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Η πρωτοβουλία των ευρωπαίων πολιτών
Η συνθήκη της Λισαβόνας προβλέπει την καθιέρωση της πρωτοβουλίας των ευρωπαίων 
πολιτών (European Citizens’ Initiative - ECI). Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η συνθήκη εισάγει μια 
σημαντική καινοτομία στο ευρωπαϊκό συνταγματικό δίκαιο, η οποία  αρχικά είχε αποτελέσει 
αντικείμενο επεξεργασίας από την  ευρωπαϊκή συνέλευση σε στενή συνεργασία με μη 
κυβερνητικές οργανώσεις και είχε συμπεριληφθεί στο σχέδιο της συνθήκης που εκπόνησε η 
συνέλευση μόνο μετά από μακρούς αγώνες. Η πρωτοβουλία των ευρωπαίων πολιτών 
αποτελεί ένα εντελώς νέο μέσο για την ενίσχυση της δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και συνιστά ένα πρώτο βήμα για την ανάπτυξη μιας υπερεθνικής άμεσης δημοκρατίας. Η 
εφαρμογή της θα μπορούσε να συμβάλει στο να δημιουργηθεί πιο μακροπρόθεσμα μια 
ευρωπαϊκή κοινή γνώμη.

Οι νομικές βάσεις για την πρωτοβουλία των ευρωπαίων πολιτών βρίσκονται στο μελλοντικό 
άρθρο 11 παράγραφος 4 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (νέα εκδοχή της Συνθήκης 
ΕΕ) και στο μελλοντικό άρθρο 24 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες που ισχύουν για την πρωτοβουλία 
αυτή καθορίζονται με κανονισμό που πρέπει να εκδοθεί στο πλαίσιο της τακτικής 
νομοθετικής διαδικασίας.

I. Γενικά ζητήματα

§ 1. Τι είναι η πρωτοβουλία πολιτών;

Μετά από την έναρξη ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας, όλες οι νομοθετικές πράξεις της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε έχουν μορφή κανονισμού, είτε οδηγίας ή απόφασης, θα 
θεσπίζονται καταρχήν από κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, και
μάλιστα κατόπιν πρότασης της Επιτροπής, βλ. άρθρο 289 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς η έκδοση ευρωπαϊκής νομικής πράξης προϋποθέτει κατά 
κανόνα πρόταση της Επιτροπής, βλ. άρθρο 17 παράγραφος 2 συνθήκης ΕΕ (νέα έκδοση).

Εφόσον τα κράτη μέλη είχαν ήδη προβλέψει κατά την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής 
Κοινότητας το 1957, ότι το Συμβούλιο μπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή «να διεξαγάγει 
τις κατά την άποψή του πρόσφορες έρευνες για την πραγματοποίηση των κοινών 
σκοπών και να του υποβάλει τις κατάλληλες προτάσεις» (βλ. το αρχικό άρθρο 152 της 
Συνθήκης ΕΟΚ, σήμερα άρθρο 208 της συνθήκης ΕΚ, μελλοντικά άρθρο 241 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης), μετά από 35 χρόνια έδωσαν τελικά με τη 
συνθήκη του Μάαστριχτ και την καθιέρωση της διαδικασίας συναπόφασης και στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη δυνατότητα να ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλλει νομοθετική 
πρόταση (βλ. το σημερινό άρθρο 192 της συνθήκης ΕΚ, μελλοντικά άρθρο 225 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης). 

Αυτό το δικαίωμα που διαθέτουν ήδη σήμερα τα δύο νομοθετικά όργανα θα το αποκτήσουν
μελλοντικά και οι πολίτες της Ένωσης με την πρωτοβουλία των ευρωπαίων πολιτών. 
«Πολίτες της Ένωσης, εφόσον συγκεντρωθεί αριθμός τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου, 
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υπήκοοι σημαντικού αριθμού κρατών μελών, μπορούν να λαμβάνουν την πρωτοβουλία να 
καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, να υποβάλει 
κατάλληλες προτάσεις επί θεμάτων στα οποία οι εν λόγω πολίτες θεωρούν ότι απαιτείται 
νομική πράξη της Ένωσης για την εφαρμογή των Συνθηκών.» Κατ' αυτόν τον τρόπο, οι 
πολίτες της Ένωσης συμπεριλαμβάνονται για πρώτη φορά άμεσα στην ευρωπαϊκή 
νομοθετική διαδικασία. Αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής σε μια πρωτοβουλία ευρωπαίων 
πολιτών και βρίσκονται έτσι στο ίδιο επίπεδο με τα δύο νομοθετικά όργανα όσον αφορά το 
δικαίωμα για το αίτημα αυτό.

§ 2. Σχετικά με το περιεχόμενο του δικαιώματος συμμετοχής σε πρωτοβουλία πολιτών

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 της Συνθήκης ΕΕ (νέα έκδοση), οι πολίτες της
Ένωσης μπορούν να υποβάλουν μια πρωτοβουλία πολιτών. Η διάταξη αυτή ως ειδική
απόρροια του δικαιώματος δημοκρατικής συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος
3 της Συνθήκης ΕΕ (νέα έκδοση) στοχεύει στη θεμελίωση ατομικού δικαιώματος των
πολιτών της Ένωσης να συμμετέχουν σε πρωτοβουλία των ευρωπαίων πολιτών, χωρίς
ωστόσο να περιγράφει αναλυτικά τι περιλαμβάνει το δικαίωμα αυτό. Επιπροσθέτως, η
διάταξη αυτή περιλαμβάνει την επιφύλαξη της έκδοσης κανονισμού για τις προϋποθέσεις και
τις διαδικασίες που ισχύουν για μια τέτοια πρωτοβουλία πολιτών. Έτσι ο κανονισμός δεν έχει
σκοπό μόνο να καταστήσει λειτουργικό το θεσμό της πρωτοβουλίας των ευρωπαίων πολιτών, 
αλλά πρέπει και πέρα από αυτό να προσδιορίσει πιο συγκεκριμένα τα διάφορα στοιχεία τα 
οποία συνιστούν το συμβατικό δικαίωμα συμμετοχής σε μια πρωτοβουλία των ευρωπαίων 
πολιτών. 

Οι πολίτες της Ένωσης μπορούν να συμμετάσχουν με δύο διαφορετικούς τρόπους σε μια 
πρωτοβουλία πολιτών: αφενός ως διοργανωτές και, αφετέρου, ως υποστηρικτές μιας 
πρωτοβουλίας πολιτών. Η διοργάνωση της πρωτοβουλίας των ευρωπαίων πολιτών 
περιλαμβάνει την κοινοποίηση της πρωτοβουλίας στην Επιτροπή, τη συγκέντρωση δηλώσεων 
υποστήριξης από πολίτες της Ένωσης, την υποβολή της πρωτοβουλίας στην Επιτροπή και την 
παρουσίαση του αιτήματος που απευθύνεται προς την Επιτροπή στο σώμα των μελών της 
Επιτροπής. Η υποστήριξη της πρωτοβουλίας των ευρωπαίων πολιτών είναι η τυπική δήλωση 
ενός προσώπου ότι συμμερίζεται τον σκοπό της πρωτοβουλίας των πολιτών και υποστηρίζει 
το αίτημα προς την Επιτροπή, το οποίο επιδιώκει η πρωτοβουλία. Επομένως το δικαίωμα 
συμμετοχής σε μια πρωτοβουλία των ευρωπαίων πολιτών περιλαμβάνει το δικαίωμα 
διοργάνωσης και το δικαίωμα υποστήριξης μιας τέτοιας πρωτοβουλίας.

Τα δικαιώματα αυτά δίνουν στους πολίτες της Ένωσης τη δυνατότητα να αξιώνουν από τα 
όργανα της Ένωσης και τα κράτη μέλη να απέχουν από κάθε δράση που μπορεί να 
απαγορεύσει ή να εμποδίσει την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων ή να την καταστήσει 
λιγότερο ελκυστική. Επιπροσθέτως, τους δίνουν δικαίωμα να ζητούν μια διαδικασία για την
αποτελεσματική άσκηση αυτών των δικαιωμάτων. Με την επιτυχή υποβολή πρωτοβουλίας, οι
διοργανωτές μιας πρωτοβουλίας των ευρωπαίων πολιτών αποκτούν επιπλέον –αυτό θα πρέπει 
οπωσδήποτε να το διασαφηνίζει ο κανονισμός- το δικαίωμα να παρουσιάζουν στο σώμα των 
Επιτρόπων το αίτημα της πρωτοβουλίας των πολιτών και το δικαίωμα να λαμβάνουν 
τεκμηριωμένη απάντηση για το θέμα αυτό από το σώμα των Επιτρόπων. Επίσης, στην όλη 
διαδικασία της πρωτοβουλίας των ευρωπαίων πολιτών πρέπει να εξασφαλίζονται ιδίως τα 
θεμελιώδη δικαιώματα της ίσης μεταχείρισης και της αποτελεσματικής νομικής προστασίας.
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§ 3. Σχετικά με τη διάκριση μεταξύ πρωτοβουλίας ευρωπαίων πολιτών και αναφοράς
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Βάσει του άρθρου 24 παράγραφος 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 227 της συνθήκης για τη
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σημερινό άρθρο 21 παράγραφος 1 σε συνδυασμό με το
άρθρο 194 της συνθήκης ΕΚ) και σύμφωνα με το άρθρο 44 του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων της ΕΕ, κάθε πολίτης της ΕΕ, καθώς και κάθε φυσικό πρόσωπο που κατοικεί
στην Ένωση και κάθε νομικό πρόσωπο με καταστατική έδρα στην Ένωση έχει το δικαίωμα 
να υποβάλει αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επομένως, το δικαίωμα συμμετοχής σε 
πρωτοβουλία των ευρωπαίων πολιτών σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 της συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση (νέα έκδοση), προστίθεται στο δικαίωμα υποβολής αναφοράς και 
το συμπληρώνει, δεν το αντικαθιστά όμως ούτε είναι ταυτόσημο με αυτό.

Βέβαια μπορεί μια πρωτοβουλία πολιτών και μια αναφορά να παρουσιάζουν κάποια 
ομοιότητα ως νομικά μέσα όσον αφορά το αποτέλεσμά τους. Έτσι, υπό ορισμένες 
προϋποθέσεις μπορούν και οι δύο να καταλήξουν στην έκδοση μιας νομικής πράξης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ως αποτέλεσμα της ενέργειας αρκετών προσώπων.

Παρ' όλα αυτά, διαφέρουν ριζικά ως προς τη λειτουργία τους, και ως εκ τούτου και ως προς 
τους αποδέκτες τους και τις σχετικές προϋποθέσεις.

Η διαφορά μεταξύ των αποδεκτών είναι ήδη οφθαλμοφανής. Ενώ η αναφορά απευθύνεται 
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η πρωτοβουλία πολιτών απευθύνεται προς την Επιτροπή. 
Το ευρωπαϊκό δικαίωμα υποβολής αναφοράς απευθύνεται στους πολίτες της Ένωσης με την 
ιδιότητά τους ως άμεσα ή έμμεσα ενδιαφερόμενους όσον αφορά τη δικαιοδοσία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τους προσφέρει τη δυνατότητα να απευθύνονται με την ιδιότητα 
αυτή άμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου να κατορθώνουν να ενημερώσουν το 
άμεσα εκλεγμένο Κοινοβούλιο ως εκπρόσωπο των συμφερόντων των πολιτών για μια 
συγκεκριμένη κατάσταση και να ζητήσουν την  τροποποίηση της. Αντίθετα, η πρωτοβουλία 
πολιτών επιτρέπει για πρώτη φορά στους πολίτες της Ένωσης να συμμετάσχουν άμεσα στην 
άσκηση της δικαιοδοσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα, όπως 
και στο Συμβούλιο ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να ζητούν από την Επιτροπή την υποβολή 
νομοθετικής πρότασης, .

Ως εκ τούτου, και οι προϋποθέσεις αμφότερων των νομικών θεσμών είναι διαφορετικές. 
Έτσι, το δικαίωμα αναφοράς περιορίζεται σε υποθέσεις που αφορούν άμεσα την αναφέρουσα 
ή τον αναφέροντα, ενώ τέτοιος περιορισμός ούτε προβλέπεται ούτε και θα ήταν εύλογος όσον 
αφορά τους συμμετέχοντες σε μια πρωτοβουλία των ευρωπαίων πολιτών. Αντίθετα μάλιστα, 
όπως κάθε μέρος που μετέχει της ευρωπαϊκής κυριαρχίας, είναι υποχρεωμένοι να 
υπερασπίζονται το γενικό συμφέρον και την τήρηση του ευρωπαϊκού δικαίου. Ειδικά το 
τελευταίο, πάλι, δεν αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή αναφοράς.

Ασφαλώς, οι ομοιότητες με την αναφορά προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούν να 
ληφθούν υπόψη κατά τη διαμόρφωση των προϋποθέσεων και των διαδικασιών της 
πρωτοβουλίας των ευρωπαίων πολιτών, όμως δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να μην 
επισημαίνεται η εγγενής τους διαφορά.
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