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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:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να δοθεί προσοχή στις διατάξεις που περιέχονται 
στη Συνθήκη της Λισαβόνας σχετικά με την «Πρωτοβουλία των πολιτών», οι οποίες 
έχουν ως στόχο να δώσουν στους ευρωπαίους πολίτες τη δυνατότητα να διαδραματίζουν 
πιο σημαντικό και άμεσο ρόλο επηρεάζοντας τις ευρωπαϊκές νομοθετικές πράξεις που 
απαιτούνται για την εφαρμογή των Συνθηκών,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα αναφοράς υπάρχει από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ 
και ότι το Κοινοβούλιο έχει αναπτύξει διάφορες διαδικασίες με σκοπό την ανταπόκριση 
σε αυτό το σημαντικό δικαίωμα όλων των πολιτών και κατοίκων της ΕΕ, κυρίως όσον 
αφορά ζητήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου από εθνικές 
και τοπικές αρχές και τον αντίκτυπο του δικαίου αυτού σε άτομα και τις τοπικές τους 
κοινότητες,

1. ζητεί ο κανονισμός σχετικά με την υλοποίηση της «Πρωτοβουλίας των πολιτών», ο 
οποίος θα καθορίζει τους όρους για την άσκηση του δικαιώματος στο πλαίσιο αυτό, να 
είναι σαφής, απλός και φιλικός προς τον χρήστη, και να συμπεριλαμβάνει πρακτικά 
στοιχεία σχετικά με τον ορισμό της «Πρωτοβουλίας των πολιτών» προκειμένου να μην 
συγχέεται με το δικαίωμα αναφοράς·

2. εκφράζει την ανησυχία του ότι, σύμφωνα με τις προτάσεις που κυκλοφορούν επί του 
παρόντος από όσους υποστηρίζουν την «Πρωτοβουλία των πολιτών», πολλά πρακτικά 
παραδείγματα που παρέχονται είναι στην πραγματικότητα τρέχουσες αναφορές τύπου
εκστρατείας, ορισμένες από τις οποίες έχουν ήδη καταχωριστεί στο Κοινοβούλιο ως 
αναφορές, χωρίς να έχουν καμία ιδιαίτερη σχέση με την «Πρωτοβουλία των πολιτών» 
όπως ορίζεται στη Συνθήκη·

3. ως εκ τούτου, εφιστά την προσοχή στην ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες είναι 
πλήρως ενήμεροι για αυτήν τη διάκριση, δεδομένου ότι το δικαίωμα αναφοράς των 
πολιτών απευθύνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η «Πρωτοβουλία των πολιτών» 
στην Επιτροπή·

4. επισημαίνει επιπλέον ότι, το Κοινοβούλιο, ασκώντας το δικαίωμα νομοθετικής 
πρωτοβουλίας που διαθέτει, μπορεί να αποφασίσει την έναρξη αυτής της διαδικασίας και 
να ενεργήσει βάσει των συστάσεων που περιέχονται σε αναφορές που ελήφθησαν από την 
αρμόδια επιτροπή του·

5. ζητεί να εκχωρηθεί στην Επιτροπή Αναφορών η αρμοδιότητα να παρακολουθεί την 
εφαρμογή του κανονισμού σχετικά με την «Πρωτοβουλία των πολιτών» διασφαλίζοντας 
ότι εξετάζονται οι προτάσεις των πολιτών κατά τις συνεδριάσεις της Επιτροπής 
Αναφορών στις οποίες προσκαλούνται άλλες σχετικές επιτροπές με τομεακή αρμοδιότητα 
για τον εν λόγω τομέα πολιτικής και στις οποίες πρέπει να καλείται η Επιτροπή να 
γνωμοδοτεί·
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6. θεωρεί ότι αυτά τα μέτρα μπορεί να διασφαλίζουν μια καλύτερη συμβατότητα μεταξύ των 
προτάσεων που απευθύνονται στην Επιτροπή σε πρώτο επίπεδο από τους πολίτες και των 
δημοκρατικά εγκεκριμένων προτεραιοτήτων και προτάσεων του Κοινοβουλίου·

7. θεωρεί ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να μπορεί να εκφέρει γνώμη σχετικά με την 
καταλληλότητα μιας πρωτοβουλίας πολιτών, σε σχέση με τυχόν προτάσεις και συστάσεις 
που υποβάλλονται, προτού προχωρήσει η Επιτροπή στη λεπτομερή εκπόνηση 
νομοθετικού κειμένου βάσει της «Πρωτοβουλίας των πολιτών»·

8. αναγνωρίζει ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν ζητήματα επιλεξιμότητας, και στο πλαίσιο 
αυτό θεωρεί ότι πρέπει να επιδεικνύεται ευελιξία όσον αφορά αυτό ακριβώς που συνιστά 
τα «διάφορα κράτη μέλη» από τα οποία πρέπει να συγκεντρώνονται πάνω από ένα 
εκατομμύριο υπογραφές· παρομοίως, σύμφωνα με την πρακτική που ακολουθείται για τις 
αναφορές, θεωρεί ότι η δυνατότητα υποστήριξης μιας πρωτοβουλίας των πολιτών πρέπει 
να είναι ανοικτή για όλους τους πολίτες και κατοίκους της ΕΕ ανεξαρτήτως ηλικίας ή 
άλλων στοιχείων που εισάγουν διακρίσεις.
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