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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. θεωρεί ότι η Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών (ΠΕΠ) αποτελεί το πρώτο εργαλείο 
άμεσης δημοκρατίας το οποίο δίνει στους πολίτες τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά 
στη χάραξη των πολιτικών και της νομοθεσίας της Ευρώπης·

2. υπενθυμίζει ότι, σε προηγούμενα ψηφίσματα και ετήσιες εκθέσεις που κατάρτισε η 
Επιτροπή Αναφορών, το Κοινοβούλιο τόνισε τις αδυναμίες του υφιστάμενου νομικού 
πλαισίου και τα γραφειοκρατικά εμπόδια στην πρακτική υλοποίηση της ΠΕΠ λόγω της 
έλλειψης υποστήριξης ΤΠ και της ανομοιογενούς χρήσης στις εθνικές διοικήσεις· ζητεί 
απλοποιημένες και εναρμονισμένες απαιτήσεις και διαδικασίες όσον αφορά τα 
προσωπικά δεδομένα·

3. εκφράζει ανησυχία σχετικά με το χαμηλό ποσοστό επιτυχημένων πρωτοβουλιών και τη 
δραματική μείωση του αριθμού νέων πρωτοβουλιών· τονίζει ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά 
όργανα και τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να 
προωθήσουν την ΠΕΠ και να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών προς αυτό το 
εργαλείο· πιστεύει ότι το μέσο αυτό εξακολουθεί να διαθέτει δυνατότητες για προώθηση 
της συμμετοχής του κοινού και του διαλόγου μεταξύ πολιτών, καθώς και μεταξύ πολιτών 
και θεσμικών οργάνων της ΕΕ· εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι ορισμένες ΠΕΠ 
κατάφεραν να έχουν αντίκτυπο σε τοπικό επίπεδο·

4. θεωρεί ότι η αναθεώρηση του κανονισμού για την ΠΕΠ θα πρέπει να αξιοποιηθεί ως 
ευκαιρία για βελτίωση των γνώσεων σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αναφορών, 
επεξήγηση της διάκρισης μεταξύ ΠΕΠ και αναφορών και προώθηση του συνδέσμου 
μεταξύ αυτών, μέσω εναρμονισμένης ενημέρωσης στους ιστότοπους των ευρωπαϊκών 
θεσμικών οργάνων και στις διαφημιστικές πολιτικές τους·

5. εκφράζει δυσαρέσκεια για την έλλειψη σαφούς ενημέρωσης για το μέσο της ΠΕΠ σε 
αρχικά στάδια, η οποία οδήγησε σε γενική εσφαλμένη αντίληψη σχετικά με τον 
χαρακτήρα της και προκάλεσε αρκετή απογοήτευση όταν οι πρώτες ΠΕΠ απορρίφθηκαν 
από την Επιτροπή· υπενθυμίζει ότι το μέσο πρέπει να είναι απλό, σαφές και φιλικό προς 
στον χρήστη·

6. ζητεί αυξημένη διοργανική συνεργασία κατά τον χειρισμό ΠΕΠ όσον αφορά την παροχή 
πληροφοριών και στήριξης στους διοργανωτές των ΠΕΠ· ζητεί τη μελλοντική δημιουργία 
μιας υπηρεσίας μιας στάσης, σε διαδικτυακή και υλική μορφή, η οποία θα παρέχει 
πληροφορίες, νομικές συμβουλές, μεταφραστικές υπηρεσίες και χρηματοδότηση, και η 
οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιεί πόρους από το σημείο επαφής του κέντρου επαφής 
Europe Direct, τις αντιπροσωπείες της Επιτροπής και τα Γραφεία Πληροφοριών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα κράτη μέλη· θεωρεί ότι το πλαίσιο αυτό θα έφερνε την 
ΠΕΠ εγγύτερα στους πολίτες·

7. ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει διαφάνεια στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και 
να αποσαφηνίσει τη διαδικασία νόμιμου ελέγχου· καλεί την Επιτροπή να ανταποκριθεί 
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στις επιτυχημένες ΠΕΠ με πιο συγκεκριμένες δράσεις·

8. καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει το λογισμικό του διαδικτυακού συστήματος 
συγκέντρωσης (OCS) και να το καταστήσει προσβάσιμο για άτομα με αναπηρίες, να 
επιτρέψει τις ηλεκτρονικές υπογραφές και τη συγκέντρωση διευθύνσεων ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, καθώς και να εντάξει τα πλέον σύγχρονα χαρακτηριστικά διεξαγωγής 
εκστρατειών, ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων επιτυχημένων πλατφορμών που 
διεξάγουν διαδικτυακές εκστρατείες· ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει τη δημιουργία 
δημόσιας εφαρμογής ΠΕΠ για φορητές συσκευές·

9. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει προτάσεις που σχετίζονται με τη δημιουργία ενός 
ευρωπαϊκού δελτίου ταυτότητας, οι οποίες θα πρέπει επίσης να πληρούν τις απαιτήσεις 
του κανονισμού για την πρωτοβουλία πολιτών για συγκέντρωση υπογραφών·

10. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις σχετικά με την κατάρτιση πλήρους 
εκλογικού καταλόγου των πολιτών της·

11. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει σε μελλοντική αναθεώρηση του κανονισμού την πρόταση 
που επιτρέπει τις ΠΕΠ που απαιτούν τροποποιήσεις συνθηκών, σύμφωνα με το άρθρο 48 
ΣΛΕΕ·

12. υπενθυμίζει ότι αυτή τη στιγμή οι ακροάσεις που αφορούν επιτυχημένες ΠΕΠ 
διοργανώνονται από την αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το αντικείμενο της ΠΕΠ, με την 
Επιτροπή Αναφορών ως συνδεδεμένη επιτροπή· προτείνει να αναλάβει η Επιτροπή 
Αναφορών τον ρόλο της διοργάνωσης ακροάσεων, ως ουδέτερο φόρουμ με τη 
μεγαλύτερη πείρα στην επαφή με τους πολίτες.


