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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών είναι, μαζί με τις αναφορές και τις
καταγγελίες, τρεις διαδικασίες που στοχεύουν να ενισχύσουν τη
συμμετοχική δημοκρατία και να φέρουν τους απλούς πολίτες σε άμεση
επαφή με τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σε ξεχωριστό τεύχος παρουσιάζουμε τις αναφορές, ένα από τα
θεμελιώδη δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών που μπορούν να
ασκήσουν προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως και το θεσμό του
Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, ένα φυσικό πρόσωπο, που επικοινωνεί
προσωπικά με τους πολίτες που απευθύνονται σε αυτόν, εξετάζει την
υπόθεσή τους και επιδιώκει την επίλυση του προβλήματός τους. Μετά
από εργώδη προσπάθεια, καταφέραμε να επανεκλέξουμε φέτος στη
θέση αυτή, για άλλα πέντε χρόνια, τον διακεκριμένο Νικηφόρο
Διαμαντούρο.
Στο τεύχος αυτό παρουσιάζουμε την “Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία
Πολιτών”, που σκοπό της έχει την αμεσότερη συμμετοχή των πολιτών
στη χάραξη των πολιτικών της ΕΕ.
Στο
συγκεκριμένο
οδηγό
περιλαμβάνονται
κάποιες
βασικές
πληροφορίες γι΄ αυτή τη συμμετοχική διαδικασία, καθώς το σχέδιο
εφαρμογής της και τα τεχνικά ζητήματα επεξεργάζονται την παρούσα
περίοδο από τους τρεις θεσμούς-νομοθέτες της Ε.Ε.
Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών είναι το πρώτο βήμα για μια
ουσιαστική και έμπρακτη συμμέτοχη των πολιτών στη νομοθεσία της
Ε.Ε. Μέσω της πρωτοβουλίας αυτής, οι ευρωπαίοι πολίτες θα μπορούν
πλέον να επεμβαίνουν στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι
Πράσινοι την αξιολογούν ως μια από τις σημαντικότερες καινοτομίες της
Συνθήκης της Λισαβόνας.
Θα πρέπει να τονιστεί, βέβαια, ότι δεν πρόκειται για ένα δημοψήφισμα
ούτε για μια αίτηση που υποχρεώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να
μετατρέψει την πρωτοβουλία σε κάποια συγκεκριμένη νομοθετική
διάταξη. Στην περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απορρίψει την
πρωτοβουλία, το Ευρωκοινοβούλιο έχει πάντα τη δυνατότητα να την
εντάξει στη δική του νομοθετική ατζέντα.
Είναι, λοιπόν, μια πρωτοβουλία για τη διεύρυνση της δημοκρατίας στην
Ευρώπη και για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών και
ιδιαίτερα των νέων. Οι Πράσινοι προτείνουν να μπορούν να
υπογράφουν νέοι από 16 ετών και άνω καθώς και ξένοι πολίτες που
διαμένουν μόνιμα στην Ε.Ε. Στις αρχές Ιουλίου του 2010 η Ομάδα των
Πράσινων στο ευρωκοινοβούλιο κατέληξε στη δική της πρόταση για την
ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών και την καταθέτει πια για ευρύτερη
διαβούλευση.
Μιχάλης Τρεμόπουλος
Ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων, GREENS/ EFA
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Νομική Βάση
Η συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία υπεγράφη στη Λισαβόνα στις 13
Δεκεμβρίου 2007 και τροποποιεί τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση
και τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, επιδιώκει
κυρίως να ενισχύσει το δημοκρατικό ιστό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μία
από τις μεγαλύτερες καινοτομίες της είναι η εισαγωγή της Πρωτοβουλίας
των Ευρωπαίων Πολιτών.
Το άρθρο 11, παράγραφος 4, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση
προβλέπει ότι «πολίτες της Ένωσης, εφόσον συγκεντρωθεί αριθμός
τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου, υπήκοοι σημαντικού αριθμού κρατώνμελών, μπορούν να λαμβάνουν την πρωτοβουλία να καλούν την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, να υποβάλλει
κατάλληλες προτάσεις επί θεμάτων στα οποία οι εν λόγω πολίτες
θεωρούν ότι απαιτείται νομική πράξη της Ένωσης για την εφαρμογή των
συνθηκών».

2. Ορισμός
Η Πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Πολιτών είναι μια νέα μορφή
συμμετοχής του κοινού στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών.
Πιο συγκεκριμένα, η πρωτοβουλία αυτή δίνει τη δυνατότητα στους
πολίτες να ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει νέα
νομοθεσία.
Για να μπορούν οι πολίτες να ασκούν το νέο αυτό δικαίωμα, θα πρέπει
πρώτα να θεσπιστούν ορισμένοι βασικοί κανόνες και διαδικασίες με τη
μορφή νέου κανονισμού της ΕΕ. Οι εν λόγω κανόνες και διαδικασίες
πρέπει πρώτα να συζητηθούν με τους πολίτες, οι οποίοι θα κάνουν
χρήση αυτής της πρωτοβουλίας.

3. Χρονοδιάγραμμα
Ποιες είναι οι βασικές ημερομηνίες;
• Μέσα στο 2010: η Επιτροπή θα μελετήσει τις παρατηρήσεις και θα
καταρτίσει νέο κανονισμό για την πρωτοβουλία των πολιτών
• αρχές 2011: θα πρέπει να αρχίσει να λειτουργεί το σύστημα για την
πρωτοβουλία των πολιτών
• ορισμένα εθνικά κοινοβούλια έχουν ζητήσει παράταση εφαρμογής
μέχρι το 2012
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Τα προκαθορισμένα χαρακτηριστικά από τη
Συνθήκη της Λισαβόνας
Τα βασικά χαρακτηριστικά των πρωτοβουλιών των πολιτών έχουν ήδη
καθοριστεί στη Συνθήκη της Λισαβόνας. Συγκεκριμένα οι πρωτοβουλίες
αυτές πρέπει:
• να φέρουν την υπογραφή τουλάχιστον 1 εκατομμυρίου πολιτών από
έναν σημαντικό αριθμό χωρών της ΕΕ
• να αφορούν έναν τομέα πολιτικής που εμπίπτει στο πεδίο
αρμοδιοτήτων της Επιτροπής
• και ένα θέμα για το οποίο οι πολίτες πιστεύουν ότι απαιτείται
ευρωπαϊκή νομοθεσία για την εφαρμογή των Συνθηκών της ΕΕ.
Η πρωτοβουλία των ευρωπαίων πολιτών δεν πρέπει να συγχέεται με μια
αναφορά ούτε με δημοψήφισμα. Δεν είναι τίποτα περισσότερο (και
τίποτα λιγότερο) από ότι ένα μη δεσμευτικό μέσο για τον καθορισμό της
ημερήσιας διάταξης από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ισχύει
μόνο για τα ζητήματα που εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων και
της νομοθετικής εξουσίας της Ευρωπαϊκής Ενώσεις. Διαφορετικά, δεν
θα γίνονται δεκτές. (Αυτό σημαίνει ότι οι πρωτοβουλίες με θέματα όπως
η απαγόρευση των μιναρέδων ή η εισαγωγή της θανατικής ποινής θα
απορρίπτονται από την αρχή).
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να αναλάβει μια
πρωτοβουλία των πολιτών και να την μετατρέψει σε μία συγκεκριμένη
νομοθετική πρόταση. Ωστόσο, οι πρωτοβουλίες θα πρέπει να
αντιμετωπίζονται ισότιμα με μια πρόσκληση από το Κοινοβούλιο ή το
Συμβούλιο, όταν ζητούν από την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις.
Συνεπώς, αυτό το στάδιο της διαδικασίας πρέπει να είναι διαφανές και
ανοικτό στο μέγιστο δημόσιο έλεγχο.
Σε περίπτωση που η Επιτροπή δεν αναλάβει την πρωτοβουλία, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε να την αναλάβει μέσω του δικού
του δικαιώματος πρωτοβουλίας (Άρθρο 225 ΣΛΕΕ), εάν η πλειοψηφία
των μελών του θεωρεί αναγκαίο να δραστηριοποιηθεί στον τομέα που
προτείνεται από την πρωτοβουλία.
Ενώ η ίδια η αρχή και τα βασικά στοιχεία της πρωτοβουλίας πολιτών
προβλέπονται από τη νέα Συνθήκη, η διαδικασία και οι πρακτικές
λεπτομέρειες χρήσης αυτού του νέου θεσμικού μέσου δημιουργούν
νομικά, διοικητικά και πρακτικά προβλήματα.
Αυτά τα προβλήματα παρουσιάζονται στη συνέχεια, μαζί με σειρά
ερωτήσεων στις οποίες καλούνται να απαντήσουν οι πολίτες και οι
ενδιαφερόμενοι φορείς. Η εν λόγω διαβούλευση εστιάζει στον τρόπο με
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τον οποίο θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στην πράξη αυτές οι
πρωτοβουλίες και να απαντηθούν ορισμένα επιπλέον ερωτήματα που
δεν καλύπτονται από τη Συνθήκη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Τα στοιχεία διαβούλευσης και προβληματισμού
2.1. Ποιος είναι ο ελάχιστος αριθμός των χωρών της ΕΕ από τις οποίες
πρέπει να προέρχονται οι υπογράφοντες;
Η Συνθήκη ορίζει ότι αυτοί που υπογράφουν μια πρωτοβουλία πολιτών
πρέπει να προέρχονται από «σημαντικό αριθμό κρατών μελών» και
προβλέπει ότι ο κανονισμός θα θεσπίζει «τον ελάχιστο αριθμό κρατών
μελών από τα οποία πρέπει να προέρχονται οι πολίτες».
Πρώτον, ο λόγος για τον οποίο απαιτείται από τους υπογράφοντες να
προέρχονται από «σημαντικό αριθμό κρατών μελών» είναι να
εξασφαλιστεί ότι η πρωτοβουλία είναι επαρκώς αντιπροσωπευτική ενός
κοινού, για όλη την Ένωση, συμφέροντος. Ενώ ένα υψηλό όριο θα
εξασφάλιζε
πράγματι
ότι
η
πρωτοβουλία
είναι
επαρκώς
αντιπροσωπευτική, θα καθιστούσε παράλληλα τη διαδικασία
επαχθέστερη. Από την άλλη πλευρά ένα χαμηλό όριο θα καθιστούσε
την πρωτοβουλία πιο προσιτή, αλλά λιγότερο αντιπροσωπευτική.
Ενδείκνυται ως εκ τούτου να εξευρεθεί η ορθή ισορροπία μεταξύ αυτών
των δύο προβληματισμών.
Δεύτερον, το όριο θα πρέπει να καθοριστεί στη βάση αντικειμενικών
κριτηρίων, κυρίως υπό το φως άλλων διατάξεων της Συνθήκης,
προκειμένου να αποφευχθούν οι συγκρούσεις ερμηνείας.
Μία πρώτη επιλογή θα μπορούσε να είναι η αξίωση ότι το όριο θα
πρέπει να είναι η πλειοψηφία των κρατών μελών. Σε μία Ευρωπαϊκή
Ένωση αποτελούμενη από 27 κράτη μέλη, η πλειοψηφία θα ήταν επί του
παρόντος δεκατέσσερα κράτη μέλη. Η Συνθήκη δεν θα απέκλειε μια
τέτοια προσέγγιση. Παρά ταύτα, η χρήση του όρου «σημαντικός
αριθμός» αφήνει να θεωρηθεί ότι το στοχευόμενο όριο δεν ήταν η
πλειοψηφία. Εξάλλου, η πλειοψηφία θα φαινόταν δυσανάλογα υψηλή.
Μια άλλη επιλογή, στον αντίποδα της προηγούμενης, θα ήταν να
καθοριστεί το όριο στο ένα τέταρτο των κρατών μελών, δηλαδή, τώρα,
σε επτά κράτη μέλη. Αυτό είναι το όριο το οποίο πρότεινε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του για την πρωτοβουλία πολιτών, σε
αναλογία με το άρθρο 76 της συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ορίζει ότι οι πράξεις που αφορούν τη
δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις ή την αστυνομική
συνεργασία μπορούν να θεσπίζονται μετά από πρωτοβουλία του ενός
τετάρτου των κρατών μελών.
Η Επιτροπή θεωρεί ότι ένα όριο καθορισμένο στο ένα τρίτο θα
επιτύγχανε την ορθή ισορροπία μεταξύ της ανάγκης να κατοχυρωθεί
επαρκής αντιπροσωπευτικότητα, αφενός, και της ανάγκης να
διευκολυνθεί η προσφυγή στο μέσο, αφετέρου.
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2.2. Ποιος είναι ελάχιστος αριθμός των υπογραφόντων ανά χώρα;
Η αναφορά σε «σημαντικό αριθμό κρατών μελών» εισήχθη για να
κατοχυρώσει την πραγματικά ευρωπαϊκή διάσταση μιας πρωτοβουλίας
πολιτών. Αυτή η αξίωση συνεπάγεται από την πλευρά της ότι χρειάζεται
ένας ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων πολιτών στα κράτη μέλη που
αποτελούν τον ελάχιστο αριθμό κρατών μελών για να κατοχυρωθεί ότι η
πρωτοβουλία υποστηρίζεται από εύλογο τμήμα της κοινής γνώμης. Θα
ήταν αντίθετο προς το πνεύμα της Συνθήκης να μπορεί μία
πρωτοβουλία να παρουσιάζεται από μεγάλη ομάδα πολιτών από ένα
κράτος μέλος και απλά από καθαρά συμβολικό αριθμό πολιτών από τα
άλλα κράτη μέλη.
Μία λύση θα ήταν να καθορισθεί το όριο σε ποσοστό του πληθυσμού
κάθε κράτους μέλους. Ο πληθυσμός της Ένωσης ανέρχεται επί του
παρόντος σε κάτι λιγότερο από 500 εκατομμύρια πολίτες.
Τοιουτοτρόπως, ένα εκατομμύριο στα 500 εκατομμύρια αντιστοιχεί στο
0,2% του πληθυσμού της Ένωσης. Το 0,2% του πληθυσμού καθενός εκ
των κρατών μελών στα οποία συλλέγονται υπογραφές θα μπορούσε
κατά συνέπεια να αποτελεί τον ελάχιστο αριθμό πολιτών που απαιτείται
για τα σχετικά κράτη μέλη.
Δυστυχώς, δεδομένων των μεγάλων διαφορών ως προς το μέγεθος του
πληθυσμού, η θέσπιση ενός σταθερού ποσοστού για τα εθνικά
κατώτατα όρια θα δημιουργούσε δυσανάλογη επιβάρυνση για τα
μεγαλύτερα κράτη μέλη. Παρομοίως, αν κάθε κράτος μέλος έπρεπε να
παράσχει ένα σταθερό ποσοστό των συνολικών υπογραφών, αυτό θα
επηρέαζε δυσανάλογα τα μικρότερα κράτη μέλη. Υπάρχουν πολλές
επιλογές, αν και, όπως και με τα συστήματα ψηφοφορίας ΕΕ που
εγκρίθηκαν, η απλότητα θα πρέπει να θυσιαστεί στο όνομα της δίκαιης
αντιπροσώπευσης.
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Κατώτατο όριο υπογραφών
επιλεγμένες δημοκρατίες

και

σχετικά

ποσοστά

επιτυχίας

σε

2.3 Ποιο είναι το ελάχιστο όριο ηλικίας των υπογραφόντων;
Υπάρχουν δύο διαφορετικές επιλογές:


Η πρώτη θα ήταν να απαιτηθεί από τους πολίτες, προκειμένου να
μπορούν να υποστηρίξουν μία ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών,
να έχουν την απαιτούμενη για τις ευρωπαϊκές εκλογές ηλικία
ψήφου στο κράτος μέλος κατοικίας5. Αυτή είναι η γενική πρακτική
στα κράτη μέλη: για να υποστηρίξει μία πρωτοβουλία πολιτών,
ένας πολίτης πρέπει να έχει την απαραίτητη εκλογική ενηλικιότητα.



Η δεύτερη επιλογή θα ήταν να καθοριστεί μία ελάχιστη ηλικία για
την υποστήριξη μιας πρωτοβουλίας πολιτών στον ίδιο τον
κανονισμό, καθορίζοντάς την στα 16 ή τα 18 έτη. Η επιλογή των
18 ετών θα ευθυγραμμιζόταν με την ισχύουσα σε όλα τα κράτη
μέλη η ηλικία ψήφου. Η επιλογή των 16 ετών θα δημιουργούσε
σημαντικό διοικητικό βάρος, επειδή δεν θα μπορούσε να στηριχθεί
στα ισχύοντα συστήματα για την καταγραφή των εκλογέων.

2.4. Ποια πρέπει να είναι η μορφή και διατύπωση της πρωτοβουλίας
των πολιτών;
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Μία λύση θα ήταν να απαιτηθεί από μία ευρωπαϊκή πρωτοβουλία να
έχει τη μορφή σχεδίου νομοθετικής πράξης με σαφώς αναγνωρίσιμες
νομικές διατάξεις.
Εντούτοις, μία τέτοια αξίωση φαίνεται ανώφελα περιοριστική και
επαχθής. Επιπλέον, η διατύπωση της Συνθήκης δεν αφήνει να εννοηθεί
ότι η απαιτούμενη μορφή για μια πρωτοβουλία είναι το σχέδιο
νομοθετικής πράξης.
Μια άλλη λύση θα μπορούσε κατά συνέπεια να συνίσταται στο να
προβλεφθεί ότι μια πρωτοβουλία πολιτών πρέπει να ορίζει με σαφήνεια
το αντικείμενο και τους στόχους της πρότασης στην οποία καλείται να
υποβάλλει η Επιτροπή. Μία τέτοια επιλογή δεν θα απέκλειε τη δυνατότητα
των πολιτών να προσαρτήσουν ένα σχέδιο νομοθετικής πράξης για
λόγους ευκολίας.

2.5. Ποιοι είναι οι κανόνες για τη συγκέντρωση, την εξακρίβωση και τον
έλεγχο της γνησιότητας των υπογραφών;
Προκειμένου να κατοχυρωθεί η νομιμότητα και το αξιόπιστο μιας
πρωτοβουλίας πολιτών, θα πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις για να
εξασφαλιστεί ο έλεγχος και η εξακρίβωση της γνησιότητας των
υπογραφών, τηρουμένων των εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών
νομοθεσιών που αφορούν τα θεμελιώδη δικαιώματα, τα δικαιώματα του
ανθρώπου και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Ελλείψει οργανισμού σε κοινοτικό επίπεδο, ο οποίος να διαθέτει τα
απαραίτητα προσόντα ή πληροφορίες για να επαληθεύσει τη
γνησιότητα των υπογραφών ή το δικαίωμα ενός δεδομένου πολίτη της
Ένωσης να υποστηρίξει μια πρωτοβουλία πολιτών, αυτό το καθήκον θα
πρέπει να αναληφθεί από τις εθνικές αρχές των κρατών μελών.
Είναι σαφές ότι ο απώτερος στόχος των κοινοτικών διατάξεων όσον
αφορά το συγκεκριμένο θέμα θα πρέπει να είναι η κατοχύρωση ότι τα
κράτη μέλη μπορούν να εξασφαλίσουν το δέοντα έλεγχο του κύρους
των υπογραφών που συγκεντρώνονται στην επικράτειά τους στο
πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών, χωρίς να επιβάλουν
υπερβολικά περιοριστικούς όρους στους πολίτες ή να συνεπάγονται
περιττά διοικητικά βάρη.
Μία λύση για την επίτευξη αυτού του στόχου θα ήταν να αξιωθεί από τα
κράτη μέλη να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα προς το σκοπό αυτό,
αφήνοντάς τους ταυτόχρονα το περιθώριο να αποφασίσουν για το
επίπεδο ρύθμισης αυτών των διαδικασιών, κυρίως για τη δυνατότητα να
κάνουν χρήση ήδη ισχυουσών για τις εθνικές πρωτοβουλίες πολιτών
διατάξεων. Αυτή η επιλογή θα παρουσίαζε το προτέρημα να προσφέρει
σημαντική ευελιξία στα κράτη μέλη όσον αφορά τον τρόπο εφαρμογής
της συγκεκριμένης διάταξης. Θα διευκόλυνε επίσης σε μεγάλο βαθμό
την εφαρμογή στα κράτη μέλη τα οποία εφαρμόζουν ήδη διαδικασίες
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για τις πρωτοβουλίες πολιτών. Από την άλλη, αυτό θα μπορούσε να έχει
σαν αποτέλεσμα να υποβάλλεται η ίδια πρωτοβουλία σε σημαντικά
διαφορετικές διαδικασίες στα διάφορα κράτη μέλη, με αποτέλεσμα ότι η
συγκέντρωση υπογραφών θα μπορούσε να είναι ευκολότερη σε
ορισμένα κράτη μέλη απ’ ότι σε άλλα. Αυτή η επιλογή θα μπορούσε ως
εκ τούτου να έχει σαν ανεπιθύμητη συνέπεια να ακούγεται ευκολότερα η
φωνή των πολιτών σε ορισμένα κράτη μέλη απ’ ότι σε άλλα.
Μία άλλη λύση, εκ διαμέτρου αντίθετη, θα ήταν να προβλεφθεί η πλήρης
εναρμόνιση των διαδικαστικών απαιτήσεων στο επίπεδο της ΕΕ. Αυτό θα
σήμαινε στην πράξη ότι όλες οι εφαρμοστέες διαδικαστικές απαιτήσεις
θα ορίζονταν στον κανονισμό της ΕΕ και τα κράτη μέλη δεν θα
μπορούσαν ούτε να παρεκκλίνουν ούτε να επιβάλουν συμπληρωματικές
εθνικές απαιτήσεις. Αυτή η επιλογή θα παρουσίαζε το προτέρημα ότι θα
εξασφάλιζε την πλήρη ισότητα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον
αφορά τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για την
προετοιμασία μιας πρωτοβουλίας πολιτών. Παρά ταύτα, θα
αντιπροσώπευε σημαντικό συμπληρωματικό διοικητικό και κανονιστικό
βάρος για τα κράτη μέλη που διαθέτουν ήδη διαδικασίες στο
συγκεκριμένο τομέα. Επιπλέον, υπάρχουν ιδιαιτερότητες στα εθνικά
συστήματα και στις εθνικές διαδικασίες που δεν μπορούν να ληφθούν
πλήρως υπόψη από έναν κοινοτικό κανονισμό.
Πρέπει να ληφθούν υπόψη ορισμένα σημαντικά ζητήματα που αφορούν
το μέτρο στο οποίο πρέπει να ρυθμιστεί η συγκέντρωση υπογραφών και
το χαρακτήρα των απαιτήσεων που θα εφαρμόζονται ελέγχου και
εξακρίβωσης της γνησιότητας.
Τα ζητήματα αυτά είναι τα ακόλουθα:








κατά πόσον πρέπει να επιβληθούν όροι όσον αφορά τον τόπο και
τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να συγκεντρωθούν οι υπογραφές:
για παράδειγμα, μέσω της κυκλοφορίας καταλόγων που πρέπει να
συμπληρωθούν και να υπογραφούν, ταχυδρομικά, σε επίσημα
προσδιορισμένα κέντρα, κλπ.
ποιες ιδιαίτερες απαιτήσεις πρέπει να προβλεφθούν όσον αφορά τον
έλεγχο και την εξακρίβωση της γνησιότητας των υπογραφών και
ποιές δικλίδες ασφάλειας θα ήταν απαραίτητα σε περίπτωση
ηλεκτρονικής συγκέντρωσης υπογραφών
κατά πόσον η δήλωση ενός πολίτη ότι υποστηρίζει συγκεκριμένη
πρωτοβουλία θα πρέπει να ελέγχεται στο κράτος μέλος του οποίου
είναι υπήκοος ή στο κράτος μέλος διαμονής
ποιες είναι οι απαιτούμενες διασφαλίσεις όσον αφορά τα μέτρα
προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θα πρέπει
να λαμβάνονται για τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων.

2.6. Ποια είναι η προθεσμία για τη συγκέντρωση των υπογραφών;
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Η Συνθήκη δεν προβλέπει προθεσμία για τη συγκέντρωση υπογραφών.
Εντούτοις, αν επιβληθεί προθεσμία, πρέπει να είναι εύλογη και
αρκούντως μακρά έτσι ώστε να επιτρέπει στη διεξαγόμενη εκστρατεία να
αντικατοπτρίζει τη συμπληρωματική πολυπλοκότητα που συνδέεται με το
γεγονός ότι πρέπει να υπάρξει δράση στην κλίμακα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Αυτός ο στόχος θα μπορούσε να επιτευχθεί προβλέποντας,
για παράδειγμα, προθεσμία ενός έτους.

2.7. Πώς θα πρέπει να καταχωρίζονται επίσημα οι πρωτοβουλίες;
Αν πράγματι οριστεί προθεσμία, θα ήταν απαραίτητο να αξιωθεί κάποια
μορφή καταχώρησης της προτεινόμενης πρωτοβουλίας πριν από την
έναρξη της συγκέντρωσης υπογραφών. Αυτή η καταχώρηση θα
μπορούσε να πραγματοποιείται από τους διοργανωτές της
πρωτοβουλίας σε δικτυακό τόπο που έχει ειδικά προβλεφθεί για το
σκοπό αυτό από την Επιτροπή.
Εντούτοις, η Επιτροπή δεν θεωρεί ότι μία τέτοια διαδικασία καταχώρησης
θα πρέπει να προϋποθέτει απόφαση της Επιτροπής ως προς το
παραδεκτό της προτεινόμενης πρωτοβουλίας. Εάν ωστόσο κριθεί
απαραίτητο
ένα
υποχρεωτικό
σύστημα
καταχώρησης
των
προτεινόμενων πρωτοβουλιών
θέμα συζήτησης θα τεθεί εάν η
συγκεκριμένη καταχώρηση μπορεί να πραγματοποιείται μέσω ειδικού
δικτυακού τόπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

2.8. Ποιοι είναι οι κανόνες για τη διαφάνεια και τη χρηματοδότηση
(ισχύουν για τους διοργανωτές);
Στις περισσότερες των περιπτώσεων, η έναρξη και η διοργάνωση μιας
εκστρατείας με σκοπό να παρουσιαστεί μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία
πολιτών θα χρειάζεται την υποστήριξη οργανώσεων και/ή
χρηματοδότηση.
Χάρη διαφάνειας και δημοκρατικού ελέγχου, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι
διοργανωτές μιας πρωτοβουλίας πολιτών θα πρέπει να είναι
υποχρεωμένοι να παρέχουν ορισμένες στοιχειώδεις πληροφορίες,
κυρίως όσον αφορά τις οργανώσεις που υποστηρίζουν την
πρωτοβουλία και τον τρόπο με τον οποίον αυτή χρηματοδοτείται ή θα
χρηματοδοτηθεί. Αυτό θα είναι προς το συμφέρον των πολιτών που
προτίθενται να την υποστηρίξουν· αυτό θα είναι επίσης σύμφωνο με την
ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη διαφάνεια της Επιτροπής.
Αν προβλέπεται καταχώρηση, αυτές οι πληροφορίες θα μπορούν να
περιλαμβάνονται στο μητρώο που διατίθεται από την Επιτροπή. Ο
κανονισμός θα μπορούσε επίσης να επιβάλει ότι οι διοργανωτές
οφείλουν να δημοσιοποιούν όλες τις πληροφορίες που αφορούν τη
χρηματοδότηση και τις ενισχύσεις που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της
εκστρατείας.
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Σχετικά με το ζήτημα της χρηματοδότησης, πρέπει να σημειωθεί ότι, με
την επιφύλαξη άλλων μορφών συνεργασίας και υποστήριξης των
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, δεν προβλέπεται καμία ειδική
δημόσια χρηματοδότηση για τις πρωτοβουλίες πολιτών. Αυτό είναι
εξίσου επωφελές για τη διατήρηση της ανεξαρτησίας και της
αυθεντικότητας των πρωτοβουλιών.
Πρέπει να σημειωθεί ότι πέραν των απαιτήσεων που επιβάλλονται στους
διοργανωτές όσον αφορά τη διαφάνεια, πολλά εθνικά συστήματα
περιλαμβάνουν διατάξεις που καθορίζουν τα πρόσωπα που μπορούν
να δράσουν ως διοργανωτές μιας πρωτοβουλίας. Αυτές οι αξιώσεις
προβλέπουν εν γένει ότι μία πρωτοβουλία πρέπει να παρουσιάζεται από
πολίτες ή από επιτροπές απαρτιζόμενες από ορισμένο αριθμό πολιτών.
Η Επιτροπή θεωρεί ότι μία τέτοια αξίωση θα μπορούσε να είναι
εξαιρετικά επαχθής στο επίπεδο της ΕΕ και θα προτιμούσε κατά συνέπεια
να μην επιβάλλει περιορισμούς ως προς το διοργανωτή μιας
πρωτοβουλίας (με άλλα λόγια οι διοργανωτές μπορούν να είναι
μεμονωμένους πολίτες ή οργανώσεις).
Η περίπτωση των αναφορών προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέχει
χρήσιμη αναλογία στο συγκεκριμένο πλαίσιο. Πράγματι, η Συνθήκη
προβλέπει ότι κάθε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και
οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο διαμένει ή έχει την καταστατική
του έδρα σε ένα κράτος μέλος έχει το δικαίωμα να υποβάλει αναφορά
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Εξάλλου, οι διοργανωτές οφείλουν να συμμορφώνονται με τις
υποχρεώσεις που υπέχουν σε σχέση με την προστασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις εσωτερικού
δικαίου που εφαρμόζουν τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των
δεδομένων.

2.9. Ποια είναι η πιθανή προθεσμία για την απάντηση της Επιτροπής;
Μόλις συγκεντρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός υπογραφών για μια
πρωτοβουλία πολιτών και επικυρωθούν από τις σχετικές αρχές των
κρατών μελών, ο διοργανωτής μιας πρωτοβουλίας μπορεί να την
υποβάλλει τυπικά στην Επιτροπή.
Η συνθήκη της Λισαβόνας δεν ορίζει προθεσμία για την εξέταση εκ
μέρους της Επιτροπής μιας πρωτοβουλίας πολιτών μετά τη δέουσα
υποβολή της. Εν μέρει αυτό θα μπορούσε να αντικατοπτρίζει το γεγονός
ότι μία πρωτοβουλία μπορεί να αφορά πολύπλοκα ζητήματα και ότι η
Επιτροπή χρειάζεται χρόνο προκειμένου να την εξετάσει ορθά πριν να
αποφασίσει για τη δράση που προτίθεται να αναλάβει: σε ορισμένες
περιπτώσεις, αυτό θα μπορούσε να συμπεριλαμβάνει την ανάγκη να
προβεί σε ανάλυση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων μιας
προτεινόμενης πρωτοβουλίας. Πρέπει να σημειωθεί ότι καμία σαφής
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προθεσμία δεν προβλέπεται εξίσου για την εξέταση των αναφορών που
υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Εντούτοις, μπορεί να γίνει εξίσου κατανοητό ότι χρειάζεται να καθοριστεί
μία προθεσμία, σύμφωνα με τις ορθές διοικητικές πρακτικές, για να μην
συνεχίσει να υπάρχει μακροχρόνια ασάφεια όσον αφορά την απάντηση
της Επιτροπής. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αυτή η προθεσμία θα
πρέπει να είναι επαρκής για να επιτρέψει την Επιτροπή να εξετάσει με
φροντίδα το περιεχόμενο της πρωτοβουλίας που της υποβάλλεται. Από
την άλλη πλευρά, πρέπει να κατοχυρώνεται ότι οι υποστηρικτές μιας
πρωτοβουλίας ενημερώνονται εντός εύλογης προθεσμίας για τη δράση
την οποία προτίθεται να αναλάβει η Επιτροπή.
Θα μπορούσε να προβλεφθεί η υποχρέωση της Επιτροπής να εξετάζει
μία πρωτοβουλία πολιτών εντός εύλογης προθεσμίας που δεν θα
υπερβαίνει τους 6 μήνες. Μία τέτοια προσέγγιση θα επέβαλε ένα όριο
αφήνοντας παράλληλα στην Επιτροπή επαρκές χρονικό διάστημα για
να εξετάσει τις πρωτοβουλίες όπως οφείλει, λαμβάνοντας υπόψη την
ενδεχόμενη πολυπλοκότητά τους.
Αυτή η περίοδος εξέτασης θα ξεκινά την ημερομηνία επίσημης
υποβολής της πρωτοβουλίας στην Επιτροπή. Αυτή η πληροφορία θα
μπορούσε να δημοσιεύεται στον ειδικό δικτυακό τόπο που αναφέρεται
στο σημείο 2.7.
Σε αυτό το διάστημα, η Επιτροπή θα μπορούσε να αξιολογεί τόσο το
παραδεκτό μιας πρωτοβουλίας (κατά πόσον αυτή υπάγεται στις
αρμοδιότητες της Επιτροπής) όσο και την ανάγκη να δοθεί συνέχεια.
Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης της πρωτοβουλίας, η Επιτροπή θα
μπορούσε να εκθέτει τα συμπεράσματά της σχετικά με τη δράση που
προτίθεται να αναλάβει σε ανακοίνωση η οποία θα δημοσιεύεται και θα
κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η
προβλεπόμενη στην ανακοίνωση δράση μπορεί να συμπεριλαμβάνει,
ενδεχομένως, την ανάγκη διεξαγωγής μελετών και αξιολογήσεων
αντίκτυπου ενόψει πιθανών πολιτικών προτάσεων .

2.10. Τι θα πρέπει να γίνει αν υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες για το
ίδιο θέμα;
Καταρχήν, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να υποβάλλονται
διάφορες πρωτοβουλίες για το ίδιο ζήτημα. Εντούτοις, εάν υπάρχει ένα
σύστημα καταχώρησης, η εξασφαλιζόμενη διαφάνεια θα μπορούσε να
αποτρέψει τον κίνδυνο επανάληψης.
Παραμένει εντούτοις ο ενδεχόμενος κίνδυνος επαναλαμβανόμενης
υποβολής της ίδιας αίτησης, γεγονός που θα μπορεί να επιβαρύνει
ανώφελα το σύστημα και, με την πάροδο του χρόνου, να υποσκάψει τη
φήμη αυτού του σοβαρού μέσου δημοκρατικής έκφρασης. Κατά
συνέπεια, θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα να υπάρξουν ορισμένα
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αντικίνητρα ή ορισμένες προθεσμίες για να περιοριστεί η ικανότητα
υποβολής εκ νέου μίας πρωτοβουλίας (για παράδειγμα μία
πρωτοβουλία πολιτών που έχει απορριφθεί δεν θα μπορεί να υποβληθεί
εκ νέου πριν από την πάροδο ορισμένης προθεσμίας).
Εντούτοις, δεν θα πρέπει να αγνοήσουμε το γεγονός ότι ακόμα και αν
ορισμένες πρωτοβουλίες αφορούν το ίδιο θέμα και περιλαμβάνουν
παρόμοια στοιχεία, αυτό δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να διαφέρουν
μεταξύ τους. Επιπλέον, οι επιχειρησιακοί και χρηματοδοτικοί πόροι που
απαιτούνται για την έναρξη πρωτοβουλίας σε κλίμακα ΕΕ φαίνεται ότι
μπορούν να περιορίσουν την επανάληψη και την επικάλυψη των
ενεργειών.
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Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ

O
διοργανωτής
αιτείται
την
καταχώρηση
μιας
προτεινομένης
πρωτοβουλίας στον ειδικό ηλεκτρονικό
ιστό της Επιτροπής.

Πρωτοβουλίες ενάντια στις αρχέςαξίες της Ε.Ε.
 H Επιτροπή
απορρίπτει την καταχώρηση.

Η Επιτροπή καταχωρεί την προτεινόμενη
πρωτοβουλία και την γνωστοποιεί στο
κοινό.

Αθέμιτες
Πρωτοβουλίες:
Η
Επιτροπή δεν προβαίνει στην
καταχώρηση τους.

max 2 μήνες
max 3 μήνες
max 4 μήνες

Μετά από 300.000 υπογραφές ο
διοργανωτής ζητεί από την Επιτροπή να
ελέγξει το παραδεκτό της υπογραφής.

Η Επιτροπή αποφασίζει το παραδεκτό
της πρωτοβουλίας.

Ο διοργανωτής απαιτεί τον έλεγχο
των υπογραφών που συγκέντρωσε
διαδικτυακά από την εθνική αρχή.

Η
Εθνική
Αρχή
εκδίδει
ένα
πιστοποιητικό για τον διοργανωτή στο
όποιο επικυρώνει τη διαδικτυακή
συγκέντρωση των υπογραφών.

Η Επιτροπή αποφασίζει ότι η
πρωτοβουλία δεν μπορεί να γίνει
παραδεκτή.

Τουλάχιστον 1 εκατομμύριο υπογραφές
από 1/3 των κρατών μελών ο
διοργανωτής ζητεί από τις αρμόδιες
εθνικές αρχές των κρατών μελών να
ελέγξουν τις υπογραφές.

Τα Κράτη Μέλη πιστοποιούν τον αριθμό
των επικυρωμένων υπογραφών.

Ο
διοργανωτής
υποβάλλει
πρωτοβουλία στην Επιτροπή.

την

Η Επιτροπή εξετάζει το περιεχόμενο της
πρωτοβουλίας και προβαίνει σε μια
ανακοίνωση.3
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
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max 1 μήνας

max 12 μήνες

Ο διοργανωτής συγκεντρώνει τις
υπογραφές, γραπτά ή/ και ηλεκτρονικά

Θέση της Ευρωκοινοβουλευτικής ομάδας των
Πράσινων στα ζητήματα διαβούλευσης
Έγγραφο προβληματισμού: περίληψη των 12 βασικών σημείων του
σχεδίου υλοποίησης της Ευρωκοινοβουλευτικής ομάδας των Πρασίνων
(GREENS/ EFA) για την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών

3.1. Ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός των κρατών μελών από τα οποία
οι πολίτες θα πρέπει να προέρχονται
-τι προβλέπει η συνθήκη : έναν 'αξιοσημείωτο αριθμό' κρατών μελών
-τι προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή: 1/3 των κρατών μελών
-τι προβλέπει το Ευρωκοινοβούλιο : 1/4 των κρατών μελών
 τι προτείνουν οι Πράσινοι:
1/5 των κρατών μελών
Επιχείρημα : με το 1/5, η πρωτοβουλία θα είναι το ίδιο προσιτή στους
κοινούς πολίτες όσο και στις ισχυρές ομάδες ειδικών συμφερόντων
(lobbyists)

3.2. Ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός των υπογραφών ανά κράτος
μέλος
-τι προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωκοινοβούλιο: 0,2% των
πολιτών
 τι προτείνουν οι Πράσινοι:
ένα φθίνον αναλογικό σύστημα (ανάλογα με τον πληθυσμό του κάθε
κράτους μέλους) με εύρος 0,05% -1% των πολιτών

3.3. Ελάχιστο όριο ηλικίας και υπήκοοι τρίτων χωρών
-τι προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 μια εναλλακτική λύση ανάμεσα σ ένα όριο ηλικίας για όλα τα κράτη
μελή και την ηλικία του δικαιώματος ψήφου του κάθε κράτους μέλους
 μόνο οι ευρωπαίοι πολίτες έχουν το δικαίωμα συμμετοχής
 τι προτείνουν οι Πράσινοι:
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Δεδομένου ότι η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία δεν είναι δεσμευτικό
δημοψήφισμα, αλλά ένα μέσο κατάρτισης της ατζέντας της Επιτροπής
θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ανοικτή στη συμμετοχή και
δεδομένου ότι θα μπορούσε να είναι επιθυμητό για την Ευρώπη να
καλέσει ιδιαίτερα τους νέους να αναλάβουν πρωτοβουλίες, οι Πράσινοι
προτείνουν μια ελάχιστη ηλικία των 16 για όλη την Ευρώπη.
Οι πολιτικές της ΕΕ αφορούν τους υπηκόους τρίτων χωρών που
διαμένουν στην ΕΕ τόσο όσο και τους πολίτες της ΕΕ. Λαμβάνοντας
υπόψη ότι η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία είναι ένα μη δεσμευτικό μέσο της
οποίας κύριος στόχος είναι να γνωρίζει η Επιτροπή τις ανησυχίες και τα
προβλήματα των ανθρώπων και να στρέψει την προσοχή της
Επιτροπής στις ανησυχίες των ανθρώπων που ζουν στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, οι υπήκοοι τρίτων χωρών οι οποίοι είναι κάτοικοι της ΕΕ δεν
πρέπει να στερηθούν του δικαιώματος υπογραφής μιας πρωτοβουλίας.
Επιπλέον, οι Πράσινοι έχουν υποστηρίξει και παλιότερα μια ανοικτή
ερμηνεία της ευρωπαϊκής ιθαγένειας και των δικαιωμάτων των πολιτών.

3.4. Τεχνικές απαιτήσεις για τον έλεγχο και την έγκριση των υπογραφών
 τι προτείνουν οι Πράσινοι:
η ιστοσελίδα που θα δημιουργηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα
πρέπει να :
- επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση για να υπογραφεί η πρωτοβουλία
-εγγυάται ότι μόνον νομικά υπάρχοντα πρόσωπα υπογράφουν
- εγγυάται ότι οι παραπάνω υπογράφουν μοναχά μια φορά
- εγγυάται την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των πολιτών
Ο έλεγχος κάθε μεμονωμένης υπογραφής δεν είναι απαραίτητος καθώς
ένας τυχαίος έλεγχος ανά τακτά χρονικά διαστήματα είναι επαρκής.
Οι προσωπικοί αριθμοί ταυτότητας δεν είναι απαραίτητοι καθώς θα
αποτρέψουν από την υπογραφή ένα σημαντικό αριθμό ατόμων που
ανησυχούν για την ασφάλεια των προσωπικών τους δεδομένων.

3.5. Προθεσμία για την συγκέντρωση των υπογραφών
-τι προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή: 12 μήνες
 τι προτείνουν οι Πράσινοι: 24 μήνες
Οι διακρατικές πρωτοβουλίες
επικοινωνία, τις συναντήσεις,
δημιουργία επαρκούς στήριξης
εάν δεν ξεκινήσουν από τους

χρειάζονται αρκετό χρόνο για την
τα ταξίδια, τη μετάφραση και τη
σε σημαντικό αριθμό κρατών - ειδικά
μεγάλους και καθιερωμένους ΜΚΟ.
19
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Συνεπώς, ένας χρόνος δεν είναι αρκετός. Η προθεσμία δεν σημαίνει ότι η
πρωτοβουλία των πολιτών δεν θα μπορούσε να παραδοθεί νωρίτερα,
εφόσον έχει ήδη αποκτήσει την απαραίτητη υποστήριξη.
Στην πραγματικότητα αυτό σημαίνει ότι μετά από αυτή την ημερομηνία
οι υπογραφές που έχουν δοθεί από τους πολίτες θα καθίστανται
άκυρες. Το σύστημα αυτό θα προκαλέσει μεγαλύτερη απογοήτευση
στους πολίτες γι αυτό ο καθορισμός της προθεσμίας αυτής θα πρέπει
να είναι το νωρίτερο μετά από 2 χρόνια.

3.6. Καταγραφή των ήδη προτεινόμενων υπογραφών
 τι προτείνουν οι Πράσινοι : η καταγραφή τους είναι απαραίτητη και
για να επιτευχτεί αυτό θα πρέπει να δημιουργηθεί μια ειδική ιστοσελίδα
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

3.7.
Προδιαγραφές
χρηματοδότηση

για

τους

διοργανωτές:

διαφάνεια

και

 τι προτείνουν οι Πράσινοι:
πληροφόρηση σε σχέση με τις οργανώσεις που υποστηρίζουν και
προωθούν την πρωτοβουλία, πιο συγκεκριμένα, η πρωτοβουλία θα
πρέπει να ονομάζει τουλάχιστον 5 άτομα από το λιγότερο 3 κράτη μέλη
που θα αποτελούν την βασική αναφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
κατά τη διάρκεια των ακροάσεων.
Για λόγους διαφάνειας και δημοκρατικής λογοδοσίας, οι διοργανωτές
των πρωτοβουλιών θα πρέπει, εκτός από τις βασικές πληροφορίες
σχετικά με τη διεύθυνση και τους υπεύθυνους, να παρέχουν βασικές
πληροφορίες σε σχέση με τις οργανώσεις που υποστηρίζουν μια
πρωτοβουλία και με ποιο τρόπο η πρωτοβουλία θα χρηματοδοτηθεί . Η
γνωστοποίηση θα πρέπει να αφορά το σύνολο των εισοδημάτων και
των δαπανών της πρωτοβουλίας, καθώς επίσης και τις μεγάλης
δωρεές.

3.8. Η έγκριση της πρωτοβουλίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
-τι προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
πρώτο στάδιο: καταγραφή της πρωτοβουλίας και έλεγχος για τυχόν
'προσβλητικές' πρωτοβουλίες σε σχέση με τις αρχές της Ε.Ε.
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δεύτερο στάδιο: μετά από τη συγκέντρωση 300.000 υπογραφών θα
πραγματοποιείται ο έλεγχος της νομικής βάσης της πρωτοβουλίας
 τι προτείνουν οι Πράσινοι:
Πράγματι, πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός για τον αποκλεισμό των
πρωτοβουλιών των πολιτών, οι οποίες παραβιάζουν τα θεμελιώδη
δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, η απόρριψη
πρωτοβουλιών βάσει των γενικευμένων επιχειρημάτων όπως
«καταχρηστικών" ή "κατά των αξιών της Ένωσης" είναι υπερβολικά
αόριστα και έρχονται σε αντίθεση με την αρχή της ασφάλειας δικαίου.
Η Επιτροπή θα πρέπει να αποφασίσει, με βάση σαφή νομική εξέταση. Η
πρωτοβουλία θα πρέπει να απορριφθεί, αν παραβαίνει το άρθρο 6 ΣΕΕ,
το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Επιπλέον, ο συνολικός έλεγχος του παραδεκτού πρέπει να γίνει από την
αρχή και όχι μετά τη δημιουργία ισχυρών προσδοκιών μετά από
πολλούς μήνες από την συγκέντρωση των υπογράφων. Έλεγχος του
νομικά παραδεκτού μιας πρωτοβουλίας μόνο μετά από 300.000
υπογραφές είναι πάρα πολύ αργά, θα προκαλέσει τεράστια
απογοήτευση και μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες για τη
νομιμότητα των αποφάσεων αυτών. Έτσι, η καταχώρηση και η εξέταση
του νομικά παραδεκτού πρέπει να γίνει πριν να ξεκινήσει η συλλογή των
υπογραφών. Η Επιτροπή πρέπει να εξηγεί πλήρως την απόφασή της
στους διοργανωτές της πρωτοβουλίας και οι διοργανωτές πρέπει να
έχουν το δικαίωμα να την αμφισβητούν ενώπιον του Δικαστηρίου των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

3.9. Διαδικασίες μετά από μια υιοθέτηση πρωτοβουλίας
τι προτείνουν οι Πράσινοι:
Πρέπει να υπάρχουν σαφείς κανονισμοί και νομοθετικές διατάξεις
σχετικά με το τι πρέπει να γίνει μετά από μια επιτυχή πρωτοβουλία. Αν η
πρωτοβουλία είναι τυπικά και νομικά αποδεκτή, η Επιτροπή είναι
υποχρεωμένη να συζητήσει το περιεχόμενο της πρότασής της και τους
πιθανούς τρόπους για να αναλάβει δράση σε αυτό επαρκώς. Η
Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο
Υπουργών σχετικά με το πώς σκοπεύει να ανταποκριθεί σε μια
επιτυχημένη πρωτοβουλία. Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν να
γνωμοδοτήσouν σχετικά με το θέμα. Επιπλέον, οι εμπνευστές της
πρωτοβουλίας έχουν το δικαίωμα να ακουστούν από την Επιτροπή σε
δημόσια ακρόαση, όπου μπορούν να εξηγήσουν και να συζητήσουν
λεπτομερώς την πρόταση.
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3.10. Πρωτοβουλίες πάνω στο ίδιο θέμα
 τι προτείνουν οι Πράσινοι:
Εφόσον το quorum (όριο) των υπογραφών είναι ήδη πολύ υψηλό, η
διάσπαση του ίδιου θέματος σε διάφορες πρωτοβουλίες θα πρέπει να
αποφευχθεί.

3.11. Τροποποιήσεις της Συνθήκης
Άρθρο 11-4 στη Συνθήκη της Λισαβόνας: (…) ότι απαιτείται νομική
πράξη της Ένωσης για την εφαρμογή των Συνθηκών.
 τι προτείνουν οι Πράσινοι:
Ο όρος νομική πράξη θα πρέπει να ερμηνευτεί με τρόπο που θα
επιτρέπει στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών να τροποποιεί τις ίδιες
τις ευρωπαϊκές συνθήκες και όχι μονάχα το παράγωγο κοινοτικό δίκαιο.

3.12. Πρόσθετοι μηχανισμοί στήριξης
ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών

των

διοργανωτών

μιας

 τι προτείνουν οι Πράσινοι:
Οι διοργανωτές θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν
επαγγελματική βοήθεια για μεταφραστικούς σκοπούς και νομικές
συμβουλές για την αποδοχή μιας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών.
Ένα ανεξάρτητο σώμα θα πρέπει να δημιουργηθεί για να παρέχει την
παραπάνω βοήθεια, χρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε., εκλεγμένο από το
Ευρωκοινοβούλιο και υπό τον έλεγχο όχι μόνο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και του Ευρωκοινοβουλίου αλλά κυρίως από την κοινωνία
των πολιτών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Γνώμη της Βουλής των Ελλήνων
Κατόπιν της δημοσιοποίησης της τελικής Πρότασης Κανονισμού σχετικά
με τη λεπτομερή κανονιστική ρύθμιση των ζητημάτων που άπτονται της
Πρωτοβουλίας Πολιτών, η Ειδική Διαρκής Επιτροπή Ευρωπαϊκών
Υποθέσεων του Ελληνικού Κοινοβουλίου, κατά τη συνεδρίαση της 22ας
Απριλίου 2010, υιοθέτησε κατά πλειοψηφία την ακόλουθη γνώμη, στο
πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η Βουλή των Ελλήνων έχει τη σαφή πολιτική βούληση να πρωτοστατήσει
σε θεσμικές διαδικασίες αυτοοργάνωσης των ευρωπαίων πολιτών και
συντονισμού των πολιτικών πρωτοβουλιών τους, οι οποίες θα μπορούν
να μετουσιώνονται σε νομοθετικό έργο στο επίπεδο της Ε.Ε.. Οι
προτάσεις της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Ελληνικού
Κοινοβουλίου είναι προς την κατεύθυνση της διευκόλυνσης της
ευρύτερης κατά το δυνατόν συμμετοχής των ευρωπαίων πολιτών στη
διαμόρφωση των ευρωπαϊκών νομοθεσιών. Η ενθάρρυνση της άμεσης
και συμμετοχικής δημοκρατίας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την
αξιοπιστία του συστήματος είναι σε τελική ανάλυση το ζητούμενο της
Πρωτοβουλίας των Ευρωπαίων Πολιτών.
Πιο συγκεκριμένα:
 Ως προς τον ελάχιστο αριθμό κρατών μελών (άρθρο 7), η
Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων
θεωρεί ότι η αναλογία του ενός τετάρτου των κρατών μελών
ικανοποιεί τις προϋποθέσεις που τίθενται από τη Συνθήκη για
συμμετοχή σημαντικού αριθμού κρατών μελών, διευκολύνοντας
παράλληλα την ανάληψη πρωτοβουλίας εκ μέρους των
ευρωπαίων πολιτών. Το προτεινόμενο από την Πρόταση
Κανονισμού όριο του ενός τρίτου κρίνεται υπερβολικό.
 Ως προς τον ελάχιστο αριθμό πολιτών ανά κράτος μέλος (άρθρο
7 παρ. I), η επιλεγείσα μέθοδος από την Πρόταση Κανονισμού, με
βάση το πολλαπλάσιο του αριθμού των Ευρωβουλευτών κάθε
κράτους μέλους με συντελεστή 750 βελτιώνει την πρόταση
οριζόντιας εφαρμογής ελάχιστου ορίου συμμετοχής σε ποσοστό
0,2%, καθώς διατηρεί την επιβεβλημένη αναλογική ισότητα και
διασφαλίζει την ισόρροπη συμμετοχή των κρατών μελών, ενώ
ταυτόχρονα μειώνει το όριο των απαιτούμενων υπογραφών.
 Η καταχώριση των προτεινόμενων πρωτοβουλιών σε επιγραμμικό
μητρώο (άρθρο 4), είναι καταρχήν στη σωστή κατεύθυνση,
καθώς διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας. Ωστόσο, η
πρόβλεψη περί ελέγχου εκ προοιμίου
των προτεινόμενων
πρωτοβουλιών εκ μέρους της Επιτροπής, παρέχουσα τη
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δυνατότητα στην τελευταία να απορρίπτει πρωτοβουλίες που
θεωρεί ακατάλληλες ως καταχρηστικές ή αντιβαίνουσες στις
αξίες της Ε.Ε., διατυπώνεται αορίστως και εμπεριέχει τον κίνδυνο
καταχρηστικής άσκησης του εν λόγω ελέγχου. Η ένσταση αφορά
και τις σχετικές προβλέψεις στο άρθρο 8 περί του παραδεκτού
των προτεινόμενων πρωτοβουλιών των πολιτών. Αντιθέτως, θα
ήταν πιο χρήσιμο να παρέχεται στους πολίτες δωρεάν νομική
συνδρομή από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής., ακόμη
και κατά το στάδιο της προετοιμασίας της πρωτοβουλίας, μία
πρακτική που θα ενθαρρύνει και θα διευκολύνει την ανάληψη
πρωτοβουλιών, και θα αποκλείει ή τουλάχιστον θα περιορίζει την
κατάθεση νομικά αβάσιμων ή καταχρηστικών πρωτοβουλιών.
 Αναφορικά με τη δυνατότητα ηλεκτρονικής συγκέντρωσης των
δηλώσεων υποστήριξης, είναι σαφές ότι η συγκεκριμένη
πρόταση απλοποιεί σημαντικά τη διαδικασία συλλογής
υπογραφών. Ωστόσο θα προσέδιδε ενδεχομένως μεγαλύτερη
ασφάλεια στο σύστημα η πραγματοποίηση κεντρικού ελέγχου
από συγκεκριμένο φορέα της Επιτροπής των χαρακτηριστικών
ασφαλείας του επιγραμμικού συστήματος που προσδιορίζονται
στην παράγραφο 4 του αρθρ. 6.
 Ως προς τον καθορισμό του χρόνου εξέτασης μίας
πρωτοβουλίας που έχει τυπικά υποβληθεί στην Επιτροπή, η
προταθείσα προθεσμία των τεσσάρων μηνών είναι πιο
ικανοποιητική από την προηγούμενη πρόβλεψη. Στο σημείο αυτό
όμως πρέπει να επισημανθεί η απουσία ρητής προθεσμίας
ολοκλήρωσης του σχεδίου νομοθετικής δράσης από πλευράς
της Επιτροπής, γεγονός που θέτει εν αμφιβόλω την ίδια την
αποτελεσματικότητα του θεσμού.
 Τέλος, προς διευκόλυνση του εν λόγω θεσμού θα ήταν χρήσιμο
να παρέχονται μεταφραστικές υπηρεσίες σε όλες τις επίσημες
γλώσσες της Ε.Ε. από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
προκειμένου το πρόσθετο αυτό κόστος να μην επιβαρύνει τους
ίδιους τους πολίτες.
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