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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η Πρωτοβουλία Πολιτών αποτελεί το πρώτο μέσο 
συμμετοχικής δημοκρατίας που χορηγεί το δικαίωμα στους πολίτες της ΕΕ, με βάση 
τουλάχιστον ένα εκατομμύριο δηλώσεις υποστήριξης, να λαμβάνουν την πρωτοβουλία 
και να ζητούν από την Επιτροπή να υποβάλει, εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της, 
κατάλληλη πρόταση για θέματα για τα οποία οι πολίτες θεωρούν ότι είναι αναγκαία μια 
νομοθετική πράξη για την εφαρμογή των Συνθηκών·

2. θεωρεί ουσιαστικής σημασίας ότι οι πολίτες μπορούν να συμβάλλουν στην άσκηση των 
νομοθετικών προνομίων της Ένωσης και να συμμετέχουν άμεσα στη δρομολόγηση 
νομοθετικών προτάσεων·

3. επισημαίνει ότι πάνω από έξι εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ έχουν συμμετάσχει σε 
Πρωτοβουλία Πολιτών και ότι τρεις πρωτοβουλίες, δηλαδή η «Δικαίωμα στο Νερό», η 
«Ένας από Εμάς» και η «Τέρμα στη Ζωοτομία» ήταν επιτυχείς· υπογραμμίζει, ωστόσο, 
τις διάφορες πρακτικές δυσκολίες που έχουν συναντήσει οι οργανωτές από την έναρξη 
ισχύος του κανονισμού τον Απρίλιο του 2012·

4. καλεί την Επιτροπή να παράσχει ευρεία υποστήριξη, μεταξύ άλλων μη δεσμευτικές 
νομικές συμβουλές - για παράδειγμα, δημιουργώντας ένα σημείο επαφής για την 
Πρωτοβουλία Πολιτών στις αντιπροσωπείες της Επιτροπής σε όλα τα κράτη μέλη -
λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι οργανωτές όταν επιχειρούν να 
εντοπίσουν τη κατάλληλη συνθήκη και τις κατάλληλες νομικές διατάξεις στις οποίες θα 
θεμελιώσουν μια έγκυρη πρωτοβουλία·

5. καλεί, περαιτέρω, την Επιτροπή να αναθεωρήσει τον κατάλογο αρμοδιοτήτων της στη 
διαδικτυακή πύλη της και να τον καταστήσει πιο εύληπτο και φιλικό προς τον χρήστη, 
δεδομένου ότι έχει απορριφθεί η καταχώριση μεγάλου αριθμού υποβληθεισών 
πρωτοβουλιών πολιτών, επειδή προδήλως δεν ενέπιπταν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 
της Επιτροπής·

6. τονίζει ότι απαιτείται να εναρμονιστεί η διαδικασία για την υποβολή δηλώσεων 
υποστήριξης, δεδομένου ότι είναι απαράδεκτο να στερούνται πολίτες της ΕΕ της 
δυνατότητας να υποστηρίζουν Πρωτοβουλίες Πολιτών, λόγω των διαφορετικών 
προϋποθέσεων που προβλέπονται στα διάφορα κράτη μέλη όσον αφορά την υποβολή 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· καλεί τα κράτη μέλη να καταργήσουν, αμελλητί, την 
απαίτηση να παρέχεται προσωπικός αριθμός αναγνώρισης για τις δηλώσεις υποστήριξης, 
δεδομένου ότι η απαίτηση αυτή συνιστά περιττό γραφειοκρατικό εμπόδιο για τη 
συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης καθώς και μη αναγκαίο τρόπο ελέγχου της 
ταυτότητας των υπογραφόντων·

7. υπογραμμίζει τη θέση του ότι θα πρέπει να καταργηθεί η αυτόματη διασύνδεση της 
καταχώρισης μιας Πρωτοβουλίας Πολιτών με την ημερομηνία έναρξης της δωδεκάμηνης 
περιόδου για τη συγκέντρωση των δηλώσεων υποστήριξης, ούτως ώστε οι οργανωτές των 
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Πρωτοβουλιών Πολιτών να ενθαρρύνονται να αποφασίζουν οι ίδιοι πότε θα αρχίσουν να 
συγκεντρώνουν τις δηλώσεις υποστήριξης·

8. επισημαίνει ότι έχουν ανακύψει θέματα ευθύνης για τους οργανωτές των Πρωτοβουλιών 
Πολιτών λόγω του γεγονότος ότι οι επιτροπές πολιτών δεν διαθέτουν νομική 
προσωπικότητα και ότι το πρόβλημα αυτό θα μπορούσε να επιλυθεί μόνο με αναθεώρηση 
του κανονισμού·

9. ζητεί να υπάρξει μια ενιαία προσέγγιση σε ολόκληρη την ΕΕ όσον αφορά τον καθορισμό 
της ελάχιστης ηλικίας που θα πρέπει να έχει συμπληρώσει κάποιος προκειμένου να 
υποβάλει δήλωση υποστήριξης· υποστηρίζει ότι η ηλικία αυτή θα πρέπει να μειωθεί στο 
16ο έτος, λόγω της ανάγκης να ενισχυθεί το αίσθημα ευθύνης των νέων ανθρώπων όσον 
αφορά την ΕΕ και να δοθεί σε αυτούς η δυνατότητα να διαδραματίσουν κάποιο ρόλο στη 
περαιτέρω διαμόρφωση του ευρωπαϊκού σχεδίου·

10. χαιρετίζει την προθυμία της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής να 
παρέχει στους οργανωτές δωρεάν μεταφραστικές υπηρεσίες, διευκολύνοντας με τον 
τρόπο αυτό τη διάδοση των Πρωτοβουλιών Πολιτών σε όλες τις επίσημες γλώσσες· 
αναγνωρίζει ότι εν προκειμένω οι πολίτες υποστηρίζονται σημαντικά δεδομένου ότι τους 
παρέχεται η δυνατότητα να προωθούν τους προβληματισμούς τους στον πληθυσμό της
ΕΕ·

11. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει το συντομότερο δυνατό πρόταση αναθεώρησης του 
κανονισμού σχετικά με την Πρωτοβουλία Πολιτών, προκειμένου η Πρωτοβουλία 
Πολιτών να καταστεί πιο εύχρηστη και πιο φιλική προς τους πολίτες και να μπορέσει να 
πραγματώσει πλήρως τις δυνατότητές της.


