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II. Διαδικαστικά ζητήματα

§ 4. Σχετικά με τη διαδικασία της πρωτοβουλίας των ευρωπαίων πολιτών

Η διαδικασία της πρωτοβουλίας των ευρωπαίων πολιτών μπορεί να χωριστεί σε τέσσερις
φάσεις:
 την κοινοποίηση της πρωτοβουλίας πολιτών,

 τη συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης της πρωτοβουλίας πολιτών

 την υποβολή της πρωτοβουλίας πολιτών και

 την τοποθέτηση της Επιτροπής για την πρωτοβουλία πολιτών

Σχετικά με την πρώτη φάση της πρωτοβουλίας των ευρωπαίων πολιτών: «Κοινοποίηση»
Η πρώτη φάση της πρωτοβουλίας των ευρωπαίων πολιτών αρχίζει με την κοινοποίηση της 
πρωτοβουλίας των πολιτών στην Επιτροπή από τους διοργανωτές και τελειώνει με την 
επίσημη απόφαση της Επιτροπής όσον αφορά την αποδοχή της.

Οι μ η κυβερνητικές οργανώσεις επισημαίνουν από την πλευρά τους ότι για τους διοργανωτές 
μιας πρωτοβουλίας πολιτών είναι ιδιαίτερα σημαντικό όσο γίνεται νωρίτερα στο πλαίσιο της 
διαδικασίας, ιδίως πριν καν ακόμη συγκεντρωθούν δηλώσεις υποστήριξης, να έχουν νομική 
ασφάλεια σχετικά με το παραδεκτό της εν λόγω διαδικασίας. Αυτή η άποψη πρέπει να 
υποστηριχτεί και από τη σκοπιά μιας δημοκρατικής πολιτικής.

Γι' αυτό συνιστάται να διαμορφωθεί η διαδικασία της πρωτοβουλίας πολιτών έτσι ώστε να 
εξετάζεται με δεσμευτικό τρόπο το παραδεκτό της εκάστοτε πρωτοβουλίας πολιτών πριν 
ακόμα από τη συγκέντρωση των δηλώσεων υποστήριξης. Αυτό θα μπορούσε να γίνει στο 
πλαίσιο επίσημης κοινοποίησης της πρωτοβουλίας πολιτών.

Εκ των πραγμάτων, αρμόδια για την παραλαβή της κοινοποίησης και την εξέταση του
παραδεκτού μπορεί να είναι μόνο η Επιτροπή, που πρέπει μετά από την εξέταση να χορηγεί 
στους διοργανωτές νομικά δεσμευτική βεβαίωση σχετικά με το παραδεκτό. Φυσικά, εντελώς 
διαφορετικό ζήτημα είναι η δυνατότητα εξέτασης μιας τέτοιας απόφασης από το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο και τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, καθώς και ο πολιτικός έλεγχος της Επιτροπής 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Στη μέχρι τώρα συζήτηση συστήθηκε να ανατεθεί το καθήκον της εξέτασης του παραδεκτού 
σε άλλη υπηρεσία και όχι στην Επιτροπή. Αναφέρθηκαν για παράδειγμα ο Ευρωπαίος 
Διαμεσολαβητής και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το πλεονέκτημα μιας τέτοιας ρύθμισης 
είναι προφανές: έτσι θα μπορούσε να αποφευχθεί εξαρχής η εντύπωση ότι η Επιτροπή μπορεί 
να αποφασίζει η ίδια αν μια υποβαλλόμενη πρωτοβουλία πολιτών μπορεί να διεξαχθεί ή όχι.

Παρ' όλα αυτά, η εισηγήτρια δεν συνιστά να ακολουθηθεί αυτή η οδός. Το παραδεκτό μιας 
πρωτοβουλίας πολιτών δεν είναι θέμα πολιτικής σκοπιμότητας, αλλά μια νομική –και 
απόλυτα ελέγξιμη νομικά- προϋπόθεση για την ενασχόληση με το αίτημα που διατυπώνεται 



DT\747883EL.doc 3/7 PE414.326v01-00

EL

στην πρωτοβουλία. Για τον λόγο αυτόν, είναι οπωσδήποτε υποχρέωση της Επιτροπής ως 
συμβατικά προβλεπόμενου αποδέκτη μιας πρωτοβουλίας πολιτών να εξετάσει πριν από το 
αίτημα που περιλαμβάνει το παραδεκτό της πρωτοβουλίας πολιτών, ή (όπως προτείνεται εδώ) 
ήδη στο πλαίσιο της κοινοποίησης ή και μετά από την υποβολή της. Υπό αυτές τις συνθήκες 
κάθε παρεμβολή άλλης (περαιτέρω) υπηρεσίας για τον σκοπό της εξέτασης του παραδεκτού 
συνιστά ουσιαστικά τη δημιουργία ενός νέου, πρόσθετου εμποδίου για την πραγματοποίηση 
μιας πρωτοβουλίας πολιτών γιατί στην περίπτωση αυτή δεν θα έπρεπε να πεισθεί μόνο η 
Επιτροπή, αλλά επιπροσθέτως και αυτή η άλλη υπηρεσία για το παραδεκτό της πρωτοβουλίας 
πολιτών.

Οπωσδήποτε, κατά την άποψη της εισηγήτριας, κάθε επιμέρους απόφαση για το παραδεκτό 
μιας πρωτοβουλίας πολιτών πρέπει να είναι νομικά δεσμευτική απόφαση, η οποία θα πρέπει
να πρέπει να υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο1.

Κατευθυντήριες γραμμές για την πιθανή διαμόρφωση της διαδικασίας: 

α) Μία πρωτοβουλία των ευρωπαίων πολιτών απαιτεί κοινοποίηση από τους διοργανωτές
στην Επιτροπή. Στην κοινοποίηση πρέπει να αναφέρεται το όνομα, η ημερομηνία γέννησης, η 
υπηκοότητα και η διεύθυνση κατοικίας κάθε διοργανωτή, καθώς και η ακριβής διατύπωση
της πρωτοβουλίας πολιτών σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

β) Η Επιτροπή εξετάζει το παραδεκτό της κοινοποιηθείσας πρωτοβουλίας πολιτών. Μια
πρωτοβουλία πολιτών είναι παραδεκτή εάν πληροί τις εξής τέσσερις προϋποθέσεις:

 περιλαμβάνει το αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει πρόταση έκδοσης
νομικής πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχει εκχωρηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις συνθήκες που αποτελούν θεμέλιο της
Ένωσης, η αρμοδιότητα έκδοσης μιας τέτοιας νομικής πράξης,

 έχει δοθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις συνθήκες οι οποίες αποτελούν θεμέλιο της
Ένωσης, η αρμοδιότητα υποβολής πρότασης για την εν λόγω νομική πράξη,

 επίσης είναι πρόδηλο ότι δεν η εν λόγω νομική πράξη δεν είναι αντικανονική.

Η Επιτροπή αποφασίζει δεσμευτικά εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της πρωτοβουλίας
πολιτών σχετικά με την τύχη της κοινοποίησης. Η απόφαση αυτή συμπεριλαμβάνει μια
δεσμευτική δήλωση του παραδεκτού της πρωτοβουλίας πολιτών. Η απόρριψη της
κοινοποίησης μπορεί να γίνει μόνο για νομικούς λόγους.

                                               
1 Εάν η απόφαση λαμβανόταν από άλλη υπηρεσία και όχι από την Επιτροπή, η τελευταία θα μπορούσε 
να προσβάλει νομικά την απόφαση μέσω προσφυγής ακύρωσης. Σε περίπτωση απόρριψης του παραδεκτού, τη
δυνατότητα αυτή την έχουν και οι διοργανωτές. Και στις δύο περιπτώσεις, κατηγορούμενη θα ήταν η υπηρεσία
που έλαβε την απόφαση για το παραδεκτό. Γι’ αυτούς τους λόγους, εάν η διαδικασία λάβει τέτοια μορφή, ώστε
να είναι αρμόδιοι για την απόφαση ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπάρχει το
μειονέκτημα ότι τα όργανα αυτά θα συμμετείχαν τυπικά στη διαδικασία και της κοινοποίησης και της 
δικαστικής εξέτασης, και ως εκ τούτου δεν θα μπορούσαν πλέον να εκπληρώσουν τον ρόλο της υπηρεσίας 
νομικού ελέγχου ή του οργάνου πολιτικού ελέγχου των ενεργειών της Επιτροπής.
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γ) Η απόφαση απευθύνεται τόσο στους διοργανωτές ατομικά, όσο και στο κοινό. 
Γνωστοποιείται στους διοργανωτές και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα. Το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη ενημερώνονται άμεσα για την
απόφαση.

δ) Η απόφαση μπορεί να ελεγχθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και τον Ευρωπαίο
Διαμεσολαβητή σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του κοινοτικού δικαίου. Το ίδιο ισχύει
αντίστοιχα σε περίπτωση που η Επιτροπή δεν προβαίνει στη λήψη απόφασης. 

ε) Ταυτόχρονα με τη γνωστοποίηση της απόφασης η Επιτροπή ενημερώνει τους διοργανωτές
της πρωτοβουλίας πολιτών για εν εξελίξει ή προβλεπόμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες που
αφορούν τα θέματα της εκάστοτε πρωτοβουλίας πολιτών και για άλλες πρωτοβουλίες
πολιτών που έχουν ήδη εγκριθεί και αφορούν εν όλω ή εν μέρει τα ίδια θέματα.

στ) Η Επιτροπή διατηρεί στην ιστοσελίδα της κατάλογο ανοιχτό για το κοινό, ο οποίος
περιλαμβάνει όλες τις εγκριθείσες πρωτοβουλίες πολιτών. 

ζ) Οι διοργανωτές μιας πρωτοβουλίας πολιτών μπορούν ανά πάσα στιγμή να την ακυρώσουν. 
Τότε θεωρείται ως μη κοινοποιηθείσα και διαγράφεται από τον προαναφερθέντα κατάλογο
της Επιτροπής.

Σχετικά με τη δεύτερη φάση της πρωτοβουλίας των ευρωπαίων πολιτών: «Συγκέντρωση»
Η δεύτερη φάση της πρωτοβουλίας των ευρωπαίων πολιτών περιλαμβάνει τη συγκέντρωση 
ατομικών δηλώσεων υποστήριξης της πρωτοβουλίας πολιτών μετά από την έγκρισή της και 
την επίσημη επιβεβαίωση του αποτελέσματος της συγκέντρωσης από τα κράτη μέλη.

Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις δήλωσαν ότι φαίνεται εύλογο να καθοριστεί εδώ ένα 
συγκεκριμένο χρονικό όριο. Ως μέγεθος αναφοράς για την έναρξη της προθεσμίας που θα 
πρέπει να τηρηθεί, προσφέρεται η ημερομηνία της απόφασης της Επιτροπής για το 
παραδεκτό της κοινοποιηθείσας πρωτοβουλίας.

Κατά την άποψη της εισηγήτριας η διαδικασία πρέπει να διαμορφωθεί κατά τρόπον ώστε να 
επιτρέπει ένα όσο το δυνατόν μεγαλύτερο φάσμα δυνατοτήτων σχετικά με τον τρόπο 
συγκέντρωσης των δηλώσεων υποστήριξης. Σε κάθε περίπτωση, στο φάσμα αυτό πρέπει να 
περιλαμβάνεται τόσο η δυνατότητα συγκέντρωσης των δηλώσεων υποστήριξης από τους 
διοργανωτές «στο δρόμο» όσο και –στο μέτρο που είναι τεχνικά εφικτό- η δυνατότητα 
υποβολής της δήλωσης υποστήριξης μέσω διαδικτύου.

Το βασικό πρόβλημα αυτής της φάσης της διαδικασίας είναι ο έλεγχος γνησιότητας των 
δηλώσεων υποστήριξης, που δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να γίνεται κεντρικά από την 
Επιτροπή. Το καθήκον αυτό πρέπει, αντίθετα, να το εκπληρώνουν τα κράτη μέλη, που πρέπει 
να εξασφαλίζουν ότι οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας πολιτών θα λαμβάνουν μετά την 
πάροδο της προθεσμίας για τη συγκέντρωση των δηλώσεων υποστήριξης δεσμευτική 
βεβαίωση όσον αφορά τον αριθμό των υποστηρικτών, ταξινομημένων ανάλογα με την 
υπηκοότητά τους.

Ως εκ τούτου δεν φαίνεται ούτε απαραίτητο ούτε δικαιολογημένο ενόψει της αρχής της 
επικουρικότητας να καθιερωθεί μια ενιαία ευρωπαϊκή διαδικασία συγκέντρωσης των 
δηλώσεων υποστήριξης. Ο κανονισμός για την πρωτοβουλία πολιτών πρέπει να περιορίζεται 
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στην υποχρέωση των κρατών μελών να θεσπίσουν ένα αποτελεσματικό σύστημα στο πλαίσιο 
της εθνικής τους νομοθεσίας, και να περιλαμβάνει μόνο μερικούς κεντρικούς κανόνες που θα 
πρέπει να τηρούνται από όλα τα κράτη μέλη. Σε αυτούς θα πρέπει να συγκαταλέγεται μεταξύ 
άλλων η υποχρέωση την κρατών μελών να κατονομάζουν τις εκάστοτε υπηρεσίες που είναι 
αρμόδιες για τον έλεγχο των δηλώσεων υποστήριξης.

Κατευθυντήριες γραμμές για την πιθανή διαμόρφωση της διαδικασίας: 

α) Μια πρωτοβουλία πολιτών απαιτεί την υποστήριξη πολιτών της Ένωσης που θα έχει
δηλωθεί με κανονικό τρόπο. Ο αριθμός των πολιτών αυτών πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα
εκατομμύριο και πρέπει να είναι υπήκοοι μεγάλου αριθμού κρατών μελών.

β) Τα κράτη μέλη θα προβλέπουν στη νομοθεσία τους μια αποτελεσματική διαδικασία για τη
συγκέντρωση ατομικών δηλώσεων υποστήριξης μιας πρωτοβουλίας των ευρωπαίων πολιτών
και για την επίσημη επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων αυτής της συγκέντρωσης.

γ) Μια δήλωση υποστήριξης είναι κανονική όταν έχει γίνει εντός της προθεσμίας για τη
συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης και έχει γίνει σύμφωνα με τις σχετικές νομικές
διατάξεις των κρατών μελών και του κοινοτικού δικαίου. Η προθεσμία για τη συγκέντρωση
δηλώσεων υποστήριξης είναι ένα έτος. Αρχίζει την πρώτη ημέρα του τρίτου μήνα μετά από
την απόφαση σχετικά με την κοινοποίηση της πρωτοβουλίας πολιτών.

δ) Κάθε δήλωση υποστήριξης πρέπει να είναι ατομική, κατά κανόνα με προσωπική υπογραφή
(γραπτώς ή ενδεχομένως ηλεκτρονικά). Η δήλωση πρέπει να περιλαμβάνει επίσης
τουλάχιστον το όνομα, την ημερομηνία γέννησης, τη διεύθυνση κατοικίας και την
υπηκοότητα του προσώπου που την υπογράφει. Εάν το πρόσωπο αυτό έχει περισσότερες της
μίας υπηκοότητες, αναφέρει μόνο μία από αυτές, την οποία επιλέγει ελεύθερα. Τα προσωπικά 
δεδομένα υπόκεινται στην προστασία των δεδομένων για την οποία φέρουν την ευθύνη οι 
διοργανωτές της πρωτοβουλίας. 

ε) Η δήλωση υποστήριξης μιας πρωτοβουλίας πολιτών μπορεί να γίνεται μόνο μία φορά. 
Κάθε δήλωση υποστήριξης περιλαμβάνει χωριστή υπεύθυνη δήλωση του υπογράφοντα ότι 
δεν έχει υποβάλει νωρίτερα και άλλη δήλωση υποστήριξης της ίδιας πρωτοβουλίας πολιτών.

στ) Κάθε δήλωση υποστήριξης μπορεί να ανακληθεί μέχρι να παρέλθει η προθεσμία
συγκέντρωσης δηλώσεων υποστήριξης. Έτσι, η αρχική δήλωση υποστήριξης θεωρείται ότι
δεν έγινε ποτέ. Οι διοργανωτές πρέπει να ενημερώνουν γι' αυτό όλα τα πρόσωπα που
εκφράζουν την υποστήριξη τους στην πρωτοβουλία. Κάθε δήλωση υποστήριξης πρέπει να
περιλαμβάνει χωριστή δήλωση του υπογράφοντα ότι ενημερώθηκε για το ζήτημα αυτό.

ζ) Κάθε πρόσωπο που υποστηρίζει την πρωτοβουλία λαμβάνει από τους διοργανωτές ένα
αντίγραφο της δήλωσης υποστήριξής του, μαζί με αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσής του και
της δήλωσής του ότι έλαβε γνώση για το δικαίωμα ανάκλησης.

η) Τα κράτη μέλη χορηγούν στους διοργανωτές της πρωτοβουλίας πολιτών εντός δύο μηνών
μετά από εξέταση των αποδεικτικών για τις δηλώσεις υποστήριξης επίσημη βεβαίωση για τον
αριθμό των κανονικών δηλώσεων υποστήριξης, ταξινομημένων με βάση τον αριθμό των
υπηκοοτήτων των υπογραφόντων. Εξασφαλίζουν με τα ανάλογα μέτρα ότι κάθε δήλωση
υποστήριξης έχει βεβαιωθεί μόνο μία φορά από ένα από τα κράτη μέλη και ότι οι πολλαπλές
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δηλώσεις από διαφορετικά κράτη μέλη ή από διαφορετικές υπηρεσίες του ίδιου κράτους
μέλους θα αποφευχθούν αποτελεσματικά.

Σχετικά με την τρίτη φάση της πρωτοβουλίας των ευρωπαίων πολιτών: «Υποβολή»
Η τρίτη φάση της πρωτοβουλίας των ευρωπαίων πολιτών αρχίζει με την υποβολή της 
πρωτοβουλίας πολιτών στην Επιτροπή από τους διοργανωτές και τελειώνει με την επίσημη 
απόφαση της Επιτροπής σχετικά με την αποδοχή της. Αντίστοιχα με τη διαδικασία 
κοινοποίησης της πρωτοβουλίας πολιτών, η Επιτροπή θα πρέπει και εδώ να υποχρεούται να 
λάβει απόφαση, και το περιεχόμενο της απόφασης πρέπει να υπόκειται σε νομικό έλεγχο από 
το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ή τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή.

Κατευθυντήριες γραμμές για την πιθανή διαμόρφωση της διαδικασίας: 

α) Μία πρωτοβουλία ευρωπαίων πολιτών απαιτεί κοινοποίηση από τους διοργανωτές στην
Επιτροπή. Μαζί με αυτήν πρέπει να υποβληθούν οι βεβαιώσεις των κρατών μελών για τον
αριθμό των κανονικών δηλώσεων υποστήριξης. 

β) Η Επιτροπή εξετάζει αν πληρούνται οι ελάχιστες προϋποθέσεις σχετικά με την υποστήριξη
της πρωτοβουλίας πολιτών. Εντός δύο μηνών από την υποβολή της πρωτοβουλίας πολιτών, η
Επιτροπή αποφασίζει δεσμευτικά για την τύχη της κοινοποίησης. Η απόφαση αυτή
συμπεριλαμβάνει δεσμευτική δήλωση για την εκπλήρωση των ελαχίστων προϋποθέσεων
όσον αφορά τις δηλώσεις υποστήριξης. Απόρριψη της υποβολής πρωτοβουλίας πολιτών
μπορεί να γίνει μόνο για νομικούς λόγους. 

γ) Η απόφαση απευθύνεται τόσο ατομικά στους διοργανωτές όσο και στο κοινό. 
Γνωστοποιείται στους διοργανωτές και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα. Το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη ενημερώνονται άμεσα για την
απόφαση.

δ) Η απόφαση μπορεί να ελεγχθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και τον Ευρωπαίο
Διαμεσολαβητή σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του κοινοτικού δικαίου. Το ίδιο ισχύει
αντίστοιχα σε περίπτωση που η Επιτροπή δεν προβαίνει στη λήψη απόφασης.

ε) Η Επιτροπή διατηρεί στην ιστοσελίδα της κατάλογο ανοιχτό για το κοινό, ο οποίος
περιλαμβάνει όλες τις εγκριθείσες πρωτοβουλίες πολιτών. 

Σχετικά με την τέταρτη φάση της πρωτοβουλίας των ευρωπαίων πολιτών: «Τοποθέτηση»
Η τέταρτη φάση της πρωτοβουλίας των ευρωπαίων πολιτών περιλαμβάνει τα διάστημα της
ενασχόλησης της Επιτροπής με το αίτημα της πρωτοβουλίας πολιτών και ολοκληρώνεται με
την επίσημη τοποθέτηση της Επιτροπής σχετικά με το αίτημα της πρωτοβουλίας για υποβολή 
πρότασης για νομική πράξη. 

Η τέταρτη φάση είναι από πολιτική άποψη το πιο ευαίσθητο σημείο της όλης διαδικασίας.
Αυτή καθορίζει τελικά το εάν οι πολίτες θα βιώσουν πραγματικά την πρωτοβουλία 
ευρωπαίων πολιτών σαν ένα όργανο άμεσης συμμετοχής στην ευρωπαϊκή νομοθετική 
διαδικασία και ως συνέπεια θα αποκτήσουν κίνητρο για περαιτέρω συμμετοχή στη 
διαμόρφωση της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Αυτή η σημασία της 
πρωτοβουλίας πρέπει να ληφθεί δεόντως υπόψη στη διαμόρφωση της διαδικασίας.
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Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι μια πρωτοβουλία πολιτών δεν αρκεί για να υποχρεωθεί η 
Επιτροπή να υποβάλει πραγματικά πρόταση νομοθετικής πράξης, και μάλιστα με 
συγκεκριμένο περιεχόμενο. Μια τέτοια νομική συνέπεια ούτε συνάγεται από τις διατάξεις της 
Συνθήκης της Λισαβόνας ούτε θα ήταν σύμφωνη με την εξίσωση της πρωτοβουλίας πολιτών 
με το δικαίωμα υποβολής αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που 
ήθελε η ευρωπαϊκή συνέλευση για το Σύνταγμα. Από την άλλη πλευρά όμως, δεν πρέπει σε 
καμία περίπτωση ένα αίτημα που εκφράζεται με μια πρωτοβουλία πολιτών να 
αντιμετωπίζεται με λιγότερη προσοχή από ένα αίτημα ενός από τα δύο νομοθετικά όργανα. 
Αντίθετα, προκειμένου να εξαλειφθεί κατά το δυνατόν κάθε αμφιβολία για το αν μια 
πρωτοβουλία πολιτών «λαμβάνεται σοβαρά υπόψη», απαιτείται σε αυτή τη φάση η μέγιστη 
διαφάνεια και δημοσιότητα.

Γι’ αυτό πρέπει σε αυτή τη φάση να διεξάγεται άμεσος διάλογος μεταξύ των διοργανωτών 
της πρωτοβουλίας πολιτών και του σώματος των Επιτρόπων, στο πλαίσιο του οποίου οι 
διοργανωτές θα έχουν το δικαίωμα να παρουσιάσουν διεξοδικά το αίτημα της πρωτοβουλίας 
των πολιτών.

Κατευθυντήριες γραμμές για την πιθανή διαμόρφωση της διαδικασίας: 

α) Μια πρωτοβουλία πολιτών που εγκρίθηκε, δεσμεύει την Επιτροπή να ασχοληθεί εντός
ανάλογης προθεσμίας με το αίτημα της πρωτοβουλίας και να τοποθετηθεί δημόσια επ' αυτού.

β) Σε αυτό το πλαίσιο, το σώμα των Επιτρόπων ακούει τους διοργανωτές της πρωτοβουλίας
και τους δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσουν διεξοδικά το αίτημα της πρωτοβουλίας
πολιτών.

γ) Η Επιτροπή αποφασίζει δεσμευτικά ως σώμα ποια θα είναι η τοποθέτησή της σχετικά με
το αίτημα της πρωτοβουλίας πολιτών. Εάν δεν προτίθεται να υποβάλει πρόταση, ανακοινώνει
τους λόγους.

δ) Η απόφαση απευθύνεται τόσο ατομικά στους διοργανωτές όσο και στο κοινό. 
Γνωστοποιείται στους διοργανωτές και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα. Το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη ενημερώνονται άμεσα για την
απόφαση.

ε) Εάν η Επιτροπή δεν λάβει την απόφαση αυτή, τότε μπορεί να ελεγχθεί από το Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο και τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του
κοινοτικού δικαίου. 
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