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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

1. χαιρετίζει την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ) – όπως ορίζεται στο άρθρο 11 
παράγραφος 4 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και στο άρθρο 24 
παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) – ως το 
πρώτο μέσο διεθνικής συμμετοχικής δημοκρατίας που επιτρέπει στους πολίτες να 
συμμετέχουν άμεσα στα θεσμικά όργανα της ΕΕ και να έχουν άμεση εμπλοκή στην 
πλαισίωση της ευρωπαϊκής πολιτικής και νομοθεσίας, συμπληρώνοντας το δικαίωμά τους 
να υποβάλλουν αναφορές στο Κοινοβούλιο και να προσφεύγουν στον Ευρωπαίο 
Διαμεσολαβητή·

2. επικροτεί την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την ΕΠΠ, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχει 
ακόμη περιθώριο βελτίωσης και προώθησης του εργαλείου αυτού· εξίσου επικροτεί την 
αυτεπάγγελτη έρευνα της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας σχετικά με τη λειτουργία της 
ΕΠΠ· επισημαίνει την πρακτική εμπειρία που έχουν αποκτήσει σε πολλούς τομείς οι 
οργανωτές ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών πολιτών από το 2012·

3. καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει τακτικά έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με την 
πρόοδο των εν εξελίξει ΕΠΠ, ώστε το Κοινοβούλιο να μπορεί να ελέγχει ότι το εργαλείο 
λειτουργεί όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά, ως μέρος της δέσμευσής του προς τους 
ευρωπαίους πολίτες· τονίζει ότι η διαδικασία ΕΠΠ θα πρέπει να βελτιώνεται συνεχώς με 
βάση την αποκτώμενη πρακτική πείρα και θα πρέπει, επιπλέον, να συμμορφώνεται με τις 
αποφάσεις που θα εκδώσει το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4. υπενθυμίζει ότι, σε προηγούμενα ψηφίσματα και ετήσιες εκθέσεις που κατάρτισε η 
Επιτροπή Αναφορών, το Κοινοβούλιο είχε ήδη τονίσει ορισμένες αδυναμίες του 
υφιστάμενου νομικού πλαισίου και τα γραφειοκρατικά εμπόδια στην πρακτική υλοποίηση 
της ΕΠΠ λόγω της έλλειψης υποστήριξης ΤΠ και της ανομοιογενούς χρήσης στις εθνικές 
διοικήσεις· καλεί την Επιτροπή να προβεί το συντομότερο δυνατόν σε μια ολοκληρωμένη 
αναθεώρηση του κανονισμού ΕΠΠ και του κανονισμού εφαρμογής της Επιτροπής (ΕΕ) 
αριθ. 1179/2011, προκειμένου να εξαλειφθούν όλα τα εναπομένοντα εμπόδια και να 
δημιουργηθούν σαφείς, απλές, εύχρηστες και αναλογικές διαδικασίες·

5. ζητεί την απλούστευση και εναρμόνιση των απαιτήσεων και των διαδικασιών συλλογής 
δηλώσεων υποστήριξης μέσω τυποποιημένων εντύπων, καταργώντας την υποχρέωση 
συλλογής προσωπικών αριθμών ταυτότητας, καθώς αυτή δημιουργεί διαφορές ανάλογα 
με το κράτος μέλος· υπενθυμίζει ότι ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας των Δεδομένων 
έχει δηλώσει ότι οι απαιτήσεις αυτές δεν είναι αναγκαίες· προτείνει να εξετασθεί η 
καθιέρωση κοινού εργαλείου ταυτοποίησης για τη στήριξη μιας ΕΠΠ, προκειμένου να 
διευκολυνθεί η διαδικασία για τους υπογράφοντες και να διερευνηθεί περαιτέρω η 
δυνατότητα δημιουργίας ενός απλοποιημένου ηλεκτρονικού προαιρετικού μητρώου της 
ΕΕ·

6. επικροτεί τις προσπάθειες της Επιτροπής για τη δρομολόγηση και τη βελτίωση του 
διαδικτυακού συστήματος συλλογής υπογραφών (OCS)· αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι 
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χρειάζονται περαιτέρω προσπάθειες προκειμένου να ανασχεδιαστεί συνολικά και να 
προσαρμοστεί το OCS· καλεί την Επιτροπή να παρέχει στις επιτροπές πολιτών πρόσβαση 
σε μόνιμο, κεντρικό και δωρεάν διακομιστή ο οποίος θα επιτρέπει την αποθήκευση 
ηλεκτρονικών υπογραφών σύμφωνα με τα ενωσιακά πρότυπα προστασίας των 
δεδομένων, να απλοποιήσει το λογισμικό OCS και να διασφαλίσει ότι ειδικές ομάδες 
ανθρώπων, όπως οι πολίτες που ζουν στο εξωτερικό, τα άτομα με αναπηρία και οι 
ηλικιωμένοι, δεν θα στερούνται του δικαιώματός τους να υπογράφουν μια πρωτοβουλία·

7. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τις καταλληλότερες επιλογές που συνδέονται με την 
περίοδο συλλογής υπογραφών κατά τη μελλοντική αναθεώρηση του κανονισμού ΕΠΠ, 
εις τρόπον ώστε να επιμηκύνει την περίοδο συλλογής υπογραφών έως και στους 18 
μήνες, και να δώσει στους διοργανωτές τη δυνατότητα να αποφασίζουν σχετικά με την 
ημερομηνία έναρξης της περιόδου συλλογής υπογραφών, ή να ορίσει το σημείο έναρξης 
της 12μηνης περιόδους αφ' ης στιγμής συμπληρωθεί η πιστοποίηση του OCS·

8. εκφράζει ανησυχία σχετικά με το γεγονός ότι, από το 2012, από τις 31 ΕΠΠ που 
καταχωρίστηκαν, μόνο 3 έχουν φθάσει στην τελική φάση· επισημαίνει ότι η δραματική 
μείωση του αριθμού νέων πρωτοβουλιών είναι μία από τις συνέπειες των δυσανάλογων 
απαιτήσεων και ενός άνευ λόγου περίπλοκου συστήματος· εκφράζει τη λύπη του για την 
έλλειψη νομοθετικού αντικτύπου και την αποθαρρυντική παρακολούθηση από την 
Επιτροπή διαφόρων επιτυχημένων πρωτοβουλιών· εκφράζει διαφορές απόψεων με την 
Επιτροπή όσον αφορά την επιτυχή εφαρμογή του κανονισμού με στόχο την αξιοποίηση 
του πλήρους δυναμικού των ΕΠΠ· τονίζει ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα κράτη 
μέλη πρέπει να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προωθήσουν την ΕΠΠ και να 
ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών προς αυτό το εργαλείο·

9. πιστεύει ότι το μέσο αυτό, εάν αναθεωρηθεί, έχει δυνατότητες για προώθηση της 
συμμετοχής του κοινού και του διαλόγου μεταξύ πολιτών, καθώς και μεταξύ πολιτών και 
θεσμικών οργάνων της ΕΕ· τονίζει την ανάγκη σύνδεσης του OCS με τα νέα σχετικά 
εργαλεία κοινωνικών και ψηφιακών μέσων διεξαγωγής εκστρατειών, ακολουθώντας το 
παράδειγμα άλλων επιτυχημένων πλατφορμών που διεξάγουν διαδικτυακές εκστρατείες·

10. συνιστά τη χρησιμοποίηση κάθε διαθέσιμης διόδου επικοινωνίας, ιδίως των πλατφορμών 
κοινωνικών και ψηφιακών μέσων όλων των σχετικών ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, 
για την πραγματοποίηση συνεχών εκστρατειών αύξησης της ευαισθητοποίησης, με τη 
συμμετοχή γραφείων και αντιπροσωπειών της ΕΕ, καθώς και εθνικών αρχών  ζητεί από 
την Επιτροπή να στηρίξει την ανάπτυξη ειδικού λογισμικού προγράμματος ανοικτού 
κώδικα για τις ΕΠΠ, για φορητές συσκευές· εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι 
ορισμένες ΕΠΠ κατάφεραν να έχουν αντίκτυπο σε τοπικό επίπεδο·

11. καλεί την Επιτροπή να παροτρύνει τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν το εργαλείο 
επικύρωσης ΠΕΠ για τις δηλώσεις υποστήριξης, το οποίο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του 
προγράμματος λύσεων διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις·

12. τονίζει ότι, στο πλαίσιο των εργαλείων που διατίθενται για τη βελτίωση της συμμετοχικής 
δημοκρατίας στην Ένωση, τα εργαλεία ΤΠΕ πρέπει να καταστούν διαθέσιμα και στις 
περιφέρειες, προκειμένου να έχουν οι πολίτες τη δυνατότητα να συμμετέχουν 
περισσότερο στα κοινά·
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13. εκφράζει δυσαρέσκεια για την έλλειψη σαφούς ενημέρωσης για το μέσο της ΕΠΠ στα 
αρχικά στάδια, η οποία οδήγησε σε γενική εσφαλμένη αντίληψη σχετικά με τον 
χαρακτήρα της και προκάλεσε απογοήτευση όταν οι πρώτες ΕΠΠ απορρίφθηκαν από την 
Επιτροπή· υπενθυμίζει ότι το μέσο πρέπει να είναι απλό, σαφές, φιλικό προς τον χρήστη 
και ευρέως δημοσιοποιημένο· τονίζει ότι οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι σε εθνικό και 
τοπικό επίπεδο θα πρέπει να ενθαρρυνθούν και να στηριχθούν από την Επιτροπή 
προκειμένου να προωθήσουν αυτή την προβολή των ΕΠΠ·

14. εκφράζει την ανησυχία 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 ζητεί η εν λόγω κατάσταση να 
αντιμετωπιστεί κατάλληλα στο μέλλον·

15. θεωρεί ότι η αναθεώρηση του κανονισμού ΕΠΠ θα πρέπει επίσης να αξιοποιηθεί ως 
ευκαιρία να υπογραμμιστούν οι βασικές διαφορές μεταξύ της ΕΠΠ και του δικαιώματος 
υποβολής αναφοράς, και ότι τούτο θα μπορούσε να γίνει μέσω εναρμονισμένης 
ενημέρωσης στους ιστότοπους των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και στις 
διαφημιστικές πολιτικές τους·

16. ζητεί αυξημένη διοργανική συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και σε εθνικό και τοπικό 
επίπεδο, κατά τον χειρισμό ΕΠΠ όσον αφορά την παροχή πληροφοριών και στήριξης 
στους διοργανωτές των ΕΠΠ· ζητεί τη βελτίωση του πολύγλωσσου ιστότοπου της ΕΠΠ, 
τον οποίο διαχειρίζεται η Επιτροπή, και μια ενιαία δέσμη κατευθυντήριων γραμμών σε 
όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις των διοργανωτών ΕΠΠ και σχετικά με τις διοικητικές διαδικασίες καθ' όλη 
τη διαδικασία ΕΠΠ· χαιρετίζει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής να παρέχει δωρεάν μεταφράσεις των κειμένων των ΕΠΠ·

17. ζητεί τη μελλοντική δημιουργία μιας υπηρεσίας μιας στάσης, σε διαδικτυακή και υλική 
μορφή, η οποία θα παρέχει, σε μόνιμη βάση, πληροφορίες, μεταφραστικές υπηρεσίες και 
τεχνική, νομική και πολιτική υποστήριξη σχετικά με τις ΕΠΠ, και η οποία θα μπορούσε 
να χρησιμοποιεί τους υπάρχοντες πόρους από το σημείο επαφής του κέντρου επαφής 
Europe Direct, τις αντιπροσωπείες της Επιτροπής και τα Γραφεία Πληροφοριών του 
Κοινοβουλίου στα κράτη μέλη· θεωρεί ότι το πλαίσιο αυτό θα έφερνε την ΕΠΠ εγγύτερα 
στους πολίτες·

18. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει διάφορες επιλογές παροχής διοικητικής και οικονομικής 
υποστήριξης στα σχέδια ΕΠΠ μέσω των ισχυουσών γραμμών του προϋπολογισμού του 
προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» και του προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα 
και Ιθαγένεια»·

19. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να μειώσει ομοιόμορφα το ελάχιστο 
όριο ηλικίας για την υποστήριξη ΕΠΠ στα 16 έτη, ώστε να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή της 
νεότερης γενιάς ως πολιτών στα κοινά της ΕΕ·

20. ενθαρρύνει την Επιτροπή να αναθεωρήσει τον κανονισμό ΕΠΠ ώστε να εξασφαλίσει 
επίσης διαφάνεια και θεσμική ισορροπία στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και να 
αποσαφηνίσει τη διαδικασία του ελέγχου νομιμότητας· σημειώνει τις υποθέσεις που 
εκκρεμούν ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) και έχει την 
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πεποίθηση ότι το ΔΕΕ θα αποφασίσει κατά πόσον η Επιτροπή εφαρμόζει υπερβολικά 
αυστηρά τον έλεγχο νομιμότητας, και προτείνει, εν τω μεταξύ, να παρέχεται αρωγή στους 
διοργανωτές κατά τη διατύπωση της νομικής βάσης της πρότασής τους·

21. καλεί την Επιτροπή να ανταποκρίνεται στις επιτυχημένες ΕΠΠ με πιο συγκεκριμένες 
δράσεις και με υψηλότερο βαθμό συμμετοχής και να παρέχει πιο στιβαρή, συνεπή και 
κατανοητή αιτιολόγηση όταν απορρίπτει ΕΠΠ που θεωρούνται μη παραδεκτές· 
υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι θα πρέπει να εξετάζει το ενδεχόμενο υποβολής 
νομοθετικής πρότασης για κάθε επιτυχημένη ΕΠΠ· καλεί την Επιτροπή, σε περίπτωση 
που μια ΕΠΠ είναι εν μέρει μόνον νομικώς παραδεκτή, να προτείνει μια αναδιατύπωσή 
της ή να αποδέχεται τα τμήματά της που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Επιτροπής·

22. ενθαρρύνει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να εξετάσουν τη δυνατότητα συζήτησης των 
ζητημάτων που ανέκυψαν από πρωτοβουλίες που δεν έχουν συγκεντρώσει ένα 
εκατομμύριο υπογραφές, αλλά διαθέτουν περισσότερες από τις μισές από τις 
απαιτούμενες υπογραφές· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η Επιτροπή Αναφορών 
μπορεί να εξετάζει ανεπιτυχείς ΕΠΠ σύμφωνα με το άρθρο 218 του Κανονισμού του 
Κοινοβουλίου, αν θεωρεί ότι είναι σκόπιμο να δώσει συνέχεια σε αυτές·

23. ζητεί τη σύνταξη έκθεσης πρωτοβουλίας του Κοινοβουλίου για κάθε επιτυχημένη 
πρωτοβουλία που ακολουθείται από συζήτηση και ψηφοφορία στην Ολομέλεια· 
προτείνει, σε περίπτωση που η Επιτροπή δεν παρουσιάζει νομοθετική πρόταση εντός 12 
μηνών από την υποβολή της επιτυχημένης ΕΠΠ, η αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου 
να δρομολογεί νέα έκθεση που θα εκφράζει τα συγκεκριμένα νομοθετικά του αιτήματα 
και για την οποία ο επιλεγμένος εισηγητής θα διαβουλεύεται με τους διοργανωτές της 
ΕΠΠ σε άλλη ακρόαση·

24. θεωρεί ότι, για να διασφαλισθεί η ορθή χρήση του εν λόγω εργαλείου συμμετοχικής 
δημοκρατίας από τους πολίτες, και προκειμένου να αποφευχθεί η πιθανή κατάχρησή του 
από ιδιωτικά συμφέροντα, να αυξηθούν η διαφάνεια και η ποιότητα των ελέγχων επί της 
χρηματοδότησης και της χορηγίας των ΕΠΠ·

25. καλεί την Επιτροπή, υπό το πρίσμα της επικείμενης απόφασης του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), να διευκρινίσει εάν οι πολίτες της ΕΕ έχουν την εξουσία να 
προτείνουν τροποποιήσεις επί των Συνθηκών και να εξετάσει, κατά τη μελλοντική 
αναθεώρηση του κανονισμού, την πρόταση που επιτρέπει τις ΕΠΠ που ζητούν 
τροποποιήσεις στις Συνθήκες, σύμφωνα με το άρθρο 48 της ΣΛΕΕ·

26. υπενθυμίζει ότι αυτή τη στιγμή οι ακροάσεις για επιτυχημένες ΕΠΠ διοργανώνονται από 
την αρμόδια επιτροπή, αναλόγως προς το αντικείμενο της ΕΠΠ, με την Επιτροπή 
Αναφορών ως συνδεδεμένη επιτροπή· προτείνει να αναλάβει η Επιτροπή Αναφορών τον 
ρόλο της διοργάνωσης ακροάσεων, με τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών, ως 
ουδέτερο φόρουμ με τη μεγαλύτερη πείρα στην επαφή με τους πολίτες, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η συνέπεια και η δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση σε όλες τις ακροάσεις για 
τις διάφορες ΕΠΠ· σημειώνει ότι η επιτροπή πολιτών των ΕΠΠ πρέπει να λαμβάνει 
επιστροφή των εξόδων συμμετοχής στις ακροάσεις για όλα τα μέλη της.
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Darling, Svetoslav Hristov Malinov, Roberta Metsola, Marlene Mizzi, 
Julia Pitera, Gabriele Preuß, Yana Toom, Bodil Valero, Jarosław 
Wałęsa, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Elisabetta Gardini, Kostadinka Kuneva, Jérôme Lavrilleux, Kazimierz 
Michał Ujazdowski, Ángela Vallina, Axel Voss, Rainer Wieland

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) 
παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Amjad Bashir, Rosa D’Amato


