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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στο άρθρο 11, παράγραφος 4 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγεται μία 
σημαντική καινοτομία όσον αφορά τη δημοκρατική λειτουργία της Ένωσης, μέσω της 
καθιέρωσης ενός νέου συγκεκριμένου εργαλείου για τη συμμετοχή των πολιτών και τον 
πανευρωπαϊκό δημόσιο διάλογο: 

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. 

Στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με 
την πρωτοβουλία πολιτών ορίζονται οι διαδικασίες και οι όροι όσον αφορά τον τρόπο με τον 
οποίο η πρωτοβουλία πολιτών θα λειτουργεί στην πράξη. 

Η επικοινωνία, η ενεργός συμμετοχή του πολίτη στα κοινά, η νεολαία και ο ρόλος της 
κοινωνίας των πολιτών, ως μη επιλεκτικού, συμμετοχικού παράγοντα στον ευρωπαϊκό 
δημόσιο χώρο ανήκουν στις βασικές αρμοδιότητες της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας. 

Η συντάκτρια γνωμοδότησης εκφράζει επιδοκιμασία για την πρόταση της Επιτροπής, 
δεδομένου ότι η εξασφάλιση της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών στη διαμόρφωση 
της πολιτικής και την προετοιμασία των αποφάσεων ενισχύει τη δημοκρατική νομιμότητα 
των δημόσιων θεσμών, του έργου και των δραστηριοτήτων τους. Ωστόσο, οι διαδικασίες και 
οι όροι πρέπει να σχεδιαστούν με όσο το δυνατό πιο πραγματιστικό πνεύμα. Επιπλέον, θα 
ήταν σκόπιμη η αποφυγή περίπλοκων διοικητικών διαδικασιών τόσο σε θεσμικό όσο και σε 
εθνικό επίπεδο. Η συντάκτρια γνωμοδότησης εκφράζει τις ακόλουθες βασικές ανησυχίες και 
διατυπώνει τις εξής προτάσεις για τροποποίηση της πρότασης:

Δεδομένου ότι η πρωτοβουλία πολιτών συνιστά εργαλείο που θα πρέπει να χρησιμοποιείται 
από τους ίδιους τους πολίτες και στόχος της είναι η ενίσχυση της άμεσης δημοκρατίας, της 
ενεργού συμμετοχής του πολίτη στα κοινά και της επιρροής των ευρωπαίων πολιτών στις 
πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πρωτοβουλία θα πρέπει να υποβάλλεται στην Επιτροπή 
από οργανωτική επιτροπή που θα αποτελείται από τουλάχιστον εννέα ευρωπαίους πολίτες 
που θα προέρχονται από τουλάχιστον εννέα κράτη μέλη. Αυτή η διαδικασία θα διασφαλίσει 
ότι κάθε πρωτοβουλία θα έχει ευρωπαϊκό χαρακτήρα ήδη από τα πρώτα στάδιά της.

Ο αποκλεισμός νομικών προσώπων από την οργανωτική επιτροπή θα προστατεύει την 
πρωτοβουλία πολιτών από ενδεχόμενη κατάχρηση εκ μέρους των υφιστάμενων 
επιχειρηματικών οργανώσεων, πολιτικών κομμάτων και άλλων οργανώσεων που είναι πολύ 
πιο ισχυρές από μια ομάδα πολιτών και έχουν περισσότερες δυνατότητες δράσης σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Η πρωτοβουλία των πολιτών δεν θα έπρεπε να εξελιχθεί σε προεκλογική 
εκστρατεία ούτε να χρησιμοποιείται ως εργαλείο για τέτοιες εκστρατείες. Οι πολιτικοί 
διαθέτουν άλλα εργαλεία για να επηρεάζουν τις νομοθετικές αποφάσεις.     
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Κατά τη γνώμη της συντάκτριας γνωμοδότησης, θα ήταν σημαντικό για έναν διοργανωτή να 
γνωρίζει αρκετά νωρίς πιο είδος νομικής πράξης ή μέτρου θα ήταν κατάλληλο για την 
επίτευξη των στόχων της πρωτοβουλίας των πολιτών σε περίπτωση που θα ήταν επιτυχής. 
Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να παράσχει στο διοργανωτή μια πρώτη, ρεαλιστική 
ενημέρωση σχετικά με τα ενδεδειγμένα μέτρα που προβλέπονται ήδη στο πλαίσιο του 
ελέγχου του παραδεκτού. Με αυτόν τον τρόπο θα αποφευχθούν απογοητεύσεις σε περίπτωση 
που η Επιτροπή δεν προτείνει τελικά δεσμευτική νομοθετική πράξη.

Επιπλέον, δεν είναι ανάγκη ο έλεγχος του παραδεκτού να διεξάγεται μόνο αφού η 
οργανωτική επιτροπή θα έχει συγκεντρώσει συγκεκριμένο αριθμό υπογραφών και υποβάλει 
στην Επιτροπή αίτημα για λήψη απόφασης σχετικά με το παραδεκτό. Προκειμένου να 
αποφεύγεται οποιοσδήποτε περιττός διοικητικός φραγμός, η Επιτροπή θα πρέπει να ελέγχει 
το παραδεκτό της προτεινόμενης πρωτοβουλίας αμέσως μετά την καταχώριση και χωρίς 
καμία καθυστέρηση.

Η συντάκτρια γνωμοδότησης επιθυμεί να απλοποιηθεί το έντυπο της δήλωσης υποστήριξης. 
Κατ' αρχάς, στον κανονισμό θα πρέπει να ορίζονται μόνο οι απαιτήσεις που είναι αναγκαίες. 
Όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα, αυτές οι αναγκαίες απαιτήσεις θα πρέπει να αφορούν 
μόνο το όνομα, τη διεύθυνση, την εθνικότητα, την ημερομηνία γέννησης και την υπογραφή. 
Δεύτερο, η οργανωτική επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να προετοιμάζει το δικό της 
έντυπο δήλωσης υποστήριξης. Με αυτόν τον τρόπο, επιπροσθέτως προς τις αναγκαίες 
απαιτήσεις που ορίζονται στον κανονισμό, η οργανώτρια επιτροπή θα μπορούσε να 
προσθέσει στο έντυπο ορισμένες πρόσθετες ερωτήσεις ή πληροφορίες, ή για παράδειγμα τον 
λογότυπο της πρωτοβουλίας.

Χάριν διαφάνειας, στο έντυπο της δήλωσης υποστήριξης, θα πρέπει να αναφέρονται οι πηγές 
χρηματοδότησης κάθε πρωτοβουλίας πολιτών. Θα πρέπει να είναι σαφές για όλους τους 
υπογράφοντες ποιος χρηματοδοτεί την εκάστοτε πρωτοβουλία.  

Η συντάκτρια γνωμοδότησης επιθυμεί επίσης να τονίσει τη σημασία των δραστηριοτήτων 
επικοινωνίας και των εκστρατειών πληροφόρησης, προκειμένου να καταστεί πιο γνωστή η 
πρωτοβουλία ευρωπαίων πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό, τα υφιστάμενα προγράμματα που 
προάγουν τη σταθερότητα (όπως τα προγράμματα "Δια βίου Μάθηση" και "Νεολαία σε 
δράση") και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στα κοινά (πρόγραμμα "Ευρώπη των 
πολιτών") μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο. Όσον αφορά τη συλλογή 
υπογραφών, η συντάκτρια γνωμοδότησης συνιστά ένθερμα την ανάπτυξη και χρήση 
κατάλληλων ηλεκτρονικών εργαλείων που να είναι ευπρόσιτα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

Η συντάκτρια γνωμοδότησης θα ήθελε επίσης να αναθέσει στις αντιπροσωπείες της 
Επιτροπής και στα γραφεία πληροφοριών του Κοινοβουλίου στα κράτη μέλη, καθώς και στα 
δίκτυα πληροφόρησης της Επιτροπής, όπως το Europe Direct και η Υπηρεσία 
Προσανατολισμού των πολιτών, μόνιμο ρόλο όσον αφορά την παροχή στους πολίτες όλων 
των αναγκαίων πληροφοριών σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών.

Κατά τη γνώμη της συντάκτριας γνωμοδότησης, η ελάχιστη ηλικία των υπογραφόντων θα 
πρέπει να είναι 16 αντί για 18. Η ενεργός συμμετοχή του πολίτη στα κοινά, η κοινωνική 
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ένταξη και η αλληλεγγύη των νέων ανθρώπων είναι ζητήματα ζωτικής σημασία για τη 
μελλοντική Ευρώπη. Από νομική άποψη, οι νέοι άνθρωποι ενηλικιώνονται στα 18. Παρά το 
γεγονός ότι η πρωτοβουλία πολιτών δεν έχει άμεσο αντίκτυπο, ενδέχεται να έχει ως 
αποτέλεσμα διευρωπαϊκό διάλογο και τελικά να δώσει δυναμικότερη ώθηση στις νομοθετικές 
αποφάσεις. Επιπλέον, η σύνδεση της ελάχιστης ηλικίας με τις εθνικές απαιτήσεις όσον αφορά 
την ηλικία ψήφου είναι πιθανό να προκαλέσει ανισότητες, λόγω των διαφορών μεταξύ των 
εθνικών απαιτήσεων. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες: 

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

  (3a) Είναι αναγκαία η διοργάνωση 
αποτελεσματικών διαφημιστικών 
εκστρατειών, ούτως ώστε να 
γνωστοποιηθεί ευρύτερα η πρωτοβουλία 
ευρωπαίων πολιτών, να προαχθεί ο 
κοινωνικός διάλογος και να δημιουργηθεί 
ένας αυθεντικός ευρωπαϊκός δημόσιος 
χώρος· στο πλαίσιο αυτό, οι 
δραστηριότητες επικοινωνίας και οι 
ενημερωτικές εκστρατείες μπορούν να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο. Για τον 
λόγο αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξετάσει το ενδεχόμενο χρήσης των 
υφιστάμενων προγραμμάτων που 
προάγουν την κινητικότητα και την 
ενεργό συμμετοχή του πολίτη στα κοινά 
και νέων μορφών επικοινωνίας, όπως τα 
κοινωνικά δίκτυα, που προάγουν το 
δημόσιο διάλογο.

Αιτιολόγηση

Η αποτελεσματική επικοινωνία σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών είναι ζωτικής σημασίας. 
Τα υφιστάμενα προγράμματα που προάγουν την κινητικότητα (όπως τα προγράμματα "Δια βίου 
μάθηση" και "Νεολαία σε δράση") και η ενεργός συμμετοχή του πολίτη στα κοινά (πρόγραμμα 
"Ευρώπη των πολιτών"), καθώς και το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού 2011 μπορούν να 
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αποδειχθούν χρήσιμα εν προκειμένω. 

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3β) Οι αντιπροσωπείες της Επιτροπής 
και τα γραφεία πληροφοριών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα κράτη 
μέλη μαζί με τα δίκτυα πληροφόρησης 
της Επιτροπής θα πρέπει να 
διαδραματίζουν μόνιμο ρόλο στο πεδίο 
της παροχής στους πολίτες όλων των 
αναγκαίων πληροφοριών όσον αφορά την 
πρωτοβουλία πολιτών.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(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 τέταρτο των 
κρατών μελών.

Αιτιολόγηση

Η πρωτοβουλία πολιτών πρέπει να είναι προσιτή στους πολίτες και το ανώτατο όριο για 
υποστήριξη δεν πρέπει να οριστεί σε υπερβολικά υψηλό επίπεδο. Η απαίτηση για ένα τέταρτο 
των κρατών μελών (δηλαδή 7 από τα σημερινά 27 κράτη μέλη της ΕΕ) αρκεί για να εκφράσει 
κοινό συμφέρον της ΕΕ. Ταυτόχρονα, τούτο συμβαδίζει με άλλες διατάξεις των Συνθηκών, 
όπως το άρθρο 76 ΣΛΕΕ.
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Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(7) Κρίνεται ενδεδειγμένος ο καθορισμός 
ελάχιστου ορίου ηλικίας για την 
υποστήριξη μιας πρωτοβουλίας πολιτών. 
Το όριο αυτό θα πρέπει να αντιστοιχεί 
στην ηλικία των 16 ετών.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή 
και η διαφάνεια σε σχέση με τις 
προτεινόμενες πρωτοβουλίες πολιτών, θα 
πρέπει να είναι υποχρεωτική η καταχώριση 
των πρωτοβουλιών σε ένα δικτυακό τόπο 
που θα διαθέσει για τον σκοπό αυτό η 
Επιτροπή πριν από τη συγκέντρωση των 
απαιτούμενων δηλώσεων υποστήριξης από 
τους πολίτες· οι προτάσεις που είναι 
καταχρηστικές ή στερούνται σοβαρότητας 
δεν θα πρέπει να καταχωρίζονται και η 
Επιτροπή θα πρέπει να απορρίπτει την 
καταχώριση προτάσεων κατάφωρα 
αντίθετων με τις αξίες της Ένωσης. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να αντιμετωπίζει την 
καταχώριση σύμφωνα με τις γενικές αρχές 
της χρηστής διοίκησης.

(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. Ο δικτυακός αυτός τόπος θα 
πρέπει να παρέχει λεπτομερή εξήγηση 
των τυπικών και νομικών απαιτήσεων 
που είναι αναγκαίες για την επιτυχία μιας 
πρωτοβουλίας. Θα χρησίμευε δε 
αναμφίβολα ως εργαλείο 
διαπαιδαγώγησης που θα παρείχε στους 
πολίτες τη δυνατότητα να κάνουν τη 
δημοκρατική φωνή τους να ακουστεί. Οι
προτάσεις που είναι καταχρηστικές ή 
στερούνται σοβαρότητας δεν θα πρέπει να 
καταχωρίζονται και η Επιτροπή θα πρέπει 
να απορρίπτει την καταχώριση προτάσεων 
κατάφωρα αντίθετων με τις αξίες της 
Ένωσης. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
αντιμετωπίζει την καταχώριση σύμφωνα 
με τις γενικές αρχές της χρηστής 
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διοίκησης.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(10) Θα πρέπει να προβλέπεται η 
συγκέντρωση των δηλώσεων υποστήριξης 
τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική 
μορφή. Ωστόσο, προκειμένου να 
απλοποιηθεί η διαδικασία και να 
καταστεί πιο προσιτή, θα πρέπει να 
ενθαρρυνθεί η επιγραμμική συγκέντρωση.
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. Η εμπιστοσύνη των πολιτών 
στο σύστημα της πρωτοβουλίας πολιτών 
θα είναι ένας από τους σημαντικότερους 
παράγοντες επιτυχίας του. Προς τούτο, θα 
πρέπει να κληθεί η Επιτροπή να θεσπίσει 
αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές για τα 
επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης 
ούτως ώστε να διευκολυνθεί η 
διαδικασία. Η Επιτροπή θα πρέπει 
εκούσια να διαθέσει ασφαλή εργαλεία που 
να επιτρέπουν την επιγραμμική 
συγκέντρωση υπογραφών, με τρόπο ώστε 
να μην τίθεται σε κίνδυνο η ιδιωτική ζωή.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η Επιτροπή θα πρέπει να αποφασίζει 
για το παραδεκτό των προτεινόμενων 
πρωτοβουλιών σε αρκετά πρώιμο στάδιο.

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

υπογραφών. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξετάζει το παραδεκτό μιας 
πρωτοβουλίας χωρίς καθυστέρηση μετά 
την καταχώρισή της.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Θα πρέπει να προβλεφθεί ότι, εφόσον 
η πρωτοβουλία πολιτών έχει λάβει τις 
απαραίτητες δηλώσεις υποστήριξης και 
εφόσον έχει κριθεί παραδεκτή, κάθε 
κράτος μέλος θα πρέπει να είναι υπεύθυνο 
για τον έλεγχο των δηλώσεων υποστήριξης 
που συγκεντρώθηκαν από δικούς του 
πολίτες. Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη 
περιορισμού του διοικητικού τους φόρτου, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει, εντός τριών 
μηνών, να διενεργήσουν τους ελέγχους 
βάσει των κατάλληλων επαληθεύσεων και 
να εκδώσουν έγγραφο που να πιστοποιεί 
τον αριθμό των έγκυρων δηλώσεων 
υποστήριξης που έχουν λάβει.

(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. Εφόσον πραγματοποιείται 
επιγραμμική συγκέντρωση υπογραφών, 
χρειάζεται πρόσθετος έλεγχος της 
γνησιότητας των υπογραφών, εκτός από 
την τεχνική επαλήθευση. Λαμβάνοντας 
υπόψη την ανάγκη περιορισμού του 
διοικητικού τους φόρτου, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει, εντός τριών μηνών, να 
διενεργήσουν τους ελέγχους βάσει των 
κατάλληλων επαληθεύσεων και να 
εκδώσουν έγγραφο που να πιστοποιεί τον 
αριθμό των έγκυρων δηλώσεων 
υποστήριξης που έχουν λάβει.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Η αξιολόγηση της επιτυχίας της πρωτοβουλίας θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός περιόδου 
αρκετά παρατεταμένης ώστε να επιτρέπεται η πλήρης ολοκλήρωση της διαδικασίας εκτέλεσής 
της και ταυτόχρονα αρκετά σύντομης ώστε να διασφαλιστεί ότι δε θα διαρκέσει υπερβολικά 
μετά την αναγκαία αξιολόγηση της αποδοτικότητάς της όσον αφορά την επίτευξη των στόχων 
της πρωτοβουλίας.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Ως «οργανωτική επιτροπή» νοείται η 
ομάδα που αποτελείται από τουλάχιστον 
επτά πολίτες της Ένωσης, καθένας από 
τους οποίους προέρχεται από διαφορετικό 
κράτος μέλος, και είναι υπεύθυνη για την 
κατάρτιση και υποβολή της πρωτοβουλίας 
πολιτών στην Επιτροπή.

(Η τροπολογία αυτή εφαρμόζεται σε 
ολόκληρο το κείμενο. Εάν εγκριθεί, θα είναι 
αναγκαίες αντίστοιχες τροποποιήσεις σε 
ολόκληρο το κείμενο.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

1. Η οργανωτική επιτροπή αποτελείται 
από μέλη που είναι πολίτες της Ένωσης σε 
ηλικία που να τους παρέχει δικαίωμα 
ψήφου στις εκλογές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και που δεν είναι σήμερα 
βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
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Αιτιολόγηση

Excluding legal persons from the organising committee will protect the citizens' initiative 
from the possible abuse of existing business organisations, political parties and other 
organisations which are much stronger then a group of citizens and have more possibilities to 
act on the EU level. The citizens´ initiatives should not develop into election campaigns nor 
should they be used as a tool for such campaigns. Politicians and especially MEPs have other 
tools to influence legislative decisions. It is worth to underline that Members of the European 
Parliament will have a chance to examine each initiative after the communication from the 
European Commission.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

2. Για να μπορούν να υποστηρίξουν μία 
προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών, οι 
υπογράφοντες θα πρέπει να είναι πολίτες 
της Ένωσης και τουλάχιστον 16 ετών.
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Αιτιολόγηση

Η σύνδεση της ελάχιστης ηλικίας με τις εθνικές απαιτήσεις όσον αφορά την ηλικία ψήφου 
ενδέχεται να προκαλέσει ανισότητες, δεδομένου ότι στην Αυστρία, η ελάχιστη ηλικία ψήφου 
είναι τα 16 χρόνια, ενώ σε άλλα κράτη μέλη τα 18. Συνιστάται η ελάττωση και επομένως η 
εναρμόνιση της ελάχιστης ηλικίας ψήφου των υπογραφόντων, ούτως ώστε να διασφαλιστούν η 
ισότιμη μεταχείριση όλων των πολιτών και η συμμετοχή των νέων ανθρώπων στη διαμόρφωση 
της νομοθεσίας της ΕΕ και στον κοινωνικό διάλογο.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

1. Προτού του διαβιβαστεί η απόφαση 
της Επιτροπής σχετικά με το παραδεκτό 
και 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.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Η Επιτροπή απορρίπτει την καταχώριση 
προτεινόμενων πρωτοβουλιών πολιτών οι 
οποίες είναι κατάφωρα αντίθετες με τις 
αξίες της Ένωσης. Η Επιτροπή πρέπει να 
εξηγεί δεόντως και να δημοσιεύει τους 
λόγους που την ώθησαν στην απόρριψη 
μιας πρωτοβουλίας.
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Αιτιολόγηση

Η διαφάνεια θα είχε αναμφίβολα παιδαγωγική αξία και θα απέτρεπε τον πολλαπλασιασμό μη 
παραδεκτών ή μη σοβαρών πρωτοβουλιών.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Οι προτεινόμενες πρωτοβουλίες πολιτών 
που έχουν καταχωρισθεί δημοσιεύονται 
στο μητρώο. Μόλις ολοκληρωθεί η 
καταχώριση, η Επιτροπή εξετάζει το 
παραδεκτό της προτεινόμενης 
πρωτοβουλίας πολιτών, σύμφωνα με το 
άρθρο 8.

Αιτιολόγηση

Δεν είναι ανάγκη ο έλεγχος του παραδεκτού να διεξάγεται μόνο αφού η οργανωτική επιτροπή 
θα έχει συγκεντρώσει συγκεκριμένο αριθμό υπογραφών και υποβάλει στην Επιτροπή αίτημα για 
λήψη απόφασης σχετικά με το παραδεκτό. Προκειμένου να αποφεύγεται οποιοσδήποτε περιττός 
διοικητικός φραγμός, η Επιτροπή θα πρέπει να ελέγχει το παραδεκτό της προτεινόμενης 
πρωτοβουλίας αμέσως μετά την καταχώριση και χωρίς καμία καθυστέρηση.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5a. Σε όλες τις καταχωριζόμενες 
πρωτοβουλίες δίδεται αριθμός αναφοράς.
Η βάση δεδομένων της Επιτροπής στην 
οποία αποθηκεύονται οι καταχωρισθείσες 
πρωτοβουλίες θα πρέπει να περιλαμβάνει 
εβδομαδιαίο δείκτη που να δείχνει το 
στάδιο στο οποίο βρίσκεται κάθε 
δεδομένη πρωτοβουλία.
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Αιτιολόγηση

Με αυτόν τον τρόπο οι πολίτες θα τηρούνται ενήμεροι σχετικά με το στάδιο στο οποίο 
βρίσκονται οι διάφορες πρωτοβουλίες πολιτών.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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 και 
για την οποία έχει ληφθεί απόφαση 
σχετικά με το παραδεκτό.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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. 

Για τον σκοπό αυτό μπορούν να 
χρησιμοποιούνται μόνο τα έντυπα των 
δηλώσεων υποστήριξης που περιέχουν τις 
πληροφορίες που απαιτούνται στο
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.

Αιτιολόγηση

Η πρόθεση είναι να μην περιορίζονται οι διοργανωτές με ένα συγκεκριμένο έντυπο, αλλά να 
τους παρέχεται η δυνατότητα να χρησιμοποιούν τα δικά τους έντυπα, παρέχοντας ωστόσο τις 
πληροφορίες που απαιτούνται στο υπόδειγμα που χρησιμοποιεί η Επιτροπή. 
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Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Οι δηλώσεις υποστήριξης 
συγκεντρώνονται μόνο μετά την 
ημερομηνία έκδοσης της θετικής 
απόφασης σχετικά με το παραδεκτό της 
προτεινόμενης πρωτοβουλίας και εντός 
προθεσμίας που δεν υπερβαίνει τους 12 
μήνες.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

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

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Προκειμένου να παραμείνει το 
σύστημα της πρωτοβουλίας πολιτών 
φιλικό προς τον χρήστη και να μην 
προκαλούνται περιττές ανησυχίες όσον 
αφορά την προστασία των δεδομένων, 
δεν θα ζητείται από κανέναν 
υπογράφοντα ο αριθμός ταυτότητάς του.
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Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Εντός 6 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.
Η Επιτροπή διαθέτει ασφαλή εργαλεία 
που επιτρέπουν την επιγραμμική 
συγκέντρωση υπογραφών, με τρόπο ώστε 
να μην τίθεται σε κίνδυνο η ιδιωτική ζωή.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Στο ένα τέταρτο των κρατών μελών οι 
υπογράφοντες ανέρχονται τουλάχιστον 
στον ελάχιστο αριθμό πολιτών που 
προβλέπεται στο παράρτημα I.
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Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Θεωρείται ότι οι πολίτες αυτοί 
προέρχονται από το κράτος μέλος το οποίο 
εξέδωσε το έγγραφο αναγνώρισης που
αναφέρεται στη δήλωση υποστήριξης που 
έχουν υπογράψει.

3. Θεωρείται ότι οι πολίτες αυτοί 
προέρχονται από το κράτος μέλος στο 
οποίο έχουν την διεύθυνση κατοικίας 
τους, όπως αναφέρεται στη δήλωση 
υποστήριξης που έχουν υπογράψει.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Μετά την καταχώριση της 
πρωτοβουλίας πολιτών η Επιτροπή 
εξετάζει το παραδεκτό της χωρίς 
καθυστέρηση.

Αιτιολόγηση

Δεν είναι ανάγκη ο έλεγχος του παραδεκτού να διεξάγεται μόνο αφού η οργανωτική επιτροπή 
θα έχει συγκεντρώσει συγκεκριμένο αριθμό υπογραφών και υποβάλει στην Επιτροπή αίτημα για 
λήψη απόφασης σχετικά με το παραδεκτό. Προκειμένου να αποφεύγεται οποιοσδήποτε περιττός 
διοικητικός φραγμός, η Επιτροπή θα πρέπει να ελέγχει το παραδεκτό της προτεινόμενης 
πρωτοβουλίας αμέσως μετά την καταχώριση και χωρίς καμία καθυστέρηση. 
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Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Η απόφαση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 γνωστοποιείται στον 
διοργανωτή της προτεινόμενης 
πρωτοβουλίας πολιτών και δημοσιεύεται. 
Στην απόφαση αυτή αναφέρεται ποια 
νομική πράξη ή ποιο νομικό μέτρο θεωρεί 
η Επιτροπή κατάλληλο για την επίτευξη 
των στόχων της πρωτοβουλίας πολιτών 
σε περίπτωση που η εν λόγω 
πρωτοβουλία είναι επιτυχής.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό για μια οργανωτική επιτροπή να γνωρίζει αρκετά νωρίς ποιο είδος νομικής 
πράξης ή μέτρου θα ήταν κατάλληλο για την επίτευξη των στόχων της πρωτοβουλίας πολιτών 
σε περίπτωση που θα ήταν επιτυχής. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να παράσχει στο 
διοργανωτή μια πρώτη, ρεαλιστική ενημέρωση σχετικά με τα ενδεδειγμένα μέτρα που 
προβλέπονται ήδη στο πλαίσιο του ελέγχου του παραδεκτού. 

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

1. Μετά τη συγκέντρωση των 
απαιτούμενων δηλώσεων υποστήριξης από 
τους υπογράφοντες σύμφωνα με τα άρθρα 
5 και 7, 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.
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Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο διοργανωτής καταστρέφει όλες τις 
δηλώσεις υποστήριξης που έχει λάβει 
σχετικά με συγκεκριμένη πρωτοβουλία 
πολιτών, καθώς και κάθε σχετικό 
αντίγραφο το αργότερο ένα μήνα μετά την 
υποβολή της πρωτοβουλίας στην 
Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 10 ή 18 
μήνες μετά την ημερομηνία καταχώρισης 
προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών, 
ανάλογα με το ποια πράξη προηγείται 
χρονικά.

Η οργανωτική επιτροπή καταστρέφει όλες 
τις δηλώσεις υποστήριξης που έχει λάβει 
σχετικά με συγκεκριμένη πρωτοβουλία 
πολιτών, καθώς και κάθε σχετικό 
αντίγραφο το αργότερο ένα μήνα μετά την 
δημοσίευση της ανακοίνωσης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με το 
άρθρο 11, παράγραφος 2.

Αιτιολόγηση

Η καταστροφή όλων των δηλώσεων υποστήριξης θα πρέπει να πραγματοποιείται μετά τη 
δημοσίευση της ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η οργανωτική επιτροπή θα πρέπει 
να έχει την ευκαιρία να ενημερώνει όλους τους υπογράφοντες σχετικά με την ανακοίνωση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία πολιτών. Είναι εξαιρετικά 
σημαντικό για την όλη διαδικασία να ενημερώνονται οι πολίτες σχετικά με τη συνέχεια που 
δίδεται στην πρόταση την οποία υποστηρίζουν.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Για την εφαρμογή του άρθρου 6 
παράγραφος 5, η Επιτροπή επικουρείται 
από ανεξάρτητη επιτροπή που διαθέτει 
κατάλληλες τεχνικές γνώσεις.
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Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μετά την πάροδο πέντε ετών από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή του.

Μετά την πάροδο δύο ετών από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή του.

Αιτιολόγηση

Η επανεξέταση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί νωρίτερα. Δύο έτη φαίνονται αρκετά για την 
αξιολόγηση των πρώτων πρωτοβουλιών.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Το πλήρες όνομα, η ταχυδρομική και η 
ηλεκτρονική διεύθυνση καθενός από τα 
μέλη της οργανωτικής επιτροπής·

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – πλαίσιο 2 – σημείο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

  4a. Πηγές χρηματοδότησης*:

Αιτιολόγηση

Χάριν διαφάνειας, στο έντυπο της δήλωσης υποστήριξης, θα πρέπει να αναφέρονται οι πηγές 
χρηματοδότησης κάθε πρωτοβουλίας πολιτών. Θα πρέπει να είναι σαφές για όλους τους 
υπογράφοντες ποιος χρηματοδοτεί την εκάστοτε πρωτοβουλία.  
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Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – πλαίσιο 3 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ημερομηνία και τόπος γέννησης*: 4. Ημερομηνία γέννησης*:

Ημερομηνία γέννησης*: Τόπος και χώρα:

Αιτιολόγηση

Δε χρειάζονται πληροφορίες σχετικά με τον τόπο γέννησης. Η συντάκτρια γνωμοδότησης 
προτείνει τη διαγραφή του, ούτως ώστε να απλοποιηθεί το έντυπο.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – πλαίσιο 3 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης*: διαγράφεται
Κατηγορία αριθμού 
αναγνώρισης/εγγράφου αναγνώρισης*:
Εθνικός αναγνωριστικός αριθμός 
ταυτότητας. Διαβατήριο: Κοινωνική 
ασφάλιση:
Κράτος μέλος το οποίο εξέδωσε τον 
αριθμό αναγνώρισης/το έγγραφο 
αναγνώρισης*:

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παράρτημα διαγράφεται
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Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VIII – στοιχείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

6. Πλήρες όνομα, ταχυδρομική και 
ηλεκτρονική διεύθυνση καθενός από τα 
μέλη της οργανωτικής επιτροπής.
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