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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών
(2014/2257(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 11 παράγραφος 4 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και το άρθρο 24 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων σχετικά με την 
πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
πρωτοβουλία πολιτών (COM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD)),

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 211/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών,

– έχοντας υπόψη τη δημόσια ακρόαση της 26ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με την 
πρωτοβουλία πολιτών, που διοργανώθηκε από την Επιτροπή Συνταγματικών 
Υποθέσεων από κοινού με την Επιτροπή Αναφορών,

– έχοντας υπόψη τη μελέτη του Θεματικού Τμήματος C του Κοινοβουλίου, με τίτλο 
«Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών - Πρώτα διδάγματα από την εφαρμογή της», που 
εκδόθηκε το 2014,

– έχοντας υπόψη την απόφαση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας, της 4ης Μαρτίου 
2015, για την περάτωση της ιδία πρωτοβουλία έρευνάς της σχετικά με την Επιτροπή 
(OI/9/2013/TN),

– έχοντας υπόψη τη μελέτη της Υπηρεσίας Ερευνών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Φεβρουαρίου 2015, με τίτλο «Εφαρμογή της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών»,

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

– έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και της Επιτροπής Αναφορών (A8-
0000/2015),

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·

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, 
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προκειμένου να εντοπιστούν κενά και να προταθούν βιώσιμες προτάσεις για την 
προώθηση της αναθεώρησής του·

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· 

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·

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·

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·

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·

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·
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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·

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·

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·

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·

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· 

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»·

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)·

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·

13. καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει τη διατύπωση του άρθρου 10 γ του κανονισμού 
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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·

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·

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·

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·

17. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.


