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ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον 
αφορά την εφαρμογή της πρωτοβουλίας ευρωπαίων πολιτών
(2011/2302(REG))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση τροποποίησης του Κανονισμού του B7-0539/2011 και B7-
0732/2011, 

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 211 και 212 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A7-0000/2012),

1. αποφασίζει να επιφέρει στον Κανονισμό του τις εξής τροποποιήσεις·

2. υπενθυμίζει ότι οι εν λόγω τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ την πρώτη ημέρα της 
προσεχούς περιόδου συνόδου·

3. καλεί τον αντιπρόεδρο του Κοινοβουλίου που είναι αρμόδιος για τις πρωτοβουλίες των 
πολιτών, τον πρόεδρο της Διάσκεψης των προέδρων των επιτροπών και την εισηγήτρια 
της ως άνω έκθεσης, από κοινού με όλους τους εκπροσώπους των άλλων πολιτικών 
ομάδων που έχουν ορισθεί από τη Διάσκεψη των προέδρων, να συμφωνήσουν με την 
Επιτροπή όσον αφορά τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά 
με την πρωτοβουλία πολιτών1, ως προς τη συνεργασία μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων 
εις ό, τι αφορά τη διοργάνωση και τη διεξαγωγή των δημοσίων ακροάσεων καθώς και την 
κάλυψη της επιστροφής των σχετικών δαπανών· ζητεί οι λεπτομέρειες αυτές να 
καθοριστούν στο πλαίσιο διοργανικής συμφωνίας, που θα μπορέσει να ενσωματωθεί στη 
συμφωνία πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαίκού Ευρωπαϊκού και Επιτροπής κατά 
την επόμενη αναθεώρησή της· είναι διατεθειμένο να καλύπτει τα έξοδα της διάθεσης των 
αιθουσών και της διερμηνείας κατά τις δημόσιες ακροάσεις, υπό τον όρο ότι η Επιτροπή 
θα αναλαμβάνει τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής των συμμετεχόντων·

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

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, προς ενημέρωση, στο 
Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

                                               
1 ΕΕ L 65 της 11.3.2011, σ. 1.
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Τροπολογία 1

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 197 α (νέο)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Άρθρο 197 α
Δημόσια ακρόαση σχετικά με την 

πρωτοβουλία πολιτών
1. Ο αρμόδιος για τις πρωτοβουλίες 
πολιτών αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου 
διασφαλίζει τη σύνδεση με τους πολίτες, 
τις αντιπροσωπευτικές ενώσεις και την 
κοινωνία των πολιτών..
2. Η Διάσκεψη των προέδρων των 
επιτροπών διασφαλίζει το συντονισμό 
των δημοσίων ακροάσεων που 
προβλέπονται στο άρθρο 11 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με την πρωτοβουλία 
πολιτών. Διασφαλίζει τη σύνδεση με την 
Επιτροπή και, ενδεχομένως, με άλλα 
θεσμικά και λοιπά όργανα της Ένωσης, 
ούτως ώστε οι κατάλληλες και 
τυποποιημένες προϋποθέσεις να διέπουν 
την οργάνωση και τη διεξαγωγή των 
δημοσίων ακροάσεων.
Όταν η Διάσκεψη των προέδρων των 
επιτροπών εξετάζει θέμα που σχετίζεται 
με τις δημόσιες ακροάσεις, καλεί τον 
αρμόδιο για τις πρωτοβουλίες πολιτών 
αντιπρόεδρο του Κοινοβουλίου να 
συμμετέχει με συμβουλευτική ψήφο στις 
εργασίες της.
3. Όταν η Επιτροπή έχει δημοσιεύσει στο 
οικείο μητρώο πρωτοβουλία πολιτών 
σύμφωνα με το άρθρο 10, παράγραφος 1, 
στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
211/2011, ο πρόεδρος της Διάσκεψης των 
προέδρων των επιτροπών:
a) εξετάζει κατά πόσο οι διοργανωτές 
έχουν συναντήσει την Επιτροπή σε 
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κατάλληλο επίπεδο, σύμφωνα με το 
άρθρο 10, παράγραφος 1, στοιχείο β) του 
κανονισμού,
β) καθορίζει, κατόπιν διαβουλεύσεως με 
τη Διάσκεψη των προέδρων των 
επιτροπών, ποια είναι η αρμόδια 
επιτροπή για τη διοργάνωση της 
δημόσιας ακρόασης,
γ) κατόπιν αιτήσεως του προέδρου της 
αρμόδιας επί των αναφορών επιτροπής, 
μπορεί να επιτρέψει τη συμμετοχή των 
μελών του προεδρείου και των 
συντονιστών της επιτροπής αυτής στη 
διοργάνωση και διεξαγωγή της δημόσιας 
ακρόασης,
δ) εξασφαλίζει τη δέουσα συμμετοχή της 
Επιτροπής στη διοργάνωση της δημόσιας 
ακρόασης και, επί τη ευκαιρία αυτή, την 
εκπροσώπησή της σε κατάλληλο επίπεδο, 
και
ε) καθορίζει, σε κοινή συμφωνία με τον 
πρόεδρο της αρμόδιας επί της ουσίας 
επιτροπής, κατάλληλη ημερομηνία για τη 
διοργάνωση της δημόσιας ακρόασης 
εντός τριών μηνών από την υποβολή της 
πρωτοβουλίας στην Επιτροπή σύμφωνα 
με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
211/2011.
4. Το άρθρο 23 παράγραφος 9 δεν 
εφαρμόζεται σε περιπτώσεις δημοσίων 
ακροάσεων.
5. Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις που 
ορίζονται στο άρθρο 50 ή 51, οι διατάξεις 
αυτές εφαρμόζονται κατ’ αναλογία. Στην 
περίπτωση αυτή, η Διάσκεψη των 
προέδρων των επιτροπών μπορεί να 
καλέσει τον αρμόδιο για τις πρωτοβουλίες 
πολιτών αντιπρόεδρο του Κοινοβουλίου 
να προεδρεύσει της δημόσιας ακρόασης.
6. Η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή 
διοργανώνει τη δημόσια ακρόαση στο 
Κοινοβούλιο, ενδεχομένως σε συνεννόηση 
με τα άλλα θεσμικά και λοιπά όργανα της 
Ένωσης που επιθυμούν να συμμετάσχουν.
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Καλεί τους διοργανωτές της 
πρωτοβουλίας πολιτών, ή 
αντιπροσωπευτική ομάδα τους, να 
παρουσιάσουν την πρωτοβουλία στην 
ακρόαση αυτή.
Kάθε ενδιαφερόμενος βουλευτής μπορεί 
να συμμετάσχει στη δημόσια ακρόαση.
Κατά την έναρξη της δημόσιας 
ακρόασης, ο αρμόδιος για τις 
πρωτοβουλίες πολιτών αντιπρόεδρος του 
Κοινοβουλίου μπορεί να εκφωνήσει λόγο. 
7. Με την προηγούμενη συγκατάθεση του 
αρμοδίου για τις πρωτοβουλίες πολιτών 
αντιπροέδρου του Κοινοβουλίου, τα έξοδα 
ταξιδιού και διαμονής, που σχετίζονται 
με τη συμμετοχή των προσκεκλημένων 
στη δημόσια ακρόαση εκπροσώπων, 
μπορούν να καλύπτονται εντός των ορίων 
που έχουν καθοριστεί από το Προεδρείο 
και σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που 
έχουν συμφωνηθεί με την Επιτροπή.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις σχετικά με τις ακροάσεις πρέπει να συμπεριληφθούν στον Τίτλο VII, κεφάλαιο 2, 
δεδομένου ότι η ακρόαση διεξάγεται στο πλαίσιο των εργασιών της αρμόδιας επί της ουσίας 
επιτροπής.

Τροπολογία 2

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 203 α

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Άρθρο 203 α Άρθρο 203 α

Πρωτοβουλία πολιτών Πρωτοβουλία πολιτών
Όταν το Κοινοβούλιο πληροφορείται ότι η 
Επιτροπή έχει κληθεί να υποβάλει 
νομοθετική πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 
11 παράγραφος 4 της Συνθήκης για την 
ΕΕ, η Επιτροπή Αναφορών εξετάζει εάν η 
συγκεκριμένη πρόταση μπορεί να 

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

αναφορών επιτροπή εξετάζει εάν η 
συγκεκριμένη πρόταση μπορεί να 
επηρεάσει τις εργασίες της και, 
ενδεχομένως, ενημερώνει σχετικά τους 
αναφέροντες, οι οποίοι έχουν υποβάλει 
αναφορές επί συναφών ζητημάτων.

Οι πρωτοβουλίες πολιτών που έχουν 
καταχωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 4 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011, 
αλλά δεν είναι δυνατό να υποβληθούν 
στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 9 
του κανονισμού αυτού, επειδή δεν 
τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες 
διαδικασίες και σχετικές προϋποθέσεις, 
μπορεί να εξεταστούν από την αρμόδια 
επί των αναφορών επιτροπή, εφόσον αυτή 
κρίνει ότι ενδείκνυται να δοθεί συνέχεια. 
Εν προκειμένω εφαρμόζονται κατ’ 
αναλογία τα άρθρα 201, 202 και 203.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη εμπειρία της Επιτροπής Αναφορών στον τομέα αυτό, θα 
πρέπει να της δοθεί η δυνατότητα πολιτικής παρακολούθησης των πρωτοβουλιών που αξίζει να 
τύχουν παρακολούθησης, αλλά οι οποίες τελικά δεν ολοκληρώθηκαν.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σε πρώτη ανάγνωση, στις 15 Δεκεμβρίου 2010, την 
έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού για την πρωτοβουλία πολιτών, με πολύ μεγάλη 
πλειοψηφία (628 ψήφους υπέρ, 15 κατά και 24 αποχές). Το αποτέλεσμα αυτό καθιστά σαφές 
ότι υπήρχε ευρεία σύγκλιση απόψεων ως προς το νέα αυτό μέσο της συμμετοχικής 
δημοκρατίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η πρωτοβουλία πολιτών θα αποτελέσει ισχυρό μέσο στη διάθεση των ευρωπαίων πολιτών 
(ανδρών και γυναικών) για τον προσδιορισμό των θεμάτων που θα τίθενται στην ημερήσια 
διάταξη της Ένωσης. Προβλέφτηκε στη Συνθήκη για τη Θέσπιση Ευρωπαϊκού Συντάγματος 
και στη συνέχεια στη Συνθήκη της Λισαβόνας, με σκοπό να εξοπλιστούν οι πολίτες με τις 
ίδιες εξουσίες πολιτικής πρωτοβουλίας που διαθέτουν ήδη το Συμβούλιο Υπουργών και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Συγκεκριμένα, προορίζεται να παράσχει στους πολίτες ένα μέσο με το οποίο αυτοί θα 
ακούγονται και θα μπορούν να παραπέμπουν στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ορισμένα 
θέματα ενδιαφέροντος. Σ' αυτά μπορούν να περιλαμβάνονται δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν 
στην καθημερινή τους ζωή και οι οποίες δεν θεωρούν ότι δεν τυγχάνουν της δέουσας 
προσοχής ή στήριξης. Στην ουσία, θα ολοκληρώνει τον άμεσο σύνδεσμο ανάμεσα στους 
πολίτες και τα θεσμικά όργανα και έτσι θα εξασφαλίζει ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα 
αντιμετωπίζουν τα συγκεκριμένα προβλήματα που είναι σημαντικά για τους πολίτες. Ένας 
άλλος στόχος της πρωτοβουλίας ευρωπαίων πολιτών είναι να ευνοηθεί η ευρύτερη 
διασυνοριακή ανταλλαγή απόψεων εντός της ΕΕ. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορέσει να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων αυτών 
κάνοντας χρήση όλων των μέσων που έχει στη διάθεσή του για να στηρίξει τις πρωτοβουλίες 
πολιτών της επιλογής του, και συγκεκριμένα με τη διοργάνωση δημόσιων ακροάσεων.

Όσον αφορά τις δημόσιες ακροάσεις, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 211/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με την πρωτοβουλία 
πολιτών καθορίζει στο άρθρο 11: «Όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 10 
παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) και εντός της προθεσμίας που προβλέπει το άρθρο 10 
παράγραφος 1 στοιχείο γ), δίδεται στους διοργανωτές η ευκαιρία να παρουσιάσουν την 
πρωτοβουλία πολιτών σε δημόσια ακρόαση. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
εξασφαλίζουν ότι αυτή ακρόαση διοργανώνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εάν κρίνεται 
σκόπιμο από κοινού με άλλα θεσμικά και λοιπά όργανα της Ένωσης που επιθυμούν να 
συμμετάσχουν και ότι η Επιτροπή εκπροσωπείται στο κατάλληλο επίπεδο. » 

Ο κανονισμός αριθ. 211/2011 θα εφαρμόζεται από 1ης Απριλίου 2012. Θα πρέπει λοιπόν να 
τροποποιηθεί ο εσωτερικός Κανονισμός του ΕΚ, ούτως ώστε να έχουν προβλεφθεί οι 
απαραίτητες διατάξεις για τη διοργάνωση και τη διεξαγωγή των ακροάσεων αυτών.

Για να ξεκινήσει η διαδικασία τροποποίησης, η εισηγήτρια και ο πρώην συνεισηγητής, κ.  
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Alain Lamassoure , κατέθεσαν τροπολογίες σύμφωνα με το άρθρο 212 του Κανονισμού. Το 
παρόν σχέδιο έκθεσης αποτελεί τη συνέχεια του βήματος αυτού.

Όσον αφορά τις προτάσεις που περιλαμβάνονται στο παρόν σχέδιο, μας φαίνεται κατ' αρχάς 
απαραίτητο και χρήσιμο να προβλεφθεί ένα « μοναδικό σημείο επαφής » για να διευκολυνθεί 
η έμπρακτη πτυχή που συνδέεται με τις πρωτοβουλίες πολιτών, αυτή δηλ. της ανταλλαγής και 
του διαλόγου με τους πολίτες, τις αντιπροσωπευτικές ενώσεις και την κοινωνία των πολιτών, 
υπό το πνεύμα του άρθρου 11 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο αρμόδιος για τις 
πρωτοβουλίες των πολιτών αντιπρόεδρος μπορεί να αναλάβει τον ρόλο αυτό, εφόσον του 
εξασφαλιστεί η απαραίτητη διοικητική υποστήριξη. Προτείνουμε επίσης να ασκεί ο 
αντιπρόεδρος την προεδρία της αντιπροσωπείας για τις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία ως προς τις λεπτομέρειες εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών, όσον αφορά τη 
συνεργασία μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων εις ό, τι αφορά τη διοργάνωση και τη 
διεξαγωγή των ακροάσεων καθώς και την κάλυψη της επιστροφής των σχετικών δαπανών. Οι 
λεπτομέρειες αυτές μπορούν να καθοριστούν στο πλαίσιο διοργανικής συμφωνίας, η οποία 
μπορεί να ενσωματωθεί στην συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ του ΕΚ και της Επιτροπής επ' 
ευκαιρία της προσεχούς της αναθεώρησης.

Όταν η Διάσκεψη των προέδρων των επιτροπών εξετάζει θέμα που σχετίζεται με τις δημόσιες 
ακροάσεις, μας φαίνεται λογικό και χρήσιμο να καλεί τον αρμόδιο για τις πρωτοβουλίες 
πολιτών αντιπρόεδρο να συμμετέχει με συμβουλευτική ψήφο. Εάν πληρούνται οι 
προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 50 ή 51, η Διάσκεψη των προέδρων των επιτροπών 
μπορεί επίσης να καλέσει τον αρμόδιο για τις πρωτοβουλίες πολιτών αντιπρόεδρο να 
προεδρεύσει της δημόσιας ακρόασης. Προτείνουμε, κατά την έναρξη της δημόσιας 
ακρόασης, να μπορεί ο αρμόδιος για τις πρωτοβουλίες πολιτών αντιπρόεδρος να εκφωνήσει 
λόγο προς τους εκπροσώπους των διοργανωτών μιας πρωτοβουλίας. Από οικονομικής 
πλευράς, προτείνουμε να απαιτείται η προηγούμενη συγκατάθεση του αρμοδίου για τις 
πρωτοβουλίες πολιτών αντιπροέδρου πριν από κάθε πρόσκληση εκ μέρους του προέδρου της 
αρμόδιας επιτροπής προς τους προσκεκλημένους μιας δημόσιας ακρόασης, και τους 
δικαιούχους επιστροφής των εξόδων ταξιδιού και διαμονής, που σχετίζονται με τη συμμετοχή 
στην ακρόαση. Ο αντιπρόεδρος μεριμνά για την τήρηση των ορίων που προβλέπονται στους 
κανόνες που καθορίζονται από το Προεδρείο καθώς και των λεπτομερειών εφαρμογής που 
καθορίζονται σε συνεννόηση με την Επιτροπή.  

Όσον αφορά το ρόλο της Διάσκεψης των προέδρων των επιτροπών, οι προτάσεις μας 
αφορούν τόσο οριζόντια όσο και συγκεκριμένα καθήκοντα. Το οριζόντιο καθήκον της 
Διάσκεψης είναι η διασφάλιση του συντονισμού των δημοσίων ακροάσεων που σχετίζονται 
με τις πρωτοβουλίες πολιτών. Η Διάσκεψη πρέπει να φροντίζει για το διάλογο με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και, ενδεχομένως, με άλλα θεσμικά και λοιπά όργανα της Ένωσης, 
ούτως ώστε να διασφαλίζονται οι κατάλληλες προϋποθέσεις για τη διοργάνωση και τη 
διεξαγωγή των ακροάσεων. 

Τα συγκεκριμένα καθήκοντα της Διάσκεψης καθίστανται εμφανή όταν η Επιτροπή 
δημοσιεύει πρωτοβουλία πολιτών στο μητρώο, σύμφωνα με το άρθρο 10, παράγραφος 1, 
στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011. Προκειμένου να διασφαλιστεί μια ελάχιστα 
δαπανηρή διαδικασία, ενδείκνυται ο πρόεδρος της Διάσκεψης να αναλαμβάνει τις 
αρμοδιότητες που προσδιορίζονται από τον κανονισμό, ενδεχομένως κατόπιν διαβουλεύσεως 
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με τη Διάσκεψη. Ο πρόεδρος θα πρέπει, κατά συνέπεια, να εξετάζει κατά πόσο οι 
διοργανωτές πρωτοβουλίας έχουν συναντήσει την Επιτροπή σε κατάλληλο επίπεδο, σύμφωνα 
με το άρθρο 10, παράγραφος 1, στοιχείο β) του κανονισμού 211/2011. Ο πρόεδρος πρέπει 
επίσης να καθορίζει, κατόπιν διαβουλεύσεως με τη Διάσκεψη, ποια είναι η αρμόδια επιτροπή 
για τη διοργάνωση της δημόσιας ακρόασης, Ο πρόεδρος, στην ιδιότητά του ως ενδεδειγμένου 
συνομιλητή των ευρωπαίων επιτρόπων, πρέπει να μεριμνά για τη δέουσα συμμετοχή της 
Επιτροπής στη διοργάνωση της ακρόασης και, επί τη ευκαιρία αυτή, την εκπροσώπησή της 
σε κατάλληλο επίπεδο. Μια πρακτικής φύσεως πτυχή των προκαταρκτικών εργασιών μιας 
ακρόασης θα είναι ο καθορισμός, σε κοινή συμφωνία με τον πρόεδρο της αρμόδιας επί της 
ουσίας επιτροπής, της κατάλληλης ημερομηνίας για τη διοργάνωση της δημόσιας ακρόασης 
εντός τριών μηνών από την υποβολή της πρωτοβουλίας στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 
9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011.

Μετά από τις προκαταρκτικές αυτές εργασίες, η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή 
διοργανώνει τη δημόσια ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενδεχομένως σε συνεννόηση 
με τα άλλα θεσμικά και λοιπά όργανα της Ένωσης που επιθυμούν να συμμετάσχουν. Η 
επιτροπή καλεί τους διοργανωτές της πρωτοβουλίας πολιτών, ή αντιπροσωπευτική ομάδα 
τους, να παρουσιάσουν την πρωτοβουλία στη δημόσια ακρόαση. Ο λόγος για τον οποίο η εν 
λόγω πρόταση υποβάλλεται είναι απλούστατος: οι διοργανωτές που θα κατορθώσουν να 
συγκεντρώσουν τουλάχιστον ένα εκατομμύριο υπογραφές, αναλαμβάνουν τον ηράκλειο αυτό 
άθλο για να τροποποιηθεί ή να μεταρρυθμιστεί το δίκαιο της Ένωσης σε ορισμένους τομείς 
της πολιτικής, όπως τα δικαιώματα της γυναίκας, η ισότητα των ευκαιριών, η αλιεία, οι 
μεταφορές, το περιβάλλον, η γεωργία, , κλπ. Το λιγότερο που μπορεί να τους προσφερθεί 
είναι να έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τα επιχειρήματά τους στους βουλευτές, που 
είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν ήδη αποκτήσει πείρα στον τομέα και είναι πράγματι ικανοί να 
επηρεάζουν το μέλλον της συγκεκριμένης τομεακής πολιτικής, δηλ. στα μέλη της αρμόδιας 
επί της ουσίας επιτροπής.

Εν τούτοις, λαμβανομένης υπόψη της ιδιαίτερης πείρας της αρμόδιας επί των αναφορών 
επιτροπής, ο ρόλος της επιτροπής αυτής θα πρέπει να προσδιοριστεί επί τη ευκαιρία της 
τροποποίησης του κανονισμού. Κατ' αρχάς, κατόπιν αιτήσεως του προέδρου της, το 
προεδρείο και οι συντονιστές της επιτροπής θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στη 
διοργάνωση της ακρόασης.  Εν συνεχεία, θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα πολιτικής 
παρακολούθησης των πρωτοβουλιών που αξίζει να τύχουν παρακολούθησης, αλλά οι οποίες 
τελικά δεν ολοκληρώθηκαν. Οι πρωτοβουλίες πολιτών που έχουν καταχωριστεί σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 211/2011, αλλά δεν είναι δυνατό να υποβληθούν στην Επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού, επειδή δεν τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες 
διαδικασίες και σχετικές προϋποθέσεις, μπορεί λοιπόν να εξεταστούν από την αρμόδια επί 
των αναφορών επιτροπή , εφόσον αυτή κρίνει ότι ενδείκνυται να δοθεί συνέχεια.

Τέλος, προκειμένου να αποφευχθούν η απογοήτευση και η δυσφορία (που ενδέχεται να 
αποτελέσουν άμεση συνέπεια των υψηλών προσδοκιών που περιβάλλουν την πρωτοβουλία 
ευρωπαίων πολιτών), η εισηγήτρια επιθυμεί επίσης να υπενθυμίσει ότι δεν θα έχουν όλες οι 
εγκριθείσες πρωτοβουλίες ως αποτέλεσμα να υποβάλει η Επιτροπή νομοθετική πρόταση. 
Πράγματι, η Επιτροπή διατηρεί το μονοπώλιο σε ό,τι αφορά τις νομοθετικές πρωτοβουλίες 
και στο τέλος θα είναι αυτή που αποφασίζει για τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί σε επιτυχείς 
πρωτοβουλίες πολιτών. 
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Η επιτυχία μιας δημόσιας ακρόασης στο Κοινοβούλιο μπορεί να συμβάλει στην επιτυχία μιας 
πρωτοβουλίας πολιτών, αλλά δεν την εγγυάται.
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ B7 0539/2011

σύμφωνα με το άρθρο 212 του Κανονισμού

Προσθήκη νέου άρθρου 197 α/Τροποποίηση του άρθρου 203 α (Εφαρμογή του κανονισμού 
σχετικά με την πρωτοβουλία ευρωπαίων πολιτών)

Zita Gurmai, Alain Lamassoure
B7-0539/2011

Γενική αιτιολόγηση

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 211/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
16ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών θα αρχίσει να ισχύει από 1ης 
Απριλίου 2012. Το άρθρο 11 σχετικά με τις δημόσιες ακροάσεις ορίζει τα ακόλουθα: «Όταν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 10, παράγραφος 1, στοιχεία α) και β), και εντός της 
προθεσμίας που προβλέπει το άρθρο 10, παράγραφος 1, στοιχείο γ), δίδεται στους διοργανωτές 
η ευκαιρία να παρουσιάσουν την πρωτοβουλία πολιτών σε δημόσια ακρόαση. Η Επιτροπή και 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διασφαλίζουν ότι αυτή η ακρόαση διοργανώνεται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, εάν κρίνεται σκόπιμο από κοινού με άλλα θεσμικά και λοιπά όργανα της Ένωσης 
που επιθυμούν να συμμετάσχουν, και ότι η Επιτροπή εκπροσωπείται στο κατάλληλο επίπεδο.» 
Επομένως, θα πρέπει να τροποποιηθεί ο εσωτερικός Κανονισμός του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, ούτως ώστε να υπάρχουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις όταν ο κανονισμός 211/2011 
θα τεθεί σε εφαρμογή.

Προσθήκη νέου άρθρου 197 α (Εφαρμογή του κανονισμού σχετικά με την πρωτοβουλία 
ευρωπαίων πολιτών)

Τροπολογία 1

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 197 α (νέο)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Άρθρο 197 α
Δημόσια ακρόαση σχετικά με 

πρωτοβουλία πολιτών
1. Όταν η Επιτροπή δημοσιεύει στο 
μητρώο πρωτοβουλία πολιτών σύμφωνα 
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με το άρθρο 10, παράγραφος 1, στοιχείο 
α), του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/20111, 
η πρωτοβουλία αυτή εγγράφεται στην 
ημερήσια διάταξη της επόμενης 
συνεδρίασης της Διάσκεψης των 
προέδρων των επιτροπών. Ο Πρόεδρος 
της Διάσκεψης, μετά από διαβούλευση με 
τη Διάσκεψη, ορίζει την επιτροπή που 
είναι αρμόδια για τη διοργάνωση της 
δημόσιας ακρόασης που προβλέπεται στο 
άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
211/2011.
Το άρθρο 23 παράγραφος 9 δεν 
εφαρμόζεται σε περιπτώσεις τέτοιων 
ακροάσεων.
Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις που 
ορίζονται στο άρθρο 50, εφαρμόζεται 
κατ’ αναλογία η διαδικασία των 
συνδεδεμένων επιτροπών.
2. Η αρμόδια επιτροπή συνάπτει επαφές 
με την Επιτροπή, και ενδεχομένως με 
άλλα θεσμικά και λοιπά όργανα της 
Ένωσης, και ελέγχει κατά πόσον 
πληρούται ο όρος που προβλέπεται στο 
άρθρο 10, παράγραφος 1, στοιχείο β), του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011.
3. Η αρμόδια επιτροπή οργανώνει, εντός 
τριών μηνών από την υποβολή της 
πρωτοβουλίας στην Επιτροπή, σύμφωνα 
με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
211/2011, δημόσια ακρόαση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενδεχομένως σε 
συνεργασία με τα άλλα θεσμικά και λοιπά 
όργανα της Ένωσης που επιθυμούν να 
συμμετάσχουν. Η αρμόδια επιτροπή 
μεριμνά ώστε η Επιτροπή να 
εκπροσωπείται σε κατάλληλο επίπεδο.
4. Η αρμόδια επιτροπή καλεί τους 
διοργανωτές της πρωτοβουλίας πολιτών, 
ή αντιπροσωπευτική ομάδα τους, να 
παρουσιάσουν την πρωτοβουλία σε 
δημόσια ακρόαση.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να ενσωματωθούν οι διατάξεις για τις ακροάσεις στον τίτλο VII, κεφάλαιο 2, διότι 
πρόκειται για μια πτυχή της λειτουργίας των επιτροπών.

Προσθήκη του άρθρου 203 α (Εφαρμογή του κανονισμού σχετικά με την πρωτοβουλία 
ευρωπαίων πολιτών)

Τροπολογία 2

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 203 α

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Άρθρο 203 α Άρθρο 203 α

Πρωτοβουλία πολιτών Πρωτοβουλία πολιτών

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

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

Οι πρωτοβουλίες πολιτών που έχουν 
καταχωριστεί σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 211/2011, αλλά δεν είναι 
δυνατό να υποβληθούν στην Επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού, 
επειδή δεν τηρήθηκαν όλες οι 
προβλεπόμενες διαδικασίες και σχετικές 
προϋποθέσεις, μπορεί να εξεταστούν από 
την Επιτροπή Αναφορών, εφόσον αυτή 
κρίνει ότι είναι απαραίτητο να δοθεί 
συνέχεια. Εν προκειμένω εφαρμόζονται 
κατ’ αναλογίαν τα άρθρα 201, 202 και 203.
__________

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 211/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 
σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών (EE 
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L 65, 11.03.11, σ. 1).

Or. fr

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη εμπειρία της Επιτροπής Αναφορών στον τομέα αυτό, θα 
πρέπει να της δοθεί η δυνατότητα πολιτικής παρακολούθησης των πρωτοβουλιών που αξίζει να 
τύχουν παρακολούθησης, αλλά οι οποίες δεν ολοκληρώθηκαν.
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ B7 0732/2011

σύμφωνα με το άρθρο 212 του Κανονισμού

Προσθήκη νέου άρθρου 42 α και νέου άρθρου 203 α (Εφαρμογή του κανονισμού σχετικά με 
την πρωτοβουλία ευρωπαίων πολιτών)

Erminia Mazzoni Diana Wallis Gerald Häfner
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Προσθήκη νέου άρθρου 42 α και νέου άρθρου 203 α (Εφαρμογή του κανονισμού σχετικά 
με την πρωτοβουλία ευρωπαίων πολιτών)

Γενική αιτιολόγηση

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 211/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
16ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών θα εφαρμοσθεί από 1ης 
Απριλίου 2012. Το άρθρο 11 για τις δημόσιες ακροάσεις ορίζει τα ακόλουθα: «Όταν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 10 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) και εντός της 
προθεσμίας που προβλέπει το άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο γ), δίδεται στους διοργανωτές η 
ευκαιρία να παρουσιάσουν την πρωτοβουλία πολιτών σε δημόσια ακρόαση. Η Επιτροπή και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διασφαλίζουν ότι αυτή η ακρόαση διοργανώνεται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, εάν κρίνεται σκόπιμο από κοινού με άλλα θεσμικά και λοιπά όργανα της Ένωσης 
που επιθυμούν να συμμετάσχουν, και ότι η Επιτροπή εκπροσωπείται στο κατάλληλο επίπεδο.» 
Ο Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί, ώστε να 
καταστεί δυνατή η λήψη των αναγκαίων μέτρων όταν τεθεί σε εφαρμογή ο κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. 211/2011.

Τροπολογία 1

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 42 α (νέο)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Άρθρο 42 α
Δημόσια ακρόαση σχετικά με 

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις για τις ακροάσεις πρέπει να ενσωματωθούν στον Τίτλο ΙΙ, δεδομένου ότι εμπίπτουν 
στη θεματική «Νομοθεσία, προϋπολογισμός και  [στην προκειμένη περίπτωση] άλλες 
διαδικασίες».

Σημείωση: η τροπολογία αυτή συνεπάγεται την ακόλουθη τροποποίηση του σημείου ΧΧ 
του Παραρτήματος VII:
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Επιτροπή Αναφορών και Δικαιωμάτων των Πολιτών

Η επιτροπή αυτή είναι αρμόδια για θέματα που αφορούν:

1 τις αναφορές·

2 τη διοργάνωση δημόσιων ακροάσεων σε σχέση με την πρωτοβουλία ευρωπαίων 
πολιτών

3 τις σχέσεις με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή.

Τροπολογία 2

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 203 α (νέο)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Άρθρο 203 α
Πρωτοβουλία πολιτών

Όταν το Κοινοβούλιο πληροφορείται ότι η 
Επιτροπή έχει κληθεί να υποβάλει 
πρόταση νομικής πράξης σύμφωνα με το 
άρθρο 11 παράγραφος 4 της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση και σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 211/2011, η 
Επιτροπή Αναφορών και Δικαιωμάτων 
των Πολιτών εξετάζει εάν η 
συγκεκριμένη πρόταση μπορεί να 
επηρεάσει τις εργασίες της και, κατά 
περίπτωση, ενημερώνει σχετικά όσους 
αναφέροντες έχουν υποβάλει αναφορές 
επί συναφών θεμάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένων των αρμοδιοτήτων της, η Επιτροπή Αναφορών και Δικαιωμάτων των Πολιτών 
πρέπει να έχει το δικαίωμα να εξασφαλίζει ότι οι πολίτες και κάτοικοι της ΕΕ, και ιδίως οι 
αναφέροντες, θα ενημερώνονται καταλλήλως για τις πρωτοβουλίες ευρωπαίων πολιτών.


