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Τροπολογία 1
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση της 
Επιτροπής της 1ης Απριλίου 2015 σχετικά 
με την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της 
Επιτροπής της 31ης Μαρτίου 2015 
σχετικά με την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία 
πολιτών,

Or. de

Τροπολογία 2
Andrej Plenković

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή 
Πρωτοβουλία Πολιτών συνιστά εξαιρετικό 
και καινοτόμο μέσο συμμετοχικής 
δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 
δυναμικό του οποίου πρέπει να αξιοποιηθεί 
πλήρως και το οποίο πρέπει να προωθηθεί 
για να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατόν 
αποτελέσματα·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση 
της δημοκρατικής νομιμότητας των 
θεσμικών οργάνων πρέπει να αποτελεί 
μία από τις προτεραιότητες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία 
Πολιτών συνιστά εξαιρετικό και καινοτόμο 
μέσο συμμετοχικής δημοκρατίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, το δυναμικό του 
οποίου πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρως και 
το οποίο πρέπει να προωθηθεί για να 
επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατόν 
αποτελέσματα·

Or. fr

Τροπολογία 3
Charles Goerens, Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή 
Πρωτοβουλία Πολιτών συνιστά εξαιρετικό 
και καινοτόμο μέσο συμμετοχικής 
δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 
δυναμικό του οποίου πρέπει να αξιοποιηθεί 
πλήρως και το οποίο πρέπει να προωθηθεί 
για να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατόν 
αποτελέσματα·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή 
Πρωτοβουλία Πολιτών συνιστά μοναδικό 
και καινοτόμο μέσο καθορισμού 
θεματολογίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 
δυναμικό του οποίου πρέπει να αξιοποιηθεί 
πλήρως και το οποίο πρέπει να προωθηθεί 
για να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατόν 
αποτελέσματα·

Or. en

Τροπολογία 4
Kazimierz Michał Ujazdowski

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή 
Πρωτοβουλία Πολιτών συνιστά εξαιρετικό 
και καινοτόμο μέσο συμμετοχικής 
δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 
δυναμικό του οποίου πρέπει να αξιοποιηθεί 
πλήρως και το οποίο πρέπει να προωθηθεί 
για να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατόν 
αποτελέσματα·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή 
Πρωτοβουλία Πολιτών συνιστά νέο 
πολιτικό δικαίωμα των πολιτών το οποίο 
αποτελεί εξαιρετικό και καινοτόμο μέσο 
συμμετοχικής δημοκρατίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, το δυναμικό του 
οποίου πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρως και 
το οποίο πρέπει να προωθηθεί 
αποφασιστικά για να επιτευχθούν τα 
καλύτερα δυνατόν αποτελέσματα·

Or. pl

Τροπολογία 5
Aldo Patriciello

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή 
Πρωτοβουλία Πολιτών συνιστά εξαιρετικό 
και καινοτόμο μέσο συμμετοχικής 
δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 
δυναμικό του οποίου πρέπει να αξιοποιηθεί 
πλήρως και το οποίο πρέπει να προωθηθεί 
για να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατόν 
αποτελέσματα·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή 
Πρωτοβουλία Πολιτών συνιστά εξαιρετικό 
και καινοτόμο μέσο συμμετοχικής 
δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 
δυναμικό του οποίου πρέπει οπωσδήποτε
να αξιοποιηθεί πλήρως και το οποίο πρέπει 
να προωθηθεί για να επιτευχθούν τα 
καλύτερα δυνατόν αποτελέσματα·

Or. it

Τροπολογία 6
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή 
Πρωτοβουλία Πολιτών συνιστά εξαιρετικό 
και καινοτόμο μέσο συμμετοχικής 
δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 
δυναμικό του οποίου πρέπει να αξιοποιηθεί 
πλήρως και το οποίο πρέπει να προωθηθεί 
για να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατόν 
αποτελέσματα·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή 
Πρωτοβουλία Πολιτών συνιστά εξαιρετικό 
και καινοτόμο μέσο συμμετοχικής 
δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 
δυναμικό του οποίου πρέπει να αξιοποιηθεί 
πλήρως και το οποίο πρέπει να προωθηθεί 
για να ενθαρρυνθούν όσο το δυνατόν 
περισσότεροι πολίτες της Ένωσης·να 
συμμετάσχουν στην περαιτέρω 
διαμόρφωση της διαδικασίας 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης·

Or. de

Τροπολογία 7
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Κώστας Χρυσόγονος

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
συμμετοχική δημοκρατία είναι στενά 
συνδεδεμένη με την ΕΠΠ, καθώς 
επιτρέπει στους πολίτες να συμμετάσχουν 
ενεργά σε έργα και στις διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων που τους αφορούν·

Or. en

Τροπολογία 8
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Κώστας Χρυσόγονος

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 288 
της ΣΛΕΕ ορίζει ως νομικές πράξεις όχι 
μόνο τους κανονισμούς και τις οδηγίες, 
αλλά και τις αποφάσεις, τις συστάσεις και 
τις γνώμες και ότι οι κατάλληλες 
προτάσεις που περιέχονται σε μια ΕΠΠ 
μπορούν κάλλιστα να περιλαμβάνουν 
οποιαδήποτε από τις εν λόγω πράξεις, 
μεταξύ των οποίων και πρόταση για την 
αναθεώρηση των Συνθηκών στο πλαίσιο 
του άρθρου 48 παράγραφος 2 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ή 
μια πρόταση σχετικά με την ύπαρξη 
σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης 
από κράτος μέλος των αξιών που 
αναγνωρίζονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ ή 
τα στοιχεία σοβαρής και διαρκούς 
παραβίασης (άρθρο 7 παράγραφος 1 και 
άρθρο 7 παράγραφος 2 της ΣΕΕ)·

Or. en

Τροπολογία 9
Aldo Patriciello
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τρία χρόνια 
μετά από την θέση σε ισχύ του 
Κανονισμού 211/2011 την 1η Απριλίου 
2012, επιβάλλεται η αξιολόγηση της 
εφαρμογής του, προκειμένου να 
εντοπιστούν κενά και να προταθούν 
βιώσιμες προτάσεις για την προώθηση της 
αναθεώρησής του·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τρία χρόνια 
μετά από την θέση σε ισχύ του 
Κανονισμού 211/2011 την 1η Απριλίου 
2012, είναι αναγκαία η αξιολόγηση της 
εφαρμογής του, προκειμένου να 
εντοπιστούν κενά και να προταθούν 
βιώσιμες προτάσεις για την προώθηση της 
αναθεώρησής του·

Or. it

Τροπολογία 10
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τρία χρόνια 
μετά από την θέση σε ισχύ του 
Κανονισμού 211/2011 την 1η Απριλίου 
2012, επιβάλλεται η αξιολόγηση της 
εφαρμογής του, προκειμένου να 
εντοπιστούν κενά και να προταθούν 
βιώσιμες προτάσεις για την προώθηση της 
αναθεώρησής του·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τρία χρόνια 
μετά από την θέση σε ισχύ του 
Κανονισμού 211/2011 την 1η Απριλίου 
2012, επιβάλλεται η πλήρης αξιολόγηση 
της εφαρμογής του, προκειμένου να 
εντοπιστούν κενά και να προταθούν 
βιώσιμες προτάσεις για την προώθηση της 
επεξεργασίας του·

Or. de

Τροπολογία 11
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διοργανωτές 
ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών πολιτών 
(ΕΠΠ) έχουν αντιμετωπίσει διάφορες 
δυσκολίες για την ανάληψη παρόμοιας 
πρωτοβουλίας, τόσο πρακτικής όσο και 
νομικής φύσεως, και ότι διοργανωτές 
διαφόρων ΕΠΠ που απορρίφθηκαν έχουν, 
ως εκ τούτου, υποβάλει ενστάσεις στο 
Δικαστήριο της ΕΕ κατά της σχετικής 
απόφασης της Επιτροπής, όπως προέκυψε 
από εντατικές επαφές με την κοινωνία 
των πολιτών και από έρευνα σχετικά με 
τις ΕΠΠ·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διοργανωτές 
ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών πολιτών 
(ΕΠΠ) έχουν αντιμετωπίσει διάφορες 
δυσκολίες για την ανάληψη παρόμοιας 
πρωτοβουλίας, τόσο πρακτικής όσο και 
νομικής φύσεως, και ότι διοργανωτές 
διαφόρων ΕΠΠ που απορρίφθηκαν έχουν, 
ως εκ τούτου, υποβάλει ενστάσεις στο 
Δικαστήριο της ΕΕ και στον Ευρωπαίο 
Διαμεσολαβητή κατά της σχετικής 
απόφασης της Επιτροπής να μην 
καταχωρίσει την ΕΠΠ τους·

Or. de

Τροπολογία 12
Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo 

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπειρία 
έχει καταδείξει τις οργανωτικές και 
τεχνικές δυσκολίες που ανακύπτουν κατά 
την υποβολή μιας ευρωπαϊκής 
πρωτοβουλίας πολιτών, και ότι πρέπει να 
αναπροσαρμοστεί ο κανόνας για να γίνει 
η πρωτοβουλία όσο το δυνατόν πιο 
προσιτή στους πολίτες και τους 
διοργανωτές·

Or. es

Τροπολογία 13
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Κώστας Χρυσόγονος

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το μόνο 
άμεσα εκλεγμένο σώμα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Με την ιδιότητα αυτή 
αντιπροσωπεύει, εξ ορισμού, τους 
ευρωπαίους πολίτες·

Or. en

Τροπολογία 14
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Siôn Simon, Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφοροι 
οργανισμοί, ΜΚΟ, ομάδες 
προβληματισμού και ομάδες της κοινωνίας 
των πολιτών εξέτασαν τις ποικίλες 
αδυναμίες στη διοργάνωση των ΕΠΠ και 
πρότειναν βελτιώσεις·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφοροι 
οργανισμοί, ΜΚΟ, ομάδες 
προβληματισμού και ομάδες της κοινωνίας 
των πολιτών εξέτασαν τις ποικίλες 
αδυναμίες στην εφαρμογή του κανονισμού 
σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών 
καθώς και στη διοργάνωση των ΕΠΠ και 
πρότειναν πολυάριθμες βελτιώσεις·

Or. de

Τροπολογία 15
Vicky Maeijer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει ένα 
ιδιαίτερα κακό ιστορικό όσον αφορά τον 
σεβασμό της βούλησης των πολιτών· 
παραπέμπει, εν προκειμένω, στα 
δημοψηφίσματα στις Κάτω Χώρες, τη 
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Γαλλία και την Ιρλανδία, στο πλαίσιο των 
οποίων οι πολίτες τάχθηκαν κατά του 
Ευρωπαϊκού Συντάγματος, και αναφέρει 
ότι η ελίτ αγνόησε αυτό το αποτέλεσμα 
και εισήγαγε στη συνέχεια τη Συνθήκη 
της Λισαβόνας χωρίς δημοψήφισμα·

Or. nl

Τροπολογία 16
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Κώστας Χρυσόγονος

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη 
διάρκεια του Ευρωπαϊκού Έτους 
Πολιτών, οι οργανώσεις και οι 
εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών 
εξέφρασαν σε πολλές περιπτώσεις όσα 
θεωρούσαν ότι έχρηζαν απαραίτητης και 
επείγουσας αναθεώρησης στον κανονισμό 
211/2011·

Or. en

Τροπολογία 17
Charles Goerens, Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρακτικές 
λεπτομέρειες που ορίζονται στο άρθρο 6 
του κανονισμού, δηλαδή η σύσταση του 
επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης 
και η πιστοποίησή της από αρμόδια αρχή 
σε κράτος μέλος, παρέχει στις 
περισσότερες περιπτώσεις λιγότερους από 
12 μήνες στους διοργανωτές για τη 
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συγκέντρωση των απαιτούμενων 
υπογραφών·

Or. en

Τροπολογία 18
Charles Goerens, Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποβολή 
μιας επιτυχούς πρωτοβουλίας στην 
Επιτροπή μετά τη λήξη της περιόδου 
συγκέντρωσης υπογραφών δεν 
περιορίζεται σε συγκεκριμένο χρονικό 
όριο και είναι, κατά συνέπεια, πηγή 
σύγχυσης και αβεβαιότητας τόσο για τα 
θεσμικά όργανα όσο και για το κοινό·

Or. en

Τροπολογία 19
Vicky Maeijer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δβ. θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι η 
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών δεν 
έχει παρά τυπικό χαρακτήρα·

Or. nl

Τροπολογία 20
Siôn Simon
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει ότι η Πρωτοβουλία Πολιτών 
αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία για τους 
πολίτες για να προσδιορίσουν και να 
εκφράσουν τις προσδοκίες τους και να 
ζητήσουν την ανάληψη δράσης εκ μέρους 
της ΕΕ, και ότι, ως εκ τούτου, η 
Πρωτοβουλία αυτή πρέπει να 
ενθαρρυνθεί, να βελτιωθεί και να 
υποστηριχθεί· υπογραμμίζει περαιτέρω ότι 
η χρήση της μητρικής γλώσσας αποτελεί 
δικαίωμα του πολίτη, και ότι, ως εκ 
τούτου, όλες οι δραστηριότητες που 
συνδέονται με μια ΕΠΠ μπορούν να 
διεξάγονται στη μητρική γλώσσα·

1. τονίζει ότι η Πρωτοβουλία Πολιτών 
αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία για τους 
πολίτες για να προσδιορίσουν και να 
εκφράσουν τις προσδοκίες τους και να 
ζητήσουν την ανάληψη δράσης εκ μέρους 
της ΕΕ. Ωστόσο, ταυτόχρονα αναγνωρίζει 
ότι υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις που 
πρέπει να αντιμετωπιστούν και να 
επιλυθούν προκειμένου να καταστεί η 
ΕΠΠ πιο αποτελεσματική. Συνεπώς, η 
ΕΠΠ πρέπει να ενθαρρυνθεί, να 
απλοποιηθεί και να υποστηριχθεί,
προκειμένου να υπάρξουν πρακτικές 
βελτιώσεις· υπογραμμίζει περαιτέρω ότι η 
χρήση της μητρικής γλώσσας αποτελεί 
δικαίωμα του πολίτη, και ότι, ως εκ 
τούτου, όλες οι δραστηριότητες που 
συνδέονται με μια ΕΠΠ μπορούν να 
διεξάγονται στη μητρική γλώσσα·

Or. en

Τροπολογία 21
Josep-Maria Terricabras
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει ότι η Πρωτοβουλία Πολιτών 
αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία για τους 
πολίτες για να προσδιορίσουν και να 
εκφράσουν τις προσδοκίες τους και να 
ζητήσουν την ανάληψη δράσης εκ μέρους 
της ΕΕ, και ότι, ως εκ τούτου, η 
Πρωτοβουλία αυτή πρέπει να ενθαρρυνθεί, 
να βελτιωθεί και να υποστηριχθεί· 
υπογραμμίζει περαιτέρω ότι η χρήση της 
μητρικής γλώσσας αποτελεί δικαίωμα του 

1. τονίζει ότι η Πρωτοβουλία Πολιτών 
αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία για τους 
πολίτες για να προσδιορίσουν και να
εκφράσουν τις προσδοκίες τους και να 
ζητήσουν την ανάληψη δράσης εκ μέρους 
της ΕΕ, και ότι, ως εκ τούτου, η 
Πρωτοβουλία αυτή πρέπει να ενθαρρυνθεί, 
να βελτιωθεί και να υποστηριχθεί· θεωρεί
ότι η χρήση περιφερειακών και 
μειονοτικών γλωσσών, όπως ορίζεται 
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πολίτη, και ότι, ως εκ τούτου, όλες οι 
δραστηριότητες που συνδέονται με μια 
ΕΠΠ μπορούν να διεξάγονται στη 
μητρική γλώσσα·

στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Μειονοτικών και 
Περιφερειακών Γλωσσών, αποτελεί 
δικαίωμα του πολίτη· τονίζει περαιτέρω 
ότι η δυνατότητα να χρησιμοποιεί κανείς 
τη μητρική του γλώσσα ενθαρρύνει τη 
συμμετοχή των πολιτών· ζητεί τη 
συμπερίληψη της χρήσης των 
περιφερειακών και μειονοτικών γλωσσών 
σε όλες τις δραστηριότητες που 
σχετίζονται με ΕΠΠ·

Or. en

Τροπολογία 22
Aldo Patriciello

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει ότι η Πρωτοβουλία Πολιτών 
αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία για τους 
πολίτες για να προσδιορίσουν και να 
εκφράσουν τις προσδοκίες τους και να 
ζητήσουν την ανάληψη δράσης εκ μέρους 
της ΕΕ, και ότι, ως εκ τούτου, η 
Πρωτοβουλία αυτή πρέπει να ενθαρρυνθεί, 
να βελτιωθεί και να υποστηριχθεί· 
υπογραμμίζει περαιτέρω ότι η χρήση της 
μητρικής γλώσσας αποτελεί δικαίωμα του 
πολίτη, και ότι, ως εκ τούτου, όλες οι 
δραστηριότητες που συνδέονται με μια 
ΕΠΠ μπορούν να διεξάγονται στη μητρική 
γλώσσα·

1. τονίζει ότι η Πρωτοβουλία Πολιτών 
αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία για τους 
πολίτες για να προσδιορίσουν και να 
εκφράσουν τις προσδοκίες τους και να 
ζητήσουν την ανάληψη δράσης εκ μέρους 
της ΕΕ, και ότι, ως εκ τούτου, η 
Πρωτοβουλία αυτή πρέπει να ενθαρρυνθεί, 
να βελτιωθεί και να υποστηριχθεί με κάθε 
διαθέσιμο μέσο· υπογραμμίζει περαιτέρω 
ότι η χρήση της μητρικής γλώσσας 
αποτελεί δικαίωμα του πολίτη, και ότι, ως 
εκ τούτου, όλες οι δραστηριότητες που 
συνδέονται με μια ΕΠΠ μπορούν να 
διεξάγονται στη μητρική γλώσσα·

Or. it

Τροπολογία 23
György Schöpflin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει ότι η Πρωτοβουλία Πολιτών 
αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία για τους 
πολίτες για να προσδιορίσουν και να 
εκφράσουν τις προσδοκίες τους και να 
ζητήσουν την ανάληψη δράσης εκ μέρους 
της ΕΕ, και ότι, ως εκ τούτου, η 
Πρωτοβουλία αυτή πρέπει να ενθαρρυνθεί, 
να βελτιωθεί και να υποστηριχθεί· 
υπογραμμίζει περαιτέρω ότι η χρήση της 
μητρικής γλώσσας αποτελεί δικαίωμα του 
πολίτη, και ότι, ως εκ τούτου, όλες οι 
δραστηριότητες που συνδέονται με μια 
ΕΠΠ μπορούν να διεξάγονται στη μητρική 
γλώσσα·

1. τονίζει ότι η Πρωτοβουλία Πολιτών 
αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία για τους 
πολίτες για να προσδιορίσουν και να 
εκφράσουν τις προσδοκίες τους και να 
ζητήσουν την ανάληψη δράσης εκ μέρους 
της ΕΕ, και ότι, ως εκ τούτου, η 
Πρωτοβουλία αυτή πρέπει να ενθαρρυνθεί, 
να βελτιωθεί και να υποστηριχθεί· ότι η 
όποια περαιτέρω αξιολόγηση του εν λόγω 
μέσου πρέπει να αποσκοπεί στην επίτευξη 
της μεγαλύτερης δυνατής φιλικότητας 
προς τον χρήστη, δεδομένου ότι συνιστά 
βασικό μέσο σύνδεσης των πολιτών της 
Ευρώπης με την ΕΕ· υπογραμμίζει 
περαιτέρω ότι η χρήση της μητρικής 
γλώσσας αποτελεί δικαίωμα του πολίτη, 
και ότι, ως εκ τούτου, όλες οι 
δραστηριότητες που συνδέονται με μια 
ΕΠΠ μπορούν να διεξάγονται στη μητρική 
γλώσσα·

Or. en

Τροπολογία 24
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει ότι η Πρωτοβουλία Πολιτών 
αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία για τους 
πολίτες για να προσδιορίσουν και να 
εκφράσουν τις προσδοκίες τους και να 
ζητήσουν την ανάληψη δράσης εκ μέρους 
της ΕΕ, και ότι, ως εκ τούτου, η 
Πρωτοβουλία αυτή πρέπει να ενθαρρυνθεί, 
να βελτιωθεί και να υποστηριχθεί· 
υπογραμμίζει περαιτέρω ότι η χρήση της 
μητρικής γλώσσας αποτελεί δικαίωμα του 
πολίτη, και ότι, ως εκ τούτου, όλες οι 
δραστηριότητες που συνδέονται με μια 

1. τονίζει ότι η Πρωτοβουλία Πολιτών 
αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία για τους 
πολίτες για να προσδιορίσουν και να 
εκφράσουν τις προσδοκίες τους και να 
ζητήσουν την ανάληψη δράσης εκ μέρους 
της ΕΕ, και ότι, ως εκ τούτου, η 
Πρωτοβουλία αυτή πρέπει να ενθαρρυνθεί, 
να βελτιωθεί και να υποστηριχθεί· 
υπογραμμίζει περαιτέρω ότι η χρήση της 
μητρικής γλώσσας αποτελεί δικαίωμα του 
πολίτη, και ότι, ως εκ τούτου, όλες οι 
δραστηριότητες που συνδέονται με μια 
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ΕΠΠ μπορούν να διεξάγονται στη μητρική 
γλώσσα·

ΕΠΠ μπορούν να διεξάγονται στη μητρική 
γλώσσα·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. de

Τροπολογία 25
Morten Messerschmidt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει ότι η Πρωτοβουλία Πολιτών 
αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία για τους 
πολίτες για να προσδιορίσουν και να 
εκφράσουν τις προσδοκίες τους και να 
ζητήσουν την ανάληψη δράσης εκ μέρους 
της ΕΕ, και ότι, ως εκ τούτου, η 
Πρωτοβουλία αυτή πρέπει να ενθαρρυνθεί, 
να βελτιωθεί και να υποστηριχθεί· 
υπογραμμίζει περαιτέρω ότι η χρήση της 
μητρικής γλώσσας αποτελεί δικαίωμα του 
πολίτη, και ότι, ως εκ τούτου, όλες οι 
δραστηριότητες που συνδέονται με μια 
ΕΠΠ μπορούν να διεξάγονται στη μητρική 
γλώσσα·

1. τονίζει ότι η Πρωτοβουλία Πολιτών 
αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία για τους 
πολίτες για να προσδιορίσουν και να 
εκφράσουν τις προσδοκίες τους και να 
ζητήσουν την ανάληψη ή την παύση
δράσης εκ μέρους της ΕΕ, και ότι, ως εκ 
τούτου, η Πρωτοβουλία αυτή πρέπει να 
ενθαρρυνθεί, να βελτιωθεί και να 
υποστηριχθεί· υπογραμμίζει περαιτέρω ότι 
η χρήση της μητρικής γλώσσας αποτελεί 
δικαίωμα του πολίτη, και ότι, ως εκ 
τούτου, όλες οι δραστηριότητες που 
συνδέονται με μια ΕΠΠ μπορούν να 
διεξάγονται στη μητρική γλώσσα·

Or. fr

Τροπολογία 26
Louis Michel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει ότι η Πρωτοβουλία Πολιτών 
αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία για τους 
πολίτες για να προσδιορίσουν και να 
εκφράσουν τις προσδοκίες τους και να 
ζητήσουν την ανάληψη δράσης εκ μέρους 

1. τονίζει ότι η Πρωτοβουλία Πολιτών 
αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία για τους 
πολίτες για να προσδιορίσουν και να 
εκφράσουν τις προσδοκίες τους και να 
ζητήσουν την ανάληψη δράσης εκ μέρους 
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της ΕΕ, και ότι, ως εκ τούτου, η 
Πρωτοβουλία αυτή πρέπει να ενθαρρυνθεί, 
να βελτιωθεί και να υποστηριχθεί· 
υπογραμμίζει περαιτέρω ότι η χρήση της 
μητρικής γλώσσας αποτελεί δικαίωμα του 
πολίτη, και ότι, ως εκ τούτου, όλες οι 
δραστηριότητες που συνδέονται με μια 
ΕΠΠ μπορούν να διεξάγονται στη μητρική 
γλώσσα·

της ΕΕ, και ότι, ως εκ τούτου, η 
Πρωτοβουλία αυτή πρέπει να ενθαρρυνθεί, 
να βελτιωθεί και να υποστηριχθεί· ζητεί 
από την ΕΕ να διοργανώσει 
ενημερωτικές και προωθητικές 
εκστρατείες που θα καταστήσουν 
ευρύτερα γνωστή την πρωτοβουλία 
πολιτών στα μέσα ενημέρωσης και στο 
κοινό και θα προωθήσουν την ενεργό 
συμμετοχή του τελευταίου σε αυτήν, ενώ
υπογραμμίζει περαιτέρω ότι η χρήση της 
μητρικής γλώσσας αποτελεί δικαίωμα του 
πολίτη, και ότι, ως εκ τούτου, όλες οι 
δραστηριότητες που συνδέονται με μια 
ΕΠΠ μπορούν να διεξάγονται στη μητρική 
γλώσσα·

Or. nl

Τροπολογία 27
Andrej Plenković

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ζητεί από την Επιτροπή να αντλήσει 
διδάγματα από τις εθνικές εμπειρίες των 
πρωτοβουλιών πολιτών οι οποίες 
συνιστούν πραγματικές επιτυχίες·

Or. fr

Τροπολογία 28
Josep-Maria Terricabras
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1a. τονίζει περαιτέρω ότι η συμμετοχή 
των νέων ως πολιτών είναι θεμελιώδης 
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για το μέλλον όλων των δημοκρατιών και 
προτείνει να μειωθεί το ελάχιστο όριο 
ηλικίας όσον αφορά το δικαίωμα 
υποστήριξης μιας ΕΠΠ στα 16 έτη·

Or. en

Τροπολογία 29
Josep-Maria Terricabras
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1β. υπογραμμίζει τη σημασία της 
ευαισθητοποίησης του κοινού για την 
ΕΠΠ προκειμένου να αποτελέσει 
αποτελεσματικό μέσο δημοκρατικής 
συμμετοχής· εκφράζει τη θλίψη του για 
το γεγονός ότι είναι ελάχιστα γνωστό το 
εν λόγω μέσο στους ευρωπαίους πολίτες· 
ζητεί από την Επιτροπή να διεξαγάγει 
εκστρατεία στα μέσα ενημέρωσης για την 
αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης·

Or. en

Τροπολογία 30
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Κώστας Χρυσόγονος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να παρέχει όσο το 
δυνατόν περισσότερη καθοδήγηση -
κυρίως νομικής φύσεως – στους 
διοργανωτές των ΕΠΠ μέσω του κέντρου 
επαφής Europe Direct, ούτως ώστε να 
ενημερώνονται για τις διαθέσιμες 
δυνατότητες και να μην υποβάλλουν 

2. καλεί την Επιτροπή να παρέχει όσο το 
δυνατόν περισσότερη καθοδήγηση –
κυρίως νομικής φύσεως – στους 
διοργανωτές των ΕΠΠ μέσω του κέντρου 
επαφής Europe Direct, ούτως ώστε να 
ενημερώνονται για τις διαθέσιμες 
δυνατότητες και να μην υποβάλλουν 
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προτάσεις για ΕΠΠ που δεν γίνονται 
δεκτές διότι δεν καλύπτονται από τις 
αρμοδιότητες της Επιτροπής, ή να 
αναθέσει το καθήκον της παροχής 
συμβουλών σε άλλο ανεξάρτητο 
οργανισμό ή φορέα, ούτως ώστε να 
αποφευχθεί μια ενδεχόμενη σύγκρουση 
συμφερόντων εντός της ίδιας της 
Επιτροπής· λαμβάνει ωστόσο υπό 
σημείωση ότι, σύμφωνα με τη Συνθήκη 
της Λισαβόνας, τα θέματα που θίγονται 
μέσω των ΕΠΠ δεν μπορούν να 
αντιστοιχούν πλήρως στις αρμοδιότητες 
της Επιτροπής· εκφράζει επίσης την 
άποψη ότι καλό θα ήταν να δημιουργήσει 
η Επιτροπή γραφείο αφιερωμένο στις 
ΕΠΠ σε κάθε κράτος μέλος·

προτάσεις για ΕΠΠ που δεν γίνονται 
δεκτές διότι δεν καλύπτονται από τις 
αρμοδιότητες της Επιτροπής. Ενθαρρύνει 
την Επιτροπή να αξιολογήσει εάν είναι 
δυνατές λιγότερο περιοριστικές 
αποφάσεις σχετικά με τον νόμιμο έλεγχο 
μιας ΕΠΠ, υποστηρίζοντας έτσι τη 
συμμετοχή των πολιτών. Η νομική 
αξιολόγηση της Επιτροπής πρέπει να είναι 
συμβουλευτικής φύσης. Στην 
αναθεώρηση της ΕΠΠ πρέπει να 
καταργηθεί το άρθρο 4 παράγραφος 2 
στοιχείο β ώστε η πρόταση ΕΠΠ να 
πρέπει μόνο να ενστερνίζεται τις αξίες 
της Ένωσης και μην είναι καταχρηστική, 
ανούσια ή οχληρή προκειμένου να 
καταχωριστεί. Μετά τη λήψη νομικών 
συμβουλών από την Επιτροπή και από 
άλλες πηγές που επιθυμούν οι 
διοργανωτές να χρησιμοποιήσουν, οι 
διοργανωτές της ΕΠΠ μπορούν να 
αποφασίσουν εάν θα προβούν στην 
καταχώριση της ΕΠΠ·

Or. en

Τροπολογία 31
Raffaele Fitto

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να παρέχει όσο το 
δυνατόν περισσότερη καθοδήγηση -
κυρίως νομικής φύσεως – στους 
διοργανωτές των ΕΠΠ μέσω του κέντρου 
επαφής Europe Direct, ούτως ώστε να 
ενημερώνονται για τις διαθέσιμες 
δυνατότητες και να μην υποβάλλουν 
προτάσεις για ΕΠΠ που δεν γίνονται 
δεκτές διότι δεν καλύπτονται από τις 
αρμοδιότητες της Επιτροπής, ή να 
αναθέσει το καθήκον της παροχής 
συμβουλών σε άλλο ανεξάρτητο 

2. καλεί την Επιτροπή να παρέχει όσο το 
δυνατόν περισσότερη καθοδήγηση -
κυρίως νομικής φύσεως – στους 
διοργανωτές των ΕΠΠ μέσω του κέντρου 
επαφής Europe Direct, ούτως ώστε να 
ενημερώνονται για τις διαθέσιμες 
δυνατότητες και να μην υποβάλλουν 
προτάσεις για ΕΠΠ που δεν γίνονται 
δεκτές διότι δεν καλύπτονται από τις 
αρμοδιότητες της Επιτροπής, ή να 
αναθέσει το καθήκον της παροχής 
συμβουλών σε άλλο ανεξάρτητο 
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οργανισμό ή φορέα, ούτως ώστε να 
αποφευχθεί μια ενδεχόμενη σύγκρουση 
συμφερόντων εντός της ίδιας της 
Επιτροπής· λαμβάνει ωστόσο υπό 
σημείωση ότι, σύμφωνα με τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας, τα θέματα που θίγονται μέσω 
των ΕΠΠ δεν μπορούν να αντιστοιχούν 
πλήρως στις αρμοδιότητες της Επιτροπής· 
εκφράζει επίσης την άποψη ότι καλό θα 
ήταν να δημιουργήσει η Επιτροπή 
γραφείο αφιερωμένο στις ΕΠΠ σε κάθε 
κράτος μέλος·

οργανισμό ή φορέα, ούτως ώστε να 
αποφευχθεί μια ενδεχόμενη σύγκρουση 
συμφερόντων εντός της ίδιας της 
Επιτροπής· λαμβάνει ωστόσο υπό 
σημείωση ότι, σύμφωνα με τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας, τα θέματα που θίγονται μέσω 
των ΕΠΠ δεν μπορούν να αντιστοιχούν 
πλήρως στις αρμοδιότητες της Επιτροπής·

Or. it

Τροπολογία 32
Siôn Simon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να παρέχει όσο το 
δυνατόν περισσότερη καθοδήγηση -
κυρίως νομικής φύσεως – στους 
διοργανωτές των ΕΠΠ μέσω του κέντρου 
επαφής Europe Direct, ούτως ώστε να 
ενημερώνονται για τις διαθέσιμες 
δυνατότητες και να μην υποβάλλουν 
προτάσεις για ΕΠΠ που δεν γίνονται 
δεκτές διότι δεν καλύπτονται από τις 
αρμοδιότητες της Επιτροπής, ή να 
αναθέσει το καθήκον της παροχής 
συμβουλών σε άλλο ανεξάρτητο 
οργανισμό ή φορέα, ούτως ώστε να 
αποφευχθεί μια ενδεχόμενη σύγκρουση 
συμφερόντων εντός της ίδιας της 
Επιτροπής· λαμβάνει ωστόσο υπό 
σημείωση ότι, σύμφωνα με τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας, τα θέματα που θίγονται μέσω 
των ΕΠΠ δεν μπορούν να αντιστοιχούν 
πλήρως στις αρμοδιότητες της Επιτροπής· 
εκφράζει επίσης την άποψη ότι καλό θα 
ήταν να δημιουργήσει η Επιτροπή 
γραφείο αφιερωμένο στις ΕΠΠ σε κάθε 

2.  καλεί την Επιτροπή να παρέχει όσο το 
δυνατόν νωρίτερα κατάλληλη 
καθοδήγηση - κυρίως νομικής φύσεως –
στους διοργανωτές των ΕΠΠ μέσω του 
κέντρου επαφής Europe Direct, ούτως 
ώστε να ενημερώνονται για τις διαθέσιμες 
δυνατότητες και να μην υποβάλλουν 
προτάσεις για ΕΠΠ που δεν γίνονται 
δεκτές διότι δεν καλύπτονται από τις 
αρμοδιότητες της Επιτροπής, ή να 
αναθέσει το καθήκον της παροχής 
συμβουλών σε άλλο ανεξάρτητο 
οργανισμό ή φορέα, ούτως ώστε να 
αποφευχθεί μια ενδεχόμενη σύγκρουση 
συμφερόντων εντός της ίδιας της 
Επιτροπής· λαμβάνει ωστόσο υπό 
σημείωση ότι, σύμφωνα με τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας, τα θέματα που θίγονται μέσω 
των ΕΠΠ δεν μπορούν να αντιστοιχούν
πλήρως στις αρμοδιότητες της Επιτροπής·
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κράτος μέλος·

Or. en

Τροπολογία 33
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να παρέχει όσο το 
δυνατόν περισσότερη καθοδήγηση -
κυρίως νομικής φύσεως – στους 
διοργανωτές των ΕΠΠ μέσω του κέντρου 
επαφής Europe Direct, ούτως ώστε να 
ενημερώνονται για τις διαθέσιμες 
δυνατότητες και να μην υποβάλλουν 
προτάσεις για ΕΠΠ που δεν γίνονται 
δεκτές διότι δεν καλύπτονται από τις 
αρμοδιότητες της Επιτροπής, ή να 
αναθέσει το καθήκον της παροχής 
συμβουλών σε άλλο ανεξάρτητο 
οργανισμό ή φορέα, ούτως ώστε να 
αποφευχθεί μια ενδεχόμενη σύγκρουση 
συμφερόντων εντός της ίδιας της 
Επιτροπής· λαμβάνει ωστόσο υπό 
σημείωση ότι, σύμφωνα με τη Συνθήκη 
της Λισαβόνας, τα θέματα που θίγονται 
μέσω των ΕΠΠ δεν μπορούν να 
αντιστοιχούν πλήρως στις αρμοδιότητες 
της Επιτροπής· εκφράζει επίσης την 
άποψη ότι καλό θα ήταν να δημιουργήσει 
η Επιτροπή γραφείο αφιερωμένο στις ΕΠΠ 
σε κάθε κράτος μέλος·

2. καλεί την Επιτροπή να παρέχει 
ολοκληρωμένη καθοδήγηση - κυρίως 
νομικής φύσεως – στους διοργανωτές των 
ΕΠΠ μέσω του κέντρου επαφής Europe 
Direct, ούτως ώστε να ενημερώνονται για 
τις διαθέσιμες δυνατότητες και να μην 
υποβάλλουν προτάσεις για ΕΠΠ που δεν 
γίνονται δεκτές διότι εμφανώς δεν 
καλύπτονται από τις αρμοδιότητες της 
Επιτροπής· εκφράζει επίσης την άποψη ότι 
καλό θα ήταν να δημιουργήσει η Επιτροπή 
γραφείο αφιερωμένο στις ΕΠΠ στις 
αντιπροσωπείες της σε κάθε κράτος 
μέλος·

Or. de

Τροπολογία 34
Josep-Maria Terricabras
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να παρέχει όσο το 
δυνατόν περισσότερη καθοδήγηση -
κυρίως νομικής φύσεως – στους 
διοργανωτές των ΕΠΠ μέσω του κέντρου 
επαφής Europe Direct, ούτως ώστε να 
ενημερώνονται για τις διαθέσιμες 
δυνατότητες και να μην υποβάλλουν 
προτάσεις για ΕΠΠ που δεν γίνονται 
δεκτές διότι δεν καλύπτονται από τις 
αρμοδιότητες της Επιτροπής, ή να 
αναθέσει το καθήκον της παροχής 
συμβουλών σε άλλο ανεξάρτητο 
οργανισμό ή φορέα, ούτως ώστε να 
αποφευχθεί μια ενδεχόμενη σύγκρουση 
συμφερόντων εντός της ίδιας της 
Επιτροπής· λαμβάνει ωστόσο υπό 
σημείωση ότι, σύμφωνα με τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας, τα θέματα που θίγονται μέσω 
των ΕΠΠ δεν μπορούν να αντιστοιχούν 
πλήρως στις αρμοδιότητες της Επιτροπής· 
εκφράζει επίσης την άποψη ότι καλό θα 
ήταν να δημιουργήσει η Επιτροπή γραφείο 
αφιερωμένο στις ΕΠΠ σε κάθε κράτος 
μέλος·

2. καλεί την Επιτροπή να παρέχει όσο το 
δυνατόν περισσότερη καθοδήγηση –
κυρίως νομικής φύσεως – στους 
διοργανωτές των ΕΠΠ μέσω του κέντρου 
επαφής Europe Direct, ούτως ώστε να 
ενημερώνονται για τις διαθέσιμες 
δυνατότητες και να μην υποβάλλουν 
προτάσεις για ΕΠΠ που δεν γίνονται 
δεκτές διότι δεν συμμορφώνονται με τα 
κριτήρια του νόμιμου ελέγχου, ή να 
αναθέσει το καθήκον της παροχής 
συμβουλών σε άλλο ανεξάρτητο 
οργανισμό ή φορέα, ούτως ώστε να 
αποφευχθεί μια ενδεχόμενη σύγκρουση 
συμφερόντων εντός της ίδιας της 
Επιτροπής· λαμβάνει ωστόσο υπό 
σημείωση ότι, σύμφωνα με τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας, τα θέματα που θίγονται μέσω 
των ΕΠΠ δεν μπορούν να αντιστοιχούν 
πλήρως στις αρμοδιότητες της Επιτροπής· 
εκφράζει επίσης την άποψη ότι καλό θα 
ήταν να δημιουργήσει η Επιτροπή γραφείο 
αφιερωμένο στις ΕΠΠ σε κάθε κράτος 
μέλος·

Or. en

Τροπολογία 35
Charles Goerens, Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να παρέχει όσο το 
δυνατόν περισσότερη καθοδήγηση -
κυρίως νομικής φύσεως – στους 
διοργανωτές των ΕΠΠ μέσω του κέντρου 
επαφής Europe Direct, ούτως ώστε να 
ενημερώνονται για τις διαθέσιμες 

2. καλεί την Επιτροπή να παρέχει όσο το 
δυνατόν περισσότερη καθοδήγηση –
κυρίως νομικής φύσεως – στους 
διοργανωτές των ΕΠΠ μέσω του κέντρου 
επαφής Europe Direct, ούτως ώστε να 
ενημερώνονται για τις διαθέσιμες 
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δυνατότητες και να μην υποβάλλουν 
προτάσεις για ΕΠΠ που δεν γίνονται 
δεκτές διότι δεν καλύπτονται από τις 
αρμοδιότητες της Επιτροπής, ή να 
αναθέσει το καθήκον της παροχής 
συμβουλών σε άλλο ανεξάρτητο 
οργανισμό ή φορέα, ούτως ώστε να 
αποφευχθεί μια ενδεχόμενη σύγκρουση 
συμφερόντων εντός της ίδιας της 
Επιτροπής· λαμβάνει ωστόσο υπό 
σημείωση ότι, σύμφωνα με τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας, τα θέματα που θίγονται μέσω 
των ΕΠΠ δεν μπορούν να αντιστοιχούν 
πλήρως στις αρμοδιότητες της Επιτροπής· 
εκφράζει επίσης την άποψη ότι καλό θα 
ήταν να δημιουργήσει η Επιτροπή γραφείο 
αφιερωμένο στις ΕΠΠ σε κάθε κράτος 
μέλος·

δυνατότητες και να μην υποβάλλουν 
προτάσεις για ΕΠΠ που δεν γίνονται 
δεκτές διότι δεν καλύπτονται από το πεδίο
αρμοδιοτήτων της Επιτροπής, ή να 
αναθέσει το καθήκον της παροχής 
συμβουλών σε άλλο ανεξάρτητο 
οργανισμό ή φορέα, ούτως ώστε να 
αποφευχθεί μια ενδεχόμενη σύγκρουση 
συμφερόντων εντός της ίδιας της 
Επιτροπής· λαμβάνει ωστόσο υπό 
σημείωση ότι, σύμφωνα με τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας, τα θέματα που θίγονται μέσω 
των ΕΠΠ δεν μπορούν να αντιστοιχούν 
πλήρως στις αρμοδιότητες της Επιτροπής· 
εκφράζει επίσης την άποψη ότι καλό θα 
ήταν να δημιουργήσει η Επιτροπή γραφείο 
αφιερωμένο στις ΕΠΠ σε κάθε κράτος 
μέλος·

Or. en

Τροπολογία 36
Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να παρέχει όσο το 
δυνατόν περισσότερη καθοδήγηση -
κυρίως νομικής φύσεως – στους 
διοργανωτές των ΕΠΠ μέσω του κέντρου 
επαφής Europe Direct, ούτως ώστε να 
ενημερώνονται για τις διαθέσιμες 
δυνατότητες και να μην υποβάλλουν 
προτάσεις για ΕΠΠ που δεν γίνονται 
δεκτές διότι δεν καλύπτονται από τις 
αρμοδιότητες της Επιτροπής, ή να 
αναθέσει το καθήκον της παροχής 
συμβουλών σε άλλο ανεξάρτητο 
οργανισμό ή φορέα, ούτως ώστε να 
αποφευχθεί μια ενδεχόμενη σύγκρουση 
συμφερόντων εντός της ίδιας της 
Επιτροπής· λαμβάνει ωστόσο υπό 
σημείωση ότι, σύμφωνα με τη Συνθήκη της 

2. καλεί την Επιτροπή να παρέχει όσο το 
δυνατόν περισσότερη καθοδήγηση -
κυρίως νομικής φύσεως – στους 
διοργανωτές των ΕΠΠ μέσω του κέντρου 
επαφής Europe Direct, ούτως ώστε να 
ενημερώνονται για τις διαθέσιμες 
δυνατότητες και να μην υποβάλλουν 
προτάσεις για ΕΠΠ που δεν γίνονται 
δεκτές διότι δεν καλύπτονται από τις 
αρμοδιότητες της Επιτροπής, ή να 
αναθέσει το καθήκον της παροχής 
συμβουλών σε άλλο ανεξάρτητο 
οργανισμό ή φορέα, ούτως ώστε να 
αποφευχθεί μια ενδεχόμενη σύγκρουση 
συμφερόντων εντός της ίδιας της 
Επιτροπής· λαμβάνει ωστόσο υπό 
σημείωση ότι, σύμφωνα με τη Συνθήκη της 
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Λισαβόνας, τα θέματα που θίγονται μέσω 
των ΕΠΠ δεν μπορούν να αντιστοιχούν 
πλήρως στις αρμοδιότητες της Επιτροπής· 
εκφράζει επίσης την άποψη ότι καλό θα 
ήταν να δημιουργήσει η Επιτροπή γραφείο 
αφιερωμένο στις ΕΠΠ σε κάθε κράτος 
μέλος·

Λισαβόνας, τα θέματα που θίγονται μέσω 
των ΕΠΠ δεν μπορούν να αντιστοιχούν 
πλήρως στις αρμοδιότητες της Επιτροπής 
και ότι θα πρέπει να προβλέπεται η 
δυνατότητα υποβολής πρωτοβουλιών που 
αφορούν και το πρωτογενές δίκαιο της 
Ένωσης ή μη κανονιστικές πράξεις· 
εκφράζει επίσης την άποψη ότι καλό θα 
ήταν να δημιουργήσει η Επιτροπή γραφείο 
αφιερωμένο στις ΕΠΠ σε κάθε κράτος 
μέλος·

Or. es

Τροπολογία 37
Morten Messerschmidt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να παρέχει όσο το 
δυνατόν περισσότερη καθοδήγηση -
κυρίως νομικής φύσεως – στους 
διοργανωτές των ΕΠΠ μέσω του κέντρου 
επαφής Europe Direct, ούτως ώστε να 
ενημερώνονται για τις διαθέσιμες 
δυνατότητες και να μην υποβάλλουν 
προτάσεις για ΕΠΠ που δεν γίνονται 
δεκτές διότι δεν καλύπτονται από τις 
αρμοδιότητες της Επιτροπής, ή να 
αναθέσει το καθήκον της παροχής 
συμβουλών σε άλλο ανεξάρτητο 
οργανισμό ή φορέα, ούτως ώστε να 
αποφευχθεί μια ενδεχόμενη σύγκρουση 
συμφερόντων εντός της ίδιας της 
Επιτροπής· λαμβάνει ωστόσο υπό 
σημείωση ότι, σύμφωνα με τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας, τα θέματα που θίγονται μέσω 
των ΕΠΠ δεν μπορούν να αντιστοιχούν 
πλήρως στις αρμοδιότητες της Επιτροπής· 
εκφράζει επίσης την άποψη ότι καλό θα 
ήταν να δημιουργήσει η Επιτροπή 
γραφείο αφιερωμένο στις ΕΠΠ σε κάθε 

2. καλεί την Επιτροπή να παρέχει όσο το 
δυνατόν περισσότερη καθοδήγηση -
κυρίως νομικής φύσεως – στους 
διοργανωτές των ΕΠΠ μέσω του κέντρου 
επαφής Europe Direct, ούτως ώστε να 
ενημερώνονται για τις διαθέσιμες 
δυνατότητες και να μην υποβάλλουν 
προτάσεις για ΕΠΠ που δεν γίνονται 
δεκτές διότι δεν καλύπτονται από τις 
αρμοδιότητες της Επιτροπής, ή να 
αναθέσει το καθήκον της παροχής 
συμβουλών σε άλλο ανεξάρτητο 
οργανισμό ή φορέα, ούτως ώστε να 
αποφευχθεί μια ενδεχόμενη σύγκρουση 
συμφερόντων εντός της ίδιας της 
Επιτροπής· λαμβάνει ωστόσο υπό 
σημείωση ότι, σύμφωνα με τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας, τα θέματα που θίγονται μέσω 
των ΕΠΠ δεν μπορούν να αντιστοιχούν 
πλήρως στις αρμοδιότητες της Επιτροπής· 
εκφράζει επίσης την άποψη ότι καλό θα 
ήταν να αναθέσει η Επιτροπή σε καθεμία 
από τις μόνιμες αντιπροσωπείες της στα 
κράτη μέλη να παρέχουν πληροφορίες, 
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κράτος μέλος· συμβουλές και υποστήριξη προς τις 
πρωτοβουλίες πολιτών·

Or. fr

Τροπολογία 38
Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. ζητεί να κατοχυρωθεί η αρχή της 
ενότητας της ύλης στον κανονισμό 
προκειμένου να διασφαλίζεται η βούληση 
των πολιτών που συμμετέχουν σε μια 
πρωτοβουλία κατά το πρότυπο των 
συγγενών έννομων τάξεων·

Or. es

Τροπολογία 39
Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2β. ζητεί να οριστεί δημοσιονομικό και 
χρονικό πρακτικό όριο (η υποβολή 
πρωτοβουλιών για νομοθεσία που 
εγκρίθηκε πρόσφατα θα είναι αδύνατη)·

Or. es

Τροπολογία 40
Charles Goerens, Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. τονίζει, περαιτέρω, ότι ένα ειδικό 
γραφείο για την ΕΠΠ θα μπορούσε 
επίσης να συμβάλει στην αύξηση της 
ενημέρωσης του κοινού και των μέσων 
ενημέρωσης για την ΕΠΠ· συνεπώς, 
καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την 
ΕΠΠ ως επίσημο εργαλείο της ΕΕ 
προκειμένου να επιτύχει τον εν λόγω 
στόχο· υπογραμμίζει ότι το εν λόγω μέτρο 
μπορεί επίσης να οδηγήσει στο 
ενδεχόμενο οι πολίτες να ξεπεράσουν τη 
δυσπιστία τους όσον αφορά την παροχή 
των προσωπικών τους δεδομένων τα 
οποία είναι απαραίτητα για την 
υποστήριξη μιας ΕΠΠ·

Or. en

Τροπολογία 41
Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει την ανάγκη να παρασχεθούν 
λεπτομερέστερες κατευθυντήριες γραμμές 
σχετικά με την ερμηνεία των νομικών 
βάσεων και περισσότερες πληροφορίες για 
τις υποχρεώσεις προστασίας των 
δεδομένων σε κάθε κράτος μέλος όπου οι 
διοργανωτές πραγματοποιούν τις 
εκστρατείες τους, καθώς και με τη 
δυνατότητα των διοργανωτών να 
συνάπτουν ασφάλιση·

3. ζητεί να παρασχεθούν λεπτομερέστερες 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την 
ερμηνεία των νομικών βάσεων και 
περισσότερες πληροφορίες για τις 
υποχρεώσεις προστασίας των δεδομένων 
σε κάθε κράτος μέλος όπου οι διοργανωτές 
πραγματοποιούν τις εκστρατείες τους, 
καθώς και με τη δυνατότητα των 
διοργανωτών να συνάπτουν ασφάλιση·

Or. it

Τροπολογία 42
Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει την ανάγκη να παρασχεθούν 
λεπτομερέστερες κατευθυντήριες γραμμές
σχετικά με την ερμηνεία των νομικών 
βάσεων και περισσότερες πληροφορίες για 
τις υποχρεώσεις προστασίας των 
δεδομένων σε κάθε κράτος μέλος όπου οι 
διοργανωτές πραγματοποιούν τις 
εκστρατείες τους, καθώς και με τη 
δυνατότητα των διοργανωτών να 
συνάπτουν ασφάλιση·

3. τονίζει την ανάγκη να παρασχεθούν 
λεπτομερέστερες κατευθυντήριες γραμμές 
σχετικά με την ερμηνεία των νομικών 
βάσεων και περισσότερες πληροφορίες για 
τις υποχρεώσεις προστασίας των 
δεδομένων σε κάθε κράτος μέλος όπου οι 
διοργανωτές πραγματοποιούν τις 
εκστρατείες τους με στόχο να παρέχουν 
ασφάλεια δικαίου, καθώς και με τη 
δυνατότητα των διοργανωτών να 
συνάπτουν ασφάλιση·

Or. es

Τροπολογία 43
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Κώστας Χρυσόγονος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει την ανάγκη να παρασχεθούν 
λεπτομερέστερες κατευθυντήριες γραμμές 
σχετικά με την ερμηνεία των νομικών 
βάσεων και περισσότερες πληροφορίες για 
τις υποχρεώσεις προστασίας των 
δεδομένων σε κάθε κράτος μέλος όπου οι 
διοργανωτές πραγματοποιούν τις 
εκστρατείες τους, καθώς και με τη 
δυνατότητα των διοργανωτών να 
συνάπτουν ασφάλιση·

3. τονίζει την ανάγκη να παρασχεθούν 
λεπτομερέστερες κατευθυντήριες γραμμές 
σχετικά με την ερμηνεία των νομικών 
βάσεων και περισσότερες πληροφορίες για 
τις υποχρεώσεις προστασίας των 
δεδομένων σε κάθε κράτος μέλος όπου οι 
διοργανωτές πραγματοποιούν τις 
εκστρατείες τους, καθώς και με τη 
δυνατότητα των διοργανωτών να 
συνάπτουν ασφάλιση για ποσό το οποίο 
δεν θα αποκλείει τους πολίτες για 
οικονομικούς λόγους·

Or. en
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Τροπολογία 44
György Schöpflin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 – πρώτο εδάφιο (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

υποστηρίζει περαιτέρω την ενεργό 
συμμετοχή των πολιτών της ΕΕ στην 
κατάλληλη χρήση του μέσου αυτού για 
τον καθορισμό θεματολογίου· σημειώνει, 
ωστόσο, ότι η διαφάνεια και η λογοδοσία 
πρέπει να αποτελούν στόχο για όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη προκειμένου να 
διατηρηθεί η σαφήνεια των 
δραστηριοτήτων των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 45
Josep-Maria Terricabras
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. εκφράζει τις ανησυχίες του σχετικά 
με την πιθανή σύγκρουση συμφερόντων 
που εγκυμονεί το γεγονός ότι η ίδια η 
Επιτροπή φέρει την αποκλειστική 
αρμοδιότητα διεξαγωγής του αρχικού 
νόμιμου ελέγχου και ζητά η εν λόγω 
κατάσταση να αντιμετωπιστεί κατάλληλα 
στο μέλλον·

Or. en

Τροπολογία 46
Fabio Massimo Castaldo
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. θεωρεί ότι, όσον αφορά την 
αξιολόγηση της ορθότητας της νομικής 
βάσης των ΕΠΠ που έχουν υποβληθεί, 
πρέπει να καθοριστεί ένας ανεξάρτητος 
ρόλος με βάση το μοντέλο του συμβούλου 
ακροάσεων, ο οποίος να χρησιμοποιείται 
στους κανόνες ανταγωνισμού·

Or. it

Τροπολογία 47
Josep-Maria Terricabras
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3β. εκφράζει τη λύπη του για την 
απροθυμία της Επιτροπής να κηρυχθούν 
παραδεκτές προτεινόμενες πρωτοβουλίες 
πολιτών σε περιπτώσεις που οι πολίτες 
εκφράζουν την αντίθεσή τους στη 
διαπραγμάτευση διεθνούς συμφωνίας η 
οποία θα καταστεί η βάση για 
μεταγενέστερη νομική πράξη· ενθαρρύνει 
την Επιτροπή να αξιολογήσει εάν είναι 
δυνατές λιγότερο περιοριστικές 
αποφάσεις σχετικά με τον νόμιμο έλεγχο 
μιας ΕΠΠ·

Or. en

Τροπολογία 48
Josep-Maria Terricabras
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3γ. ζητεί από την Επιτροπή να επιτρέψει 
ΕΠΠ οι οποίες απαιτούν αναθεωρήσεις 
των Συνθηκών σύμφωνα με το άρθρο 48 
της ΣΛΕΕ και να συμπεριληφθεί ρητά η 
εν λόγω δυνατότητα στην πρότασή της 
για την αναθεώρηση του κανονισμού 
211/2011·

Or. en

Τροπολογία 49
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jo Leinen, Siôn Simon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4 του 
Κανονισμού 211/2011, εφόσον αρνηθεί 
την καταχώριση προτεινόμενης 
πρωτοβουλίας πολιτών, 'η Επιτροπή 
αναφέρει στους διοργανωτές τους λόγους 
της άρνησης καθώς και όλα τα πιθανά 
ένδικα και εξώδικα μέσα που τίθενται στη 
διάθεσή τους’· λαμβάνει υπό σημείωση, 
στο πλαίσιο αυτό, τα πολυάριθμα 
παράπονα διοργανωτών ότι δεν 
πληροφορήθηκαν λεπτομερείς και εκτενείς 
λόγους για την απόρριψη των ΕΠΠ τους, 
και καλεί την Επιτροπή να παρέχει όσο το 
δυνατόν περισσότερα στοιχεία εξηγώντας 
τους λόγους μιας απόρριψης και 
καθοδηγώντας τους διοργανωτές προς 
μια ενδεχόμενη λύση·

4. τονίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4 του 
Κανονισμού 211/2011, εφόσον αρνηθεί 
την καταχώριση προτεινόμενης 
πρωτοβουλίας πολιτών, «η Επιτροπή 
αναφέρει στους διοργανωτές τους λόγους 
της άρνησης καθώς και όλα τα πιθανά 
ένδικα και εξώδικα μέσα που τίθενται στη 
διάθεσή τους»· λαμβάνει υπό σημείωση, 
στο πλαίσιο αυτό, τα πολυάριθμα 
παράπονα διοργανωτών ότι δεν 
πληροφορήθηκαν λεπτομερείς και εκτενείς 
λόγους για την απόρριψη των ΕΠΠ τους·
καλεί την Επιτροπή να παρέχει αναλυτικά
στοιχεία εξηγώντας τους λόγους 
απόρριψης μιας πρωτοβουλίας πολιτών, 
σε περίπτωση που, κατά την άποψη των 
διοργανωτών, «εμφανώς δεν καλύπτεται 
από τις αρμοδιότητες της Επιτροπής», 
και να δώσει παράλληλα στους
διοργανωτές νομικές οδηγίες, βάσει των 
οποίων οι διοργανωτές θα μπορούν να 
αποφασίζουν εάν επιθυμούν να 
επεξεργαστούν την πρωτοβουλία πολιτών 
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τους και να την υποβάλουν εκ νέου σε 
τροποποιημένη μορφή·

Or. de

Τροπολογία 50
Morten Messerschmidt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4 του 
Κανονισμού 211/2011, εφόσον αρνηθεί 
την καταχώριση προτεινόμενης 
πρωτοβουλίας πολιτών, 'η Επιτροπή 
αναφέρει στους διοργανωτές τους λόγους 
της άρνησης καθώς και όλα τα πιθανά 
ένδικα και εξώδικα μέσα που τίθενται στη 
διάθεσή τους’· λαμβάνει υπό σημείωση, 
στο πλαίσιο αυτό, τα πολυάριθμα 
παράπονα διοργανωτών ότι δεν 
πληροφορήθηκαν λεπτομερείς και εκτενείς 
λόγους για την απόρριψη των ΕΠΠ τους, 
και καλεί την Επιτροπή να παρέχει όσο το 
δυνατόν περισσότερα στοιχεία εξηγώντας 
τους λόγους μιας απόρριψης και 
καθοδηγώντας τους διοργανωτές προς μια 
ενδεχόμενη λύση·

4. τονίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4 του 
Κανονισμού 211/2011, εφόσον αρνηθεί 
την καταχώριση προτεινόμενης 
πρωτοβουλίας πολιτών, «η Επιτροπή 
αναφέρει στους διοργανωτές τους λόγους 
της άρνησης καθώς και όλα τα πιθανά 
ένδικα και εξώδικα μέσα που τίθενται στη 
διάθεσή τους»· λαμβάνει υπό σημείωση, 
στο πλαίσιο αυτό, τα πολυάριθμα 
παράπονα διοργανωτών ότι δεν 
πληροφορήθηκαν λεπτομερείς και εκτενείς 
λόγους για την απόρριψη των ΕΠΠ τους, 
και καλεί την Επιτροπή να παρέχει όλα τα
στοιχεία που την οδήγησαν να λάβει την 
απόφασή της όσον αφορά το μη 
παραδεκτό των ΕΠΠ προκειμένου να 
είναι εφικτός ο νομικός έλεγχος της 
ισχύος τους και της απόλυτης 
αντικειμενικότητάς τους, και να 
καθοδηγήσει τους διοργανωτές προς μια 
ενδεχόμενη λύση·

Or. fr

Τροπολογία 51
György Schöpflin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4 του 
Κανονισμού 211/2011, εφόσον αρνηθεί 
την καταχώριση προτεινόμενης 
πρωτοβουλίας πολιτών, 'η Επιτροπή 
αναφέρει στους διοργανωτές τους λόγους 
της άρνησης καθώς και όλα τα πιθανά 
ένδικα και εξώδικα μέσα που τίθενται στη 
διάθεσή τους’· λαμβάνει υπό σημείωση, 
στο πλαίσιο αυτό, τα πολυάριθμα 
παράπονα διοργανωτών ότι δεν 
πληροφορήθηκαν λεπτομερείς και εκτενείς 
λόγους για την απόρριψη των ΕΠΠ τους, 
και καλεί την Επιτροπή να παρέχει όσο το 
δυνατόν περισσότερα στοιχεία εξηγώντας 
τους λόγους μιας απόρριψης και 
καθοδηγώντας τους διοργανωτές προς μια 
ενδεχόμενη λύση·

4. τονίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4 του 
Κανονισμού 211/2011, εφόσον αρνηθεί 
την καταχώριση προτεινόμενης 
πρωτοβουλίας πολιτών, «η Επιτροπή 
αναφέρει στους διοργανωτές τους λόγους 
της άρνησης καθώς και όλα τα πιθανά 
ένδικα και εξώδικα μέσα που τίθενται στη 
διάθεσή τους»· λαμβάνει υπό σημείωση, 
στο πλαίσιο αυτό, τα πολυάριθμα 
παράπονα διοργανωτών ότι δεν 
πληροφορήθηκαν λεπτομερείς και εκτενείς 
λόγους για την απόρριψη των ΕΠΠ τους, 
και καλεί την Επιτροπή να παρέχει όσο το 
δυνατόν περισσότερα στοιχεία εξηγώντας 
τους λόγους μιας απόρριψης και 
καθοδηγώντας τους διοργανωτές προς μια 
ενδεχόμενη λύση, και τονίζει ότι οι 
λεπτομερείς και εκτενείς λόγοι πρέπει να 
εξηγούνται εγγράφως και, στο όνομα της 
διαφάνειας, να καθίστανται πλήρως 
δημόσιοι·

Or. en

Τροπολογία 52
Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4 του 
Κανονισμού 211/2011, εφόσον αρνηθεί 
την καταχώριση προτεινόμενης 
πρωτοβουλίας πολιτών, 'η Επιτροπή 
αναφέρει στους διοργανωτές τους λόγους 
της άρνησης καθώς και όλα τα πιθανά 
ένδικα και εξώδικα μέσα που τίθενται στη 
διάθεσή τους’· λαμβάνει υπό σημείωση, 
στο πλαίσιο αυτό, τα πολυάριθμα 
παράπονα διοργανωτών ότι δεν 
πληροφορήθηκαν λεπτομερείς και εκτενείς 

4. τονίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4 του 
Κανονισμού 211/2011, εφόσον αρνηθεί 
την καταχώριση προτεινόμενης 
πρωτοβουλίας πολιτών, «η Επιτροπή 
αναφέρει στους διοργανωτές τους λόγους 
της άρνησης καθώς και όλα τα πιθανά 
ένδικα και εξώδικα μέσα που τίθενται στη 
διάθεσή τους»· λαμβάνει υπό σημείωση, 
στο πλαίσιο αυτό, τα πολυάριθμα 
παράπονα διοργανωτών ότι δεν 
πληροφορήθηκαν λεπτομερείς και εκτενείς 
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λόγους για την απόρριψη των ΕΠΠ τους, 
και καλεί την Επιτροπή να παρέχει όσο το 
δυνατόν περισσότερα στοιχεία εξηγώντας 
τους λόγους μιας απόρριψης και 
καθοδηγώντας τους διοργανωτές προς μια 
ενδεχόμενη λύση·

λόγους για την απόρριψη των ΕΠΠ τους, 
και καλεί την Επιτροπή να παρέχει όσο το 
δυνατόν περισσότερα στοιχεία εξηγώντας 
τους λόγους μιας απόρριψης και 
καθοδηγώντας τους διοργανωτές προς μια 
ενδεχόμενη λύση, περιορίζοντας όσο το 
δυνατόν περισσότερο τη διακριτική 
ευχέρεια της Επιτροπής, η οποία είναι 
κριτής και συμβαλλόμενο μέρος στη 
διαδικασία αξιολόγησης της αποδοχής 
μιας πρωτοβουλίας·

Or. es

Τροπολογία 53
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Κώστας Χρυσόγονος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4 του 
Κανονισμού 211/2011, εφόσον αρνηθεί 
την καταχώριση προτεινόμενης 
πρωτοβουλίας πολιτών, 'η Επιτροπή 
αναφέρει στους διοργανωτές τους λόγους 
της άρνησης καθώς και όλα τα πιθανά 
ένδικα και εξώδικα μέσα που τίθενται στη 
διάθεσή τους’· λαμβάνει υπό σημείωση, 
στο πλαίσιο αυτό, τα πολυάριθμα 
παράπονα διοργανωτών ότι δεν 
πληροφορήθηκαν λεπτομερείς και εκτενείς 
λόγους για την απόρριψη των ΕΠΠ τους, 
και καλεί την Επιτροπή να παρέχει όσο το 
δυνατόν περισσότερα στοιχεία εξηγώντας 
τους λόγους μιας απόρριψης και 
καθοδηγώντας τους διοργανωτές προς μια 
ενδεχόμενη λύση·

4. τονίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4 του 
Κανονισμού 211/2011, εφόσον αρνηθεί 
την καταχώριση προτεινόμενης 
πρωτοβουλίας πολιτών, «η Επιτροπή 
αναφέρει στους διοργανωτές τους λόγους 
της άρνησης καθώς και όλα τα πιθανά 
ένδικα και εξώδικα μέσα που τίθενται στη 
διάθεσή τους»· λαμβάνει υπό σημείωση, 
στο πλαίσιο αυτό, τα πολυάριθμα 
παράπονα διοργανωτών ότι δεν 
πληροφορήθηκαν λεπτομερείς και εκτενείς 
λόγους για την απόρριψη των ΕΠΠ τους, 
και καλεί την Επιτροπή να παρέχει όσο το 
δυνατόν περισσότερα στοιχεία εξηγώντας 
τους λόγους μιας απόρριψης και 
καθοδηγώντας τους διοργανωτές προς μια 
ενδεχόμενη λύση· τα εν λόγω στοιχεία και 
οι λόγοι που παρέχονται από την 
Επιτροπή πρέπει να είναι ορθοί, 
κατανοητοί και διαφανείς, με τρόπο ο 
οποίος θα διευκολύνει το έργο των 
υποστηρικτών, εάν κρίνεται απαραίτητο, 
ως προς τον εκ νέου σχεδιασμό και την 
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υποβολή των προτάσεών τους·

Or. en

Τροπολογία 54
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να εξετάζει τη 
δυνατότητα της καταχώρισης μέρους μιας 
πρωτοβουλίας όταν το σύνολο της ΕΠΠ 
δεν υπάγεται στις αρμοδιότητές της, και να 
υποδεικνύει στους διοργανωτές, κατά τη 
στιγμή της καταχώρισης, ποιο μέρος θα 
μπορούσαν να καταχωρίσουν·

5. καλεί την Επιτροπή να λαμβάνει υπόψη 
το ενδεχόμενο της καταχώρισης μέρους 
μιας πρωτοβουλίας όταν το σύνολο της 
ΕΠΠ δεν υπάγεται στις αρμοδιότητές της, 
και να υποδεικνύει στους διοργανωτές, 
κατά τη στιγμή της καταχώρισης, ποιο 
μέρος θα μπορούσαν να καταχωρίσουν·

Or. de

Τροπολογία 55
György Schöpflin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να εξετάζει τη 
δυνατότητα της καταχώρισης μέρους μιας 
πρωτοβουλίας όταν το σύνολο της ΕΠΠ 
δεν υπάγεται στις αρμοδιότητές της, και να 
υποδεικνύει στους διοργανωτές, κατά τη 
στιγμή της καταχώρισης, ποιο μέρος θα 
μπορούσαν να καταχωρίσουν·

5. καλεί την Επιτροπή να εξετάζει τη 
δυνατότητα της καταχώρισης μέρους μιας 
πρωτοβουλίας όταν το σύνολο της ΕΠΠ 
δεν υπάγεται στις αρμοδιότητές της, και να 
υποδεικνύει στους διοργανωτές, κατά τη 
στιγμή της καταχώρισης, ποιο μέρος θα 
μπορούσαν να καταχωρίσουν· και να 
ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
σχετικά με την απόφασή του για την 
καταχώριση·

Or. en
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Τροπολογία 56
Charles Goerens, Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να εξετάζει τη 
δυνατότητα της καταχώρισης μέρους μιας 
πρωτοβουλίας όταν το σύνολο της ΕΠΠ 
δεν υπάγεται στις αρμοδιότητές της, και 
να υποδεικνύει στους διοργανωτές, κατά 
τη στιγμή της καταχώρισης, ποιο μέρος θα 
μπορούσαν να καταχωρίσουν·

5. καλεί την Επιτροπή να εξετάζει τη 
δυνατότητα της καταχώρισης μέρους μιας 
πρωτοβουλίας όταν το σύνολο της ΕΠΠ 
δεν υπάγεται στο πεδίο αρμοδιοτήτων 
της, και να υποδεικνύει στους 
διοργανωτές, κατά τη στιγμή της 
καταχώρισης, ποιο μέρος θα μπορούσαν να 
καταχωρίσουν· καλεί την Επιτροπή να 
διερευνήσει τρόπους ανάθεσης των 
πρωτοβουλιών ή των μερών των 
πρωτοβουλιών που δεν εμπίπτουν στο 
πεδίο αρμοδιοτήτων της Επιτροπής στην 
αρμόδια αρχή, είτε σε εθνικό είτε σε 
περιφερειακό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 57
Siôn Simon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να εξετάζει τη 
δυνατότητα της καταχώρισης μέρους μιας 
πρωτοβουλίας όταν το σύνολο της ΕΠΠ 
δεν υπάγεται στις αρμοδιότητές της, και να 
υποδεικνύει στους διοργανωτές, κατά τη 
στιγμή της καταχώρισης, ποιο μέρος θα 
μπορούσαν να καταχωρίσουν·

5. καλεί την Επιτροπή να εξετάζει τη 
δυνατότητα της καταχώρισης μέρους μιας 
πρωτοβουλίας όταν το σύνολο της ΕΠΠ 
δεν υπάγεται στις αρμοδιότητές της, και να 
υποδεικνύει στους διοργανωτές, κατά τη 
στιγμή της καταχώρισης, ποιο μέρος θα 
μπορούσαν να καταχωρίσουν. 
Αναγνωρίζοντας ότι ο διάλογος και η 
διάδραση με τους διοργανωτές ΕΠΠ 
είναι ουσιώδη σε όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας·

Or. en



AM\1062038EL.doc 35/72 PE555.247v01-00

EL

Τροπολογία 58
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Κώστας Χρυσόγονος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. ζητεί από την Επιτροπή επίσης να 
καταχωρίσει προτάσεις ΕΠΠ που 
απαιτούν αναθεώρηση Συνθήκης ή 
ζητούν από την Επιτροπή να προτείνει 
αναθεώρηση Συνθήκης, επειδή οι εν λόγω 
προτάσεις ΕΠΠ θα ενέπιπταν στο πλαίσιο 
των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής ως 
προς την πρόταση αναθεώρησης 
Συνθήκης σύμφωνα με το άρθρο 48 
παράγραφος 2 της ΣΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 59
Siôn Simon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τον 
φιλικό προς τον χρήστη χαρακτήρα του 
λογισμικού της για την συγκέντρωση 
ηλεκτρονικών υπογραφών και να 
προσφέρει δωρεάν και σε μόνιμη βάση την 
χρήση των εξυπηρετητών της για την 
αποθήκευση ηλεκτρονικών υπογραφών·

6. καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τον 
φιλικό προς τον χρήστη χαρακτήρα του 
λογισμικού της για την συγκέντρωση 
ηλεκτρονικών υπογραφών, ιδίως για τα 
άτομα με αναπηρία, και να προσφέρει 
δωρεάν και σε μόνιμη βάση την χρήση των 
εξυπηρετητών της για την αποθήκευση 
ηλεκτρονικών υπογραφών με τη χρήση 
των υφιστάμενων προϋπολογισμών της 
ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 60
Josep-Maria Terricabras
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τον 
φιλικό προς τον χρήστη χαρακτήρα του 
λογισμικού της για την συγκέντρωση 
ηλεκτρονικών υπογραφών και να 
προσφέρει δωρεάν και σε μόνιμη βάση την 
χρήση των εξυπηρετητών της για την 
αποθήκευση ηλεκτρονικών υπογραφών·

6. καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τον 
φιλικό προς τον χρήστη χαρακτήρα του 
λογισμικού της για την συγκέντρωση 
ηλεκτρονικών υπογραφών, να το 
καταστήσει προσβάσιμο για άτομα με 
αναπηρίες και να προσφέρει δωρεάν και 
σε μόνιμη βάση την χρήση των 
εξυπηρετητών της για την αποθήκευση 
ηλεκτρονικών υπογραφών·

Or. en

Τροπολογία 61
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τον 
φιλικό προς τον χρήστη χαρακτήρα του 
λογισμικού της για την συγκέντρωση 
ηλεκτρονικών υπογραφών και να 
προσφέρει δωρεάν και σε μόνιμη βάση την 
χρήση των εξυπηρετητών της για την 
αποθήκευση ηλεκτρονικών υπογραφών·

6. καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τον 
φιλικό προς τον χρήστη χαρακτήρα και 
ιδίως την προσπελασιμότητα από τα 
άτομα με αναπηρία του λογισμικού της 
για την συγκέντρωση ηλεκτρονικών 
υπογραφών και να προσφέρει δωρεάν και 
σε μόνιμη βάση την χρήση των 
εξυπηρετητών της για την αποθήκευση 
ηλεκτρονικών υπογραφών·

Or. de

Τροπολογία 62
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Κώστας Χρυσόγονος
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τον 
φιλικό προς τον χρήστη χαρακτήρα του 
λογισμικού της για την συγκέντρωση 
ηλεκτρονικών υπογραφών και να 
προσφέρει δωρεάν και σε μόνιμη βάση την 
χρήση των εξυπηρετητών της για την 
αποθήκευση ηλεκτρονικών υπογραφών·

6. καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τον 
φιλικό προς τον χρήστη χαρακτήρα του 
λογισμικού της για την συγκέντρωση 
ηλεκτρονικών υπογραφών και να 
προσφέρει δωρεάν και σε μόνιμη βάση την 
χρήση των εξυπηρετητών της για την 
αποθήκευση ηλεκτρονικών υπογραφών και 
να τροποποιήσει το OCS ώστε οι 
διευθύνσεις email να είναι δυνατό να 
συγκεντρώνονται σε μη υποχρεωτική 
βάση στην ίδια οθόνη με τη φόρμα 
υποστήριξης, αλλά να αποθηκεύονται σε 
διαφορετική βάση δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 63
Josep-Maria Terricabras
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6a. υπογραμμίζει τη σημασία της 
τεχνολογίας ως μέσου για την ενθάρρυνση 
της συμμετοχής των πολιτών· τονίζει ότι 
η συγκέντρωση διευθύνσεων email θα 
επέτρεπε στους διοργανωτές ΕΠΠ να 
διατηρούν τους υπογράφοντες ενήμερους 
για την πρόοδο της ΕΠΠ που 
υπογράφουν· ζητεί από την Επιτροπή, 
επομένως, να τροποποιήσει το σύστημα 
ηλεκτρονικής συγκέντρωσης ώστε να 
επιτραπεί η συγκέντρωση διευθύνσεων 
email και να κοινοποιηθεί η εν λόγω 
πληροφορία στους διοργανωτές εάν οι 
πολίτες συναινέσουν προς τούτο·

Or. en
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Τροπολογία 64
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Siôn Simon, Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει 
την αυτόματη έναρξη της περιόδου 
συλλογής υπογραφών αμέσως μετά από 
την καταχώριση μιας ΕΠΠ και να 
επιτρέψει στους διοργανωτές να 
αποφασίσουν οι ίδιοι πότε αρχίζει αυτή η 
συλλογή·

7. ζητεί την κατάργηση της αυτόματης 
έναρξης της δωδεκάμηνης προθεσμίας 
για τη συλλογή των δηλώσεων 
υποστήριξης μετά την καταχώριση μιας 
πρωτοβουλίας πολιτών, ούτως ώστε οι
διοργανωτές της να μπορούν να 
αποφασίζουν οι ίδιοι από πότε επιθυμούν 
να ξεκινήσουν τη συλλογή των δηλώσεων 
υποστήριξης·

Or. de

Τροπολογία 65
Claudia Tapardel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει 
την αυτόματη έναρξη της περιόδου 
συλλογής υπογραφών αμέσως μετά από 
την καταχώριση μιας ΕΠΠ και να 
επιτρέψει στους διοργανωτές να 
αποφασίσουν οι ίδιοι πότε αρχίζει αυτή η 
συλλογή·

7. καλεί την Επιτροπή να εξετάζει τη 
δυνατότητα καταχώρισης μέρους μιας 
πρωτοβουλίας όταν το σύνολο της ΕΠΠ 
δεν εμπίπτει πλήρως στο πεδίο 
αρμοδιοτήτων της, και να ενημερώνει 
τους διοργανωτές, κατά τη στιγμή της 
καταχώρισης, ποιο μέρος θα μπορούσε να 
καταχωριστεί εντός προβλεπόμενης 
προθεσμίας μέγιστης διάρκειας έξι 
μηνών·

Or. ro
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Τροπολογία 66
Ramón Jáuregui Atondo, Enrique Guerrero Salom

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. καλεί την Επιτροπή να προβεί στις 
αναγκαίες αλλαγές ώστε να σταματήσει ο 
αποκλεισμός ορισμένων ομάδων πολιτών, 
όπως π.χ. των τυφλών και των κατοίκων 
εξωτερικού, από την άσκηση του 
δικαιώματός τους να στηρίζουν 
πρωτοβουλίες πολιτών, καθώς ο 
αποκλεισμός αυτός περιορίζει την 
ισότητα μεταξύ των πολιτών·

Or. es

Τροπολογία 67
Charles Goerens, Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει εάν 
θα μπορούσε ένα συγκεκριμένο χρονικό 
όριο για την υποβολή μιας επιτυχούς 
πρωτοβουλίας η οποία έχει συγκεντρώσει 
τον απαιτούμενο αριθμό υπογραφών να 
αποτελέσει οδηγό τόσο για τους 
διοργανωτές όσο και για την Επιτροπή·

Or. en

Τροπολογία 68
Aldo Patriciello

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. χαιρετίζει την πρόταση της Οικονομικής 
και Κοινωνικής Επιτροπής να παρέχει 
δωρεάν μεταφράσεις των κειμένων των 
ΕΠΠ για να μειωθεί το κόστος της 
διοργάνωσης μιας ΕΠΠ, και την καλεί να 
δημιουργήσει το απαραίτητο λειτουργικό 
πλαίσιο·

8. χαιρετίζει θερμά την πρόταση της 
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής να 
παρέχει δωρεάν μεταφράσεις των κειμένων 
των ΕΠΠ για να μειωθεί το κόστος της 
διοργάνωσης μιας ΕΠΠ, και την καλεί να 
δημιουργήσει το απαραίτητο λειτουργικό 
πλαίσιο·

Or. it

Τροπολογία 69
Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. καλεί την Επιτροπή να παράσχει 
αποζημίωση σε όλα τα μέλη της 
επιτροπής προώθησης ΕΠΠ, ώστε να 
διασφαλιστεί η συμμετοχή τους στην 
ακρόαση ενώπιον του Κοινοβουλίου·

Or. it

Τροπολογία 70
Josep-Maria Terricabras
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. θεωρεί υπερβολικά περίπλοκη την 
απαίτηση προς τους διοργανωτές να 
παρέχουν διαφορετικά προσωπικά 
δεδομένα προς υποστήριξη των ΕΠΠ στα 
28 κράτη μέλη, όπως προβλέπεται στον 
κανονισμό 211/2011 βάσει των διαφόρων 

9. θεωρεί υπερβολικά περίπλοκη την 
απαίτηση προς τους διοργανωτές να 
παρέχουν διαφορετικά προσωπικά 
δεδομένα προς υποστήριξη των ΕΠΠ στα 
28 κράτη μέλη, όπως προβλέπεται στον 
κανονισμό 211/2011 βάσει των διαφόρων 
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εθνικών διατάξεων, και προτείνει να 
εξεταστεί το ενδεχόμενο της θέσπισης μιας 
ψηφιακής ιδιότητας του πολίτη της ΕΕ· 
ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να 
ερευνήσει το θέμα αυτό στο πλαίσιο του 
ψηφιακού της θεματολογίου·

εθνικών διατάξεων· ζητεί από την 
Επιτροπή, επομένως, να ενθαρρύνει τα 
κράτη μέλη να μειώσουν τις απαιτήσεις 
περί δεδομένων και να καταργήσουν τις 
απαιτήσεις περί αριθμού ταυτότητας 
εκτός από κράτη μέλη τα οποία τα 
χρειάζονται απαραιτήτως προκειμένου να 
επαληθεύσουν τις υπογραφές· προτείνει 
περαιτέρω να εξεταστεί το ενδεχόμενο της 
θέσπισης μιας ψηφιακής ιδιότητας του 
πολίτη της ΕΕ· ζητεί, ως εκ τούτου, από 
την Επιτροπή να ερευνήσει το θέμα αυτό 
στο πλαίσιο του ψηφιακού της 
θεματολογίου·

Or. en

Τροπολογία 71
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Siôn Simon, Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. θεωρεί υπερβολικά περίπλοκη την 
απαίτηση προς τους διοργανωτές να 
παρέχουν διαφορετικά προσωπικά 
δεδομένα προς υποστήριξη των ΕΠΠ στα 
28 κράτη μέλη, όπως προβλέπεται στον 
κανονισμό 211/2011 βάσει των διαφόρων 
εθνικών διατάξεων, και προτείνει να 
εξεταστεί το ενδεχόμενο της θέσπισης 
μιας ψηφιακής ιδιότητας του πολίτη της 
ΕΕ· ζητεί, ως εκ τούτου, από την 
Επιτροπή να ερευνήσει το θέμα αυτό στο 
πλαίσιο του ψηφιακού της θεματολογίου·

9. θεωρεί υπερβολικά περίπλοκη την 
απαίτηση προς τους διοργανωτές να 
παρέχουν διαφορετικά προσωπικά 
δεδομένα προς υποστήριξη των ΕΠΠ στα 
28 κράτη μέλη, όπως προβλέπεται στον 
κανονισμό 211/2011 βάσει των διαφόρων 
εθνικών διατάξεων, και ζητεί να 
καθιερωθεί μια ενιαία διαδικασία για την 
υποβολή των δηλώσεων υποστήριξης· 
ζητεί, ως εκ τούτου, επιτακτικά από τα 
κράτη μέλη να μην επιβάλλουν την 
προσκόμιση αριθμών ταυτότητας ως 
προϋπόθεση για την υποβολή δήλωσης 
υποστήριξης, διότι αφενός αποτελούν 
εντελώς άσκοπο γραφειοκρατικό εμπόδιο 
κατά τη συλλογή των δηλώσεων 
υποστήριξης και αφετέρου δεν είναι 
αναγκαίες για τον έλεγχο της ταυτότητας 
του υπογράφοντος·

Or. de
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Τροπολογία 72
Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. θεωρεί υπερβολικά περίπλοκη την 
απαίτηση προς τους διοργανωτές να 
παρέχουν διαφορετικά προσωπικά 
δεδομένα προς υποστήριξη των ΕΠΠ στα
28 κράτη μέλη, όπως προβλέπεται στον 
κανονισμό 211/2011 βάσει των διαφόρων 
εθνικών διατάξεων, και προτείνει να 
εξεταστεί το ενδεχόμενο της θέσπισης μιας 
ψηφιακής ιδιότητας του πολίτη της ΕΕ· 
ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να 
ερευνήσει το θέμα αυτό στο πλαίσιο του 
ψηφιακού της θεματολογίου·

9. θεωρεί υπερβολικά περίπλοκη την 
απαίτηση προς τους διοργανωτές να 
παρέχουν διαφορετικά προσωπικά 
δεδομένα προς υποστήριξη των ΕΠΠ στα 
28 κράτη μέλη, όπως προβλέπεται στον 
κανονισμό 211/2011 βάσει των διαφόρων 
εθνικών διατάξεων, και προτείνει να 
εξεταστεί το ενδεχόμενο της θέσπισης μιας 
ψηφιακής ιδιότητας του πολίτη της ΕΕ και 
έως τότε, συνιστά να υπάρξει μια 
ενδιάμεση λύση μέχρι τη δημιουργία της 
ιδιότητας αυτής με στόχο να επιλυθούν 
τα υφιστάμενα προβλήματα που
προκύπτουν από αυτήν την πολλαπλή 
καταχώριση· ζητεί, ως εκ τούτου, από την 
Επιτροπή να ερευνήσει το θέμα αυτό στο 
πλαίσιο του ψηφιακού της θεματολογίου·

Or. es

Τροπολογία 73
Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. θεωρεί υπερβολικά περίπλοκη την 
απαίτηση προς τους διοργανωτές να 
παρέχουν διαφορετικά προσωπικά 
δεδομένα προς υποστήριξη των ΕΠΠ στα 
28 κράτη μέλη, όπως προβλέπεται στον 
κανονισμό 211/2011 βάσει των διαφόρων 
εθνικών διατάξεων, και προτείνει να 
εξεταστεί το ενδεχόμενο της θέσπισης μιας 

9. θεωρεί υπερβολικά περίπλοκη την 
απαίτηση προς τους διοργανωτές να 
παρέχουν διαφορετικά προσωπικά 
δεδομένα προς υποστήριξη των ΕΠΠ στα 
28 κράτη μέλη, όπως προβλέπεται στον 
κανονισμό 211/2011 βάσει των διαφόρων 
εθνικών διατάξεων, και προτείνει να 
εξεταστεί το ενδεχόμενο της θέσπισης μιας 
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ψηφιακής ιδιότητας του πολίτη της ΕΕ· 
ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να 
ερευνήσει το θέμα αυτό στο πλαίσιο του 
ψηφιακού της θεματολογίου·

ψηφιακής ιδιότητας του πολίτη της ΕΕ· 
ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να 
ερευνήσει το θέμα αυτό στο πλαίσιο του 
ψηφιακού της θεματολογίου· επισημαίνει, 
στο μεταξύ, την ανάγκη παρέμβασης 
μέσω τροποποίησης του παραρτήματος 
ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011, 
ώστε να καταστεί ομοιόμορφος ο 
χαρακτήρας των δεδομένων που 
συλλέγονται στα διάφορα κράτη μέλη για 
τις δηλώσεις υποστήριξης·

Or. it

Τροπολογία 74
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Κώστας Χρυσόγονος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. θεωρεί υπερβολικά περίπλοκη την 
απαίτηση προς τους διοργανωτές να 
παρέχουν διαφορετικά προσωπικά 
δεδομένα προς υποστήριξη των ΕΠΠ στα 
28 κράτη μέλη, όπως προβλέπεται στον 
κανονισμό 211/2011 βάσει των διαφόρων 
εθνικών διατάξεων, και προτείνει να 
εξεταστεί το ενδεχόμενο της θέσπισης μιας 
ψηφιακής ιδιότητας του πολίτη της ΕΕ· 
ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να 
ερευνήσει το θέμα αυτό στο πλαίσιο του 
ψηφιακού της θεματολογίου·

9. θεωρεί υπερβολικά περίπλοκη την 
απαίτηση προς τους διοργανωτές να 
παρέχουν διαφορετικά προσωπικά 
δεδομένα προς υποστήριξη των ΕΠΠ στα 
28 κράτη μέλη, όπως προβλέπεται στον 
κανονισμό 211/2011 βάσει των διαφόρων 
εθνικών διατάξεων, και προτείνει να 
εξεταστεί το ενδεχόμενο της θέσπισης μιας 
ψηφιακής ιδιότητας του πολίτη της ΕΕ· 
ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να 
ερευνήσει το θέμα αυτό στο πλαίσιο του 
ψηφιακού της θεματολογίου· επίσης 
ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
διαπραγματευθεί περαιτέρω με τα κράτη 
μέλη προκειμένου να επιτύχει 
περισσότερο φιλικές προς τον χρήστη 
απαιτήσεις, όσον αφορά αριθμούς και 
ποικιλία προσωπικών δεδομένων· 
υπενθυμίζει ότι η ΕΠΠ αφορά τη 
συμμετοχή και τον καθορισμό 
θεματολογίου και όχι δεσμευτικές 
προτάσεις και ότι οι απαιτήσεις πρέπει 
αντίστοιχα να είναι συνετές και καλά 
ισορροπημένες· καλεί την Επιτροπή να 
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ζητεί από όλα τα κράτη μέλη να 
καταργήσουν τις απαιτήσεις περί αριθμού 
ταυτότητας, δεχόμενη για μια μεταβατική 
περίοδο τις εξαιρέσεις των δύο χωρών οι 
οποίες απαραιτήτως τις χρειάζονται για 
την επαλήθευση υπογραφών.

Or. en

Τροπολογία 75
György Schöpflin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. θεωρεί υπερβολικά περίπλοκη την 
απαίτηση προς τους διοργανωτές να 
παρέχουν διαφορετικά προσωπικά 
δεδομένα προς υποστήριξη των ΕΠΠ στα 
28 κράτη μέλη, όπως προβλέπεται στον 
κανονισμό 211/2011 βάσει των διαφόρων 
εθνικών διατάξεων, και προτείνει να 
εξεταστεί το ενδεχόμενο της θέσπισης μιας 
ψηφιακής ιδιότητας του πολίτη της ΕΕ· 
ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να 
ερευνήσει το θέμα αυτό στο πλαίσιο του 
ψηφιακού της θεματολογίου·

9. θεωρεί υπερβολικά περίπλοκη την 
απαίτηση προς τους διοργανωτές να 
παρέχουν διαφορετικά προσωπικά 
δεδομένα προς υποστήριξη των ΕΠΠ στα 
28 κράτη μέλη, όπως προβλέπεται στον 
κανονισμό 211/2011 βάσει των διαφόρων 
εθνικών διατάξεων, και προτείνει να 
εξεταστεί το ενδεχόμενο της θέσπισης μιας 
ψηφιακής ιδιότητας του πολίτη της ΕΕ· 
ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να 
ερευνήσει το θέμα αυτό στο πλαίσιο του 
ψηφιακού της θεματολογίου ως θέμα 
επείγοντος χαρακτήρα·

Or. en

Τροπολογία 76
Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. εξετάζει το ενδεχόμενο να προτείνει 
στα κράτη μέλη να μειώσουν το όριο 
ηλικίας για τη συμμετοχή στην 
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πρωτοβουλία από τα 18 στα 16 έτη·

Or. es

Τροπολογία 77
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Siôn Simon, Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. ζητεί να τροποποιηθούν οι απαιτήσεις 
όσον αφορά τους υπογράφοντες σύμφωνα 
με το άρθρο 3 παράγραφος 4 και να μην 
συνδέεται το κατώτατο όριο ηλικίας για 
την υποστήριξη μιας πρωτοβουλίας 
πολιτών με το ενεργητικό εκλογικό 
δικαίωμα στις εκλογές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου αλλά να καθοριστεί σε 
ολόκληρη την Ένωση στα 16 έτη, ώστε 
να δοθεί στους νέους η δυνατότητα να 
συμμετέχουν ενεργά στην περαιτέρω 
διαμόρφωση του ευρωπαϊκού 
εγχειρήματος·

Or. de

Τροπολογία 78
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Κώστας Χρυσόγονος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9a. καλεί την Επιτροπή να ζητήσει από 
τα κράτη μέλη να μειώσουν το ηλικιακό 
όριο υποστήριξης μιας ΕΠΠ στα 16 έτη, 
όπως προσφάτως πραγματοποιήθηκε διά 
νόμου στην Αυστρία.

Or. en
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Τροπολογία 79
Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9β. θεωρεί ότι η συμμετοχή σε μια 
πρωτοβουλία πολιτών δεν πρέπει να 
περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο 
στους υπηκόους ενός κράτους μέλους, 
αλλά πρέπει να περιλαμβάνει και όσους 
κατοικούν μόνιμα πάνω από 5 έτη σε ένα 
κράτος μέλος·

Or. es

Τροπολογία 80
Josep-Maria Terricabras
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. αναγνωρίζει το λεπτό πρόβλημα της 
προσωπικής ευθύνης των διοργανωτών 
όσον αφορά την προστασία των δεδομένων 
όταν συγκεντρώνουν τα προσωπικά 
δεδομένα των υπογραφόντων, και 
προτείνει να περιοριστεί το φάσμα των 
απαιτούμενων δεδομένων, ή να διευρυνθεί 
η ευθύνη στους εθελοντές συμμετέχοντες 
στην εκστρατεία, και να τροποποιηθεί το 
κείμενο του άρθρου 13 του κανονισμού 
211/2011, σχετικά με την ευθύνη, ούτως 
ώστε να καταστεί σαφές ότι η προσωπική 
ευθύνη δεν είναι απεριόριστη· προτείνει, 
για την επίτευξη του σκοπού αυτού, να 
αντληθεί έμπνευση από το άρθρο 3 της 
Οδηγίας 2008/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

10. αναγνωρίζει το λεπτό πρόβλημα της 
προσωπικής ευθύνης των διοργανωτών 
όσον αφορά την προστασία των δεδομένων 
όταν συγκεντρώνουν τα προσωπικά 
δεδομένα των υπογραφόντων, και 
προτείνει να περιοριστεί το φάσμα των 
απαιτούμενων δεδομένων και να 
δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό νομικό 
καθεστώς για την επιτροπή πολιτών·
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19ης Νοεμβρίου 2008 σχετικά με την 
προστασία του περιβάλλοντος μέσω του 
ποινικού δικαίου, με σκοπό να καταστεί 
σαφές ότι διοργανωτές είναι υπεύθυνοι 
για μια πράξη «εφόσον είναι παράνομη 
και είναι εσκεμμένη ή οφείλεται σε βαριά 
αμέλεια»·

Or. en

Τροπολογία 81
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. αναγνωρίζει το λεπτό πρόβλημα της 
προσωπικής ευθύνης των διοργανωτών 
όσον αφορά την προστασία των δεδομένων 
όταν συγκεντρώνουν τα προσωπικά 
δεδομένα των υπογραφόντων, και 
προτείνει να περιοριστεί το φάσμα των 
απαιτούμενων δεδομένων, ή να διευρυνθεί 
η ευθύνη στους εθελοντές συμμετέχοντες 
στην εκστρατεία, και να τροποποιηθεί το 
κείμενο του άρθρου 13 του κανονισμού 
211/2011, σχετικά με την ευθύνη, ούτως 
ώστε να καταστεί σαφές ότι η προσωπική 
ευθύνη δεν είναι απεριόριστη· προτείνει, 
για την επίτευξη του σκοπού αυτού, να 
αντληθεί έμπνευση από το άρθρο 3 της 
Οδηγίας 2008/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
19ης Νοεμβρίου 2008 σχετικά με την 
προστασία του περιβάλλοντος μέσω του 
ποινικού δικαίου, με σκοπό να καταστεί 
σαφές ότι διοργανωτές είναι υπεύθυνοι για 
μια πράξη «εφόσον είναι παράνομη και 
είναι εσκεμμένη ή οφείλεται σε βαριά 
αμέλεια»·

10. αναγνωρίζει το λεπτό πρόβλημα της 
προσωπικής ευθύνης των διοργανωτών 
όσον αφορά την προστασία των δεδομένων 
όταν συγκεντρώνουν τα προσωπικά 
δεδομένα των υπογραφόντων, και 
προτείνει να περιοριστεί το φάσμα των 
απαιτούμενων δεδομένων, και να 
τροποποιηθεί το κείμενο του άρθρου 13 
του κανονισμού 211/2011, σχετικά με την 
ευθύνη, ούτως ώστε να καταστεί σαφές ότι 
η προσωπική ευθύνη δεν είναι 
απεριόριστη· προτείνει, για την επίτευξη 
του σκοπού αυτού, να μπορούν οι 
επιτροπές πολιτών να αποκτούν νομική 
προσωπικότητα και να αντληθεί έμπνευση 
από το άρθρο 3 της Οδηγίας 2008/99/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 
σχετικά με την προστασία του 
περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου, 
με σκοπό να καταστεί σαφές ότι 
διοργανωτές είναι υπεύθυνοι για μια πράξη 
«εφόσον είναι παράνομη και είναι 
εσκεμμένη ή οφείλεται σε βαριά αμέλεια»·

Or. de
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Τροπολογία 82
Kazimierz Michał Ujazdowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. αναγνωρίζει το λεπτό πρόβλημα της 
προσωπικής ευθύνης των διοργανωτών 
όσον αφορά την προστασία των δεδομένων 
όταν συγκεντρώνουν τα προσωπικά 
δεδομένα των υπογραφόντων, και 
προτείνει να περιοριστεί το φάσμα των 
απαιτούμενων δεδομένων, ή να διευρυνθεί 
η ευθύνη στους εθελοντές συμμετέχοντες 
στην εκστρατεία, και να τροποποιηθεί το 
κείμενο του άρθρου 13 του κανονισμού 
211/2011, σχετικά με την ευθύνη, ούτως 
ώστε να καταστεί σαφές ότι η προσωπική 
ευθύνη δεν είναι απεριόριστη· προτείνει, 
για την επίτευξη του σκοπού αυτού, να 
αντληθεί έμπνευση από το άρθρο 3 της 
Οδηγίας 2008/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
19ης Νοεμβρίου 2008  σχετικά με την 
προστασία του περιβάλλοντος μέσω του 
ποινικού δικαίου, με σκοπό να καταστεί 
σαφές ότι διοργανωτές είναι υπεύθυνοι για 
μια πράξη «εφόσον είναι παράνομη και 
είναι εσκεμμένη ή οφείλεται σε βαριά 
αμέλεια»·

10. αναγνωρίζει το λεπτό πρόβλημα της 
προσωπικής ευθύνης των διοργανωτών 
όσον αφορά την προστασία των δεδομένων 
όταν συγκεντρώνουν τα προσωπικά 
δεδομένα των υπογραφόντων, και 
προτείνει να περιοριστεί το φάσμα των 
απαιτούμενων δεδομένων και να 
τροποποιηθεί το κείμενο του άρθρου 13 
του κανονισμού 211/2011, σχετικά με την 
ευθύνη, ούτως ώστε να καταστεί σαφές ότι 
η προσωπική ευθύνη δεν είναι 
απεριόριστη· προτείνει, για την επίτευξη 
του σκοπού αυτού, να αντληθεί έμπνευση 
από το άρθρο 3 της Οδηγίας 2008/99/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008  
σχετικά με την προστασία του 
περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου, 
με σκοπό να καταστεί σαφές ότι 
διοργανωτές είναι υπεύθυνοι για μια πράξη 
«εφόσον είναι παράνομη και είναι 
εσκεμμένη ή οφείλεται σε βαριά αμέλεια»·

Or. pl

Τροπολογία 83
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. προτείνει η περίοδος που έχουν στη 
διάθεσή τους τα κράτη μέλη για την 
πιστοποίηση του συστήματος 

διαγράφεται
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ηλεκτρονικών υπογραφών να παραταθεί 
σε δύο μήνες (αντί του ενός) και η 
περίοδος συλλογής δηλώσεων 
υποστήριξης για τους διοργανωτές σε 18 
μήνες (αντί 12)·

Or. de

Τροπολογία 84
Claudia Tapardel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. προτείνει η περίοδος που έχουν στη 
διάθεσή τους τα κράτη μέλη για την 
πιστοποίηση του συστήματος 
ηλεκτρονικών υπογραφών να παραταθεί σε 
δύο μήνες (αντί του ενός) και η περίοδος 
συλλογής δηλώσεων υποστήριξης για τους 
διοργανωτές σε 18 μήνες (αντί 12)·

11. προτείνει η περίοδος που έχουν στη 
διάθεσή τους τα κράτη μέλη για την 
πιστοποίηση του συστήματος 
ηλεκτρονικών υπογραφών να παραταθεί σε 
τρεις μήνες (αντί του ενός) και η περίοδος 
συλλογής δηλώσεων υποστήριξης για τους 
διοργανωτές σε 18 μήνες (αντί 12)·

Or. ro

Τροπολογία 85
Josep-Maria Terricabras
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί τα κράτη μέλη να κρατήσουν 
ευέλικτη στάση κατά τον έλεγχο όταν 
λαμβάνουν δηλώσεις υποστήριξης για μια 
ΕΠΠ για την οποία ο αριθμός των 
υπογραφών υπερβαίνει μόλις το 
ενδεικτικό όριο του εκατομμυρίου, ούτως 
ώστε να γίνει δεκτή η υποβολή της·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 86
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί τα κράτη μέλη να κρατήσουν 
ευέλικτη στάση κατά τον έλεγχο όταν 
λαμβάνουν δηλώσεις υποστήριξης για μια 
ΕΠΠ για την οποία ο αριθμός των 
υπογραφών υπερβαίνει μόλις το 
ενδεικτικό όριο του εκατομμυρίου, ούτως 
ώστε να γίνει δεκτή η υποβολή της·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 87
György Schöpflin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί τα κράτη μέλη να κρατήσουν 
ευέλικτη στάση κατά τον έλεγχο όταν 
λαμβάνουν δηλώσεις υποστήριξης για μια 
ΕΠΠ για την οποία ο αριθμός των 
υπογραφών υπερβαίνει μόλις το 
ενδεικτικό όριο του εκατομμυρίου, ούτως 
ώστε να γίνει δεκτή η υποβολή της·

12. ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να επιτύχουν περισσότερο 
φιλικές προς τον χρήστη και 
εναρμονισμένες απαιτήσεις όσον αφορά 
τη συλλογή δεδομένων· 

Or. en

Τροπολογία 88
Siôn Simon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί τα κράτη μέλη να κρατήσουν 
ευέλικτη στάση κατά τον έλεγχο όταν 
λαμβάνουν δηλώσεις υποστήριξης για μια 
ΕΠΠ για την οποία ο αριθμός των 
υπογραφών υπερβαίνει μόλις το ενδεικτικό 
όριο του εκατομμυρίου, ούτως ώστε να 
γίνει δεκτή η υποβολή της·

12. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
κρατήσουν ευέλικτη στάση κατά τον 
έλεγχο όταν λαμβάνουν δηλώσεις 
υποστήριξης για μια ΕΠΠ για την οποία ο 
αριθμός των υπογραφών υπερβαίνει μόλις 
το ενδεικτικό όριο του εκατομμυρίου, 
ούτως ώστε να διαβιβαστεί η υποβολή
της·

Or. en

Τροπολογία 89
Nicola Caputo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί τα κράτη μέλη να κρατήσουν 
ευέλικτη στάση κατά τον έλεγχο όταν 
λαμβάνουν δηλώσεις υποστήριξης για μια 
ΕΠΠ για την οποία ο αριθμός των 
υπογραφών υπερβαίνει μόλις το ενδεικτικό 
όριο του εκατομμυρίου, ούτως ώστε να 
γίνει δεκτή η υποβολή της·

12. καλεί τα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιήσουν μη τυπικού χαρακτήρα 
κριτήρια τα οποία θα ανταποκρίνονται 
στη βούληση των πολιτών κατά τον 
έλεγχο όταν λαμβάνουν δηλώσεις 
υποστήριξης για μια ΕΠΠ για την οποία ο 
αριθμός των υπογραφών υπερβαίνει μόλις 
το ενδεικτικό όριο του εκατομμυρίου, 
ούτως ώστε να γίνει δεκτή η υποβολή της·

Or. it

Τροπολογία 90
Aldo Patriciello

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί τα κράτη μέλη να κρατήσουν 
ευέλικτη στάση κατά τον έλεγχο όταν 

12. καλεί τα κράτη μέλη να κρατήσουν πιο
ευέλικτη στάση κατά τον έλεγχο όταν 
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λαμβάνουν δηλώσεις υποστήριξης για μια 
ΕΠΠ για την οποία ο αριθμός των 
υπογραφών υπερβαίνει μόλις το ενδεικτικό 
όριο του εκατομμυρίου, ούτως ώστε να 
γίνει δεκτή η υποβολή της·

λαμβάνουν δηλώσεις υποστήριξης για μια 
ΕΠΠ για την οποία ο αριθμός των 
υπογραφών υπερβαίνει μόλις το ενδεικτικό 
όριο του εκατομμυρίου, ούτως ώστε να 
γίνει δεκτή η υποβολή της·

Or. it

Τροπολογία 91
Morten Messerschmidt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί τα κράτη μέλη να κρατήσουν 
ευέλικτη στάση κατά τον έλεγχο όταν 
λαμβάνουν δηλώσεις υποστήριξης για μια 
ΕΠΠ για την οποία ο αριθμός των 
υπογραφών υπερβαίνει μόλις το ενδεικτικό 
όριο του εκατομμυρίου, ούτως ώστε να 
γίνει δεκτή η υποβολή της·

12. καλεί τα κράτη μέλη να κρατήσουν 
ευέλικτη στάση κατά τον έλεγχο όταν 
λαμβάνουν δηλώσεις υποστήριξης για μια 
ΕΠΠ για την οποία ο αριθμός των 
υπογραφών υπερβαίνει μόλις το ενδεικτικό 
όριο του εκατομμυρίου, ούτως ώστε να 
γίνει δεκτή η υποβολή της· καλεί, σε κάθε 
περίπτωση, τις αρμόδιες εθνικές αρχές να 
ενημερώνουν τακτικά τις επιτροπές 
ευρωπαϊκών υποθέσεων των εθνικών 
κοινοβουλίων για τις ΕΠΠ που 
βρίσκονται στη διαδικασία συλλογής 
υπογραφών και που έχουν ήδη 
εξασφαλίσει έναν σημαντικό αριθμό 
υπογραφών·

Or. fr

Τροπολογία 92
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Κώστας Χρυσόγονος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί τα κράτη μέλη να κρατήσουν 
ευέλικτη στάση κατά τον έλεγχο όταν 

12. καλεί τα κράτη μέλη να κρατήσουν 
ευέλικτη στάση κατά τον έλεγχο όταν 
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λαμβάνουν δηλώσεις υποστήριξης για μια 
ΕΠΠ για την οποία ο αριθμός των 
υπογραφών υπερβαίνει μόλις το ενδεικτικό 
όριο του εκατομμυρίου, ούτως ώστε να 
γίνει δεκτή η υποβολή της·

λαμβάνουν δηλώσεις υποστήριξης για μια 
ΕΠΠ για την οποία ο αριθμός των 
υπογραφών υπερβαίνει μόλις το ενδεικτικό 
όριο του εκατομμυρίου, ούτως ώστε να 
γίνει δεκτή η υποβολή της· καλεί τα κράτη 
μέλη να απλουστεύσουν και να 
ενοποιήσουν τις αντίστοιχες διαδικασίες 
τους· παροτρύνει την Επιτροπή να 
προτείνει τροποποίηση του κανονισμού 
211/2011 με στόχο να διασφαλιστεί ότι οι
πολίτες υπογράφουν μια ΕΠΠ και στη 
χώρα διαμονής τους·

Or. en

Τροπολογία 93
Ramón Jáuregui Atondo, Enrique Guerrero Salom

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. ζητεί από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να εξετάσουν την 
ενσωμάτωση στον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 211/2011 ενός συμπληρωματικού 
διοικητικού διαύλου για τις πρωτοβουλίες 
που απορρίπτονται επειδή δεν εμπίπτουν 
στις αρμοδιότητες της Επιτροπής αλλά, 
εξαιτίας του δημόσιου ενδιαφέροντος που 
παρουσιάζουν, θα μπορούσαν να γίνονται 
αποδεκτές με άλλα πολιτικά μέσα, όπως 
συστάσεις στα κράτη μέλη, 
γνωμοδοτήσεις κ.λπ., προκειμένου να 
αποτρέπεται η αποτυχία αξιόλογων 
πρωτοβουλιών πολιτών και συνεπώς να 
ενισχυθεί επίσης η δημοκρατική 
συμμετοχή των πολιτών·

Or. es

Τροπολογία 94
Josep-Maria Terricabras
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει τη 
διατύπωση του άρθρου 10 γ του 
κανονισμού 211/2011, για να μπορεί να 
δίδεται κατάλληλη συνέχεια σε επιτυχή 
ΕΠΠ, συμπεριλαμβανομένης και μιας 
κοινοβουλευτικής συζήτησης στην 
Ολομέλεια που ακολουθείται από 
ψηφοφορία επί της ΕΠΠ· ζητεί 
επιτακτικά από την Επιτροπή να 
προβαίνει στην προετοιμασία νομικής 
πράξης σχετικά με επιτυχείς ΕΠΠ εντός 
12 μηνών από την ημερομηνία της 
αποδοχής τους·

13. καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει τη 
διατύπωση του άρθρου 10 γ του 
κανονισμού 211/2011, για να μπορεί να 
δίδεται κατάλληλη συνέχεια σε επιτυχή 
ΕΠΠ· ζητεί επιτακτικά από την Επιτροπή 
να προβαίνει στην προετοιμασία νομικής 
πράξης σχετικά με επιτυχείς ΕΠΠ εντός 
12 μηνών από την ημερομηνία της 
υποβολής τους· σε περίπτωση που η
Επιτροπή δεν κατορθώσει να υποβάλει 
νομοθετική πρόταση εντός αυτής της
περιόδου, η αρμόδια επιτροπή του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα δρομολογεί 
νομοθετική έκθεση πρωτοβουλίας για την 
οποία ο επιλεγμένος εισηγητής θα 
διαβουλεύεται με τους διοργανωτές της 
ΕΠΠ σε άλλη ακρόαση· ζητεί από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να τροποποιήσει 
αναλόγως τον Κανονισμό του·

Or. en

Τροπολογία 95
Kazimierz Michał Ujazdowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει τη 
διατύπωση του άρθρου 10 γ του 
κανονισμού 211/2011, για να μπορεί να 
δίδεται κατάλληλη συνέχεια σε επιτυχή 
ΕΠΠ, συμπεριλαμβανομένης και μιας 
κοινοβουλευτικής συζήτησης στην 
Ολομέλεια που ακολουθείται από 
ψηφοφορία επί της ΕΠΠ· ζητεί 
επιτακτικά από την Επιτροπή να 

13. καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει τη 
διατύπωση του άρθρου 10 γ του 
κανονισμού 211/2011, κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε να εξαλειφθεί η πρακτική λήψης 
αυθαίρετης απόφασης σχετικά με το μη 
παραδεκτό μιας πρωτοβουλίας που έχει 
υποβληθεί από τους πολίτες και να 
καταστεί δυνατή η αποτελεσματική 
εφαρμογή των επιτυχών πρωτοβουλιών 
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προβαίνει στην προετοιμασία νομικής 
πράξης σχετικά με επιτυχείς ΕΠΠ εντός 12 
μηνών από την ημερομηνία της αποδοχής 
τους·

πολιτών· θεωρεί επίσης αναγκαία την 
υιοθέτηση της αρχής ότι η προετοιμασία 
της νομικής πράξης σχετικά με επιτυχείς 
ΕΠΠ θα πραγματοποιείται εντός 12 
μηνών από την ημερομηνία της αποδοχής 
τους·

Or. pl

Τροπολογία 96
Morten Messerschmidt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει τη 
διατύπωση του άρθρου 10 γ του 
κανονισμού 211/2011, για να μπορεί να 
δίδεται κατάλληλη συνέχεια σε επιτυχή 
ΕΠΠ, συμπεριλαμβανομένης και μιας 
κοινοβουλευτικής συζήτησης στην 
Ολομέλεια που ακολουθείται από 
ψηφοφορία επί της ΕΠΠ· ζητεί 
επιτακτικά από την Επιτροπή να προβαίνει 
στην προετοιμασία νομικής πράξης 
σχετικά με επιτυχείς ΕΠΠ εντός 12 μηνών 
από την ημερομηνία της αποδοχής τους·

13. ζητεί από την Επιτροπή να 
αναθεωρήσει τη διατύπωση του άρθρου 10 
γ του κανονισμού 211/2011, για να δοθεί 
αποτελεσματική και αποδοτική συνέχεια 
σε κάθε πρωτοβουλία που έχει 
συγκεντρώσει κατ’ ελάχιστον 1 
εκατομμύριο υπογραφές από τουλάχιστον 
το ένα τέταρτο των κρατών μελών, ιδίως 
μέσω διαβίβασης στα εθνικά κοινοβούλια 
για γνωμοδότηση, και έπειτα μέσω 
διεξαγωγής κοινοβουλευτικής συζήτησης 
στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου που ακολουθείται από 
ψηφοφορία· ζητεί επιτακτικά από την 
Επιτροπή να προβαίνει στην προετοιμασία 
νομικής πράξης σχετικά με επιτυχείς ΕΠΠ 
εντός 12 μηνών από την ημερομηνία της 
αποδοχής τους·

Or. fr

Τροπολογία 97
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Siôn Simon, Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει 
τη διατύπωση του άρθρου 10 γ του 
κανονισμού 211/2011, για να μπορεί να 
δίδεται κατάλληλη συνέχεια σε επιτυχή 
ΕΠΠ, συμπεριλαμβανομένης και μιας 
κοινοβουλευτικής συζήτησης στην 
Ολομέλεια που ακολουθείται από 
ψηφοφορία επί της ΕΠΠ· ζητεί επιτακτικά 
από την Επιτροπή να προβαίνει στην 
προετοιμασία νομικής πράξης σχετικά με 
επιτυχείς ΕΠΠ εντός 12 μηνών από την 
ημερομηνία της αποδοχής τους·

13. ζητεί την αναθεώρηση της 
διατύπωσης του άρθρου 10 γ του 
κανονισμού 211/2011, για να μπορεί να 
δίδεται εις βάθος συνέχεια σε επιτυχή 
ΕΠΠ, συμπεριλαμβανομένης και μιας 
κοινοβουλευτικής συζήτησης στην 
Ολομέλεια επί της ΕΠΠ· ζητεί επιτακτικά 
από την Επιτροπή να προβαίνει στην 
προετοιμασία νομικής πράξης σχετικά με 
επιτυχείς ΕΠΠ εντός 12 μηνών από την 
ημερομηνία δημοσίευσης θετικής 
γνωμοδότησης της Επιτροπής·

Or. de

Τροπολογία 98
Claudia Tapardel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει τη 
διατύπωση του άρθρου 10 γ του 
κανονισμού 211/2011, για να μπορεί να 
δίδεται κατάλληλη συνέχεια σε επιτυχή 
ΕΠΠ, συμπεριλαμβανομένης και μιας 
κοινοβουλευτικής συζήτησης στην 
Ολομέλεια που ακολουθείται από 
ψηφοφορία επί της ΕΠΠ· ζητεί επιτακτικά 
από την Επιτροπή να προβαίνει στην 
προετοιμασία νομικής πράξης σχετικά με 
επιτυχείς ΕΠΠ εντός 12 μηνών από την 
ημερομηνία της αποδοχής τους·

13. καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει τη 
διατύπωση του άρθρου 10 γ του 
κανονισμού 211/2011, για να μπορεί να 
δίδεται κατάλληλη συνέχεια σε επιτυχή 
ΕΠΠ, συμπεριλαμβανομένης και μιας 
κοινοβουλευτικής συζήτησης στην 
Ολομέλεια που ακολουθείται από 
ψηφοφορία επί της ΕΠΠ· ζητεί επιτακτικά 
από την Επιτροπή να προβαίνει στην 
προετοιμασία νομικής πράξης σχετικά με 
επιτυχείς ΕΠΠ εντός έξι μηνών από την 
ημερομηνία της αποδοχής τους·

Or. ro

Τροπολογία 99
Fabio Massimo Castaldo
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει τη 
διατύπωση του άρθρου 10 γ του 
κανονισμού 211/2011, για να μπορεί να 
δίδεται κατάλληλη συνέχεια σε επιτυχή 
ΕΠΠ, συμπεριλαμβανομένης και μιας 
κοινοβουλευτικής συζήτησης στην 
Ολομέλεια που ακολουθείται από 
ψηφοφορία επί της ΕΠΠ· ζητεί 
επιτακτικά από την Επιτροπή να προβαίνει 
στην προετοιμασία νομικής πράξης 
σχετικά με επιτυχείς ΕΠΠ εντός 12 μηνών 
από την ημερομηνία της αποδοχής τους·

13. καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει τη 
διατύπωση του άρθρου 10 γ του 
κανονισμού 211/2011, για να μπορεί να 
δίδεται κατάλληλη συνέχεια σε επιτυχή 
ΕΠΠ, συμπεριλαμβανομένης και μιας 
κοινοβουλευτικής συζήτησης στην 
Ολομέλεια· ζητεί επιτακτικά από την 
Επιτροπή να προβαίνει στην προετοιμασία 
νομικής πράξης ή της δράσης που έχει 
υποβληθεί σχετικά με επιτυχείς ΕΠΠ εντός 
12 μηνών από την ημερομηνία της 
αποδοχής τους·

(Η κοινοβουλευτική ψηφοφορία μπορεί να 
αποδειχθεί δίκοπο μαχαίρι. Μια 
καταψήφιση από την Ολομέλεια ενδέχεται, 
όντως, να θέσει σε κίνδυνο την επακόλουθη 
αξιολόγηση από την Επιτροπή. Με τον 
τρόπο αυτό, η έμμεση αντιπροσωπευτική 
δημοκρατία θα υπερισχύσει της άμεσης.)

Or. it

Τροπολογία 100
Sylvie Goulard, Charles Goerens

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει τη 
διατύπωση του άρθρου 10 γ του 
κανονισμού 211/2011, για να μπορεί να 
δίδεται κατάλληλη συνέχεια σε επιτυχή 
ΕΠΠ, συμπεριλαμβανομένης και μιας 
κοινοβουλευτικής συζήτησης στην 
Ολομέλεια που ακολουθείται από 
ψηφοφορία επί της ΕΠΠ· ζητεί επιτακτικά 
από την Επιτροπή να προβαίνει στην 
προετοιμασία νομικής πράξης σχετικά με 
επιτυχείς ΕΠΠ εντός 12 μηνών από την 

13. καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει τη 
διατύπωση του άρθρου 10 γ του 
κανονισμού 211/2011, για να μπορεί να 
δίδεται κατάλληλη συνέχεια σε επιτυχή 
ΕΠΠ, συμπεριλαμβανομένης, εάν κρίνεται 
απαραίτητο, και μιας κοινοβουλευτικής 
συζήτησης στην Ολομέλεια που 
ακολουθείται από ψηφοφορία επί της 
ΕΠΠ· ζητεί επιτακτικά από την Επιτροπή 
να προβαίνει στην προετοιμασία νομικής 
πράξης σχετικά με επιτυχείς ΕΠΠ εντός 12 
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ημερομηνία της αποδοχής τους· μηνών από την ημερομηνία της αποδοχής 
τους·

Or. en

Τροπολογία 101
Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. ζητεί να ενισχυθεί η βιωσιμότητα 
των πρωτοβουλιών των πολιτών που δεν 
συγκεντρώνουν ένα εκατομμύριο
υπογραφές αλλά οι προτάσεις τους 
στηρίζονται από το 1/4 των κρατών 
μελών·

Or. es

Τροπολογία 102
Morten Messerschmidt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. ζητεί από την Επιτροπή να 
αναθεωρήσει τη διατύπωση του άρθρου 
10 γ του κανονισμού 211/2011, έτσι ώστε 
κάθε Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών 
που πληροί τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 
4 της ΣΕΕ και για την οποία αποφάσισε 
να μην υποβάλει πρόταση, να έχει τη 
δυνατότητα να συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, ακολουθούμενη από 
ψηφοφορία και, εάν είναι αναγκαίο, μετά 
από τη διατύπωση γνώμης των εθνικών 
κοινοβουλίων·
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Or. fr

Τροπολογία 103
Sylvie Goulard, Charles Goerens

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. είναι της άποψης ότι, προκειμένου να 
δοθεί έμφαση στην πολιτική διάσταση των 
ΕΠΠ θα πρέπει να διεξάγεται δημόσια 
ακρόαση, σύμφωνα με το άρθρο 11 του 
Κανονισμού 211/2011, κατά τρόπο ώστε 
να επιτραπεί σε διοργανωτές να 
συμμετάσχουν ευθέως σε διάλογο με τα 
μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· 
τονίζει ότι ακροάσεις με θέμα τις ΕΠΠ 
πρέπει να διοργανώνονται από ουδέτερη 
επιτροπή που δεν έχει επί της ουσίας 
αρμοδιότητα ως προς το συγκεκριμένο 
θέμα·

14. είναι της άποψης ότι, προκειμένου να 
δοθεί έμφαση στην πολιτική διάσταση των 
ΕΠΠ θα πρέπει να διεξάγεται δημόσια 
ακρόαση, σύμφωνα με το άρθρο 11 του 
Κανονισμού 211/2011, κατά τρόπο ώστε 
να επιτραπεί σε διοργανωτές να 
συμμετάσχουν ευθέως σε διάλογο με τα 
μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Or. en

Τροπολογία 104
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. είναι της άποψης ότι, προκειμένου να 
δοθεί έμφαση στην πολιτική διάσταση των 
ΕΠΠ θα πρέπει να διεξάγεται δημόσια 
ακρόαση, σύμφωνα με το άρθρο 11 του 
Κανονισμού 211/2011, κατά τρόπο ώστε 
να επιτραπεί σε διοργανωτές να 
συμμετάσχουν ευθέως σε διάλογο με τα 
μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· 
τονίζει ότι ακροάσεις με θέμα τις ΕΠΠ 
πρέπει να διοργανώνονται από ουδέτερη 

14. είναι της άποψης ότι, προκειμένου να 
δοθεί έμφαση στην πολιτική διάσταση των 
ΕΠΠ θα πρέπει να διεξάγεται δημόσια 
ακρόαση, σύμφωνα με το άρθρο 11 του 
Κανονισμού 211/2011, κατά τρόπο ώστε 
να επιτραπεί σε διοργανωτές να 
συμμετάσχουν ευθέως σε διάλογο με τα 
μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· 
τονίζει ότι ακροάσεις με θέμα τις ΕΠΠ 
πρέπει να διοργανώνονται υπό την ηγεσία 
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επιτροπή που δεν έχει επί της ουσίας 
αρμοδιότητα ως προς το συγκεκριμένο 
θέμα·

μιας «ουδέτερης» επιτροπής, δηλ. που δεν 
έχει επί της ουσίας αρμοδιότητα ως προς 
το περιεχόμενο του συγκεκριμένου 
θέματος, ενώ επιπλέον τονίζει ότι οι εν 
λόγω ακροάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν 
και εξωτερικούς εμπειρογνώμονες·

Or. de

Τροπολογία 105
Siôn Simon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. είναι της άποψης ότι, προκειμένου να 
δοθεί έμφαση στην πολιτική διάσταση των 
ΕΠΠ θα πρέπει να διεξάγεται δημόσια 
ακρόαση, σύμφωνα με το άρθρο 11 του 
Κανονισμού 211/2011, κατά τρόπο ώστε 
να επιτραπεί σε διοργανωτές να 
συμμετάσχουν ευθέως σε διάλογο με τα 
μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· 
τονίζει ότι ακροάσεις με θέμα τις ΕΠΠ 
πρέπει να διοργανώνονται από ουδέτερη 
επιτροπή που δεν έχει επί της ουσίας 
αρμοδιότητα ως προς το συγκεκριμένο 
θέμα·

14. είναι της άποψης ότι, προκειμένου να
δοθεί έμφαση στην πολιτική διάσταση των 
ΕΠΠ θα πρέπει να διεξάγεται δημόσια 
ακρόαση, σύμφωνα με το άρθρο 11 του 
Κανονισμού 211/2011, κατά τρόπο ώστε 
να επιτραπεί σε διοργανωτές να 
συμμετάσχουν ευθέως σε διάλογο με τα 
μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
τους αρμόδιους αξιωματούχους της 
Επιτροπής· τονίζει ότι ακροάσεις με θέμα 
τις ΕΠΠ πρέπει να διοργανώνονται από 
ουδέτερη επιτροπή που δεν έχει επί της 
ουσίας αρμοδιότητα ως προς το 
συγκεκριμένο θέμα·

Or. en

Τροπολογία 106
Morten Messerschmidt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. είναι της άποψης ότι, προκειμένου να 
δοθεί έμφαση στην πολιτική διάσταση των 

14. είναι της άποψης ότι, προκειμένου να 
δοθεί έμφαση στην πολιτική διάσταση των 
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ΕΠΠ θα πρέπει να διεξάγεται δημόσια 
ακρόαση, σύμφωνα με το άρθρο 11 του 
Κανονισμού 211/2011, κατά τρόπο ώστε 
να επιτραπεί σε διοργανωτές να 
συμμετάσχουν ευθέως σε διάλογο με τα 
μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· 
τονίζει ότι ακροάσεις με θέμα τις ΕΠΠ 
πρέπει να διοργανώνονται από ουδέτερη 
επιτροπή που δεν έχει επί της ουσίας 
αρμοδιότητα ως προς το συγκεκριμένο 
θέμα·

ΕΠΠ θα πρέπει να διεξάγεται δημόσια 
ακρόαση, σύμφωνα με το άρθρο 11 του 
Κανονισμού 211/2011, κατά τρόπο ώστε 
να επιτραπεί σε διοργανωτές να 
συμμετάσχουν ευθέως σε διάλογο με τα 
μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
τα μέλη των ενδιαφερόμενων εθνικών 
κοινοβουλίων· τονίζει ότι ακροάσεις με 
θέμα τις ΕΠΠ πρέπει να διοργανώνονται 
από ουδέτερη επιτροπή που δεν έχει επί 
της ουσίας αρμοδιότητα ως προς το 
συγκεκριμένο θέμα·

Or. fr

Τροπολογία 107
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Κώστας Χρυσόγονος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. είναι της άποψης ότι, προκειμένου να 
δοθεί έμφαση στην πολιτική διάσταση των 
ΕΠΠ θα πρέπει να διεξάγεται δημόσια 
ακρόαση, σύμφωνα με το άρθρο 11 του 
Κανονισμού 211/2011, κατά τρόπο ώστε 
να επιτραπεί σε διοργανωτές να 
συμμετάσχουν ευθέως σε διάλογο με τα 
μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· 
τονίζει ότι ακροάσεις με θέμα τις ΕΠΠ 
πρέπει να διοργανώνονται από ουδέτερη 
επιτροπή που δεν έχει επί της ουσίας 
αρμοδιότητα ως προς το συγκεκριμένο 
θέμα·

14. είναι της άποψης ότι, προκειμένου να 
δοθεί έμφαση στην πολιτική διάσταση των 
ΕΠΠ θα πρέπει να διεξάγεται δημόσια 
ακρόαση, σύμφωνα με το άρθρο 11 του 
Κανονισμού 211/2011, κατά τρόπο ώστε 
να επιτραπεί σε διοργανωτές να 
συμμετάσχουν ευθέως σε διάλογο με τα 
μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· 
τονίζει ότι ακροάσεις με θέμα τις ΕΠΠ 
πρέπει να διοργανώνονται από ουδέτερη 
επιτροπή που δεν έχει επί της ουσίας 
αρμοδιότητα ως προς το συγκεκριμένο 
θέμα· επισημαίνει ότι, ενώ οι διοργανωτές 
της ΕΠΠ πρέπει να λάβουν το περιθώριο 
που δικαιούνται για την παρουσίαση της 
υπόθεσής τους, ενδέχεται να είναι 
χρήσιμο να συμπεριλαμβάνονται και 
τρίτα ενδιαφερόμενα μέρη και 
εμπειρογνώμονες σε πρώιμο στάδιο της 
συζήτησης. Προς τούτο, καλείται η 
Επιτροπή να χρησιμοποιήσει πρόσθετα 
εργαλεία συμμετοχής όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 11 της Συνθήκης της 
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Λισαβόνας (π.χ. διαδικτυακή 
διαβούλευση) και να παρατείνει την 
προθεσμία για απάντηση της Επιτροπής 
από τους 3 στους 5 μήνες ώστε να 
καταστεί αυτό δυνατό. Είναι της άποψης 
ότι ένας Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου πρέπει να είναι αρμόδιος 
για τη διοργάνωση των ακροάσεων των 
ΕΠΠ.

Or. en

Τροπολογία 108
Claudia Tapardel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. είναι της άποψης ότι, προκειμένου να 
δοθεί έμφαση στην πολιτική διάσταση των 
ΕΠΠ θα πρέπει να διεξάγεται δημόσια 
ακρόαση, σύμφωνα με το άρθρο 11 του 
Κανονισμού 211/2011, κατά τρόπο ώστε 
να επιτραπεί σε διοργανωτές να 
συμμετάσχουν ευθέως σε διάλογο με τα 
μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· 
τονίζει ότι ακροάσεις με θέμα τις ΕΠΠ 
πρέπει να διοργανώνονται από ουδέτερη 
επιτροπή που δεν έχει επί της ουσίας 
αρμοδιότητα ως προς το συγκεκριμένο 
θέμα·

14. είναι της άποψης ότι, προκειμένου να 
δοθεί έμφαση στην πολιτική διάσταση των 
ΕΠΠ θα πρέπει να διεξάγεται δημόσια 
ακρόαση, σύμφωνα με το άρθρο 11 του 
Κανονισμού 211/2011, κατά τρόπο ώστε 
να επιτραπεί σε διοργανωτές να 
συμμετάσχουν ευθέως σε διάλογο με τα 
μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· 
τονίζει ότι ακροάσεις με θέμα τις ΕΠΠ 
πρέπει να διοργανώνονται από ουδέτερη 
επιτροπή που δεν έχει επί της ουσίας 
αρμοδιότητα ως προς το συγκεκριμένο 
θέμα και θα πρέπει να περιλαμβάνει 
εκπροσώπους της Επιτροπής 
Συνταγματικών Υποθέσεων, της 
Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και της 
Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων·

Or. ro

Τροπολογία 109
Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. καλεί τους διοργανωτές και τα 
θεσμικά όργανα, αλλά πρωτίστως την 
Επιτροπή, οι επαφές μεταξύ των 
εμπλεκομένων να μην περιορίζονται στο 
στάδιο που προηγείται της υποβολής των 
πρωτοβουλιών, αλλά να συνεχίζονται με 
μεγαλύτερη διαφάνεια και μετά την 
αποδοχή της πρωτοβουλίας·

Or. es

Τροπολογία 110
Josep-Maria Terricabras
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14a. θεωρεί ότι είναι κρίσιμης σημασίας 
η κατάλληλη χρήση του εν λόγω 
εργαλείου συμμετοχικής δημοκρατίας 
από τους πολίτες και, προκειμένου να 
αποφευχθεί η πιθανή κατάχρησή του από 
άλλου είδους ιδιωτικά συμφέροντα, να 
αυξηθούν η διαφάνεια και η ποιότητα 
των ελέγχων επί της χρηματοδότησης και 
της χορηγίας των ΕΠΠ·

Or. en

Τροπολογία 111
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Κώστας Χρυσόγονος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14a. βάσει των όρων του άρθρου 225 
ΣΛΕΕ, παροτρύνει το Κοινοβούλιο και τις 
επιτροπές του, εάν κρίνεται απαραίτητο, 
να αξιοποιήσει το δικαίωμα να ζητεί από 
την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση η 
οποία λαμβάνει υπόψη το περιεχόμενο 
οποιασδήποτε επιτυχούς ΕΠΠ.

Or. en

Τροπολογία 112
Siôn Simon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τη 
δυνατότητα χρηματοδότησης των ΕΠΠ 
μέσω του προϋπολογισμού της ΕΕ, μέσω 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων όπως το 
πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» και 
το πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και 
Ιθαγένεια», δεδομένου ότι υπάρχει 
πραγματική ανάγκη χρηματοδοτικής 
ενίσχυσης για τη διοργάνωση των ΕΠΠ και 
ότι έχουν υποβληθεί πολυάριθμες 
τροπολογίες που αποβλέπουν στο σκοπό 
αυτό·

15. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τη 
δυνατότητα χρηματοδότησης των ΕΠΠ 
μέσω των υφιστάμενων προϋπολογισμών 
της ΕΕ, μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
όπως το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους 
πολίτες» και το πρόγραμμα «Δικαιώματα, 
Ισότητα και Ιθαγένεια», λαμβάνοντας 
υπόψη ότι υπάρχει πραγματική ανάγκη 
χρηματοδοτικής ενίσχυσης για τη 
διοργάνωση των ΕΠΠ και ότι έχουν 
υποβληθεί πολυάριθμες τροπολογίες που 
αποβλέπουν στο σκοπό αυτό·

Or. en

Τροπολογία 113
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τη 
δυνατότητα χρηματοδότησης των ΕΠΠ 
μέσω του προϋπολογισμού της ΕΕ, μέσω 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων όπως το 
πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» και 
το πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και 
Ιθαγένεια», δεδομένου ότι υπάρχει 
πραγματική ανάγκη χρηματοδοτικής 
ενίσχυσης για τη διοργάνωση των ΕΠΠ και 
ότι έχουν υποβληθεί πολυάριθμες 
τροπολογίες που αποβλέπουν στο σκοπό 
αυτό·

15. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τη 
δυνατότητα χρηματοδοτικής ενίσχυσης
των ΕΠΠ μέσω του προϋπολογισμού της 
ΕΕ, μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
όπως το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους 
πολίτες» και το πρόγραμμα «Δικαιώματα, 
Ισότητα και Ιθαγένεια», δεδομένου ότι 
υπάρχει πραγματική ανάγκη 
χρηματοδοτικής ενίσχυσης για τη 
διοργάνωση των ΕΠΠ και ότι έχουν 
υποβληθεί πολυάριθμες τροπολογίες που 
αποβλέπουν στο σκοπό αυτό·

Or. de

Τροπολογία 114
Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τη 
δυνατότητα χρηματοδότησης των ΕΠΠ 
μέσω του προϋπολογισμού της ΕΕ, μέσω 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων όπως το 
πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» και 
το πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και 
Ιθαγένεια», δεδομένου ότι υπάρχει 
πραγματική ανάγκη χρηματοδοτικής 
ενίσχυσης για τη διοργάνωση των ΕΠΠ και 
ότι έχουν υποβληθεί πολυάριθμες 
τροπολογίες που αποβλέπουν στο σκοπό 
αυτό·

15. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τη 
δυνατότητα χρηματοδότησης των ΕΠΠ 
μέσω του προϋπολογισμού της ΕΕ, μέσω 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων όπως το 
πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» και 
το πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και 
Ιθαγένεια», δεδομένου ότι πρέπει να 
διασφαλιστεί η ισότητα μεταξύ των 
πολιτών και υπάρχει πραγματική ανάγκη 
χρηματοδοτικής ενίσχυσης για τη 
διοργάνωση των ΕΠΠ και ότι έχουν 
υποβληθεί πολυάριθμες τροπολογίες που 
αποβλέπουν στο σκοπό αυτό·

Or. es

Τροπολογία 115
Kazimierz Michał Ujazdowski
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τη 
δυνατότητα χρηματοδότησης των ΕΠΠ 
μέσω του προϋπολογισμού της ΕΕ, μέσω 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων όπως το 
πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» και 
το πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και 
Ιθαγένεια», δεδομένου ότι υπάρχει 
πραγματική ανάγκη χρηματοδοτικής 
ενίσχυσης για τη διοργάνωση των ΕΠΠ και 
ότι έχουν υποβληθεί πολυάριθμες 
τροπολογίες που αποβλέπουν στο σκοπό 
αυτό·

15. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τη 
δυνατότητα χρηματοδότησης των ΕΠΠ 
μέσω του προϋπολογισμού της ΕΕ, μέσω 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων όπως το 
πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» και 
το πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και 
Ιθαγένεια», λαμβάνοντας υπόψη τη 
δυνατότητα χρηματοδότησης 
προωθητικών προγραμμάτων στο 
ραδιόφωνο και την τηλεόραση, δεδομένου 
ότι υπάρχει πραγματική ανάγκη 
χρηματοδοτικής ενίσχυσης για τη 
διοργάνωση των ΕΠΠ και ότι έχουν 
υποβληθεί πολυάριθμες τροπολογίες που 
αποβλέπουν στο σκοπό αυτό·

Or. pl

Τροπολογία 116
György Schöpflin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τη 
δυνατότητα χρηματοδότησης των ΕΠΠ 
μέσω του προϋπολογισμού της ΕΕ, μέσω 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων όπως το 
πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» και 
το πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και 
Ιθαγένεια», δεδομένου ότι υπάρχει 
πραγματική ανάγκη χρηματοδοτικής 
ενίσχυσης για τη διοργάνωση των ΕΠΠ και 
ότι έχουν υποβληθεί πολυάριθμες 
τροπολογίες που αποβλέπουν στο σκοπό 
αυτό·

15. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τη 
δυνατότητα χρηματοδότησης των ΕΠΠ 
μέσω του προϋπολογισμού της ΕΕ, μέσω 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων όπως το 
πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» και 
το πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και 
Ιθαγένεια», δεδομένου ότι υπάρχει 
πραγματική ανάγκη χρηματοδοτικής 
ενίσχυσης για τη διοργάνωση των ΕΠΠ και 
ότι έχουν υποβληθεί πολυάριθμες 
τροπολογίες που αποβλέπουν στο σκοπό 
αυτό· και, εν προκειμένω, παροτρύνει την 
Επιτροπή να μεγιστοποιήσει τη 
δημοσιοποίηση του μέσου, προκειμένου 
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να ενημερώσει τους πολίτες για την 
ύπαρξή του στον βαθμό του δυνατού για 
το εν λόγω μέτρο·

Or. en

Τροπολογία 117
Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. ζητεί να αυξηθεί η δέσμευση των 
κρατών μελών προκειμένου να γίνει 
γνωστή η ΕΠΠ στους πολίτες της 
Ένωσης·

Or. es

Τροπολογία 118
Nicola Caputo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη 
δυνατότητα διευκόλυνσης της χρήσης 
των ΕΠΠ μέσα από την εφαρμογή των 
πλατφορμών και των εργαλείων των 
ΕΠΠ και την ειδική πρόβλεψη διαύλων 
ενημέρωσης και χρήσης για τους χρήστες 
με αναπηρία και ψηφιακή υστέρηση, 
ούτως ώστε το εν λόγω εργαλείο να 
καθίσταται όλο και πιο δημοκρατικό·

Or. it
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Τροπολογία 119
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Κώστας Χρυσόγονος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15a. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
διεξαγάγει εκστρατεία στα μέσα 
ενημέρωσης προκειμένου να αυξήσει την 
ενημέρωση του κοινού και των μέσων 
ενημέρωσης. Τονίζει την ανάγκη να 
τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός της ΕΕ, 
στο πλαίσιο της ενδιάμεσης 
αναθεώρησης, ώστε να παρασχεθούν οι 
κατάλληλοι οικονομικοί πόροι στην 
Επιτροπή προκειμένου να διεξαχθεί 
αποτελεσματική και ευρεία εκστρατεία 
στα μέσα ενημέρωσης αυξάνοντας την 
ενημέρωση του κοινού και των μέσων 
ενημέρωσης σχετικά με την ΕΠΠ·

Or. en

Τροπολογία 120
Nicola Caputo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15β. καλεί την Επιτροπή να 
αντιμετωπίσει με προσοχή την κλοπή, 
μεταξύ άλλων μέσω διαδικτυακών 
εργαλείων, ευαίσθητων πληροφοριών που 
αφορούν τους συνεισφέροντες, ιδίως όταν 
η διαχείριση των εν λόγω πληροφοριών 
γίνεται με τη μορφή συγκεντρωτικών 
στοιχείων·

Or. it
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Τροπολογία 121
Siôn Simon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. χαιρετίζει την έκθεση της Επιτροπής 
της 1ης Απριλίου 2015 σχετικά με την 
πρωτοβουλία πολιτών και καλεί την 
Επιτροπή να διασφαλίσει, κατά την 
αναθεώρηση του μέσου αυτού, ότι όλα τα 
κατάλληλα νομικά μέσα θα εφαρμόζονται 
όποτε θεωρηθεί ότι μια ΕΠΠ έχει 
ολοκληρωθεί επιτυχώς·

16. χαιρετίζει την έκθεση της Επιτροπής 
της 31ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την 
πρωτοβουλία πολιτών. Η Επιτροπή θα 
πρέπει να καταβάλει προσπάθειες ώστε 
να αντιμετωπίζει την Πρωτοβουλία 
Ευρωπαίων Πολιτών με ευνοϊκότερο 
τρόπο, ως μέσο με το οποίο οι πολίτες 
μπορούν να επηρεάζουν την ευρωπαϊκή 
νομοθεσία. Συνεπώς, η ΕΠΠ πρέπει να 
προωθεί τον διάλογο και τη διαδικασία 
συμμετοχής με τους πολίτες προκειμένου 
να διευκολυνθεί η δημιουργία 
πρωτοβουλιών αυτού του είδους. Καλεί
την Επιτροπή να διασφαλίσει, κατά την 
αναθεώρηση του μέσου αυτού, ότι όλα τα 
κατάλληλα νομικά μέσα θα εφαρμόζονται 
όποτε θεωρηθεί ότι μια ΕΠΠ έχει 
ολοκληρωθεί επιτυχώς·

Or. en

Τροπολογία 122
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. χαιρετίζει την έκθεση της Επιτροπής 
της 1ης Απριλίου 2015 σχετικά με την 
πρωτοβουλία πολιτών και καλεί την 
Επιτροπή να διασφαλίσει, κατά την 
αναθεώρηση του μέσου αυτού, ότι όλα τα 
κατάλληλα νομικά μέσα θα εφαρμόζονται 
όποτε θεωρηθεί ότι μια ΕΠΠ έχει 
ολοκληρωθεί επιτυχώς·

16. χαιρετίζει την έκθεση της Επιτροπής 
της 31ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την 
πρωτοβουλία πολιτών και την απόφαση 
του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή 
OI/9/2013/TN και καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει, κατά την αναθεώρηση του 
μέσου αυτού, ότι όλα τα κατάλληλα 
νομικά μέσα θα εφαρμόζονται όποτε 
θεωρηθεί ότι μια ΕΠΠ έχει ολοκληρωθεί 
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επιτυχώς·

Or. de

Τροπολογία 123
Kazimierz Michał Ujazdowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. χαιρετίζει την έκθεση της Επιτροπής 
της 1ης Απριλίου 2015 σχετικά με την 
πρωτοβουλία πολιτών και καλεί την 
Επιτροπή να διασφαλίσει, κατά την 
αναθεώρηση του μέσου αυτού, ότι όλα τα 
κατάλληλα νομικά μέσα θα εφαρμόζονται 
όποτε θεωρηθεί ότι μια ΕΠΠ έχει 
ολοκληρωθεί επιτυχώς·

16. χαιρετίζει την έκθεση της Επιτροπής 
της 1ης Απριλίου 2015 σχετικά με την 
πρωτοβουλία πολιτών και καλεί την 
Επιτροπή να διασφαλίσει, κατά την 
αναθεώρηση του μέσου αυτού, σε 
συνεργασία με την επιτροπή πολιτών που 
πρότεινε τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία,
ότι όλα τα κατάλληλα νομικά μέσα θα 
εφαρμόζονται όποτε θεωρηθεί ότι μια 
ΕΠΠ έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς·

Or. pl

Τροπολογία 124
Josep-Maria Terricabras
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. χαιρετίζει την έκθεση της Επιτροπής 
της 1ης Απριλίου 2015 σχετικά με την 
πρωτοβουλία πολιτών και καλεί την 
Επιτροπή να διασφαλίσει, κατά την 
αναθεώρηση του μέσου αυτού, ότι όλα τα 
κατάλληλα νομικά μέσα θα εφαρμόζονται 
όποτε θεωρηθεί ότι μια ΕΠΠ έχει 
ολοκληρωθεί επιτυχώς·

16. χαιρετίζει την έκθεση της Επιτροπής 
της 1ης Απριλίου 2015 σχετικά με την 
πρωτοβουλία πολιτών και καλεί την 
Επιτροπή να διασφαλίσει, κατά την 
αναθεώρηση του μέσου αυτού, ότι όλα τα 
κατάλληλα νομικά μέσα θα εφαρμόζονται 
ώστε να υπάρχει κατάλληλη συνέχεια 
όποτε θεωρηθεί ότι μια ΕΠΠ έχει 
ολοκληρωθεί επιτυχώς·

Or. en
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Τροπολογία 125
Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. χαιρετίζει την έκθεση της Επιτροπής 
της 1ης Απριλίου 2015 σχετικά με την 
πρωτοβουλία πολιτών και καλεί την 
Επιτροπή να διασφαλίσει, κατά την 
αναθεώρηση του μέσου αυτού, ότι όλα τα 
κατάλληλα νομικά μέσα θα εφαρμόζονται 
όποτε θεωρηθεί ότι μια ΕΠΠ έχει 
ολοκληρωθεί επιτυχώς·

16. χαιρετίζει την έκθεση της Επιτροπής 
της 1ης Απριλίου 2015 σχετικά με την 
πρωτοβουλία πολιτών και καλεί την 
Επιτροπή να διασφαλίσει, κατά την 
αναθεώρηση του μέσου αυτού, ότι όλα τα 
κατάλληλα νομικά μέσα θα εφαρμόζονται 
όποτε θεωρηθεί ότι μια ΕΠΠ έχει 
ολοκληρωθεί επιτυχώς· θα πρέπει επίσης 
να προβλέπεται αφενός η υποβολή 
νομοθετικής πρότασης σε περίπτωση 
επιτυχίας της πρωτοβουλίας και 
αφετέρου η κατάρτιση επαρκώς 
τεκμηριωμένης απάντησης σε περίπτωση 
απόρριψης της πρωτοβουλίας·

Or. es

Τροπολογία 126
Andrej Plenković

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. χαιρετίζει την έκθεση της Επιτροπής 
της 1ης Απριλίου 2015 σχετικά με την 
πρωτοβουλία πολιτών και καλεί την 
Επιτροπή να διασφαλίσει, κατά την 
αναθεώρηση του μέσου αυτού, ότι όλα τα 
κατάλληλα νομικά μέσα θα εφαρμόζονται 
όποτε θεωρηθεί ότι μια ΕΠΠ έχει 
ολοκληρωθεί επιτυχώς·

16. χαιρετίζει την έκθεση της Επιτροπής 
της 1ης Απριλίου 2015 σχετικά με την 
πρωτοβουλία πολιτών και καλεί την 
Επιτροπή να διασφαλίσει, κατά την 
αναθεώρηση του μέσου αυτού, ότι όλα τα 
κατάλληλα νομικά μέσα θα εφαρμόζονται 
όποτε θεωρηθεί ότι μια ΕΠΠ έχει 
ολοκληρωθεί επιτυχώς· καλεί τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να 
επιτελέσουν το απαραίτητο 
επικοινωνιακό έργο μέσω ενημερωτικής 
εκστρατείας σχετικά με τις ΕΕΠ·

Or. fr
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Τροπολογία 127
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. καλεί την Επιτροπή, όσον αφορά τα 
διάφορα κενά που έχουν ανακύψει, να 
υποβάλει όσο το δυνατόν συντομότερα 
πρόταση επεξεργασίας του κανονισμού 
αριθ. 211/2011 σχετικά με την 
πρωτοβουλία πολιτών·

Or. de


