙΟ 

- Carte d’identité / identiteitskaart (δελτίο ταυτότητας) 

-  Passeport / paspoort (διαβατήριο) 

-  Numéro d'identification du registre national / identificatienummer van het Rijksregister 

 (ΕΚΑΜ) 

 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

- Единен граждански номер (ΕΚΑΜ) αναγραφόµενος στο δελτίο ταυτότητας 

- Единен граждански номер (ΕΚΑΜ) αναγραφόµενος στο διαβατήριο 

 

Κράτος µέλος 

∆ανία 

Ιρλανδία 

Κάτω Χώρες 

Φινλανδία 

Ηνωµ. Βασίλειο 

Σλοβακία 
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ΚΥΠΡΟΣ 

- ∆ελτίο Ταυτότητας 

- ∆ιαβατήριο  

ΤΣΕΧΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

- Občanský průkaz (δελτίο ταυτότητας) 

- Cestovní pas (διαβατήριο) 

 

ΕΣΘΟΝΙΑ 

- Isikukood (ΕΚΑΜ) 

- ∆ελτία ταυτότητας 

- Ψηφιακά δελτία ταυτότητας 

- ∆ιαβατήρια 

- Ναυτικά φυλλάδια ηµεδαπών 

- Προσωρινά ταξιδιωτικά έγγραφα 

- Πιστοποιητικά υπηρεσίας αλλοδαπού σε εσθονικά πλοία 

- Πιστοποιητικά επιστροφής και άδειες επιστροφής. 
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ΓΑΛΛΙΑ 

- Passeport (διαβατήριο) 
- Carte nationale d´identité (εθνικό δελτίο ταυτότητας) 
- Titre de séjour (τίτλος διαµονής) 
- Permis de conduire (άδεια οδήγησης) 
- Άλλα: 

§ Carte d'identité de parlementaire (δελτίο ταυτότητας βουλευτή) µε φωτογραφία, 
εκδιδόµενο από τον πρόεδρο κοινοβουλευτικής συνέλευσης 

§ Carte d'identité d'élu local (δελτίο ταυτότητας αιρετού αξιωµατούχου τοπικής 
αυτοδιοίκησης) µε φωτογραφία, εκδιδόµενο από τον εκπρόσωπο του Κράτους 

§ Carte du combattant (δελτίο ταυτότητας παλαιού πολεµιστή), καφέ ανοιχτή ή 
τρίχρωµη 

§ Carte d'invalidité civile ou militaire (δελτίο ταυτότητας αναπήρου πολέµου ή 
ειρηνικής περιόδου) µε φωτογραφία ; 

§ Carte d'identité de fonctionnaire de l'Etat (δελτίο ταυτότητας δηµόσιου 
υπαλλήλου) µε φωτογραφία ; 

§ Carte d'identité (δελτίο ταυτότητας) ή carte de circulation (δελτίο κυκλοφορίας) 
µε φωτογραφία, εκδιδόµενο από τις στρατιωτικές αρχές 

§ Permis de chasser (άδεια κυνηγιού) µε φωτογραφία, εκδιδόµενη από τον 
εκπρόσωπο του Κράτους 

§ Livret ou carnet de circulation (βιβλιάριο κυκλοφορίας), εκδιδόµενο από το 
νοµάρχη κατ’ εφαρµογή του Νόµου 69-3 της 3ης Ιανουαρίου 1969 ; 

§ Récépissé (απόδειξη παραλαβής) χορηγούµενη σε αντάλλαγµα εγγράφων 
ταυτότητας κατακρατούµενων σε περίπτωση δικαστικού ελέγχου κατ’ εφαρµογή 
του ένατου εδαφίου (7°) του άρθρου 138 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας 

§ Βεβαίωση παραλαβής αίτησης εθνικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, 
εκδοθείσα πριν από τρεις το πολύ µήνες από δηµοτική αρχή και περιέχουσα 
φωτογραφία ταυτότητας του αιτούντος θεωρηµένη µε σφραγίδα του δήµου. 

 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

- Personalausweis (δελτίο ταυτότητας) 
- Pass (διαβατήριο) 
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ΕΛΛΑΣ 

- ∆ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας 
- ∆ιαβατήριο 
- Για εγγεγραµµένους πολίτες άλλων κρατών µελών της ΕΕ, σύµφωνα µε την οικεία 

οδηγία, Βεβαίωση Εγγραφής Πολιτών Ε.Ε./Έγγραφο πιστοποίησης µόνιµης διαµονής 
πολίτη Ε.Ε. 

 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 

- Szémelyazonosító igazolvány (δελτίο ταυτότητας) 
- Útlevél (διαβατήριο) 
- Személyi azonosító (személyi szám) – ΕΚΑΜ 

 

ΙΤΑΛΙΑ 

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

εκδούσας αρχής 
 

ΛΕΤΟΝΙΑ 

- Personas kods (ΕΚΑΜ) στο δελτίο ταυτότητας 
- Personas kods (ΕΚΑΜ) στο διαβατήριο 
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ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 

- Asmens kodas (ΕΚΑΜ) στο δελτίο ταυτότητας 
- Asmens kodas (ΕΚΑΜ) στο διαβατήριο 

 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 

- Numéro d’identification national (ο αριθµός που αναγράφεται στο βιβλιάριο 
κοινωνικών ασφαλίσεων) 

- Carte d'identité (δελτίο ταυτότητας) 
- Passeport (διαβατήριο) 

 

ΜΑΛΤΑ 

- Identity card (δελτίο ταυτότητας) 
- Passport (διαβατήριο) 

 

ΠΟΛΩΝΙΑ 

- Numer ewidencyjny PESEL (ΕΚΑΜ) στο δελτίο ταυτότητας 
- Numer ewidencyjny PESEL (ΕΚΑΜ) στο διαβατήριο 
 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

- Bilhete de identitaded (δελτίο ταυτότητας) 
- Passaporte (διαβατήριο) 
- Cartão de Cidadão (δελτίο πολίτη) 
 



 

10626/10  ΑΤ/νικ 30 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ DQPG  LIMITE EL 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

- carte de identitate (δελτίο ταυτότητας) 

- pasaport (διαβατήριο)  

- certificat de înregistrare (πιστοποιητικό εγγραφής) 
- cartea de rezidenŃă permanentă pentru cetăŃenii UE (άδεια µόνιµης διαµονής πολίτη ΕΕ) 
- Cod Numeric Personal (ΕΚΑΜ) 

 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 

- Osebna izkaznica (δελτίο ταυτότητας) 
- Potni list (διαβατήριο) 

 

ΙΣΠΑΝΙΑ 

- Documento Nacional de Identidad (εθνικό δελτίο ταυτότητας) 
- Pasaporte (διαβατήριο) 
 

 

ΣΟΥΗ∆ΙΑ  

- Personnummer (ΕΚΑΜ) στο δελτίο ταυτότητας 
- Personnummer (ΕΚΑΜ) στο διαβατήριο 
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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*: 

 ΒΕ  ΒΛ ΤΑ ∆Α ΓΕ ΕΣ ΙΡ ΕΛ ΙΣ ΓΑ ΙΤ ΚΥ ΛΕ ΛΙ  ΛΞ 

Αριθµός 

υπογραφών 
               

 ΟΥ  ΜΑ ΚΧ ΑΥ ΠΛ ΠΡ ΡΜ ΣΝ ΣΚ ΦΙ Σ∆ ΗΒ ΣΥΝΟΛΟ 

Αριθµός 

υπογραφών 
             

6. ∆ηλώνω ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα αίτηση είναι ακριβείς. 

 Ηµεροµηνία και υπογραφή του διοργανωτή*:  

*: υποχρεωτικά πεδία 

 



 

10626/10  ΑΤ/νικ 33 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ DQPG  LIMITE EL 

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 αναγράφονται 
προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης.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 

 



 

10626/10  ΑΤ/νικ 34 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ DQPG  LIMITE EL 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 

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

[….] (όνοµα αρµόδιας αρχής) της/του [….](όνοµα κράτους µέλους), µετά τη διενέργεια των 
απαιτούµενων ελέγχων που ορίζει το άρθρο 8 9 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 : 

 

 



 

10626/10  ΑΤ/νικ 35 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ DQPG  LIMITE EL 

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 ανέρχεται 
τουλάχιστον σε 1 εκατοµµύριο) 

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

 ΒΕ  ΒΛ ΤΑ ∆Α ΓΕ ΕΣ ΙΡ ΕΛ ΙΣ ΓΑ ΙΤ ΚΥ ΛΕ ΛΙ  ΛΞ 

Αριθµός 

υπογραφών 
               

 ΟΥ  ΜΑ ΚΧ ΑΥ ΠΛ ΠΡ ΡΜ ΣΝ ΣΚ ΦΙ Σ∆ ΗΒ ΣΥΝΟΛΟ 

Αριθµός 

υπογραφών 
             

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

6α. Να δηλωθούν όλες οι πηγές χρηµατοδοτικής ή άλλης υποστήριξης που έλαβε η 
πρωτοβουλία 

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 

 

 

____________________ 

 


