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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."

Η ΠΕΠ (Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών) εισάγει μια νέα αντίληψη περί διακρατικής 
δημοκρατίας και φέρνει στην ΕΕ τη συμμετοχική δημοκρατία. Μέσω της ΠΕΠ οι πολίτες της 
ΕΕ μπορούν να απευθύνονται απευθείας στην Επιτροπή για να δρομολογηθεί η έκδοση 
νομικής πράξης. Με τον τρόπο αυτό η Συνθήκη της Λισαβόνας δημιουργεί ένα τέταρτο 
θεσμικό όργανο της ΕΕ : το ένα εκατομμύριο πολιτών.

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.

Οι συντάκτριες γνωμοδότησης εκφράζουν την ικανοποίησή τους 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 και φέρνει την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο κοντά στους 
πολίτες της.

Ωστόσο, οι συντάκτριες γνωμοδότησης εκτιμούν ότι η πρωτοβουλία των πολιτών θα πρέπει 
να σχεδιαστεί με όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστικό τρόπο και ότι θα πρέπει να αποφευχθούν οι 
περίπλοκες διοικητικές διαδικασίες. Ευελπιστούν επίσης ότι θα θεωρηθούν παραδεκτές όσο 
το δυνατόν περισσότερες πρωτοβουλίες μεταξύ αυτών που θα δρομολογηθούν. Για να 
επιτευχθεί αυτό οι διαδικαστικοί κανόνες θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν απλούστεροι. Οι 
συντάκτριες γνωμοδότησης εκφράζουν τις ακόλουθες βασικές ανησυχίες και διατυπώνουν τις 
εξής προτάσεις τροποποίησης της πρότασης:

Κατά τη γνώμη των συντακτριών γνωμοδότησης, η ελάχιστη ηλικία για την υποστήριξη μιας 
πρωτοβουλίας πολιτών θα πρέπει να είναι η ηλικία των 16 ετών σε όλα τα κράτη μέλη. Το 
άρθρο 9 της ΣΕΕ ορίζει ότι όλοι οι πολίτες της Ένωσης πρέπει να τυγχάνουν ίσης προσοχής. 
Η ενεργός συμμετοχή του πολίτη στα κοινά, η κοινωνική ένταξη και η αλληλεγγύη των νέων 
ανθρώπων είναι ζητήματα ζωτικής σημασίας για τη μελλοντική Ευρώπη, ενώ η μείωση του 
ορίου ηλικίας θα συμβάλει στην ευαισθητοποίηση των νέων απέναντι στα ευρωπαϊκά 
ζητήματα. Επιπλέον, η ΠΕΠ δεν είναι εργαλείο λήψης αποφάσεων αλλά απλώς πρωτοβουλία 
καθορισμού θεματολογίου και το να υποστηρίζει κάποιος μια πρωτοβουλία είναι τελείως 
διαφορετικό από το να ψηφίζει. Εκτός αυτού, η σύνδεση της ελάχιστης ηλικίας με εθνικές 
απαιτήσεις όσον αφορά την ηλικία ψήφου ενδέχεται να προκαλέσει ανισότητες, λόγω των 
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διαφορών που υπάρχουν στις απαιτήσεις αυτές· για το λόγο αυτό οι συντάκτριες 
γνωμοδότησης προτιμούν να ισχύσει σε όλα τα κράτη μέλη η ηλικία των 16 ετών. 

Όσον αφορά το πεδίο συγκέντρωσης, οι συντάκτριες γνωμοδότησης εκτιμούν ότι θα πρέπει 
να αρκεί η συγκέντρωση υπογραφών στο ένα τέταρτο των κρατών μελών αντί του ενός 
τρίτου, δεδομένου ότι σε κάθε κράτος μέλος στο οποίο θα συγκεντρώνονται υπογραφές 
απαιτούνται πολύς χρόνος και πόροι για το διοικητικό μέρος και τη μετάφραση. Δεδομένου 
ότι επιθυμία των συντακτριών γνωμοδότησης είναι να εξαλειφθεί ο κίνδυνος ματαίωσης 
πρωτοβουλιών λόγω προθεσμιών ή ελλείψει οικονομικής στήριξης, προτείνεται το ένα 
τέταρτο των μελών να αρκεί, καθώς ο αριθμός αυτός καλύπτει ένα μεγάλο μέρος της ΕΕ. 

Λαμβανομένου υπόψη ότι η Επιτροπή στην πρότασή της ζητεί διάστημα δύο μηνών για να 
μελετήσει κατά πόσον μια πρωτοβουλία είναι παραδεκτή, η προθεσμία του ενός έτους για τη 
συγκέντρωση υπογραφών φαίνεται υπερβολικά βραχεία. Οι συντάκτριες γνωμοδότησης 
προτείνουν η προθεσμία για τη συγκέντρωση υπογραφών να παραταθεί σε τέσσερα έτη για 
να διασφαλίζεται ότι και οι πρωτοβουλίες χωρίς οικονομική στήριξη θα έχουν την ευκαιρία 
να συγκεντρώσουν ένα εκατομμύριο υπογραφές.

Όσον αφορά το θέμα του παραδεκτού, οι συντάκτριες γνωμοδότησης εκτιμούν ότι δεν 
χρειάζεται να συγκεντρωθούν 300.000 υπογραφές πριν να ελεγχθεί το παραδεκτό από την 
Επιτροπή. Οι συντάκτριες γνωμοδότησης είναι πεπεισμένες ότι 5.000 υπογραφές θα πρέπει 
να αρκούν και ότι δεν χρειάζεται οι υπογράφοντες να προέρχονται από περισσότερα από ένα 
κράτος μέλος. Η δρομολόγηση της συγκέντρωσης υπογραφών σε διάφορα κράτη μέλη
απαιτεί χρόνο και πόρους και δεν θα πρέπει να απαιτείται η δρομολόγηση της διαδικασίας σε 
περισσότερα από ένα κράτη μέλη πριν να γίνει γνωστό κατά πόσον η πρωτοβουλία έχει 
κριθεί παραδεκτή. Παρά ταύτα, προκειμένου να υπάρχει ένα φίλτρο για τις πρωτοβουλίες που 
στερούνται σοβαρότητας, οι συντάκτριες γνωμοδότησης αναγνωρίζουν ότι η συγκέντρωση 
των απαιτούμενων 5.000 υπογραφών θα πρέπει να υλοποιείται εντός 6 μηνών. Με τον 
καθορισμό της προθεσμίας αυτής αναμένεται ότι θα υπάρχει η δυνατότητα εξάλειψης 
πρωτοβουλιών που καταχωρίζονται αλλά δεν καταφέρνουν να συγκεντρώσουν τον 
απαιτούμενο αριθμό υπογραφών.

Οι συντάκτριες γνωμοδότησης προτείνουν επίσης να εξετάζει η Επιτροπή το παραδεκτό μιας 
πρωτοβουλίας εντός ενός μηνός και όχι δύο, προκειμένου να μην επιβραδύνεται η δυναμική 
της διαδικασίας για τη συγκέντρωση υπογραφών. 

Οι συντάκτριες γνωμοδότησης εκτιμούν επίσης ότι προτάσεις οι οποίες είναι κατάφωρα ή 
συγκαλυμμένα αντίθετες με τις αξίες της Ένωσης θα πρέπει να χαρακτηρίζονται μη 
παραδεκτές.

Όσον αφορά την επιγραμμική συγκέντρωση υπογραφών, οι συντάκτριες γνωμοδότησης 
προτείνουν να δημιουργήσει η Επιτροπή ένα κεντρικό δικτυακό τόπο με την ονομασία
"citizensinitiative.eu", στον οποίο θα πρέπει καταχωρίζονται όλες οι πρωτοβουλίες και θα 
μπορούν να εντοπίζονται και να υπογράφονται από τους πολίτες. Η λύση αυτή είναι σαφώς 
προτιμότερη για διάφορους λόγους. 
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Πρώτον, για λόγους προστασίας δεδομένων, π.χ. εάν η Επιτροπή δημιουργήσει και μεριμνά 
για τη λειτουργία ενός κεντρικού δικτυακού τόπου, θα διασφαλίζεται η τήρηση των κανόνων 
και των ρυθμίσεων περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Οι συντάκτριες 
γνωμοδότησης υποστηρίζουν ότι δεν μπορεί να έχει κανείς την απαίτηση κάθε υπεύθυνος για 
τη δρομολόγηση μιας πρωτοβουλίας να δημιουργεί και να θέτει σε λειτουργία ένα 
επιγραμμικό σύστημα συγκέντρωσης υπογραφών, το οποίο να πληροί όλους τους 
κανονισμούς περί δεδομένων-ιδιωτικότητας. 

Επιπλέον, η δημιουργία χωριστού δικτυακού τόπου από κάθε υπεύθυνο για τη δρομολόγηση 
μιας πρωτοβουλίας υπονομεύει τον ομοιογενή, από άποψη προστασίας δεδομένων, 
χαρακτήρα της συγκέντρωσης υπογραφών.

Δεύτερον, η πρόταση της Επιτροπής θα δημιουργούσε προβλήματα διότι θα επέβαλλε μια 
πρόσθετη επιβάρυνση όχι μόνο στους υπεύθυνους για τη δρομολόγηση πρωτοβουλίας, αλλά 
και στα κράτη μέλη, δεδομένου ότι θα πρέπει να ελέγχουν κατά πόσον τα επιγραμμικά 
συστήματα συγκέντρωσης συμμορφούνται προς τους κανονισμούς που έχει θεσπίσει η 
Επιτροπή και θα πρέπει επίσης να εκδίδουν πιστοποιητικό που θα το βεβαιώνει για κάθε 
δικτυακό τόπο.

Τρίτον, το να συγκεντρώνονται όλες οι πρωτοβουλίες πολιτών σε ενιαίο δικτυακό τόπο θα 
καθιστούσε πολύ πιο εύκολη την πρόσβαση στις πρωτοβουλίες, δεδομένου ότι οι 
ενδιαφερόμενοι πολίτες θα μπορούν να εντοπίζουν, να υπογράφουν και να παρακολουθούν 
την εξέλιξη όλων των πρωτοβουλιών με ταχύτητα και ευχέρεια.

Κατά συνέπεια, οι συντάκτριες γνωμοδότησης εκτιμούν ότι η Επιτροπή θα πρέπει να 
δημιουργήσει ένα κεντρικό δικτυακό τόπο, έργο στο οποίο απαιτείται η συμμετοχή των 
αρμόδιων αρχών των κρατών μελών προκειμένου να αποφασίσουν ποια δεδομένα πρέπει να 
εντοπίζουν και να ελέγχουν την ταυτότητα των υπογραφόντων σε μεταγενέστερο στάδιο. Ο 
δικτυακός τόπος θα πρέπει να διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε, όταν ο υπογράφων 
υπογράφει μια πρωτοβουλία επιγραμμικά, να ερωτάται ποια ιθαγένεια έχει, και μόνο τότε να 
συμπληρώνονται τα τμήματα που είναι απαραίτητα για τις αρμόδιες αρχές. Η λύση αυτή 
προτείνεται διότι διάφορα κράτη μέλη έχουν άλλα είδη αριθμών αναγνώρισης και 
χρειάζονται διαφορετικά στοιχεία για να ελέγξουν την ταυτότητα των υπογραφόντων. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 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 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(3) Αυτές οι διαδικασίες και προϋποθέσεις 
θα πρέπει να είναι σαφείς, απλές, 
εύχρηστες και ανάλογες με τον χαρακτήρα 
της πρωτοβουλίας πολιτών, ώστε να 
ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των πολιτών 
και να καθιστούν την Ένωση 
περισσότερο προσιτή.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3a) Είναι σημαντικό να διοργανωθούν 
ενημερωτικές εκστρατείες που θα 
αφορούν τις πρωτοβουλίες πολιτών για να 
αυξηθεί η επίγνωση που έχουν οι πολίτες 
για το νέο μέσο και να τους παρασχεθούν 
σαφείς πληροφορίες σχετικά με αυτό. 
Μέσω των εκπροσωπήσεων και των 
γραφείων που έχουν στα κράτη μέλη, η 
Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
αντίστοιχα πρέπει να παρέχουν, κατόπιν 
σχετικού αιτήματος, στους πολίτες 
πληροφορίες και άτυπες συμβουλές 
σχετικά με τις πρωτοβουλίες πολιτών, 
κυρίως όσον αφορά τα κριτήρια για το 
παραδεκτό, τις αξίες και τις 
αρμοδιότητες της Ένωσης και τις 
ευρωπαϊκές Συνθήκες. Πρέπει να 
εκπονηθεί σε κάθε επίσημη γλώσσα της 
Ένωσης ένας οδηγός χρήστη για τις 
πρωτοβουλίες πολιτών, ο οποίος θα 
πρέπει να διατίθεται επιγραμμικά.

Αιτιολόγηση

Για να μη δημιουργούνται αβάσιμες προσδοκίες και παρεξηγήσεις σχετικά με τη φύση και το 
πεδίο της Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών, οι ενημερωτικές εκστρατείες καθίστανται 
ζωτικής σημασίας. Η τροπολογία αποσκοπεί στη βελτιωμένη επίγνωση και ακριβή 
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πληροφόρηση των πολιτών σχετικά με αυτό το νέο μέσο.

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 πέμπτο των 
κρατών μελών.

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 καθοριστεί
στην ηλικία των 16 ετών.

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 9 της ΣΕΕ ορίζει ότι όλοι οι πολίτες της Ένωσης πρέπει να τυγχάνουν ίσης προσοχής. 
Η ενεργός συμμετοχή του πολίτη στα κοινά, η κοινωνική ένταξη και η αλληλεγγύη των νέων 
ανθρώπων είναι ζητήματα ζωτικής σημασία για το μέλλον της Ευρώπης. Εξάλλου, το να 
υποστηρίζει κάποιος μια πρωτοβουλία είναι τελείως διαφορετικό από το να ψηφίζει και ως εκ 
τούτου είναι σκόπιμη η συμμετοχή και της νεολαίας. Επιπλέον, η σύνδεση της ελάχιστης ηλικίας 
με την ηλικία ψήφου στα κράτη είναι πιθανό να προκαλέσει ανισότητες, λόγω των διαφορών 
μεταξύ των εθνικών απαιτήσεων.
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Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7a) Χρειάζεται μία στοιχειώδης 
οργανωτική δομή για την επιτυχή
διεκπεραίωση μιας πρωτοβουλίας 
πολιτών. Θα μπορούσε να έχει τη μορφή 
μιας επιτροπής πολιτών, την οποία 
απαρτίζουν φυσικά πρόσωπα 
(διοργανωτές) προερχόμενα από το ένα 
πέμπτο των κρατών μελών, για να 
ενθαρρυνθεί η εμφάνιση θεμάτων 
ευρωπαϊκού βεληνεκούς και να 
προωθηθεί ο σχετικός προβληματισμός. 
Για λόγους διαφάνειας και ομαλής και 
αποτελεσματικής επικοινωνίας, η 
επιτροπή των πολιτών πρέπει να ορίσει 
εκπροσώπους που θα λειτουργούν ως 
σύνδεσμοι μεταξύ της επιτροπής και των 
θεσμικών οργάνων της Ένωσης καθ' όλη 
τη διαδικασία.

Αιτιολόγηση

Η πρωτοβουλία πολιτών έχει επινοηθεί για να δίδεται η δυνατότητα στους πολίτες να 
συμμετέχουν στη δημοκρατική ζωή της Ένωσης. Πρέπει να είναι ανοικτή σε φυσικά πρόσωπα 
που συγκροτούν επιτροπή πολιτών.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7β) Είναι σημαντική η ανάμειξη των 
νέων και η ενθάρρυνση της συμμετοχής 
τους στις πρωτοβουλίες πολιτών. 
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Αιτιολόγηση

Στην πρόταση, αρμόδια για τον έλεγχο των υπογραφών είναι τα κράτη μέλη. Για να υπάρξει 
ανάμειξη των νέων πρέπει να τίθεται ως στόχος η ανάπτυξη συστήματος ελέγχου υπογραφών 
στο επίπεδο της ΕΕ για να εξασφαλίζεται κοινή ελάχιστη ηλικία.

Τροπολογία 7

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 και 
να αποφευχθεί το ενδεχόμενο 
συγκέντρωσης υπογραφών για πρόταση 
που δεν εμπίπτει στο πεδίο του παρόντος 
κανονισμού, 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, σύμφωνα 
με τον παρόντα κανονισμό, δεν συνιστούν 
πρωτοβουλίες πολιτών δεν πρέπει να 
καταχωρίζονται και η Επιτροπή θα πρέπει 
να απορρίπτει την καταχώριση προτάσεων 
κατάφωρα αντίθετων με τις αξίες της 
Ένωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η 
καταχώριση συνιστά διοικητική 
διαδικασία με σκοπό την επιλογή των 
πρωτοβουλιών που εμπίπτουν εντός του 
πεδίου του παρόντος κανονισμού· 
συνεπώς οιαδήποτε άρνηση καταχώρισης 
πρέπει να βασίζεται μόνο σε νομικούς 
λόγους και σε ουδεμία περίπτωση σε 
λόγους πολιτικής σκοπιμότητας. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να αντιμετωπίζει την 
καταχώριση σύμφωνα με τις γενικές αρχές 
της χρηστής διοίκησης και πρέπει 
συνεπώς να είναι υποχρεωμένη να 
γνωστοποιεί στους διοργανωτές μιας 
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πρωτοβουλίας τους λόγους για οιαδήποτε 
άρνηση καταχώρισης μιας πρωτοβουλίας 
και τα ένδικα μέσα που τίθενται στη 
διάθεσή τους στην περίπτωση αυτή. Η 
Επιτροπή πρέπει επίσης να καθιστά 
σαφές ότι η καταχώριση και η 
συγκέντρωση του απαιτουμένου αριθμού 
δηλώσεων υποστήριξης δεν οδηγεί κατ' 
ανάγκη στην έγκριση πρότασης 
νομοθετήματος από την Επιτροπή και ότι 
η καταχώριση πρωτοβουλίας δεν συνιστά 
επίσημη απόφαση επί θεμάτων 
αρμοδιότητας.

Αιτιολόγηση

Τούτο αφορά την κατάργηση του ελέγχου για το παραδεκτό: η Επιτροπή επαληθεύει μόνον κατά 
πόσον μία συγκεκριμένη πρωτοβουλία συνιστά πρωτοβουλία πολιτών σύμφωνα με τον 
κανονισμό. Εν συνεχεία η πρωτοβουλία πρέπει να καταχωρίζεται και οι διοργανωτές δεν 
μπορούν να παρεμποδίζονται να συγκεντρώσουν υπογραφές. Όμως για να μπορεί κανείς να
εμποδίσει τη χρήση της πρωτοβουλίας για να προκαλέσει αποφάσεις από την Επιτροπή επί 
θεμάτων αρμοδιότητας, πρέπει να εξηγηθεί στους διοργανωτές ότι η καταχώριση απλώς 
σημαίνει ότι η πρωτοβουλία κατά την άποψη της Επιτροπής συνιστά ευρωπαϊκή πρωτοβουλία 
πολιτών και όχι επίσημη απόφαση επί θεμάτων αρμοδιότητας.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(9) Αφού μία πρόταση καταχωρισθεί ως 
πρωτοβουλία πολιτών, οι διοργανωτές 
μπορούν να προβούν στην υποβολή
δηλώσεων υποστήριξης από τους πολίτες.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη 9 ενισχύει τη θέση ότι η καταχώριση αποσκοπεί μόνον 
στο να αποφασισθεί κατά πόσον μία ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών τίθεται ή όχι επί 
τάπητος. Εάν ναι, οι διοργανωτές δεν πρέπει να συμμορφωθούν προς οιεσδήποτε άλλες 
απαιτήσεις (παραδεκτό, κλπ.) αλλά είναι ελεύθεροι να ασκήσουν το δυνάμει της Συνθήκης 
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δικαίωμά τους, ήτοι να συγκεντρώσουν υπογραφές υπέρ μιας πρωτοβουλίας.

Τροπολογία 9

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) Για να τεθεί η σύγχρονη τεχνολογία 
στην υπηρεσία της συμμετοχικής 
δημοκρατίας, είναι σκόπιμο να
προβλέπεται η συγκέντρωση των 
δηλώσεων υποστήριξης τόσο σε σε 
ηλεκτρονική όσο και σε έντυπη μορφή. Τα 
επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης θα 
πρέπει να διαθέτουν επαρκή 
χαρακτηριστικά ασφαλείας ώστε να 
διασφαλίζουν, μεταξύ άλλων, ότι το 
φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωμα να 
υπογράψει και υπογράφει μόνον μία φορά 
και ότι τα δεδομένα αποθηκεύονται με 
ασφάλεια. Οι λεπτομερείς τεχνικές 
προδιαγραφές θα πρέπει να εκπονηθούν 
σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων και να 
προσαρμόζονται τακτικά στις τεχνικές 
εξελίξεις· η αρμοδιότητα έγκρισης 
λεπτομερών τεχνικών προδιαγραφών για 
τα επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης
πρέπει, επομένως, να ανατεθεί στην 
Επιτροπή.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10a) Ο τρόπος συγκέντρωσης των 
δηλώσεων υποστήριξης πρέπει να είναι 
φιλικός προς τον πολίτη και να παρέχει 
τις απαιτούμενες εγγυήσεις για την 
προστασία δεδομένων. Παράλληλα, δεν 
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θα πρέπει να συνιστά υπερβολική 
επιβάρυνση για τους διοργαωντές.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Αφού η Επιτροπή θα πρέπει να δημιουργήσει και να διαχειρίζεται ένα κεντρικό δικτυακό τόπο, 
δεν απαιτείται πλέον έλεγχος της συμμόρφωσης από τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(12) Εξάλλου, είναι σκόπιμο να 
διασφαλίζεται εντός καθορισμένης 
προθεσμίας η συγκέντρωση των δηλώσεων 
υποστήριξης για τις πρωτοβουλίες 
πολιτών. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
οι προτεινόμενες πρωτοβουλίες πολιτών 
παραμένουν επίκαιρες, και να λαμβάνεται 
παράλληλα υπόψη η πολυπλοκότητα της 
συγκέντρωσης δηλώσεων υποστήριξης σε 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, η 
προθεσμία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει 
τους 24 μήνες από την ημερομηνία 
καταχώρισης της προτεινόμενης 
πρωτοβουλίας.

Τροπολογία 13
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12a) Η διατήρηση της διαφάνειας καθ' 
όλη τη διεργασία είναι ζωτικής σημασίας. 
Συνεπώς, στο έντυπο της δήλωσης 
υποστήριξης που σχετίζεται με κάθε 
πρωτοβουλία πολιτών πρέπει να 
εμφαίνεται κάθε παρασχεθείσα 
οικονομική ή πολιτική στήριξη. Η 
χρηματοδότηση από πολιτικά κόμματα 
και ευρωπαϊκές πολιτικές ομάδες δεν θα 
πρέπει να επιτρέπεται.

Τροπολογία 14

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. 
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.

διαγράφεται

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η Επιτροπή, εντός δύο μηνών από 
την παραλαβή της αίτησης από τον 
διοργανωτή, θα πρέπει να εκδώσει 

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

απόφαση σχετικά με το παραδεκτό της 
πρωτοβουλίας. Η προτεινόμενη 
πρωτοβουλία πολιτών θα πρέπει να 
θεωρείται παραδεκτή εφόσον υπάγεται στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής 
και αφορά θέμα για το οποίο μπορεί να 
εγκριθεί νομική πράξη της Ένωσης για την 
εφαρμογή των συνθηκών. Η Επιτροπή 
μπορεί να ζητεί τη γνώμη του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη 
σημασία και την ορθότητα της 
προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών 
πριν να επιδοθεί στη σύνταξη σχεδίου 
νομοθετικού κειμένου με βάση την 
πρωτοβουλία.

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάζει το παραδεκτό μιας πρωτοβουλίας εντός ενός μηνός και όχι 
δύο, προκειμένου να μην επιβραδύνεται η δυναμική της διαδικασίας για τη συγκέντρωση 
υπογραφών.

Τροπολογία 16

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) Ελλείψει αρμόδιας εκλογικής αρχής 
της Ένωσης θα πρέπει να προβλεφθεί ότι, 
εφόσον η πρωτοβουλία πολιτών έχει λάβει 
τις απαραίτητες δηλώσεις υποστήριξης, 
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 που μπορούν να 
βασίζονται σε τυχαίο δείγμα και να 
εκδώσουν έγγραφο που να πιστοποιεί τον 
αριθμό των έγκυρων δηλώσεων 
υποστήριξης που έχουν λάβει.
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Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16a) Είναι υψίστης σημασίας οι 
διοργανωτές μιας πρωτοβουλίας πολιτών 
να δηλώνουν οιαδήποτε 
χρηματοοικονομικά μέσα 
χρησιμοποιούνται προς στήριξη και 
προώθηση της πρωτοβουλίας, για να 
εξασφαλίζεται πλήρης διαφάνεια.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Η Επιτροπή θα πρέπει, εντός 
τεσσάρων μηνών, να εξετάσει την 
πρωτοβουλία πολιτών και να εκθέσει τα 
συμπεράσματά της, καθώς και τις 
ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί.

(17) Η Επιτροπή θα πρέπει, εντός τριών
μηνών, να εξετάσει την πρωτοβουλία 
πολιτών και να εκθέσει τα συμπεράσματά 
της, καθώς και τις ενέργειες στις οποίες 
προτίθεται να προβεί.

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλίζονται και να διατηρούνται υψηλά επίπεδα συμμετοχής πολιτών, είναι ζωτικής 
σημασίας να υπολογίζει κανείς σε ταχεία διαδικασία. Θεωρείται συνεπώς ότι η Επιτροπή θα 
μπορεί να διατυπώσει πλήρως τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει σχετικά με την 
πρωτοβουλία και τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί εντός χρονικού διαστήματος 
τριών μηνών.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17a) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί 
να προβεί σε οιαδήποτε αρμόζουσα 
ενέργεια εντός του πεδίου των εξουσιών 
του για εξασφαλίσει ότι ακούγεται η φωνή 
των πολιτών.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(18) Η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα κατ’ εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού εμπίπτει στην 
οδηγία 95/46/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Στο 
πλαίσιο αυτό, κρίνεται σκόπιμο να 
διευκρινιστεί ότι, σε περίπτωση 
συγκέντρωσης ιδιόχειρων υπογραφών, ο 
διοργανωτής των πρωτοβουλίας πολιτών 
και οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
είναι οι υπεύθυνοι επεξεργασίας 
δεδομένων κατά την έννοια της οδηγίας 
95/46/ΕΚ και να καθοριστεί η μέγιστη 
περίοδος διατήρησης των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που 
συγκεντρώνονται στο πλαίσιο μιας 
πρωτοβουλίας πολιτών. Σε περίπτωση 
επιγραμμικής συγκέντρωσης, η 
Επιτροπή, υπό την ιδιότητά της του 
υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων, 
πρέπει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα 
για την τήρηση των υποχρεώσεων που 
επιβάλλει η οδηγία 95/46/ΕΚ, ιδίως 
εκείνων που αφορούν τη νομιμότητα της 
επεξεργασίας, την ασφάλεια των 
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δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν, καθώς και όσον αφορά τη 
διόρθωση και απαλοιφή τους.

δραστηριοτήτων επεξεργασίας και 
παροχής πληροφοριών, καθώς και τα 
δικαιώματα ενός προσώπου όσον αφορά 
την πρόσβασή του στα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, 
καθώς και όσον αφορά τη διόρθωση και 
απαλοιφή τους.

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή θα πρέπει να δημιουργήσει ένα κεντρικό δικτυακό τόπο για να εξασφαλίσει την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων σε περίπτωση επιγραμμικής συγκέντρωσης. Όλες οι 
πρωτοβουλίες θα πρέπει να καταχωρίζονται και να μπορούν να υπογραφούν στο δικτυακό αυτό 
τόπο. Διαφορετικά, οι υπεύθυνοι για τη δρομολόγηση της πρωτοβουλίας θα επιβαρύνονται 
ακόμη περισσότερο.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ως «πρωτοβουλία πολιτών» νοείται 
πρωτοβουλία η οποία υποβάλλεται στην 
Επιτροπή σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό, με την οποία η Επιτροπή 
καλείται, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 
της, να υποβάλλει κατάλληλες προτάσεις 
επί θεμάτων στα οποία οι εν λόγω πολίτες 
θεωρούν ότι απαιτείται νομική πράξη της 
Επιτροπής για την εφαρμογή των 
συνθηκών· την πρωτοβουλία υποστηρίζουν 
με την έγκυρη υπογραφή τους τουλάχιστον 
ένα εκατομμύριο πολίτες προερχόμενοι 
από το ένα τρίτο τουλάχιστον των κρατών 
μελών.

1. Ως «πρωτοβουλία πολιτών» νοείται 
πρωτοβουλία η οποία υποβάλλεται στην 
Επιτροπή σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό, με την οποία η Επιτροπή 
καλείται, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 
της, να υποβάλλει κατάλληλες προτάσεις 
επί θεμάτων στα οποία οι εν λόγω πολίτες 
θεωρούν ότι απαιτείται νομική πράξη της 
Επιτροπής για την εφαρμογή των 
συνθηκών· την πρωτοβουλία υποστηρίζουν 
με την έγκυρη υπογραφή τους τουλάχιστον 
ένα εκατομμύριο πολίτες προερχόμενοι 
από το ένα πέμπτο τουλάχιστον των 
κρατών μελών.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 3 
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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 «διοργανωτές» νοούνται τα φυσικά 
πρόσωπα που συγκροτούν επιτροπή 
πολιτών υπεύθυνη για την κατάρτιση και 
την υποβολή της πρωτοβουλίας πολιτών 
στην Επιτροπή.

Τροπολογία 23

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. Οι διοργανωτές συγκροτούν επιτροπή 
πολιτών που προέρχονται από το ένα 
πέμπτο τουλάχιστον των κρατών μελών. 
Οι διοργανωτές είναι πολίτες της Ένωσης
ηλικίας τουλάχιστον 16 ετών.

Τροπολογία 24

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
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Αιτιολόγηση

Μόνον φυσικά πρόσωπα πρέπει να είναι διοργανωτές μιας πρωτοβουλίας πολιτών για να 
αποφεύγεται τυχόν κατάχρηση από υφιστάμενες επιχειρηματικές οργανώσεις, πολιτικά κόμματα, 
κ.α.

Τροπολογία 25

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 να είναι τουλάχιστον 16 
ετών.

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 9 της ΣΕΕ ορίζει ότι όλοι οι πολίτες της Ένωσης πρέπει να τυγχάνουν ίσης προσοχής. 
Η ενεργός συμμετοχή του πολίτη στα κοινά, η κοινωνική ένταξη και η αλληλεγγύη των νέων 
ανθρώπων είναι ζητήματα ζωτικής σημασία για το μέλλον της Ευρώπης. Εξάλλου, το να 
υποστηρίζει κάποιος μια πρωτοβουλία είναι τελείως διαφορετικό από το να ψηφίζει και ως εκ 
τούτου είναι σκόπιμη η συμμετοχή και της νεολαίας. Επιπλέον, η σύνδεση της ελάχιστης ηλικίας 
με την ηλικία ψήφου στα κράτη είναι πιθανό να προκαλέσει ανισότητες, λόγω των διαφορών 
μεταξύ των εθνικών απαιτήσεων.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – τίτλος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Καταχώριση της προτεινόμενης 
πρωτοβουλίας πολιτών

Καταχώριση και παραδεκτό της 
προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών

Τροπολογία 27
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Εντός ενός μηνός από την αίτηση 
καταχώρισης στην οποία αναφέρεται η
παράγραφος 1, η Επιτροπή αποφασίζει 
σχετικά με το παραδεκτό της 
πρωτοβουλίας. Η προτεινόμενη 
πρωτοβουλία πολιτών θεωρείται 
παραδεκτή και ως εκ τούτου 
καταχωρίζεται εφόσον πληροί τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:
– δεν μπορεί ευλόγως να θεωρηθεί 
ακατάλληλη ως καταχρηστική ή 
στερούμενη σοβαρότητας·
– δεν αντιστρατεύεται τις αξίες της 
Ένωσης·
– αφορά ζήτημα για το οποίο μπορεί να 
εκδοθεί νομοθέτημα της Ένωσης για την 
εφαρμογή των συνθηκών  και
– έχει την αρμοδιότητα η Επιτροπή να 
υποβάλει σχετική πρόταση.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Δεν θα καταχωρίζονται οι 
προτεινόμενες πρωτοβουλίες πολιτών οι 
οποίες εύλογα μπορούν να θεωρηθούν 
ακατάλληλες διότι είναι καταχρηστικές ή 
στερούνται σοβαρότητας.

διαγράφεται

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 
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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, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι λόγοι για τους 
οποίους η Επιτροπή απορρίπτει την 
καταχώριση πρωτοβουλίας είναι βάσιμοι 
και δημοσιοποιούνται στο δικτυακό τόπο 
που δημιουργείται προς τούτο.

Αιτιολόγηση

Η διαφάνεια θα έχει αναμφιβόλως παιδευτικό χαρακτήρα και θα εμποδίσει τον 
πολλαπλασιασμό μη παραδεκτών ή γελοίων πρωτοβουλιών.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Η απόφαση περί του παραδεκτού 
κοινοποιείται στο διοργανωτή της 
προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών και 
δημοσιεύεται στο μητρώο και στο 
δικτυακό τόπο που παρέχει η Επιτροπή.

Περιλαμβάνει επίσης ένδειξη σχετικά με 
τη νομική πράξη ή τα μέτρα που θεωρεί η 
Επιτροπή ότι αρμόζει να ληφθούν εάν 
συγκεντρωθούν ένα εκατομμύριο 
δηλώσεις υποστήριξης υπέρ της 
πρωτοβουλίας πολιτών. Η Επιτροπή 
μπορεί πάντοτε να τροποποιήσει αυτή την 
ένδειξη στο στάδιο της έγκρισης της 
απόφασής της για το κατά πόσον θα 
δώσει συνέχεια σε μία πρωτοβουλία 
πολιτών.
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Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5a. Η Επιτροπή ενημερώνει το 
διοργανωτή σχετικά με τους λόγους για 
τους οποίους απορρίφθηκε η καταχώριση 
της προτεινόμενης πρωτοβουλίας 
πολιτών.

Τροπολογία 32

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 και έχει κριθεί παραδεκτή
σύμφωνα με το άρθρο 4.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Ο διοργανωτής υποβάλλει επίσης στις 
αρμόδιες αρχές δήλωση για κάθε 
οικονομική στήριξη που ενδεχομένως έχει 
λάβει από οιαδήποτε ομάδα συμφερόντων 
ή εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων 
καθ’ όλη τη διάρκεια της συγκέντρωσης 
δηλώσεων υποστήριξης, με σκοπό να 
εξασφαλισθεί πλήρης διαφάνεια για 
ολόκληρο τον κύκλο ζωής της 
πρωτοβουλίας πολιτών.
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Τροπολογία 34

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. Όλες οι δηλώσεις υποστήριξης 
συγκεντρώνονται μετά την ημερομηνία 
καταχώρισης της προτεινόμενης 
πρωτοβουλίας και εντός προθεσμίας που 
δεν υπερβαίνει τους 24 μήνες.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Σε περίπτωση που η συγκέντρωση των 
δηλώσεων υποστήριξης γίνεται 
ηλεκτρονικά, τα δεδομένα που 
λαμβάνονται μέσω του επιγραμμικού 
συστήματος συγκέντρωσης αποθηκεύονται 
κεντρικά από την Επιτροπή ή το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε περίπτωση 
που η συγκέντρωση γίνεται ηλεκτρονικά, 
το υπόδειγμα των εντύπων των δηλώσεων 
υποστήριξης μπορεί να προσαρμοστεί 
ανάλογα.

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή θα πρέπει να δημιουργήσει ένα κεντρικό δικτυακό τόπο για να εξασφαλίσει την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων. Όλες οι πρωτοβουλίες θα πρέπει να καταχωρίζονται 
και να μπορούν να υπογραφούν στο δικτυακό αυτό τόπο. Διαφορετικά, οι υπεύθυνοι για τη 
δρομολόγηση της πρωτοβουλίας θα επιβαρύνονται ακόμη περισσότερο.

Τροπολογία 36
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Τα δεδομένα που υποβάλλουν οι 
υπογράφοντες μέσω του επιγραμμικού 
συστήματος συγκέντρωσης πρέπει να 
ελέγχονται, να αποθηκεύονται και να 
καταστρέφονται σύμφωνα με τους 
κανόνες της ΕΕ για την προστασία 
δεδομένων και το δικαίωμα στην 
ιδιωτική ζωή.

Αιτιολόγηση

Οι υπογράφοντες παρέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία πρέπει να 
προστατεύονται από οιασδήποτε μορφής αθέμιτη χρήση.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

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

Αιτιολόγηση

Αφού η Επιτροπή θα πρέπει να δημιουργήσει και να διαχειρίζεται ένα κεντρικό δικτυακό τόπο, 
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δεν απαιτείται πλέον έλεγχος της συμμόρφωσης από τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α. μόνο τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν 
τους αναγκαίους όρους για υπογραφή
μπορούν να υποβάλουν έντυπο δήλωσης 
υποστήριξης ηλεκτρονικά,

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα. το γεγονός ότι κάθε πρόσωπο 
υποβάλλει μόνο μία δήλωση μπορεί να 
ελεγχθεί,

Τροπολογία 40

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 12 μηνών από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή 
διενεργεί, από κοινού με τον ευρωπαίο 
επόπτη προστασίας δεδομένων, 
αξιολόγηση η οποία της επιτρέπει να
θεσπίζει τεχνικές προδιαγραφές για την 
εφαρμογή της παραγράφου 4, σύμφωνα με 
την κανονιστική διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 19, παράγραφος 2.
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Η αξιολόγηση αυτή, μαζί με τις 
προτάσεις, διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο.

Τροπολογία 41

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 πέμπτο
τουλάχιστον των κρατών μελών.

Τροπολογία 42

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 πέμπτο των κρατών μελών οι 
υπογράφοντες ανέρχονται τουλάχιστον 
στον ελάχιστο αριθμό πολιτών που 
προβλέπεται στο παράρτημα I.

Τροπολογία 43

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 τη μόνιμη διαμονή τους.

Υπογράφων που δεν είναι υπήκοος του 
κράτους μέλους στο οποίο διαμένει 
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μονίμως δύναται να επιλέξει να θεωρηθεί 
είτε ότι προέρχεται από το κράτος μέλος 
στο οποίο διαμένει μονίμως είτε ότι 
προέρχεται από το κράτος μέλος του 
οποίου είναι υπήκοος.
Υπογράφων ο οποίος έχει μόνιμη διαμονή 
σε τρίτη χώρα θεωρείται ότι προέρχεται 
από το κράτος μέλος του οποίου είναι 
υπήκοος.

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8 διαγράφεται
Απόφαση για το παραδεκτό 

προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών
1. Μετά τη συγκέντρωση 300.000 
δηλώσεων υποστήριξης, σύμφωνα με το 
άρθρο 5 από πολίτες προερχόμενους από 
τρία τουλάχιστον κράτη μέλη, ο 
διοργανωτής υποβάλλει στην Επιτροπή 
αίτηση για την έκδοση απόφασης σχετικά 
με το παραδεκτό της προτεινόμενης 
πρωτοβουλίας πολιτών. Για τον σκοπό 
αυτό, ο διοργανωτής χρησιμοποιεί το 
έντυπο του παραρτήματος V.
2. Η Επιτροπή, εντός δύο μηνών από την 
παραλαβή της αίτησης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1, εκδίδει απόφαση για 
το παραδεκτό της πρωτοβουλίας. Η 
προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών 
θεωρείται παραδεκτή εφόσον πληροί τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:
a. αφορά ζήτημα για το οποίο μπορεί να 
εκδοθεί νομική πράξη της Ένωσης για 
την εφαρμογή των συνθηκών και 
β. η υποβολή της πρότασης υπάγεται στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της 
Επιτροπής.
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3. Η απόφαση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 γνωστοποιείται στον 
διοργανωτή της προτεινόμενης 
πρωτοβουλίας πολιτών και δημοσιεύεται.

Αιτιολόγηση

Πρόθεση είναι να συρρικνωθούν η καταχώριση και το παραδεκτό σε ένα μόνο στάδιο. Κατά 
συνέπεια, δεν είναι αναγκαίο να υπάρχει το άρθρο 8 αφ’ ης στιγμής το άρθρο 4 αφορά την 
καταχώριση και το παραδεκτό.

Τροπολογία 45

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, και εφόσον η Επιτροπή έχει 
αποφασίσει ότι μια προτεινόμενη 
πρωτοβουλία πολιτών είναι παραδεκτή 
σύμφωνα με το άρθρο 4, 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.

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ο διοργανωτής υποβάλλει τις δηλώσεις 
υποστήριξης στο κράτος μέλος στο οποίο 
οι υπογράφοντες έχουν τη μόνιμη διαμονή 
τους.
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Υπογράφων που δεν είναι υπήκοος του 
κράτους μέλους στο οποίο διαμένει 
μονίμως δύναται να επιλέξει να θεωρηθεί 
είτε ότι προέρχεται από το κράτος μέλος 
στο οποίο διαμένει μονίμως είτε ότι 
προέρχεται από το κράτος μέλος του 
οποίου είναι υπήκοος.
Σε περιίπτωση που οι υπογράφοντες 
έχουν μόνιμη διαμονή σε τρίτη χώρα, ο 
διοργανωτής υποβάλλει τις δηλώσεις 
υποστήριξης στο κράτος μέλος του 
οποίου είναι υπήκοοι.

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αρμόδιες αρχές, εντός προθεσμίας
που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες, 
ελέγχουν τις διαβιβασθείσες δηλώσεις 
υποστήριξης, βάσει των κατάλληλων
ελέγχων, και παραδίδουν στον διοργανωτή 
πιστοποιητικό σύμφωνα με το υπόδειγμα 
του παραρτήματος VII, στο οποίο 
πιστοποιείται ο αριθμός των έγκυρων 
δηλώσεων υποστήριξης για το εν λόγω 
κράτος μέλος.

2. Οι αρμόδιες αρχές, εντός προθεσμίας 
που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες, 
ελέγχουν τις διαβιβασθείσες δηλώσεις 
υποστήριξης, βάσει των
δειγματοληπτικών ελέγχων, και 
παραδίδουν στον διοργανωτή 
πιστοποιητικό σύμφωνα με το υπόδειγμα 
του παραρτήματος VII, στο οποίο 
πιστοποιείται ο αριθμός των έγκυρων 
δηλώσεων υποστήριξης για το εν λόγω 
κράτος μέλος. Το ποσοστό των μη 
έγκυρων υπογραφών στο δείγμα 
αφαιρείται από το συνολικό αριθμό των 
δηλώσεων υποστήριξης. Πιστοποιητικό 
εκδίδεται μόνον εφόσον ο υπολειπόμενος 
αριθμός δηλώσεων υποστήριξης 
υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο.

Αιτιολόγηση

Σκοπός του άρθρου αυτού είναι να συντομευθεί η διαδικασία πιστοποίησης. Εάν, για 
παράδειγμα, μία Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών υποστηρίζεται από 1,5 εκατομμύριο 
υπογράφοντες, η αρχή επαλήθευσης μπορεί να προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο 5.000 
δειγμάτων που λαμβάνονται τυχαία από το σύνολο. Εάν αποδειχθεί ότι τα 500 από τα 5.000 
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δείγματα (δηλαδή το 10%) είναι ανακριβή, ελλιπή ή μη επαληθεύσιμα, μπορεί να συναχθεί κατά 
παρέκταση, λαμβάνοντας υπόψη ολόκληρη τη συγκέντρωση υπογραφών, ότι το 10% επί του 
συνόλου του 1,5 εκατομμυρίου υπογραφόντων παρέχει ανακριβή στοιχεία. Επιπλέον, αυτό το 
διορθωτικό σύστημα ελέγχου των δειγμάτων καταρρίπτει το επιχείρημα της Επιτροπής, 
σύμφωνα με το οποίο απαιτείται ο αριθμός του δελτίου ταυτότητας για το σχολαστικότερο 
έλεγχο της εγκυρότητας των υπογραφών.

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α. δημοσιεύει χωρίς καθυστέρηση την 
πρωτοβουλία πολιτών στον δικτυακό της 
τόπο, σε όλες τις επίσημες γλώσσες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Αιτιολόγηση

Όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν το περιεχόμενο 
της προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών ώστε να την υποστηρίξουν όταν θα έχει πλέον 
εγκριθεί από την Επιτροπή. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί μόνον εφόσον η πρωτοβουλία έχει 
μεταφραστεί σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν θα δημοσιευθεί στο 
δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β. εξετάζει την πρωτοβουλία πολιτών και, 
εντός 4 μηνών, εκθέτει σε ανακοίνωση τα 
συμπεράσματά της σχετικά με την 
πρωτοβουλία, τις ενδεχόμενες ενέργειες 
στις οποίες προτίθεται να προβεί και την 
αιτιολόγησή τους.

β. εξετάζει την πρωτοβουλία πολιτών και, 
εντός τριών μηνών, εκθέτει σε 
ανακοίνωση τα συμπεράσματά της σχετικά 
με την πρωτοβουλία, καθώς και την 
κατάλληλη πρόταση σχετικά με το 
ζήτημα για το οποίο οι πολίτες υπέδειξαν 
ότι απαιτείται νομοθέτημα. Σε περίπτωση 
που η Επιτροπή αποφασίσει να αναλάβει 
εναλλακτική δράση ή να μην προβεί σε 
καμία ενέργεια, αιτιολογεί σε ανακοίνωση 
την απόφασή της.
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Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι να αναλάβει η Επιτροπή πιο δεσμευτική υποχρέωση ως προς τη 
συνέχεια που επιφυλάσσει στις πρωτοβουλίες πολιτών. Για να εξασφαλίζονται και διατηρούνται 
υψηλά επίπεδα συμμετοχής πολιτών, είναι ζωτικής σημασίας να υπολογίζει κανείς σε ταχεία 
διαδικασία. Θεωρείται συνεπώς ότι η Επιτροπή θα μπορεί να διατυπώσει πλήρως τα 
συμπεράσματα στα οποία καταλήγει σχετικά με την πρωτοβουλία και τις ενέργειες στις οποίες 
προτίθεται να προβεί εντός χρονικού διαστήματος τριών μηνών.

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η κατάσταση με τις πρωτοβουλίες 
πολιτών που έχουν κατατεθεί και η
ανακοίνωση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο β) κοινοποιούνται 
στον διοργανωτή της πρωτοβουλίας 
πολιτών, καθώς και στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο· επίσης η 
ανακοίνωση δημοσιεύεται.

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι να αναλάβει η Επιτροπή πιο δεσμευτική υποχρέωση ως προς τη 
συνέχεια που επιφυλάσσει στις πρωτοβουλίες πολιτών.

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ετήσια έκθεση σχετικά με την 
υλοποίηση των πρωτοβουλιών πολιτών, 
αναφέροντας μεταξύ άλλων τον αριθμό 
των πρωτοβουλιών που έχουν υποβληθεί, 
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εάν κρίθηκαν παραδεκτές και τη συνέχεια 
που έδωσε η Επιτροπή σε κάθε μία εξ 
αυτών.

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι να αναλάβει η Επιτροπή πιο δεσμευτική υποχρέωση ως προς τη 
συνέχεια που επιφυλάσσει στις πρωτοβουλίες πολιτών.

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 β (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Σε ό,τι αφορά τις πρωτοβουλίες 
πολιτών για τις οποίες έχουν 
συγκεντρωθεί ένα εκατομμύριο δηλώσεις 
υποστήριξης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
μπορεί ανά πάσα στιγμή να καλέσει την 
Επιτροπή να εξηγήσει τις ενέργειες στις 
οποίες προτίθεται να προβεί ή, κατά 
περίπτωση, την απόφαση να μην προβεί 
σε οιαδήποτε ενέργεια και τους λόγους 
που την οδήγησαν σε αυτή. Ασκώντας τις 
εξουσίες που έχει, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο μπορεί ανά πάσα στιγμή να 
διεξαγάγει ακροάσεις των διοργανωτών ή 
να εγκρίνει ψήφισμα. Οι διοργανωτές 
μπορούν επίσης να υποβάλουν αναφορά 
επί του θέματος στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, εάν πληρούνται τα κριτήρια 
προς τούτο.

Αιτιολόγηση

Για να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πολιτών και να μην τους απογοητεύσει στην 
επιθυμία τους να συμμετάσχουν στα κοινά, έχει σημασία να παρέχει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο άλλες εναλλακτικές δυνατότητες και να κινεί διάλογο προς αποσαφήνιση της 
απόφασης της Επιτροπής.
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Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Υποστηρίζουμε την ιδέα ενός ενιαίου, κεντρικού δικτυακού τόπου τη λειτουργία του οποίου θα 
εξασφαλίζει η Επιτροπή αντί των δικτυακών τόπων που θα δημιουργούνται από κάθε υπεύθυνο 
για τη δρομολόγηση πρωτοβουλίας, διότι έτσι θα τηρούνται πάντα οι κανονισμοί περί 
προστασίας δεδομένων.

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει, μέσω 
πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με 
τα άρθρα 16, 17 και 18, τροποποιήσεις των 
παραρτημάτων του παρόντος κανονισμού
εκτός των παραρτημάτων II και III.

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν διατάξεις στα δύο παραρτήματα που πρέπει να εξεταστούν από το Κοινοβούλιο. Κατά 
συνέπεια, τα δύο αυτά παρατήματα πρέπει να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής των πράξεων 
κατ’ εξουσιοδότηση και της επιτροπολογίας. 

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη μπορεί να 
δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τεθεί σε ισχύ 
πριν από την εκπνοή της εν λόγω περιόδου 
αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο έχουν αμφότερα ενημερώσει 
την Επιτροπή για την πρόθεσή τους να μη 
διατυπώσουν αντιρρήσεις.

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τεθεί σε 
ισχύ πριν από την εκπνοή της εν λόγω 
περιόδου αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο έχουν αμφότερα 
ενημερώσει την Επιτροπή για την πρόθεσή 
τους να μη διατυπώσουν αντιρρήσεις.

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά τα άλλα 
κράτη μέλη .

Η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά τα άλλα 
κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο.

Τροπολογία 57

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.

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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Αιτιολόγηση

Δεν είναι ρεαλιστικό να αναμένει κανείς από τους πολίτες που δρομολογούν μια πρωτοβουλία 
να γνωρίζουν τη νομική βάση των συνθηκών που θα επιτρέψει στην Επιτροπή να αναλάβει 
δράση. Αντιθέτως, εναπόκειται στην Επιτροπή να μελετά την υπό εξέταση πρωτοβουλία και τη 
συμβατότητά της με τις Συνθήκες και, στη συνέχεια, να ενημερώνει τους διοργανωτές ως προς 
το παραδεκτό της παρέχοντας σαφή αιτιολόγηση και δημοσιεύοντας την απόφαση στην οποία 
κατέληξε.

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – 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 του διοργανωτή·

Τροπολογία60

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – τετραγωνίδιο 2 – σημείο 5 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5a. Οικονομική και πολιτική στήριξη που 
ελήφθη σε σχέση με την προτεινόμενη 
πρωτοβουλία πολιτών*:

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού



PE448.978v02-00 36/39 AD\837201EL.doc

EL

Παράρτημα III – τετραγωνίδιο 3

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Πιστοποιητικό που βεβαιώνει τη 
συμμόρφωση ενός επιγραμμικού 

διαγράφεται

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τετραγωνίδιο 3: (συμπληρώνεται από τον 
υπογράφοντα)

Τετραγωνίδιο 3: (συμπληρώνεται από τον 
υπογράφοντα)

1. Επωνυμία του υπογράφοντος: 1. Επωνυμία του υπογράφοντος:
Όνομα*….Επώνυμο*: Όνομα*….Επώνυμο*:
2. Διεύθυνση:
Οδός:
Ταχ.Κώδ. Πόλη*:
Χώρα*:

2. Διεύθυνση:
Οδός:
Ταχ.Κώδ. Πόλη*:
Χώρα*:

3. Ηλεκτρονική διεύθυνση: 3. Ηλεκτρονική διεύθυνση:
4. Ημερομηνία και τόπος γέννησης*: 4. Ημερομηνία και τόπος γέννησης*:
Ημερομηνία γέννησης: Τόπος και χώρα: Ημερομηνία γέννησης: Τόπος και χώρα:
5. Υπηκοότητα*: 5. Υπηκοότητα*:
6. Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης*:
Κατηγορία αριθμού 
αναγνώρισης/εγγράφου αναγνώρισης:
Εθνικός αναγνωριστικός αριθμός 
ταυτότητας. Διαβατήριο: Κοινωνική 
ασφάλιση:
Κράτος μέλος το οποίο εξέδωσε τον 
αριθμό αναγνώρισης/το έγγραφο 
αναγνώρισης*:
7. Με την παρούσα βεβαιώνω ότι οι 
πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν 
έντυπο είναι ορθές και ότι έχω υποστηρίξει 
αυτή την προτεινόμενη πρωτοβουλία 
πολιτών μόνο μία φορά*.

6. Με την παρούσα βεβαιώνω ότι οι 
πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν 
έντυπο είναι ορθές και ότι έχω υποστηρίξει 
αυτή την προτεινόμενη πρωτοβουλία 
πολιτών μόνο μία φορά*.

Ημερομηνία και υπογραφή του 
υπογράφοντος* ♦: ………..

Ημερομηνία και υπογραφή του 
υπογράφοντος* ♦: ………..
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συστήματος συγκέντρωσης με τον 
κανονισμό xxxx/xxxx

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

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής σύμφωνα με την οποία κάθε υπεύθυνος για τη δρομολόγηση 
πρωτοβουλίας θα πρέπει να δημιουργεί το δικό του δικτυακό τόπο συνιστά επιπλέον επιβάρυνση 
όχι μόνο για τους υπεύθυνους για τη δρομολόγηση πρωτοβουλίας, αλλά και για τα κράτη μέλη, 
δεδομένου ότι θα πρέπει να ελέγχουν κατά πόσον τα επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης 
συμμορφούνται προς τους κανονισμούς που έχει θεσπίσει η Επιτροπή και θα πρέπει επίσης να 
εκδίδουν πιστοποιητικό που θα το βεβαιώνει για κάθε δικτυακό τόπο. Για να αποφευχθεί η 
επιβάρυνση αυτή, εκτιμούμε ότι η Επιτροπή θα πρέπει να δημιουργήσει ένα κεντρικό δικτυακό 
τόπο για την αποθήκευση όλων των πρωτοβουλιών.

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έντυπο για υποβολή δηλώσεων 
υποστήριξης στις αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών

Έντυπο για υποβολή δηλώσεων 
υποστήριξης στις αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών

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

1. Πλήρες όνομα, ταχυδρομική και 
ηλεκτρονική διεύθυνση του διοργανωτή*:

2. Τίτλος της πρωτοβουλίας πολιτών*:
3. Αριθμός μητρώου της Επιτροπής*:
4. Ημερομηνία καταχώρισης*:
5. Ημερομηνία υποβολής της αίτησης για 
έκδοση απόφασης σχετικά με το 
παραδεκτό της πρωτοβουλίας*:

2. Τίτλος της πρωτοβουλίας πολιτών*:
3. Αριθμός μητρώου της Επιτροπής*:
4. Ημερομηνία καταχώρισης*:
5. Ημερομηνία υποβολής της αίτησης για 
έκδοση απόφασης σχετικά με το 
παραδεκτό της πρωτοβουλίας*:
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6. Αριθμός υπογραφών προερχόμενων από 
[όνομα κράτους μέλους]*:

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

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

7. Παραρτήματα*:
(Επισυνάψτε όλες τις δηλώσεις 
υποστήριξης από υπογράφοντες )

8. Ημερομηνία και υπογραφή του 
διοργανωτή*:

8. Ημερομηνία και υπογραφή του 
διοργανωτή*:

*: υποχρεωτικά πεδία *: υποχρεωτικά πεδία

Αιτιολόγηση

Ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ δεν εκδίδουν ταυτότητες για τους πολίτες τους και, κατά συνέπεια, 
η χρήση της ιθαγένειας είναι πιο πρόσφορη. Επιπλέον, αφού η Επιτροπή θα πρέπει να 
δημιουργήσει και να διαχειρίζεται ένα κεντρικό δικτυακό τόπο, δεν απαιτείται πλέον έλεγχος 
της συμμόρφωσης από τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VIII – σημείο 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 του διοργανωτή.
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