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III. Επιμέρους ζητήματα

§ 5. Σχετικά με το ζήτημα του «σημαντικού αριθμού κρατών μελών»

Βάσει του άρθρου 11 παράγραφος 4 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (νέα έκδοση) 
οι πολίτες της Ένωσης που υποστηρίζουν μια πρωτοβουλία πολιτών πρέπει να είναι υπήκοοι 
σημαντικού αριθμού κρατών μελών. Ωστόσο δεν διευκρινίζεται ο «σημαντικός αριθμός 
κρατών μελών». Αντιθέτως, ο αριθμός αυτός πρόκειται να καθορισθεί βάσει του άρθρου 24 
παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ, από τον νομοθέτη, που καταρχάς έχει 
ένα μεγάλο περιθώριο διαμόρφωσης, από 2 έως 28 κράτη μέλη. Νομικά αποκλείονται 
προφανώς μόνο οι δύο ακραίες απόψεις ότι «σημαντικός αριθμός» είναι είτε ένα και μόνο 
κράτος μέλος είτε, πάλι, και τα 27 κράτη μέλη. 

Ωστόσο, η ερμηνεία της έννοιας «σημαντικός αριθμός κρατών μελών» πρέπει να 
πραγματοποιηθεί και υπό το φως άλλων συμβατικών διατάξεων προκειμένου να 
αποφευχθούν αντιφάσεις ως προς την εκτίμηση. Έτσι, πρέπει αφενός να ληφθεί υπόψη ότι 
μία από τις βασικότερες αρχές της έννομης τάξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η 
απαγόρευση των διακρίσεων βάσει της υπηκοότητας. Στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού 
δικαίου πρέπει επομένως ειδικά η υπηκοότητα των πολιτών της Ένωσης να μην 
διαδραματίζει καταρχήν κανένα ρόλο. Κάθε παρέκκλιση από αυτό απαιτεί μια εύλογη
δικαιολογία και επιτρέπεται να συμβαίνει μόνο εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την επίτευξη 
ενός νόμιμου σκοπού. Ένας εντελώς αυθαίρετος καθορισμός του «σημαντικού» αριθμού των 
κρατών μελών θα ερχόταν σε αντίθεση με αυτό.

Ο νόμιμος σκοπός της απαίτησης να προέρχονται οι υποστηρικτές μιας πρωτοβουλίας 
πολιτών από πολλά διαφορετικά κράτη μέλη είναι να εξασφαλιστεί ότι έναυσμα για την 
ευρωπαϊκή νομοθετική διαδικασία δεν θα είναι τα ιδιαίτερα συμφέροντα ενός μόνο κράτους 
μέλους, αλλά ότι γνώμονα θα αποτελεί σε ικανοποιητικό βαθμό το γενικό ευρωπαϊκό 
συμφέρον. Γι' αυτό άλλωστε η Επιτροπή έχει καταρχήν το μονοπώλιο της υποβολής 
προτάσεων.

Ωστόσο, νομικές πράξεις για τον τομέα του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαίου 
μπορούν βάσει του άρθρου 76 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ να εκδοθούν και μετά 
από πρωτοβουλία ενός τετάρτου των κρατών μελών. Έτσι, η ίδια η συνθήκη περιλαμβάνει 
μια ένδειξη για τον αριθμό των κρατών μελών που υποτίθεται ότι αρκεί για να λαμβάνεται 
επαρκώς υπόψη το γενικό ευρωπαϊκό συμφέρον. Ο νομοθέτης δεν θα πρέπει να έλθει σε 
αντίθεση με αυτήν την εκτίμηση κατά τη διαμόρφωση της πρωτοβουλίας των ευρωπαίων 
πολιτών.

Εν προκειμένω πρέπει να ληφθεί επίσης υπόψη ότι το άρθρο 76 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της ΕΕ αναφέρεται στον αριθμό των κρατών μελών που πρέπει να συμμετέχουν 
για την άμεση υποβολή νομοθετικής πρότασης, ενώ η πρωτοβουλία των ευρωπαίων πολιτών 
περιλαμβάνει «μόνο» το αίτημα προς την Επιτροπή να υποβάλει μια τέτοια πρόταση. 
Επομένως, αφορά μια φάση της νομοθετικής διαδικασίας που προηγείται εκείνης στην οποία 
αναφέρεται το άρθρο 76 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ. Ο ορισμός του «σημαντικού 
αριθμού κρατών μελών» σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 της Συνθήκης για την ΕΕ 
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(νέα έκδοση) μπορεί επομένως να θεωρηθεί ότι δεν συνιστά αντίφαση με αυτό, μόνο εάν 
είναι μικρότερος από το ένα τέταρτο του αριθμού των κρατών μελών σύμφωνα με το άρθρο 
76 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ.

Ως εκ τούτου, όσον αφορά τον καθορισμό του «σημαντικού» αριθμού κρατών μελών κατά 
την έννοια του άρθρου 11 παράγραφος 4 της Συνθήκης ΕΕ (νέα έκδοση) απομένει στον 
νομοθέτη ένα περιθώριο χωρίς νομικές και πολιτικές αντιφάσεις που εκτείνεται από 2 έως 6 
κράτη μέλη. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει, καθορίζοντας τις προϋποθέσεις και 
διαδικασίες που θα ισχύουν για την πρωτοβουλία των ευρωπαίων πολιτών, να δώσει ένα
σαφές πολιτικό μήνυμα, ότι αποφεύγει κάθε τι που θα δυσκόλευε χωρίς λόγο την άσκηση του 
δικαιώματος συμμετοχής σε μια πρωτοβουλία των ευρωπαίων πολιτών, τότε φαίνεται 
εύλογος και ανάλογος ο καθορισμός των τεσσάρων κρατών μελών ως «σημαντικός» αριθμός 
κατά την έννοια του άρθρου 11 παράγραφος 4 της Συνθήκης ΕΕ (νέα έκδοση).

Φυσικά, ο σκοπός της απαίτησης να είναι οι υποστηρικτές μιας πρωτοβουλίας πολιτών 
υπήκοοι ενός σημαντικού αριθμού κρατών μελών λαμβάνεται επαρκώς υπόψη, μόνο εάν 
ταυτόχρονα ισχύει η απαίτηση να υπάρχει ένας ελάχιστος αριθμός υποστηρικτών από κάθε 
ένα από τα εν λόγω κράτη μέλη. Γι' αυτό δίνει μια εύλογη κατεύθυνση το άρθρο 11 
παράγραφος 4 της Συνθήκης ΕΕ που καθορίζει ότι απαιτείται ένα εκατομμύριο πολιτών της 
Ένωσης εκτιμώντας έτσι ότι το 1/500 του πληθυσμού πρέπει να θεωρείται επαρκώς 
αντιπροσωπευτικό. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει η εκτίμηση αυτή να υιοθετηθεί και για την 
αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση των επιμέρους κρατών μελών.

§ 6. Σχετικά με τις λοιπές ισχύουσες προϋποθέσεις για την πρωτοβουλία πολιτών

Παράλληλα με τον ορισμό της έννοιας του «σημαντικού αριθμού κρατών μελών», ο 
κανονισμός πρέπει να περιλαμβάνει και ορισμό των υπολοίπων ισχυουσών προϋποθέσεων για 
την πρωτοβουλία των ευρωπαίων πολιτών. Εδώ τίθεται αφενός το ερώτημα αν η συμμετοχή 
ενός προσώπου σε μια πρωτοβουλία πολιτών θα πρέπει να συνδεθεί, πέρα από την ιδιότητα 
του πολίτη της Ένωσης, και με άλλες ατομικές προϋποθέσεις. Ένα τέτοιο κριτήριο θα 
μπορούσε να αποτελέσει ιδίως η ηλικία. Όμως, η πρωτοβουλία των ευρωπαίων πολιτών δεν 
θα πρέπει να περιοριστεί μόνο στους ενήλικες. Κατά την άποψη της εισηγήτριας, ο 
κανονισμός θα μπορούσε να περιλαμβάνει μια διάταξη βάσει της οποίας θα μπορούν να 
συμμετέχουν σε μια πρωτοβουλία των ευρωπαίων πολιτών όλοι οι πολίτες της Ένωσης οι 
οποίοι θα έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους.

Ένα άλλο ερώτημα στο οποίο καλείται να απαντήσει ο κανονισμός είναι εάν θα πρέπει να 
μπορούν να διοργανώσουν μια πρωτοβουλία πολιτών και μεμονωμένα πρόσωπα ή αν θα 
πρέπει να πρόκειται πάντα για περισσότερα πρόσωπα, και εάν ναι, αν αυτά πρέπει να 
αποτελούν συγκεκριμένο είδος οργάνωσης και αν θα πρέπει να προέρχονται από διαφορετικά 
κράτη μέλη.

§ 7. Σχετικά με το πρόβλημα μιας θεσμικής πρωτοβουλίας πολιτών

Μεταξύ των μη κυβερνητικών οργανώσεων συζητείται αν το άρθρο 11 παράγραφος 4 της 
Συνθήκης ΕΕ (νέα έκδοση) περιλαμβάνει καταρχήν και θεσμικές πρωτοβουλίες πολιτών, 
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δηλαδή πρωτοβουλίες που έχουν ως στόχο την αναθεώρηση των ίδιων των συνθηκών. 
Γι' αυτό υπάρχουν όμως νομικοί ενδοιασμοί.

Οι διατάξεις για την πρωτοβουλία πολιτών δεν «ταιριάζουν» με τις διατάξεις για την 
αναθεώρηση των συνθηκών. Η πρωτοβουλία πολιτών βάσει του άρθρου 11 παράγραφος 4 
της Συνθήκης ΕΕ (νέα έκδοση) περιλαμβάνει το αίτημα προς την Επιτροπή να υποβάλει 
πρόταση θέσπισης νομικής πράξης της Ένωσης. Επομένως, έχει ως στόχο τελικά  τη θέσπιση
μιας νομικής πράξης της Ένωσης, για την οποία έχει δικαίωμα πρότασης η Επιτροπή.
Ωστόσο, στην τακτική διαδικασία αναθεώρησης των συνθηκών που αποτελείται από πολλά 
στάδια δεν προβλέπεται πουθενά μια τέτοια νομική πράξη.

Έτσι, η αναθεώρηση των συνθηκών γίνεται καταρχήν μόνο με συνθήκη μεταξύ των κρατών 
μελών (με μια συμφωνία των εκπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών που 
επικυρώνεται από τα κράτη μέλη). Η Επιτροπή έχει βέβαια το δικαίωμα να παρουσιάζει στο 
Συμβούλιο «σχέδια για την αναθεώρηση των συνθηκών», όμως το κοινοτικό δίκαιο καθιστά 
ιδιαίτερα σαφή την εννοιολογική διάκριση μεταξύ, αφενός, «προτάσεων» και αφετέρου 
«σχεδίων» ή «πρωτοβουλιών», και έτσι είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν ένα τέτοιο «σχέδιο» θα 
μπορούσε να θεωρηθεί «πρόταση» κατά την έννοια του άρθρου 11 παράγραφος 4 της 
Συνθήκης ΕΕ (νέα έκδοση). Ακόμα πιο προβληματική φαίνεται να είναι η περίπτωση του 
χαρακτηρισμού των μεταρρυθμιστικών συνθηκών που πρέπει να συνάπτουν τα κράτη μέλη 
ως νομικές πράξεις της Ένωσης.

Εξίσου δύσκολο φαίνεται ότι είναι να καταφύγει κανείς σε ένα μεμονωμένο ενδιάμεσο στάδιο 
της διαδικασίας για την αναθεώρηση των συνθηκών. Έτσι, σύμφωνα με την τακτική 
διαδικασία για την αναθεώρηση των συνθηκών, τα «σχέδια αναθεώρησης των συνθηκών» 
που υποβάλλονται στο Συμβούλιο από την Επιτροπή διαβιβάζονται μεν από αυτό στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο μπορεί στη συνέχεια να αποφασίσει να αναθέσει την 
εξέτασή τους (σε μια συντακτική συνέλευση ή ενδεχομένως μόνο σε μια διακυβερνητική 
διάσκεψη), και η απόφαση αυτή θα συνιστούσε αναμφίβολα νομική πράξη της Ένωσης κατά 
την έννοια του άρθρου 11 παράγραφος 4 της Συνθήκης ΕΕ (νέα έκδοση). Όμως η Επιτροπή 
δεν έχει εδώ στην κυριολεξία δικαίωμα πρότασης γιατί το «σχέδιό» της (στο μέτρο που 
μπορεί κανείς να το θεωρήσει καταρχήν «πρόταση») αφορά την «αναθεώρηση των 
συνθηκών» και όχι την απόφαση για την εξέταση των σχεδίων.

Ανεξάρτητα όμως από αυτό το περίπλοκο νομικό ζήτημα, η πολιτική ανάγκη για μια θεσμική 
πρωτοβουλία ευρωπαίων πολιτών είναι αναμφισβήτητη για την εισηγήτρια. Ειδικά ενόψει 
των εξελίξεων των τελευταίων ετών, οι ιδέες και οι προτάσεις των πολιτών θα πρέπει να είναι 
ευπρόσδεκτες για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και όσον αφορά την αναθεώρηση των 
συνθηκών.

Με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας θα λάβει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
το δικαίωμα να παρουσιάζει «σχέδια αναθεώρησης των συνθηκών». Για τον λόγο αυτό,
πρέπει κατά την άποψη της εισηγήτριας να εξεταστεί η δυνατότητα να εγκριθεί ταυτόχρονα 
μια θεσμική πρωτοβουλία πολιτών ανάλογη με την πρωτοβουλία πολιτών βάσει του άρθρου 
11 παράγραφος 4 της Συνθήκης ΕΕ (νέα έκδοση), η οποία όμως θα απευθύνεται άμεσα στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για την πρωτοβουλία αυτή θα μπορούσαν να ισχύουν οι ίδιες 
προϋποθέσεις και μια ανάλογη διαδικασία, μόνο που ο αποδέκτης θα ήταν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, αντί για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
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