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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία υπεγράφη στη Λισαβόνα στις 13 ∆εκεµβρίου 2007 και 
τροποποιεί τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη συνθήκη για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, επιδιώκει κυρίως να ενισχύσει το δηµοκρατικό ιστό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μία από τις µεγαλύτερες καινοτοµίες της είναι η εισαγωγή της 
πρωτοβουλίας των ευρωπαίων πολιτών. Προβλέπει 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.»1 

Προβλέπει επίσης ότι οι διαδικασίες και προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη διατύπωση της 
εν λόγω πρωτοβουλίας πολιτών, συµπεριλαµβανοµένου του ελάχιστου αριθµού κρατών 
µελών από τα οποία οι πολίτες πρέπει να προέρχονται, καθορίζονται σε κανονισµό που 
εκδίδεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο µετά από πρόταση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την εισαγωγή της πρωτοβουλίας πολιτών, η οποία θα 
ενισχύσει το λόγο των πολιτών αναγνωρίζοντάς τους το δικαίωµα να καλέσουν απευθείας την 
Επιτροπή να αναλάβει νέες πολιτικές πρωτοβουλίες. Θα προσθέσει νέα διάσταση στην 
ευρωπαϊκή δηµοκρατία, θα συµπληρώσει τη σειρά δικαιωµάτων που συνδέονται µε την 
ιθαγένεια της Ένωσης και θα ενισχύσει το δηµόσιο διάλογο γύρω από τις ευρωπαϊκές 
πολιτικές, συµβάλλοντας στη δηµιουργία πραγµατικού ευρωπαϊκού δηµόσιου χώρου. Η 
εφαρµογή της θα ενισχύσει τη συµµετοχή των πολιτών και της οργανωµένης κοινωνίας των 
πολιτών στη διαµόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών. 

Η Επιτροπή είναι πεπεισµένη ότι οι ευρωπαίοι πολίτες θα πρέπει να επωφεληθούν από αυτό 
το νέο δικαίωµα το συντοµότερο δυνατό µετά την έναρξη ισχύος της συνθήκης της 
Λισαβόνας. Αποτελεί ως εκ τούτου φιλοδοξία της Επιτροπής να επιτύχει τη θέσπιση του 
κανονισµού σχετικά µε την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών πριν από τα τέλη του πρώτου 
έτους µετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης και δεν αµφιβάλλει ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο θα συµµεριστούν αυτό το στόχο. ∆εδοµένης της σηµασίας της 
µελλοντικής πρότασης για τους πολίτες, την οργανωµένη κοινωνία των πολιτών, τους 
ενδιαφερόµενους φορείς και τις δηµόσιες αρχές των κρατών µελών, οι πολίτες και όλοι οι 
ενδιαφερόµενοι πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους 
σχετικά µε τον τρόπο λειτουργίας της συγκεκριµένης πρωτοβουλίας. 

Η παρούσα Πράσινη Βίβλος στοχεύει συνεπώς να συγκεντρώσει τις γνώµες όλων των 
ενδιαφεροµένων σχετικά µε τα κύρια σηµεία γύρω από τα οποία θα διαρθρωθεί ο 
µελλοντικός κανονισµός. Η Επιτροπή ελπίζει ότι αυτή η διαβούλευση θα επιτρέψει να 
συγκεντρωθεί µεγάλος αριθµός απαντήσεων. 

Η εµπειρία των πολιτών, των ενδιαφεροµένων φορέων και των δηµοσίων αρχών σε 
συνδυασµό µε παρόµοιες πρωτοβουλίες που υπάρχουν ήδη στα κράτη µέλη θα είχε ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον στο πλαίσιο της παρούσας διαβούλευσης. 

                                                 
1 Άρθρο 11, παράγραφος 4, της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Η Επιτροπή χαιρετίζει επίσης το ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την 
πρωτοβουλία πολιτών, που εγκρίθηκε το Μάιο 20092, το οποίο αποτελεί πολύτιµη συµβολή 
στη συγκεκριµένη συζήτηση. 

II. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 

Ενώ η ίδια η αρχή και τα βασικά στοιχεία της πρωτοβουλίας πολιτών προβλέπονται από τη 
νέα Συνθήκη, η διαδικασία και οι πρακτικές λεπτοµέρειες χρήσης αυτού του νέου θεσµικού 
µέσου δηµιουργούν νοµικά, διοικητικά και πρακτικά προβλήµατα. Αυτά τα προβλήµατα 
παρουσιάζονται στη συνέχεια, µαζί µε σειρά ερωτήσεων στις οποίες καλούνται να 
απαντήσουν οι πολίτες και οι ενδιαφερόµενοι φορείς. 

1. Ελάχιστος αριθµός κρατών µελών από τα οποία οφείλουν να προέρχονται οι 
πολίτες 

Η Συνθήκη ορίζει ότι αυτοί που υπογράφουν µια πρωτοβουλία πολιτών πρέπει να 
προέρχονται από «σηµαντικό αριθµό κρατών µελών» και προβλέπει ότι ο κανονισµός θα 
θεσπίζει «τον ελάχιστο αριθµό κρατών µελών από τα οποία πρέπει να προέρχονται οι 
πολίτες». 

∆ιάφορες σκέψεις πρέπει να γίνουν προκειµένου να προσδιοριστεί ποιο θα ήταν το 
κατάλληλο όριο: 

Πρώτον, ο λόγος για τον οποίο απαιτείται από τους υπογράφοντες να προέρχονται από 
«σηµαντικό αριθµό κρατών µελών» είναι να εξασφαλιστεί ότι η πρωτοβουλία είναι επαρκώς 
αντιπροσωπευτική ενός κοινού για όλη την Ένωση συµφέροντος. Ενώ ένα υψηλό όριο θα 
εξασφάλιζε πράγµατι ότι η πρωτοβουλία είναι επαρκώς αντιπροσωπευτική, θα καθιστούσε 
παράλληλα τη διαδικασία επαχθέστερη. Από την άλλη πλευρά ένα χαµηλό όριο θα 
καθιστούσε την πρωτοβουλία πιο προσιτή, αλλά λιγότερο αντιπροσωπευτική. Ενδείκνυται ως 
εκ τούτου να εξευρεθεί η ορθή ισορροπία µεταξύ αυτών των δύο προβληµατισµών. 

∆εύτερον, το όριο θα πρέπει να καθοριστεί στη βάση αντικειµενικών κριτηρίων, κυρίως υπό 
το φως άλλων διατάξεων της Συνθήκης, προκειµένου να αποφευχθούν οι συγκρούσεις 
ερµηνείας. 

Μία πρώτη επιλογή θα µπορούσε να είναι η αξίωση ότι το όριο θα πρέπει να είναι η 
πλειοψηφία των κρατών µελών. Σε µία Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελούµενη από 27 κράτη µέλη, 
η πλειοψηφία θα ήταν επί του παρόντος δεκατέσσερα κράτη µέλη. Η Συνθήκη δεν θα 
απέκλειε µια τέτοια προσέγγιση. Παρά ταύτα, η χρήση του όρου «σηµαντικός αριθµός» 
αφήνει να θεωρηθεί ότι το στοχευόµενο όριο δεν ήταν η πλειοψηφία. Εξάλλου, η πλειοψηφία 
θα φαινόταν δυσανάλογα υψηλή. 

                                                 
2 Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Μαΐου 2009 µε το οποίο ζητείται από την Επιτροπή 

να υποβάλει πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την 
εφαρµογή της πρωτοβουλίας πολιτών (P6_TA(2009)0389). 
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Μια άλλη επιλογή, στον αντίποδα της προηγούµενης, θα ήταν να καθοριστεί το όριο στο ένα 
τέταρτο των κρατών µελών, δηλαδή, τώρα, σε επτά κράτη µέλη. Αυτό είναι το όριο το οποίο 
πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισµά του για την πρωτοβουλία πολιτών, σε 
αναλογία µε το άρθρο 76 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο 
ορίζει ότι οι πράξεις που αφορούν τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις ή την 
αστυνοµική συνεργασία µπορούν να θεσπίζονται µετά από πρωτοβουλία του ενός τετάρτου 
των κρατών µελών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θεωρεί ότι αυτό το προηγούµενο αποτελεί 
εύστοχη αναλογία για τους σκοπούς της πρωτοβουλίας πολιτών, επειδή αφορά έναν πολύ 
συγκεκριµένο τοµέα και η λογική του διαφέρει από εκείνη της πρωτοβουλίας πολιτών. 
Επιπλέον, η Επιτροπή θεωρεί ότι το ένα τέταρτο των κρατών µελών θα αποτελούσε πολύ 
χαµηλό όριο για να κατοχυρωθεί ότι αντικατοπτρίζεται ικανοποιητικά το συµφέρον της 
Ένωσης. 

Μια τρίτη επιλογή θα ήταν να καθοριστεί το όριο στο ένα τρίτο των κρατών µελών, δηλαδή, 
τώρα σε εννέα κράτη µέλη. Αυτό το επίπεδο θα ήταν ισοδύναµο εκείνου που επελέγη για 
ορισµένες διατάξεις της Συνθήκης γενικότερου χαρακτήρα. Αυτό το όριο χρησιµοποιείται 
στις διατάξεις που αφορούν την «ενισχυµένη συνεργασία», η οποία προβλέπει ότι 
«τουλάχιστον εννέα κράτη µέλη» πρέπει να συµµετέχουν3. Το ένα τρίτο χρησιµοποιείται 
επίσης σαν όριο για τον αριθµό εθνικών κοινοβουλίων που απαιτείται για να ξεκινήσει τη 
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 του ενός τρίτου είναι επίσης σηµαντικό σε ορισµένα εθνικά συστήµατα. Το 
Αυστριακό Οµοσπονδιακό Σύνταγµα ορίζει ότι µία πρωτοβουλία πολιτών πρέπει να 
συγκεντρώνει την υποστήριξη 100.000 εκλογέων ή το ένα έκτο των εκλογέων σε τουλάχιστον 
τρία Länder (δηλ. ένα τρίτο των 9 Länder από τα οποία αποτελείται η Αυστρία). Εκτός της 
ΕΕ, ο ελάχιστος αριθµός καντονίων που απαιτείται για να ξεκινήσει ένα προαιρετικό 
δηµοψήφισµα στην Ελβετία είναι επίσης κοντά στο ένα τρίτο. 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι ένα όριο καθορισµένο στο ένα τρίτο θα επιτύγχανε την ορθή 
ισορροπία µεταξύ της ανάγκης να κατοχυρωθεί επαρκής αντιπροσωπευτικότητα, αφενός, και 
της ανάγκης να διευκολυνθεί η προσφυγή στο µέσο, αφετέρου. 

Ερωτήσεις: 

Θεωρείτε ότι το ένα τρίτο του συνολικού αριθµού των κρατών µελών θα αποτελούσε 
«σηµαντικό αριθµό κρατών µελών» όπως αξιώνεται από τη Συνθήκη; 

Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, ποιο όριο θα θεωρούσατε ενδεδειγµένο και γιατί; 

2. Ελάχιστος αριθµός υπογραφών ανά κράτος µέλος 

Ενόψει του γεγονότος ότι η Συνθήκη αξιώνει ότι µία πρωτοβουλία πολιτών πρέπει να 
υποστηρίζεται από τουλάχιστον ένα εκατοµµύριο πολίτες υπηκόους σηµαντικού αριθµού 

                                                 
3 Άρθρο 20 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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κρατών µελών, η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να ορισθεί ένας ελάχιστος αριθµός 
πολιτών που απαιτούνται για να υποστηριχθεί µια πρωτοβουλία σε καθένα από τα σχετικά 
κράτη µέλη. Η αναφορά σε «σηµαντικό αριθµό κρατών µελών» εισήχθη για να κατοχυρώσει 
την πραγµατικά ευρωπαϊκή διάσταση µιας πρωτοβουλίας πολιτών. Αυτή η αξίωση 
συνεπάγεται από την πλευρά της ότι χρειάζεται ένας ελάχιστος αριθµός συµµετεχόντων 
πολιτών στα κράτη µέλη που αποτελούν τον ελάχιστο αριθµό κρατών µελών για να 
κατοχυρωθεί ότι η πρωτοβουλία υποστηρίζεται από εύλογο τµήµα της κοινής γνώµης. Θα 
ήταν αντίθετο προς το πνεύµα της Συνθήκης να µπορεί µία πρωτοβουλία να παρουσιάζεται 
από µεγάλη οµάδα πολιτών από ένα κράτος µέλος και απλά από καθαρά συµβολικό αριθµό 
πολιτών από τα άλλα κράτη µέλη. 

Αυτή η αξίωση ενός ελάχιστου αριθµού πολιτών ανά κράτος µέλος θα αφορά βεβαίως µόνο τον 
ελάχιστο αριθµό κρατών µελών από τα οποία πρέπει να προέρχονται οι πολίτες που παρουσιάζουν 
µία πρωτοβουλία πολιτών. 

Μία προσέγγιση για να καθοριστεί ο ελάχιστος αριθµός πολιτών ανά κράτος µέλος θα ήταν να 
καθορισθεί ένας συγκεκριµένος αριθµός συµµετεχόντων πολιτών για όλα τα κράτη µέλη. Αυτή η 
λύση θα είχε το προτέρηµα να είναι σαφής και απλή. Εντούτοις, λαµβάνοντας υπόψη τις 
σηµαντικές διαφορές πληθυσµού µεταξύ των κρατών µελών (410.000 πολίτες στη Μάλτα, 82 
εκατοµµύρια στη Γερµανία), αυτός ο συγκεκριµένος αριθµός θα αδικούσε τους πολίτες των 
µικρότερων κρατών µελών. 

Μία άλλη, πιο δίκαιη, λύση θα ήταν να καθορισθεί το όριο σε ποσοστό του πληθυσµού κάθε 
κράτους µέλους. Για να συµβεί αυτό, θα µπορούσε να υπάρξει αναλογία µε το ποσοστό πολιτών 
της Ένωσης που απαιτείται για να υποβληθεί πρωτοβουλία πολιτών. Ο πληθυσµός της Ένωσης 
ανέρχεται επί του παρόντος σε κάτι λιγότερο από 500 εκατοµµύρια πολίτες. Τοιουτοτρόπως, ένα 
εκατοµµύριο στα 500 εκατοµµύρια αντιστοιχεί στο 0,2% του πληθυσµού της Ένωσης. Το 0,2% του 
πληθυσµού καθενός εκ των κρατών µελών στα οποία συλλέγονται υπογραφές θα µπορούσε κατά 
συνέπεια να αποτελεί τον ελάχιστο αριθµό πολιτών που απαιτείται για τα σχετικά κράτη µέλη4. 
Αυτό θα αντιπροσώπευε επί του παρόντος περίπου 160.000 πολίτες για µία χώρα όπως η Γερµανία 
ή 20.000 πολίτες για µία χώρα όπως το Βέλγιο. 

Είναι ενδιαφέρον να σηµειωθεί ότι η απαιτούµενη αναλογία πολιτών που χρειάζεται για να 
υποστηριχθεί µια πρωτοβουλία στα περισσότερα κράτη µέλη στα οποία υπάρχει ένα τέτοιο µέσο 
είναι σαφώς ανώτερη από το 0,2%. Αυτό ισχύει για παράδειγµα στην Αυστρία και την Ισπανία 
(περίπου 1,2% του πληθυσµού τους), στη Λιθουανία (σχεδόν 1,5%) και στη Λετονία (10% του 
πληθυσµού). Η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Πορτογαλία και η Σλοβενία εφαρµόζουν και αυτές επίσης 
όρια ανώτερα του 0,2% του πληθυσµού τους. 

                                                 
4 Επιλογή που υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισµά του για την πρωτοβουλία 

πολιτών. 
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Ερωτήσεις: 

Θεωρείτε ότι το 0,2% του συνολικού πληθυσµού ενός κράτους µέλους αποτελεί κατάλληλο όριο; 

Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, έχετε να υποβάλλετε άλλες προτάσεις σχετικά µε το θέµα 
προκειµένου να κατοχυρωθεί ότι µία πρωτοβουλία πολιτών θα είναι πραγµατικά 
αντιπροσωπευτική ενός κοινού σε όλη την Ένωση συµφέροντος; 

3. Κριτήρια υποστήριξης µιας πρωτοβουλίας πολιτών – ελάχιστη ηλικία 

Η διάταξη της Συνθήκης ισχύει για όλους τους πολίτες της Ένωσης. Φαίνεται εντούτοις εύλογο να 
καθοριστεί ελάχιστη απαιτούµενη ηλικία για την υποστήριξη µιας πρωτοβουλίας πολιτών. Αυτό 
ισχύει σε όλα τα κράτη µέλη στα οποία υπάρχουν τέτοιες πρωτοβουλίες. 

Υπάρχουν δύο διαφορετικές επιλογές: 

Η πρώτη θα ήταν να απαιτηθεί από τους πολίτες, προκειµένου να µπορούν να υποστηρίξουν µία 
ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών, να έχουν την απαιτούµενη για τις ευρωπαϊκές εκλογές ηλικία 
ψήφου στο κράτος µέλος κατοικίας5. Αυτή είναι η γενική πρακτική στα κράτη µέλη: για να 
υποστηρίξει µία πρωτοβουλία πολιτών, ένας πολίτης πρέπει να έχει την απαραίτητη εκλογική 
ενηλικιότητα. Σε όλα τα κράτη µέλη, η εκλογική ενηλικιότητα ορίζεται στα 18 έτη, εξαιρουµένης 
της Αυστρίας, στην οποία ορίζεται στα 16 έτη. 

Αυτή η προσέγγιση θα σήµαινε βεβαίως ότι οι αυστριακοί πολίτες θα επωφελούντο σε 
νεώτερη ηλικία του δικαιώµατος να υποστηρίξουν µια πρωτοβουλία πολιτών, θα 
αντικατόπτριζε όµως την ισχύουσα πρακτική για την εκλογή των µελών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. 

Η δεύτερη επιλογή θα ήταν να καθοριστεί µία ελάχιστη ηλικία για την υποστήριξη µιας 
πρωτοβουλίας πολιτών στον ίδιο τον κανονισµό, καθορίζοντάς την στα 16 ή τα 18 έτη. Η 
επιλογή των 18 ετών θα ευθυγραµµιζόταν µε την ισχύουσα σε όλα τα κράτη µέλη, πλην ενός, 
ηλικία ψήφου. Εντούτοις, αυτό θα απέκλειε τους πολίτες που είναι ήδη σε ηλικία ψήφου στην 
Αυστρία. Η επιλογή των 16 ετών θα δηµιουργούσε σηµαντικό διοικητικό βάρος, επειδή δεν θα 
µπορούσε να στηριχθεί στα ισχύοντα συστήµατα για την καταγραφή των εκλογέων. 

Ερωτήσεις: 

Θα πρέπει κατά τη γνώµη σας η ελάχιστη ηλικία που απαιτείται για την υποστήριξη µιας 
ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών να συνδέεται µε την ηλικία ψήφου που απαιτείται για τη 
συµµετοχή στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε κάθε κράτος µέλος; 

Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, ποια άλλη λύση θεωρείτε ενδεδειγµένη και γιατί; 

                                                 
5 Αυτή είναι η πρόταση που προωθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισµά του για την πρωτοβουλία 

πολιτών. 
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4. Μορφή και διατύπωση µιας πρωτοβουλίας πολιτών 

Το κείµενο της Συνθήκης δεν εξειδικεύει τη µορφή την οποία πρέπει να έχει µία πρωτοβουλία 
πολιτών αλλά απλά περιορίζεται στο να ορίσει ότι µέσω αυτής θα πρέπει να καλείται «η 
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»6. 

Φαίνεται παρά ταύτα απαραίτητο να ορισθούν ορισµένες προϋποθέσεις όσον αφορά τη 
µορφή την οποία πρέπει να έχει µία πρωτοβουλία, ιδιαίτερα για να εξασφαλιστεί ότι οι 
πολίτες και η Επιτροπή θα µπορούν να προσδιορίσουν µε σαφήνεια το αντικείµενό και τους 
στόχους της. 

Μία λύση θα ήταν να απαιτηθεί από µία ευρωπαϊκή πρωτοβουλία να έχει τη µορφή σχεδίου 
νοµοθετικής πράξης µε σαφώς αναγνωρίσιµες νοµικές διατάξεις. Σε ορισµένα κράτη µέλη 
(Αυστρία, Ιταλία, Πολωνία και Ισπανία) απαιτούνται πράγµατι νοµοσχέδια για τις 
πρωτοβουλίες. Εντούτοις, µία τέτοια αξίωση φαίνεται ανώφελα περιοριστική και επαχθής. 
Επιπλέον, η διατύπωση της Συνθήκης δεν αφήνει να εννοηθεί ότι η απαιτούµενη µορφή για 
µια πρωτοβουλία είναι το σχέδιο νοµοθετικής πράξης. 

Εντούτοις, ένα ασαφές και µη ικανοποιητικά λεπτοµερές κείµενο θα µπορούσε να είναι 
παραπλανητικό για τους υπογράφοντες και να καταστήσει δυσχερέστερο το καθήκον της 
Επιτροπής να χορηγήσει ακριβή και αιτιολογηµένη απάντηση. Μια άλλη λύση θα µπορούσε 
κατά συνέπεια να συνίσταται στο να προβλεφθεί ότι µια πρωτοβουλία πολιτών πρέπει να 
ορίζει µε σαφήνεια το αντικείµενο και τους στόχους της πρότασης στην οποία καλείται να 
υποβάλλει η Επιτροπή. Μία τέτοια επιλογή δεν θα απέκλειε τη δυνατότητα των πολιτών να 
προσαρτήσουν ένα σχέδιο νοµοθετικής πράξης για λόγους ευκολίας. 

Ερωτήσεις: 

Θα ήταν επαρκές και ενδεδειγµένο να απαιτηθεί από µία πρωτοβουλία πολιτών να 
προσδιορίζει µε σαφήνεια το αντικείµενο και τους στόχους της πρότασης την οποία καλείται 
να υποβάλλει η Επιτροπή; 

Ποιες άλλες απαιτήσεις, ενδεχοµένως, θα πρέπει να προσδιοριστούν ως προς τη µορφή και τη 
διατύπωση µιας πρωτοβουλίας πολιτών; 

5. Απαιτήσεις όσον αφορά τη συγκέντρωση, τον έλεγχο και την εξακρίβωση της 
γνησιότητας των υπογραφών 

Προκειµένου να κατοχυρωθεί η νοµιµότητα και το αξιόπιστο µιας πρωτοβουλίας πολιτών, θα 
πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις για να εξασφαλιστεί ο έλεγχος και η εξακρίβωση της 
γνησιότητας των υπογραφών, τηρουµένων των εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών νοµοθεσιών 
που αφορούν τα θεµελιώδη δικαιώµατα, τα δικαιώµατα του ανθρώπου και την προστασία των 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Ελλείψει οργανισµού σε κοινοτικό επίπεδο, ο οποίος να 

                                                 
6 Άρθρο 11, παράγραφος 4 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα ή πληροφορίες για να επαληθεύσει τη γνησιότητα των 
υπογραφών ή το δικαίωµα ενός δεδοµένου πολίτη της Ένωσης να υποστηρίξει µια 
πρωτοβουλία πολιτών, αυτό το καθήκον θα πρέπει να αναληφθεί από τις εθνικές αρχές των 
κρατών µελών7. Οι αρχές αυτές θα είναι ως εκ τούτου αρµόδιες να ελέγχουν και να 
πιστοποιούν τα αποτελέσµατα της συγκέντρωσης υπογραφών στη χώρα τους. 

Εντούτοις, υπάρχουν ορισµένοι προβληµατισµοί σε σχέση µε τον τρόπο µε τον οποίο θα 
πρέπει να πραγµατοποιείται ο έλεγχος στα κράτη µέλη και µε το βαθµό στον οποίο πρέπει να 
καθοριστούν κοινές απαιτήσεις στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Όλα τα κράτη µέλη διαθέτουν διαδικασίες και µηχανισµούς για τον έλεγχο των εκλογέων και 
µεγάλος αριθµός εξ αυτών διαθέτουν ήδη διαδικασίες ελέγχου και εξακρίβωσης της 
γνησιότητας για τις εθνικές πρωτοβουλίες πολιτών. Αυτές οι διαδικασίες ελέγχου και 
εξακρίβωσης της γνησιότητας διαφέρουν εντούτοις σηµαντικά µεταξύ των διαφόρων κρατών 
µελών: σε ορισµένα κράτη µέλη, οι διαδικασίες συγκέντρωσης υπογραφών υποβάλλονται σε 
σχετικά αυστηρές προϋποθέσεις, όπως είναι για παράδειγµα η υποχρέωση να γίνεται 
συγκέντρωση υπογραφών µόνο σε επίσηµα προσδιορισµένα προς το σκοπό αυτό κέντρα, η 
υποχρέωση να παρίσταται ένας υπάλληλος ή ένας συµβολαιογράφος για να εξακριβώνει τη 
γνησιότητα όλων των υπογραφών κατά τη στιγµή της συγκέντρωσής τους ή η υποχρέωση να 
εκδίδεται για κάθε υπογράφοντα πιστοποιητικό εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους. Σε 
άλλα κράτη µέλη αντιθέτως, τα συστήµατα που εφαρµόζονται είναι λιγότερο επαχθή και δεν 
επιβάλλουν καµία ιδιαίτερη προϋπόθεση για τη συγκέντρωση υπογραφών· αξιώνουν εν γένει 
τον εκ των υστέρων έλεγχο των υπογραφών από τις αρχές, για να ελεγχθεί τόσο το κύρος όσο 
και ο αριθµός των υπογραφών. 

Είναι σαφές ότι ο απώτερος στόχος των κοινοτικών διατάξεων όσον αφορά το συγκεκριµένο 
θέµα θα πρέπει να είναι η κατοχύρωση ότι τα κράτη µέλη µπορούν να εξασφαλίσουν το 
δέοντα έλεγχο του κύρους των υπογραφών που συγκεντρώνονται στην επικράτειά τους στο 
πλαίσιο µιας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών, χωρίς να επιβάλουν υπερβολικά 
περιοριστικούς όρους στους πολίτες ή να συνεπάγονται περιττά διοικητικά βάρη. 

Μία λύση για την επίτευξη αυτού του στόχου θα ήταν να αξιωθεί από τα κράτη µέλη να 
λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα προς το σκοπό αυτό, αφήνοντάς τους ταυτόχρονα το 
περιθώριο να αποφασίσουν για το επίπεδο ρύθµισης αυτών των διαδικασιών, κυρίως για τη 
δυνατότητα να κάνουν χρήση ήδη ισχυουσών για τις εθνικές πρωτοβουλίες πολιτών 
διατάξεων. Αυτή η επιλογή θα παρουσίαζε το προτέρηµα να προσφέρει σηµαντική ευελιξία 
στα κράτη µέλη όσον αφορά τον τρόπο εφαρµογής της συγκεκριµένης διάταξης. Θα 
διευκόλυνε επίσης σε µεγάλο βαθµό την εφαρµογή στα κράτη µέλη τα οποία εφαρµόζουν ήδη 
διαδικασίες για τις πρωτοβουλίες πολιτών. Από την άλλη, αυτό θα µπορούσε να έχει σαν 
αποτέλεσµα να υποβάλλεται η ίδια πρωτοβουλία σε σηµαντικά διαφορετικές διαδικασίες στα 
διάφορα κράτη µέλη, µε αποτέλεσµα ότι η συγκέντρωση υπογραφών θα µπορούσε να είναι 
ευκολότερη σε ορισµένα κράτη µέλη απ’ό,τι σε άλλα. Αυτή η επιλογή θα µπορούσε ως εκ 
τούτου να έχει σαν ανεπιθύµητη συνέπεια να ακούγεται ευκολότερα η φωνή των πολιτών σε 
ορισµένα κράτη µέλη απ’ό,τι σε άλλα. 

                                                 
7 Αυτό άλλωστε αναγνωρίζει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισµά του για την πρωτοβουλία 

πολιτών. 
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Μία άλλη λύση, εκ διαµέτρου αντίθετη, θα ήταν να προβλεφθεί η πλήρης εναρµόνιση των 
διαδικαστικών απαιτήσεων στο επίπεδο της ΕΕ. Αυτό θα σήµαινε στην πράξη ότι όλες οι 
εφαρµοστέες διαδικαστικές απαιτήσεις θα ορίζονταν στον κανονισµό της ΕΕ και τα κράτη 
µέλη δεν θα µπορούσαν ούτε να παρεκκλίνουν ούτε να επιβάλουν συµπληρωµατικές εθνικές 
απαιτήσεις. Αυτή η επιλογή θα παρουσίαζε το προτέρηµα ότι θα εξασφάλιζε την πλήρη 
ισότητα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τις διαδικασίες που πρέπει να 
ακολουθηθούν για την προετοιµασία µιας πρωτοβουλίας πολιτών. Παρά ταύτα, θα 
αντιπροσώπευε σηµαντικό συµπληρωµατικό διοικητικό και κανονιστικό βάρος για τα κράτη 
µέλη που διαθέτουν ήδη διαδικασίες στο συγκεκριµένο τοµέα. Επιπλέον, υπάρχουν 
ιδιαιτερότητες στα εθνικά συστήµατα και στις εθνικές διαδικασίες που δεν µπορούν να 
ληφθούν πλήρως υπόψη από έναν κοινοτικό κανονισµό. 

Για το λόγο αυτό, η πιο ορθολογική λύση θα µπορούσε να συνίσταται στη θέσπιση 
ορισµένων βασικών διατάξεων σε επίπεδο ΕΕ, συµπεριλαµβανοµένων, αφενός, ορισµένων 
ελάχιστων απαιτήσεων για τον έλεγχο και την εξακρίβωση της γνησιότητας των υπογραφών 
και, αφετέρου, των υποχρεώσεων των κρατών µελών να διευκολύνουν τη διαδικασία 
συλλογής υπογραφών και να καταργούν τις αδικαιολόγητα περιοριστικές απαιτήσεις. 

Σύµφωνα µε τη συγκεκριµένη προσέγγιση, τα κράτη µέλη θα µπορούν να θεσπίζουν 
συµπληρωµατικά µέτρα µόνο στο πλαίσιο των απαιτήσεων που καθορίζονται σε κοινοτικό 
επίπεδο. Αυτή η επιλογή θα παρουσίαζε το διπλό προτέρηµα να εξασφαλίζει ορισµένη 
ευελιξία για τα κράτη µέλη και ταυτόχρονα να κατοχυρώνει ορισµένα κοινά χαρακτηριστικά 
στις εφαρµοζόµενες σε όλη την ΕΕ διαδικασίες. 

Μία τέτοια προσέγγιση θα µπορούσε να διατηρήσει τον πανευρωπαϊκό χαρακτήρα της 
πρωτοβουλίας πολιτών, διευκολύνοντας την ταυτόχρονη συλλογή υπογραφών σε διάφορα 
κράτη µέλη. Προς το σκοπό αυτό, θα πρέπει να προβλεφθεί η χρήση πιστοποιηµένων και 
προστατευόµενων επιγραµµικών εργαλείων. 

Οποιαδήποτε προσέγγιση επιλεγεί θα είναι επίσης αναγκαίο να παρέχει τη δυνατότητα στους 
πολίτες της ΕΕ που διαµένουν εκτός της χώρας καταγωγής τους να υποστηρίζουν 
πρωτοβουλίες πολιτών. Τα κράτη µέλη µπορούν να εµπνευσθούν από την πείρα που 
διαθέτουν όσον αφορά τη διαχείριση του δικαιώµατος ψήφου αυτών των πολιτών στις 
εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  

Πρέπει να ληφθούν υπόψη ορισµένα σηµαντικά ζητήµατα που αφορούν το µέτρο στο οποίο 
πρέπει να ρυθµιστεί η συγκέντρωση υπογραφών και το χαρακτήρα των απαιτήσεων που θα 
εφαρµόζονται ελέγχου και εξακρίβωσης της γνησιότητας. Τα ζητήµατα αυτά είναι τα 
ακόλουθα: 

– κατά πόσον πρέπει να επιβληθούν όροι όσον αφορά τον τόπο και τον τρόπο µε τον οποίο 
µπορούν να συγκεντρωθούν οι υπογραφές: για παράδειγµα, µέσω της κυκλοφορίας 
καταλόγων που πρέπει να συµπληρωθούν και να υπογραφούν, ταχυδροµικά, σε επίσηµα 
προσδιορισµένα κέντρα, κλπ.· 

– ποιες ιδιαίτερες απαιτήσεις πρέπει να προβλεφθούν όσον αφορά τον έλεγχο και την 
εξακρίβωση της γνησιότητας των υπογραφών και ποιά στοιχεία ασφάλειας θα ήταν 
απαραίτητα σε περίπτωση επιγραµµικής συγκέντρωσης υπογραφών· 
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– κατά πόσον η δήλωση ενός πολίτη ότι υποστηρίζει συγκεκριµένη πρωτοβουλία θα πρέπει 
να ελέγχεται στο κράτος µέλος του οποίου είναι υπήκοος ή στο κράτος µέλος διαµονής· 

– ποιες είναι οι απαιτούµενες διασφαλίσεις όσον αφορά τα µέτρα προστασίας των 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που θα πρέπει να λαµβάνονται για τη συλλογή και την 
επεξεργασία των δεδοµένων. 

Ερωτήσεις: 

Πιστεύετε ότι πρέπει να υπάρχει κοινό σύνολο διαδικαστικών απαιτήσεων για τη συλλογή, 
έλεγχο και εξακρίβωση της γνησιότητας των υπογραφών εκ µέρους των αρχών των κρατών 
σε επίπεδο ΕΕ; 

Σε ποιο βαθµό πρέπει τα κράτη µέλη να είναι σε θέση να προβλέπουν ειδικές διατάξεις σε 
εθνικό επίπεδο; 

Χρειάζονται ειδικές διαδικασίες για να κατοχυρωθεί ότι οι πολίτες της ΕΕ µπορούν να 
υποστηρίζουν πρωτοβουλία πολιτών ανεξάρτητα από τη χώρα κατοικίας τους; 

Θα πρέπει οι πολίτες να µπορούν να υποστηρίζουν µία πρωτοβουλία πολιτών ηλεκτρονικά; 
Σε περίπτωση κατάφασης, ποια µέτρα ασφάλειας και εξακρίβωσης της γνησιότητας θα πρέπει 
να προβλέπονται; 

6. Προθεσµία για τη συγκέντρωση υπογραφών 

Η Συνθήκη δεν προβλέπει προθεσµία για τη συγκέντρωση υπογραφών. Εντούτοις, στις 
ευρωπαϊκές χώρες όπου υπάρχουν ήδη πρωτοβουλίες πολιτών, ορίζεται συνήθως προθεσµία 
για τη συγκέντρωση υπογραφών. Αυτή διαφέρει και µπορεί να κυµαίνεται µεταξύ µερικών 
ηµερών (τριάντα στη Λετονία, εξήντα στη Σλοβενία) και µερικών µηνών (έξι στην Ισπανία, 
δεκαοκτώ στην Ελβετία). 

Εξάλλου, διάφοροι λόγοι θα δικαιολογούσαν την πρόβλεψη προθεσµίας για την ευρωπαϊκή 
πρωτοβουλία πολιτών: αυτές οι πρωτοβουλίες συνδέονται συχνά µε πολύ ειδικά θέµατα και 
µπορούν να αφορούν προβλήµατα, τα οποία, απουσία προθεσµίας ή σε περίπτωση ιδιαίτερα 
µεγάλης προθεσµίας, χάνουν τη σηµασία τους· το πλαίσιο στο οποίο οι πολίτες εκδηλώνουν 
την υποστήριξή τους µπορεί να αλλάξει εάν η προθεσµία είναι ιδιαίτερα µεγάλη (για 
παράδειγµα, αν τροποποιηθεί ή εγκριθεί στο εν τω µεταξύ η σχετική µε το θέµα ευρωπαϊκή 
νοµοθεσία). 
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Εντούτοις, αν επιβληθεί προθεσµία, πρέπει να είναι εύλογη και αρκούντως µακρά έτσι ώστε 
να επιτρέπει στη διεξαγόµενη εκστρατεία να αντικατοπτρίζει τη συµπληρωµατική 
πολυπλοκότητα που συνδέεται µε το γεγονός ότι πρέπει να υπάρξει δράση στην κλίµακα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός ο στόχος θα µπορούσε να επιτευχθεί προβλέποντας, για 
παράδειγµα, προθεσµία ενός έτους. 8 

Ερωτήσεις: 

Πρέπει να καθοριστεί προθεσµία για τη συλλογή υπογραφών; 

Σε περίπτωση κατάφασης, θεωρείτε ότι προθεσµία ενός έτους θα ήταν επαρκής; 

7. Καταχώρηση των προτεινόµενων πρωτοβουλιών 

Πέραν της διάρκειας της προθεσµίας, θα πρέπει επίσης να εξεταστεί η στιγµή της έναρξης και 
λήξης της συγκεκριµένης προθεσµίας. Στα περισσότερα κράτη µέλη, η προθεσµία αρχίζει 
γενικά να τρέχει από την ολοκλήρωση των απαιτούµενων διατυπώσεων δηµοσίευσης ή 
καταχώρησης· εντούτοις, σε ορισµένες περιπτώσεις, η προθεσµία καθορίζεται από τις 
ηµεροµηνίες των υπογραφών. 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι αν πράγµατι οριστεί προθεσµία, θα ήταν απαραίτητο να αξιωθεί 
κάποια µορφή καταχώρησης της προτεινόµενης πρωτοβουλίας πριν από την έναρξη της 
συγκέντρωσης υπογραφών. Αυτή η καταχώρηση θα µπορούσε να πραγµατοποιείται από τους 
διοργανωτές της πρωτοβουλίας σε δικτυακό τόπο που έχει ειδικά προβλεφθεί για το σκοπό 
αυτό από την Επιτροπή. Οι διοργανωτές θα είναι υποχρεωµένοι να φορτώνουν όλες τις 
χρήσιµες πληροφορίες για την προτεινόµενη πρωτοβουλία (τίτλος, αντικείµενο, 
επιδιωκόµενοι στόχοι, πλαίσιο, κλπ.) στο συγκεκριµένο δικτυακό τόπο, γεγονός που θα 
καθιστά τις πληροφορίες αυτές διαθέσιµες στο κοινό. Το σύστηµα θα χορηγεί ως εκ τούτου 
στο διοργανωτή επιβεβαίωση καταχώρησης, συµπεριλαµβανοµένης της ηµεροµηνίας και ενός 
αριθµού καταχώρησης, βάσει του οποίου θα µπορούσε να ξεκινά η εκστρατεία συγκέντρωσης 
υπογραφών. 

Αυτή η καταχώρηση θα χρησίµευε ως εκ τούτου ως χρονική αφετηρία, αλλά θα εξασφάλιζε 
ταυτόχρονα τη διαφάνεια προτεινόµενων πρωτοβουλιών πολιτών για τις οποίες διεξάγονται 
οι σχετικές εκστρατείες. 

Εντούτοις, η Επιτροπή δεν θεωρεί ότι µία τέτοια διαδικασία καταχώρησης θα πρέπει να 
προϋποθέτει απόφαση της Επιτροπής ως προς το παραδεκτό της προτεινόµενης 
πρωτοβουλίας. Πράγµατι, δεν θεωρεί ότι θα ήταν ενδεδειγµένο για την Επιτροπή να ελέγχει 
το παραδεκτό από τυπική άποψη των προτεινόµενων πρωτοβουλιών πριν καν να αρχίσει η 
συγκέντρωση των υπογραφών9. Μία τέτοια προσέγγιση θα µπορούσε να δηµιουργήσει 
σύγχυση, δίνοντας την εντύπωση ότι η Επιτροπή έδωσε το πράσινο φως στις προτεινόµενες 

                                                 
8 Ένα έτος είναι η προθεσµία που προτείνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισµά του για την 

πρωτοβουλία πολιτών. 
9 Στο ψήφισµά του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριζε µάλλον την άποψη ότι θα πρέπει να 

πραγµατοποιείται εκ των προτέρων έλεγχος του παραδεκτού. 
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πρωτοβουλίες βάσει άλλων κριτηρίων πλην των αµιγώς διαδικαστικών. Αυτό θα απαιτούσε 
ελέγχους που θα καθυστερούσαν τη στιγµή κατά την οποία θα µπορούσε να ξεκινήσει η 
διαδικασία συγκέντρωσης των υπογραφών. Επιπλέον, το παραδεκτό και η ουσία µιας 
πρωτοβουλίας δεν µπορούν να εξετάζονται χωριστά και, εξ αυτού του γεγονότος, δεν θα ήταν 
ενδεδειγµένο να πραγµατοποιείται ο συγκεκριµένος έλεγχος στο πρώιµο στάδιο της 
καταχώρησης. 

Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι µπορεί ενδεχοµένως να υπάρξουν ορισµένες επιφυλάξεις για την 
έναρξη πρωτοβουλίας σε κλίµακα ΕΕ, υπάρχοντος του κινδύνου απόρριψης της 
πρωτοβουλίας ως απαράδεκτης. Εντούτοις, πρέπει να τονιστεί ότι το κριτήριο του 
παραδεκτού (η πρόταση µε την οποία η Επιτροπή καλείται να δράσει πρέπει να εντάσσεται 
στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της) είναι επαρκώς σαφές και γνωστό σε επίπεδο ΕΕ. Σε κάθε 
περίπτωση, µπορεί να αναµένεται από τους διοργανωτές να έχουν πλήρως αξιολογήσει το 
κατά πόσον η πρωτοβουλία υπάγεται στις αρµοδιότητες της Επιτροπής πριν από την έναρξή 
της. 

Ερωτήσεις: 

Θεωρείτε ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα υποχρεωτικό σύστηµα καταχώρησης των 
προτεινόµενων πρωτοβουλιών; 

Σε περίπτωση κατάφασης, συµφωνείτε ότι η συγκεκριµένη καταχώρηση µπορεί να 
πραγµατοποιείται µέσω ειδικού δικτυακού τόπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής; 

8. Απαιτήσεις για τους διοργανωτές – ∆ιαφάνεια και χρηµατοδότηση 

Στις περισσότερες των περιπτώσεων, η έναρξη και η διοργάνωση µιας εκστρατείας µε σκοπό 
να παρουσιαστεί µια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών θα χρειάζεται την υποστήριξη 
οργανώσεων και/ή χρηµατοδότηση. 

Χάρη διαφάνειας και δηµοκρατικού ελέγχου, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι διοργανωτές µιας 
πρωτοβουλίας πολιτών θα πρέπει να είναι υποχρεωµένοι να παρέχουν ορισµένες στοιχειώδεις 
πληροφορίες, κυρίως όσον αφορά τις οργανώσεις που υποστηρίζουν την πρωτοβουλία και 
τον τρόπο µε τον οποίον αυτή χρηµατοδοτείται ή θα χρηµατοδοτηθεί. Αυτό θα είναι προς το 
συµφέρον των πολιτών που προτίθενται να την υποστηρίξουν· αυτό θα είναι επίσης σύµφωνο 
µε την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη διαφάνεια της Επιτροπής10. 

Αν προβλέπεται καταχώρηση, αυτές οι πληροφορίες θα µπορούν να περιλαµβάνονται στο 
µητρώο που διατίθεται από την Επιτροπή. Ο κανονισµός θα µπορούσε επίσης να επιβάλει ότι 
οι διοργανωτές οφείλουν να δηµοσιοποιούν όλες τις πληροφορίες που αφορούν τη 
χρηµατοδότηση και τις ενισχύσεις που λαµβάνονται κατά τη διάρκεια της εκστρατείας. 

Σχετικά µε το ζήτηµα της χρηµατοδότησης, πρέπει να σηµειωθεί ότι, µε την επιφύλαξη 
άλλων µορφών συνεργασίας και υποστήριξης των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, 

                                                 
10 Στο ψήφισµά του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι οι διοργανωτές µιας πρωτοβουλίας πολιτών 

οφείλουν, χάρη διαφάνειας, να λογοδοτούν δηµόσια για τη χρηµατοδότησή της και για τις πηγές 
χρηµατοδότησης. 
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δεν προβλέπεται καµία ειδική δηµόσια χρηµατοδότηση για τις πρωτοβουλίες πολιτών. Αυτό 
είναι εξίσου επωφελές για τη διατήρηση της ανεξαρτησίας και της αυθεντικότητας των 
πρωτοβουλιών.  

Πρέπει να σηµειωθεί ότι πέραν των απαιτήσεων που επιβάλλονται στους διοργανωτές όσον 
αφορά τη διαφάνεια, πολλά εθνικά συστήµατα περιλαµβάνουν διατάξεις που καθορίζουν τα 
πρόσωπα που µπορούν να δράσουν ως διοργανωτές µιας πρωτοβουλίας. Αυτές οι αξιώσεις 
προβλέπουν εν γένει ότι µία πρωτοβουλία πρέπει να παρουσιάζεται από πολίτες ή από 
επιτροπές απαρτιζόµενες από ορισµένο αριθµό πολιτών. Η Επιτροπή θεωρεί ότι µία τέτοια 
αξίωση θα µπορούσε να είναι εξαιρετικά επαχθής στο επίπεδο της ΕΕ και θα προτιµούσε 
κατά συνέπεια να µην επιβάλλει περιορισµούς ως προς το διοργανωτή µιας πρωτοβουλίας (µε 
άλλα λόγια οι διοργανωτές µπορούν να είναι µεµονωµένους πολίτες ή οργανώσεις). Η 
περίπτωση των αναφορών προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέχει χρήσιµη αναλογία στο 
συγκεκριµένο πλαίσιο. Πράγµατι, η Συνθήκη προβλέπει ότι κάθε πολίτης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης καθώς και οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο διαµένει ή έχει την καταστατική 
του έδρα σε ένα κράτος µέλος έχει το δικαίωµα να υποβάλει αναφορά στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο11. 

Εξάλλου, οι διοργανωτές οφείλουν να συµµορφώνονται µε τις υποχρεώσεις που υπέχουν σε 
σχέση µε την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα σύµφωνα µε τις σχετικές 
διατάξεις εσωτερικού δικαίου που εφαρµόζουν τη νοµοθεσία της ΕΕ για την προστασία των 
δεδοµένων. 

Ερωτήσεις: 

Ποιες ειδικές απαιτήσεις πρέπει να επιβληθούν στους διοργανωτές µιας πρωτοβουλίας 
προκειµένου να εξασφαλιστεί η διαφάνεια και ο δηµοκρατικός έλεγχος; 

Συµφωνείτε ότι οι διοργανωτές θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες για τις ενισχύσεις και τη 
χρηµατοδότηση που λαµβάνουν στο πλαίσιο µιας πρωτοβουλίας; 

9. Εξέταση των πρωτοβουλιών πολιτών από την Επιτροπή  

Μόλις συγκεντρωθεί ο απαιτούµενος αριθµός υπογραφών για µια πρωτοβουλία πολιτών και 
επικυρωθούν από τις σχετικές αρχές των κρατών µελών, ο διοργανωτής µιας πρωτοβουλίας 
µπορεί να την υποβάλλει τυπικά στην Επιτροπή.  

Η συνθήκη της Λισαβόνας δεν ορίζει προθεσµία για την εξέταση εκ µέρους της Επιτροπής 
µιας πρωτοβουλίας πολιτών µετά τη δέουσα υποβολή της. Εν µέρει αυτό θα µπορούσε να 
αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι µία πρωτοβουλία µπορεί να αφορά πολύπλοκα ζητήµατα και 
ότι η Επιτροπή χρειάζεται χρόνο προκειµένου να την εξετάσει ορθά πριν να αποφασίσει για 
τη δράση που προτίθεται να αναλάβει: σε ορισµένες περιπτώσεις, αυτό θα µπορούσε να 
συµπεριλαµβάνει την ανάγκη να προβεί σε ανάλυση των πλεονεκτηµάτων και των 
µειονεκτηµάτων µιας προτεινόµενης πρωτοβουλίας. Πρέπει να σηµειωθεί ότι καµία σαφής 
προθεσµία δεν προβλέπεται εξίσου για την εξέταση των αναφορών που υποβάλλονται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

                                                 
11 Άρθρο 227 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Εντούτοις, µπορεί να γίνει εξίσου κατανοητό ότι χρειάζεται να καθοριστεί µία προθεσµία, 
σύµφωνα µε τις ορθές διοικητικές πρακτικές, για να µην συνεχίσει να υπάρχει µακροχρόνια 
ασάφεια όσον αφορά την απάντηση της Επιτροπής. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, αυτή η 
προθεσµία θα πρέπει να είναι επαρκής για να επιτρέψει την Επιτροπή να εξετάσει µε 
φροντίδα το περιεχόµενο της πρωτοβουλίας που της υποβάλλεται. Από την άλλη πλευρά, 
πρέπει να κατοχυρώνεται ότι οι υποστηρικτές µιας πρωτοβουλίας ενηµερώνονται εντός 
εύλογης προθεσµίας για τη δράση την οποία προτίθεται να αναλάβει η Επιτροπή. 

Τα εθνικά συστήµατα στηρίζονται σε διαφορετικές προσεγγίσεις όσον αφορά τις προθεσµίες 
που προβλέπονται για την εξέταση των πρωτοβουλιών πολιτών. Ορισµένες προβλέπουν 
προθεσµίες, κυµαινόµενες µεταξύ ορισµένων εβδοµάδων και πολλών µηνών, ενώ άλλες δεν 
επιβάλλουν ειδική προθεσµία στις αρχές. 

Θα µπορούσε να προβλεφθεί η υποχρέωση της Επιτροπής να εξετάζει µία πρωτοβουλία 
πολιτών εντός εύλογης προθεσµίας που δεν θα υπερβαίνει τους 6 µήνες. Μία τέτοια 
προσέγγιση θα επέβαλε ένα όριο αφήνοντας παράλληλα στην Επιτροπή επαρκές χρονικό 
διάστηµα για να εξετάσει τις πρωτοβουλίες όπως οφείλει, λαµβάνοντας υπόψη την 
ενδεχόµενη πολυπλοκότητά τους. 

Αυτή η περίοδος εξέτασης θα ξεκινά την ηµεροµηνία επίσηµης υποβολής της πρωτοβουλίας 
στην Επιτροπή. Αυτή η πληροφορία θα µπορούσε να δηµοσιεύεται στον ειδικό δικτυακό τόπο 
που αναφέρεται στο σηµείο 7. 

Σε αυτό το διάστηµα, η Επιτροπή θα µπορούσε να αξιολογεί τόσο το παραδεκτό µιας 
πρωτοβουλίας (κατά πόσον αυτή υπάγεται στις αρµοδιότητες της Επιτροπής) όσο και την 
ανάγκη να δοθεί συνέχεια12. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης της πρωτοβουλίας, η 
Επιτροπή θα µπορούσε να εκθέτει τα συµπεράσµατά της σχετικά µε τη δράση που προτίθεται 
να αναλάβει σε ανακοίνωση η οποία θα δηµοσιεύεται και θα κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο. Η προβλεπόµενη στην ανακοίνωση δράση µπορεί να 
συµπεριλαµβάνει, ενδεχοµένως, την ανάγκη διεξαγωγής µελετών και αξιολογήσεων 
αντίκτυπου ενόψει πιθανών πολιτικών προτάσεων . 

Ερώτηση: 

Πρέπει να προβλεφθεί προθεσµία για την εξέταση µιας πρωτοβουλίας πολιτών από την 
Επιτροπή; 

10. Πρωτοβουλίες για το ίδιο ζήτηµα 

Καταρχήν, δεν µπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόµενο να υποβάλλονται διάφορες 
πρωτοβουλίες για το ίδιο ζήτηµα. Εντούτοις, εάν υπάρχει ένα σύστηµα καταχώρησης, η 
εξασφαλιζόµενη διαφάνεια θα µπορούσε να αποτρέψει τον κίνδυνο επανάληψης. 

                                                 
12 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισµά του για την πρωτοβουλία πολιτών, πρότεινε µία προσέγγιση 

σε δύο φάσεις: η Επιτροπή θα µπορούσε καταρχάς να διαθέτει 2 µήνες για να αποφανθεί σχετικά µε 
την αντιπροσωπευτικότητα της πρωτοβουλίας, και στη συνέχεια θα είχε στη διάθεσή της 3 
συµπληρωµατικούς µήνες για να εξετάσει την πρωτοβουλία και να λάβει απόφαση επί της ουσίας. 
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Παραµένει εντούτοις ο ενδεχόµενος κίνδυνος επαναλαµβανόµενης υποβολής της ίδιας 
αίτησης, γεγονός που θα µπορεί να επιβαρύνει ανώφελα το σύστηµα και, µε την πάροδο του 
χρόνου, να υποσκάψει τη φήµη αυτού του σοβαρού µέσου δηµοκρατικής έκφρασης. Κατά 
συνέπεια, θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα να υπάρξουν ορισµένα αντικίνητρα ή 
ορισµένες προθεσµίες για να περιοριστεί η ικανότητα υποβολής εκ νέου µίας πρωτοβουλίας 
(για παράδειγµα µία πρωτοβουλία πολιτών που έχει απορριφθεί δεν θα µπορεί να υποβληθεί 
εκ νέου πριν από την πάροδο ορισµένης προθεσµίας). 

Εντούτοις, δεν θα πρέπει να αγνοήσουµε το γεγονός ότι ακόµα και αν ορισµένες 
πρωτοβουλίες αφορούν το ίδιο θέµα και περιλαµβάνουν παρόµοια στοιχεία, αυτό δεν 
αποκλείει το ενδεχόµενο να διαφέρουν µεταξύ τους. Επιπλέον, οι επιχειρησιακοί και 
χρηµατοδοτικοί πόροι που απαιτούνται για την έναρξη πρωτοβουλίας σε κλίµακα ΕΕ 
φαίνεται ότι µπορούν να περιορίσουν την επανάληψη και την επικάλυψη των ενεργειών. 

Ερωτήσεις: 

Πρέπει να θεσπιστούν κανόνες για να αποτραπεί η επαναλαµβανόµενη παρουσίαση 
πρωτοβουλιών πολιτών για το ίδιο ζήτηµα; 

Σε περίπτωση κατάφασης, θα ήταν χρήσιµο να προβλεφθούν ορισµένα αντικίνητρα ή 
προθεσµίες; 

III ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 

Οι απαντήσεις που θα δοθούν στο πλαίσιο της συγκεκριµένης διαβούλευσης πρέπει να 
αποσταλούν στην Επιτροπή το αργότερο στις 31 Ιανουαρίου 2010, µε ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο στη διεύθυνση «ECI-Consultation@ec.europa.eu», ή µε ταχυδροµείο στην 
ακόλουθη διεύθυνση: 

European Commission 
Secretariat General 
Directorate E "Better Regulation and Institutional Issues" 
Unit E.l "Institutional Issues" 
B - l049 Brussels 

Οι απαντήσεις που θα παραληφθούν θα δηµοσιευθούν στο ∆ιαδίκτυο, εκτός εάν οι συντάκτες 
αντιτίθενται στη δηµοσίευση των δεδοµένων τους προσωπικού χαρακτήρα λόγω του ότι αυτή 
η δηµοσίευση θα µπορούσε να ζηµιώσει έννοµα συµφέροντά τους. Στη συγκεκριµένη 
περίπτωση, οι απαντήσεις θα µπορούσαν να δηµοσιευθούν ανώνυµα. 

Οι επαγγελµατικές οργανώσεις που επιθυµούν να εκφράσουν τις απόψεις τους όσον αφορά 
την παρούσα Πράσινη Βίβλο καλούνται, αν δεν το έχουν ήδη πράξει, να εγγραφούν στο 
µητρώο των εκπροσώπων συµφερόντων της Επιτροπής 
(http://ec.europa.eu/transparency/regrm). Αυτό το µητρώο έχει δηµιουργηθεί στο πλαίσιο της 
ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για τη διαφάνεια µε σκοπό να χορηγήσει στην Επιτροπή και το 
ευρύ κοινό πληροφορίες για τους στόχους, τη χρηµατοδότηση και τις διαρθρώσεις των 
εκπροσώπων συµφερόντων. 

Η Επιτροπή µπορεί ενδεχοµένως να καλέσει τους συµµετέχοντες στη διαβούλευση σε 
δηµόσια ακρόαση για το θέµα µε το οποίο ασχολείται η παρούσα Πράσινη Βίβλος. 
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