Οδηγός για την πρωτοβουλία
ευρωπαίων πολιτών
2η έκδοση – Μάρτιος 2012

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Αγαπητοί αναγνώστες,
Με τη θέσπιση της πρωτοβουλίας ευρωπαίων πολιτών τον Απρίλιο του 2012, οι ευρωπαίοι πολίτες θα
μπορούν να ασκήσουν ένα νέο δικαίωμα που θα ενισχύσει τη φωνή τους στα ζητήματα της ΕΕ. Από τον
Απρίλιο του 2012, οι πολίτες θα μπορούν να εκφράσουν τα αιτήματά τους με ένα νέο, πρωτόγνωρο τρόπο.
Με τη συλλογή ενός εκατομμυρίου υπογραφών σε όλη την Ευρώπη, θα μπορούν να καλούν την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή να προτείνει ή να αλλάξει την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Με τον τρόπο αυτό, οι πολίτες μπορεί να
προωθήσουν ένα ζήτημα στο θεματολόγιο της ΕΕ και, συνεπώς, να αναδειχθούν σε ενεργό μπορούν στην
ευρωπαϊκή σκηνή.
Σε διάφορες πόλεις, περιφέρειες ή κράτη, οι πολίτες διαθέτουν ήδη παρόμοια δικαιώματα· όμως, είναι η
πρώτη φορά που ένας τέτοιος μηχανισμός θα χρησιμοποιηθεί σε διεθνική κλίμακα. Ωστόσο, η συλλογή
ενός εκατομμυρίου υπογραφών μεταξύ των 500 εκατομμυρίων Ευρωπαίων και σε 27 κράτη μέλη με
διαφορετικές γλώσσες, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Απαιτείται σκληρή δουλειά, αφοσίωση και συνεργασία
πολιτών με παρόμοιες απόψεις σε όλη την Ευρώπη.
Ο Οδηγός εκθέτει τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να δραστηριοποιηθείτε. Σε εννέα βήματα,
εξηγούνται οι ενέργειες που πρέπει να αναλάβουν οι διοργανωτές μιας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας
πολιτών, σε ποιο σημείο, ποια είναι τα εμπόδια και οι διαδικασίες: από την πρώτη ιδέα έως την καταγραφή,
τη συλλογή υπογραφών και, εάν η έκβαση είναι θετική, την παρουσίαση του εκατομμυρίου υπογραφών
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή βρίσκεται πάντοτε στο πλευρό των πολιτών και
υπερασπίζει το δικαίωμά τους να συμμετέχουν. Από την αρχή του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, είναι η φωνή
της κοινωνίας των πολιτών. Εξαρχής, η ΕΟΚΕ στήριξε την ιδέα της πρωτοβουλίας πολιτών και αγωνίστηκε
για ένα απλό και κατανοητό σύνολο κανόνων. Είμαστε πεπεισμένοι ότι οι πολίτες που ενδιαφέρονται και
δραστηριοποιούνται, μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο.
Φιλοδοξία μας είναι να κάνουν οι πολίτες ευρεία χρήση του νέου τους δικαιώματος, να συμμετάσχουν σε
ευρωπαϊκά θέματα που επηρεάζουν την καθημερινή ζωή τους και να αναδιαμορφώσουν το ευρωπαϊκό
θεματολόγιο. Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο αυτό θα αποδειχθεί χρήσιμο. Καλή επιτυχία!
Staffan Nilsson
Πρόεδρος της ΕΟΚΕ

Anne-Marie Sigmund
Εισηγήτρια για την πρωτοβουλία των πολιτών
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Συμμετοχή και εκπροσώπηση: οι δύο όψεις της σύγχρονης δημοκρατίας

Η

δημοκρατία, δηλ. η λαϊκή βούληση, μπορεί να εκφραστεί με διάφορους τρόπους. Σε μια σύγχρονη
αντιπροσωπευτική δημοκρατία, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν άμεσοι και έμμεσοι
τρόποι για την διαμόρφωση θεματολογίου και τη λήψη αποφάσεων. Ενώ η αντιπροσωπευτική
δημοκρατία εκφράζεται μέσω των εκλεγμένων θεσμικών οργάνων, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
η συμμετοχική δημοκρατία έχει πλέον κατοχυρωθεί στις ευρωπαϊκές συνθήκες, μέσα από νέα
εργαλεία, όπως η Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών (ΠΕΠ). Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι, σε μια
σύγχρονη δημοκρατία, η συμμετοχική δημοκρατία δεν πρέπει και δεν μπορεί να αντικαταστήσει
την αντιπροσωπευτική δημοκρατία: η άμεση και η έμμεση δημοκρατία αλληλοσυμπληρώνονται σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Η ΕΟΚΕ, ένα κομβικό σημείο για τη διεθνική συμμετοχική δημοκρατία

Α

πό την έναρξη της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης το 1950, η Ευρωπαϊκή
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ των οργανώσεων της
κοινωνίας των πολιτών και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Πολύ πριν κατοχυρωθεί επίσημα
η συμμετοχική δημοκρατία στη Συνθήκη της ΕΕ, η ΕΟΚΕ λειτουργούσε ως βήμα της ευρωπαϊκής
συμμετοχικής δημοκρατίας, καλώντας τους πολίτες και τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις τους
από όλη την Ευρώπη να εκφράσουν τις απόψεις τους για τις αποφάσεις που τους αφορούν.
Ασκώντας τον ανεξάρτητο συμβουλευτικό της ρόλο προς τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, η ΕΟΚΕ
συμβάλλει καθοριστικά στην έκφραση των απόψεων και θέσεων της κοινωνίας των πολιτών και
στην άσκηση επιρροής για τη χάραξη της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Τα 344 μέλη της από τα 27
κράτη μέλη της ΕΕ εκπροσωπούν ένα ευρύ φάσμα οργανώσεων από τους χώρους της κοινωνίας,
της οικονομίας, των επαγγελματιών, των πολιτών και του πολιτισμού.

Προς µια
διευρωπαϊκή
συµµετοχική
δηµοκρατία

Η Συνθήκη της Λισαβόνας: νέες ευκαιρίες

Χ

ρειάστηκε μισός αιώνας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης για να αποκτήσουν οι ευρωπαίοι πολίτες
άμεση πρόσβαση στους θεσμούς της διεθνικής δημοκρατίας. Το άρθρο 11 της Συνθήκης για την
Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρωτοποριακό, δεδομένου ότι προσφέρει τέσσερα σημαντικά εργαλεία
διεθνικής συμμετοχής: ενημέρωση, διαβούλευση, διάλογο και κατάρτιση θεματολογίου. Πρόκειται
για βασικές έννοιες που παρέχουν πολλές νέες ευκαιρίες.
Οι πολίτες και οι αντιπροσωπευτικές ενώσεις τους θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να
γνωστοποιούν και να ανταλλάσουν τις απόψεις τους σχετικά με κάθε απόφαση και πράξη της ΕΕ.
Εξάλλου, ο θεσμός του "διαλόγου των πολιτών" που κατοχυρώνεται στη Συνθήκη, απαιτεί από όλα τα
θεσμικά όργανα να διατηρούν ανοικτό, διαφανή και τακτικό διάλογο με την κοινωνία των πολιτών.
Ειδικότερα, η Επιτροπή καλείται να προβαίνει σε ευρείες διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη
προκειμένου να διασφαλίζει ότι οι δράσεις της Ένωσης είναι συνεπείς και διαφανείς. Τέλος, το άρθρο
11 καθιερώνει το δικαίωμα της πρωτοβουλίας πολιτών.
Η ΕΟΚΕ διαδραματίζει κεντρικό ρόλο σε όλες αυτές τις διαδικασίες - είναι η γέφυρα μεταξύ των
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Αποτελεί φόρουμ
διαβούλευσης και ενημέρωσης καθώς και βήμα έκφρασης απόψεων, όπως προβλέπεται από τις
Συνθήκες.
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Η κατάρτιση νέου θεματολογίου και διεθνούς μέσου

Η

Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του κεφαλαίου της
Συνθήκης της Λισαβόνας για τη συμμετοχική δημοκρατία. Το νέο μέσο παρέχει το δικαίωμα στους
πολίτες (ένα εκατομμύριο πολίτες της ΕΕ από τουλάχιστον επτά κράτη μέλη) να ζητήσουν από την
Επιτροπή να προτείνει νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η ΠΕΠ επηρεάζει την κατάρτιση θεματολογίου. Οι
πολίτες μπορούν να εντοπίζουν ένα πρόβλημα και να ζητούν να αναληφθεί δράση. Κατά συνέπεια,
οι ΠΕΠ δεν πρέπει να συγχέονται με τις αναφορές (μια δυνατότητα που υφίσταται ήδη στην ΕΕ είτε
για άτομα, είτε για ομάδες), ούτε αποτελεί μέσο άμεσης λήψης αποφάσεων εκ μέρους των πολιτών
σε επίπεδο ΕΕ, όπως π.χ. ένα δημοψήφισμα.
Η ΠΕΠ συχνά θεωρείται αντίστοιχη με το δικαίωμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου να ζητήσουν από την Επιτροπή να προτείνει νέα νομοθεσία. Η Επιτροπή υποχρεούται
τότε να εξετάσει σοβαρά τι χρειάζεται να γίνει και να το αιτιολογήσει. Εν ολίγοις, η ΠΕΠ, τόσο λόγω
του διακρατικού της χαρακτήρα όσο και της δυνατότητάς της να καταρτίζει θεματολόγιο, αποτελεί
μοναδικό τρόπο συμμετοχής των πολιτών στη σύγχρονη δημοκρατία. Ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο
στο διάλογο μεταξύ των πολιτών σε όλη την Ευρώπη και στην επικοινωνία των πολιτών με τα
θεσμικά όργανα "από τη βάση". Η πρώτη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών μπορεί να εγγραφεί
στο μητρώο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την 1η Απριλίου 2012.
Κάθε πολίτης μπορεί, ατομικά ή από κοινού με άλλους, να ασκήσει οποιαδήποτε στιγμή το
δικαίωμα αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (www.europarl.europa.eu/parliament/public/
staticDisplay.do?language=EL&id=49) ή να καταγγείλει περίπτωση κακοδιοίκησης στον Ευρωπαίο
∆ιαμεσολαβητή (www.ombudsman.europa.eu).

Οδηγός για την
Πρωτοβουλία
Ευρωπαίων Πολιτών
(ΠΕΠ)

Άρθρο 11(4) της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση
Πολίτες της Ένωσης, εφόσον συγκεντρωθεί αριθμός τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου, 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.
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Αρχικά στάδια

Α

ρχικά, πρέπει να υπάρχει επίγνωση για ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα που, ενδεχομένως, απαιτεί
ευρωπαϊκή λύση.

Ήδη σε αυτό το αρχικό στάδιο, θα πρέπει να εξεταστεί το διαδικαστικό πλαίσιο και όλες οι διεργασίες
που πρέπει να ακολουθηθούν, προκειμένου να καθοριστεί εάν η ΠΕΠ είναι το ενδεδειγμένο μέσο.
Είναι πιθανόν να υπάρχουν άλλοι ευκολότεροι τρόποι ευαισθητοποίησης των θεσμικών οργάνων
της ΕΕ στις απόψεις των πολιτών: ατομικές επαφές με μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή με
θεσμικά όργανα, προσπάθειες προώθησης συμφερόντων ή η γνωστή μέθοδος των αναφορών.
Η ΠΕΠ αποτελεί βέβαια την ισχυρότερη επιλογή αλλά και την πλέον περίπλοκη και χρονοβόρα για
την επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η κρίσιμη φάση της προετοιμασίας

Βήµα προς βήµα:
Οδηγός για µια επιτυχηµένη
Πρωτοβουλία Ευρωπαίων
Πολιτών

Π

ριν από μια πρώτη απόπειρα διατύπωσης και εγγραφής μιας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών,
οι διοργανωτές πρέπει να συγκεντρώσουν πολλές πληροφορίες. Μόλις μια πρωτοβουλία
καταχωριστεί επίσημα και δημοσιευθεί, αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση.
Έτσι, χρειάζεται χρόνος για αναζήτηση και συγκέντρωση όλων των απαραίτητων πληροφοριών
που χρειάζονται σχετικά με τη διαδικασία και με το αντικείμενο της πρωτοβουλίας:
• Υπάρχει σχετική νομοθεσία της ΕΕ;
• Σε ποια νομική βάση από τη Συνθήκη θα στηρίζεται η πρόταση;
• Υπάγεται το θέμα στις αρμοδιότητες της ΕΕ;
Συνεπώς, πρώτο μέλημα είναι να εξεταστεί κατά πόσο η πρόταση είναι «παραδεκτή». Αυτό σημαίνει
ότι πρέπει να εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Επιτροπής και να μην αντιβαίνει καμία από τις διατάξεις
του κανονισμού περί ΠΕΠ. Για παράδειγμα, πρέπει να είναι συμβατή με τον Χάρτη των Θεμελιωδών
∆ικαιωμάτων.
∆εδομένου ότι η πρωτοβουλία θα επιτύχει μόνο εάν πείσει τουλάχιστον ένα εκατομμύριο
πολίτες της ΕΕ από τουλάχιστον επτά κράτη μέλη, είναι απαραίτητος ο σχεδιασμός μιας βιώσιμης
στρατηγικής για την επικοινωνία πριν από την καταχώριση. Ήδη σε αυτό το πρώιμο στάδιο, είναι
ουσιαστικό να πραγματοποιηθούν επαφές με δυνητικούς εταίρους σε άλλα κράτη μέλη και να
ξεκινήσει η δημιουργία ενός δικτύου ανθρώπων που θα συμμετάσχουν και θα είναι έτοιμοι να
συνεισφέρουν. Εν ολίγοις, οποιαδήποτε εργασία πριν από την καταχώριση θα εξοικονομήσει χρόνο
για την ουσιαστική εργασία κατά τη διάρκεια της επίσημης περιόδου.
Επίσης, η οργάνωση μιας πρωτοβουλίας πολιτών, απαιτεί πόρους και χρήματα. Ενώ ορισμένες
εργασίες μπορούν να γίνουν από εθελοντές, οι διοργανωτές θα χρειαστούν κατά πάσα πιθανότητα
χορηγούς και υποστηρικτές. Η παρακολούθηση της χρηματοδοτικής στήριξης είναι καίρια, καθώς
οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να ανακοινώνονται κατά την καταχώριση.
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Επτά άτομα, επτά κράτη, εκατό χαρακτήρες

Α

φού ολοκληρωθεί η βασική προετοιμασία στη χώρα εκκίνησης της πρωτοβουλίας, ακολουθεί η
θεμελίωση της πρωτοβουλίας ευρωπαίων πολιτών. Πρόκειται για τη σύσταση μιας «επιτροπής
πρωτοβουλίας» (οι αποκαλούμενοι "διοργανωτές"), η οποία πρέπει να απαρτίζεται από τουλάχιστον
επτά άτομα από τουλάχιστον επτά διαφορετικά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεταξύ των
διοργανωτών, πρέπει να επιλεγεί ένας κύριος εκπρόσωπος επικοινωνίας και ένας αναπληρωτής.
Σε αυτή τη φάση πρέπει, επίσης, να συνταχθεί και να τελειοποιηθεί το γραπτό κείμενο της
πρωτοβουλίας, το οποίο πρέπει να πληροί ορισμένες τυπικές προϋποθέσεις που περιγράφονται
στο επίσημο έντυπο. Ο τίτλος της πρωτοβουλίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τους εκατό χαρακτήρες,
το αντικείμενο τους διακόσιους και η επεξηγηματική περιγραφή του στόχου της πρωτοβουλίας
πολιτών δεν πρέπει να υπερβαίνει τους πεντακόσιους χαρακτήρες.
Τέλος, οι διοργανωτές πρέπει να παραθέσουν πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοδότηση και τους
υποστηρικτές τους. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να επικαιροποιούνται κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας - στο σχετικό δικτυακό τόπο για την ΠΕΠ που διαμόρφωσε η Επιτροπή (βλέπε παρακάτω).

Πρώτος έλεγχος: Καταχώριση

Ε

πισήμως, η καταχώριση μιας ΠΕΠ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πολύ απλή. Η Επιτροπή
παρέχει ένα δικτυακό τόπο (επισήμως ονομάζεται το «μητρώο»), στον οποίο μπορούν να
υποβάλλονται ηλεκτρονικά ΠΕΠ με τη συμπλήρωση των απαιτούμενων πληροφοριών. Με τον τρόπο
αυτό δίνεται μια πρώτη επίσημη απάντηση: η αναγνώριση της καταχώρισης από την Επιτροπή.
Μέσω του λογαριασμού τους στο μητρώο, οι διοργανωτές μπορούν να διαχειρίζονται κάθε
επικοινωνία με την Επιτροπή, να δημιουργούν τα κατάλληλα έντυπα για τη συλλογή υπογραφών,
την τηλεφόρτωση μεταφράσεων, την επικαιροποίηση των πληροφοριών σχετικά με τη
χρηματοδότηση και τελικά την υποβολή των υπογραφών. Ο λογαριασμός αυτός χρησιμεύει επίσης
ως σημείο επαφής, μεταξύ διοργανωτών και Επιτροπής, σε περίπτωση αποριών ή προβλημάτων.
Στη συνέχεια, η Επιτροπή οφείλει να ελέγξει το παραδεκτό της προτεινόμενης ΠΕΠ. Αυτό θα
δρομολογήσει έναν αρχικό διάλογο και ένα δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών.
Εντός δύο μηνών από την υποβολή, οι διοργανωτές θα λάβουν επίσημη απάντηση από την
Επιτροπή. Η πρωτοβουλία θα κριθεί είτε νομίμως καταχωρισμένη και θα δημοσιευθεί στο δικτυακό
τόπο, οπότε θα ξεκινήσει η περίοδος συγκέντρωσης υπογραφών, είτε θα απορριφθεί για νομικούς
λόγους. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί εάν, για παράδειγμα, η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν έχει καμία
αρμοδιότητα στο συγκεκριμένο τομέα, διότι αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών, είτε διότι
θεωρεί ότι η ΠΕΠ παραβιάζει το Χάρτη των Θεμελιωδών ∆ικαιωμάτων.
Σε περίπτωση απόρριψης, οι διοργανωτές θα έχουν βεβαίως το δικαίωμα ένστασης, για παράδειγμα,
προσφεύγοντας στον Ευρωπαίο ∆ιαμεσολαβητή ή προσβάλλοντας την απόφαση ενώπιον του
Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου.
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Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι μια πρωτοβουλία πολιτών μπορεί να καταχωρηθεί σε οποιαδήποτε
από τις 23 επίσημες γλώσσες της ΕΕ αλλά οι διοργανωτές θα πρέπει να παρέχουν τα κείμενα και στις
υπόλοιπες επιλεγείσες γλώσσες και ότι οι υπογραφές πρέπει να συγκεντρωθούν στα καταχωρημένα
έντυπα. Μετά την αρχική καταχώριση, οι διοργανωτές θα είναι σε θέση να τηλεφορτώσουν
μεταφράσεις της προτεινόμενης πρωτοβουλίας. Οι διοργανωτές είναι υπεύθυνοι για τη μετάφραση,
αλλά η Επιτροπή θα ελέγξει κατά πόσον οι μεταφράσεις αντιστοιχούν στην αρχική έκδοση της ΠΕΠ.

Προετοιμασία για τη συγκέντρωση υπογραφών

Κ

αλό είναι να ξεκινήσει η προετοιμασία για τη συλλογή υπογραφών, ήδη πριν από την καταχώριση
της ΠΕΠ. Υπάρχουν δύο τρόποι συγκέντρωσης υπογραφών και «δηλώσεων υποστήριξης».
Τέτοιου είδους δηλώσεις μπορούν να συγκεντρωθούν είτε με τον παραδοσιακό τρόπο σε χαρτί
(τότε απαιτείται υπογραφή) είτε ηλεκτρονικά (τότε αρκεί να αναφέρονται τα προσωπικά στοιχεία
ταυτότητας).
Για την ηλεκτρονική συγκέντρωση των δηλώσεων υποστήριξης, έχει διαμορφωθεί ένα εντελώς
νέο νομικό πλαίσιο και ηλεκτρονικό σύστημα. Η Επιτροπή παρέχει το λογισμικό ανοικτού κώδικα
για την επιγραμμική συγκέντρωση υπογραφών, το οποίο διατίθεται δωρεάν στους διοργανωτές. Οι
τελευταίοι είναι βεβαίως ελεύθεροι να αναπτύξουν το δικό τους σύστημα, εφόσον το επιθυμούν.
Και στις δύο περιπτώσεις, οι διοργανωτές οφείλουν να πιστοποιήσουν το ηλεκτρονικό τους
σύστημα αποθήκευσης στοιχείων από αρμόδια αρχή του κράτους μέλους, η οποία θα ελέγξει τη
συμμόρφωση με όλες τις τεχνικές προδιαγραφές και με τις απαιτήσεις προστασίας των προσωπικών
δεδομένων. Κάθε κράτος μέλος έχει ορίσει υπεύθυνη αρχή για την πιστοποίηση του ηλεκτρονικού
συστήματος. Ο έλεγχος πρέπει να ολοκληρωθεί σε ένα μήνα. Η πιστοποίηση θα λάβει χώρα είτε
πριν είτε μετά την καταχώριση της πρωτοβουλίας στην Επιτροπή.
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Η ΠΕΠ µε µία µατιά
∆ιάρκεια προετοιμασίας:
- Εντοπισμός του προβλήματος
- Ιδέα για την επίλυση
- Ζήτημα που αφορά όλη την ΕΕ
- ∆ιερεύνηση του θέματος
- Σύσταση επιτροπής ΠΕΠ
- ∆ιαδικασία αξιολόγησης

15ος Μήνας

∆ιοργανωτής

Υποβολή αίτησης για ηλεκτρονική καταχώριση

1η Ημέρα
Έναρξη συγκέντρωσης
υπογραφών: 12 μήνες το πολύ

12ος Μήνας
Υποβολή των
συγκεντρωμένων
υπογραφών στα κράτη
μέλη για πιστοποίηση

Θετική πιστοποίηση του
ηλεκτρονικού συστήματος:
έναρξη της ηλεκτρονικής
συγκέντρωσης υπογραφών

Προετοιµασία

Επιτροπή και κράτη µέλη

Οι διοργανωτές
υποβάλλουν στην Επιτροπή
τις πιστοποιημένες δηλώσεις υποστήριξης

Τα κράτη μέλη πιστοποιούν
το ηλεκτρονικό σύστημα:
1 μήνας το πολύ

Συλλογή υπογραφών

1η Ημέρα
Απόφαση της Επιτροπής
καταχώριση
και δημοσίευση
στην ιστοσελίδα

Επαλήθευση

Αξιολόγηση

Παρακολούθηση

18ος Μήνας

12ος Μήνας
Έλεγχος των υπογραφών
από τα κράτη μέλη:
3 μήνες το πολύ

15ος Μήνας

Επίσημη απόφαση
της Επιτροπής για
τη συνέχεια που θα δοθεί
υποβολή ή όχι νομοθετικής
πρότασης

Περίοδος αξιολόγησης
της Επιτροπής
(3 μήνες το πολύ):
Προετοιμασία της απόφασης
της Επιτροπής
∆ιοργάνωση ακρόασης
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Επιτροπή ξεκινά τον αρχικό έλεγχο μέσα σε
2 μήνες το πολύ

Εάν η Επιτροπή
υποβάλλει
νομοθετική πρόταση:
ξεκινά η συνήθης νομοθετική
διαδικασία μεταξύ
Κοινοβουλίου και Συμβουλίου

∆ιατυπώσεις για τη συγκέντρωση υπογραφών

Η

συγκέντρωση υπογραφών συνεπάγεται πολύ περισσότερες νομικές και τεχνικές απαιτήσεις.
Μεταξύ άλλων, οι διοργανωτές θα είναι υπεύθυνοι για τη διανομή, τη συλλογή και την εποπτεία
των έντυπων και ηλεκτρονικών υπογραφών.
Πρέπει να σημειωθεί ότι μόνο πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ που έχουν δικαίωμα ψήφου στις
εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούν να υπογράψουν ΠΕΠ. Νόμιμοι κάτοικοι από χώρες
εκτός ΕΕ δεν έχουν δικαίωμα να υπογράψουν.
Οι διοργανωτές και οι υπογράφοντες πρέπει χρησιμοποιήσουν τη σωστή μορφή δήλωσης
υποστήριξης για κάθε κράτος μέλος, καθώς ορισμένα κράτη μέλη απαιτούν πιο λεπτομερείς
πληροφορίες για κάθε δήλωση υποστήριξης και τούτο προκειμένου να ελέγξουν τις υπογραφές
αργότερα. Ορισμένα κράτη μέλη δεν ζητούν την αναφορά του αριθμού ταυτότητας ενώ άλλα
απαιτούν είτε τον αριθμό ταυτότητας, είτε κάποιον άλλο αριθμό αναγνώρισης, όπως ο αριθμός
διαβατηρίου, άδειας παραμονής ή οδήγησης, ή ακόμα τα ονόματα των γονέων και ο τόπος
γεννήσεως. Ο κανονισμός αναφέρει ποιες πληροφορίες απαιτούνται για κάθε κράτος μέλος.
Ο κανονισμός ορίζει τον απαιτούμενο αριθμό υπογραφών από κάθε κράτος μέλος, προκειμένου
να τηρηθεί η απαίτηση εκπροσώπησης από τουλάχιστον επτά χώρες. Οι αριθμοί υπολογίστηκαν
σε αντιστρόφως ανάλογη σχέση με τον αριθμό των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έτσι
ώστε να καταστεί η συγκέντρωση των υπογραφών ευκολότερη στα «μεγάλα» κράτη μέλη και να
απαιτούνται αναλογικά περισσότερες υπογραφές στα «μικρά». Οι αριθμοί αυτοί θα προσαρμοστούν
ώστε να αντικατοπτρίζουν τις πιθανές αλλαγές στη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Η εμπειρία από πρωτοβουλίες σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο έχει δείξει ότι δεν θα κριθούν
όλες οι υπογραφές έγκυρες κατά τον έλεγχο από τις εθνικές αρχές. Συνεπώς, συνιστάται στους
διοργανωτές να συγκεντρώνουν τουλάχιστον 10-20% επιπλέον υπογραφές, προκειμένου να έχουν
ένα «περιθώριο ασφαλείας» και να μην υπολείπονται του ενός εκατομμυρίου για ελάχιστες μόνο
υπογραφές.

Ελάχιστος αριθμός υπογραφών ανά κράτος μέλος
Γαλλία

55500

Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο

54750
Ισπανία

40500
Πολωνία

38250
Ρουμανία

24750

Κάτω Χώρες

19500

Βέλγιο, Τσεχική ∆ημοκρατία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πορτογαλία

16500

Σουηδία

15000
14250

Αυστρία

13500

Βουλγαρία

9750

∆ανία, Σλοβακία, Φινλανδία

9000

Ιρλανδία, Λιθουανία

6750

Λετονία

6000

Σλοβενία

4500
14

Γερμανία

74250

Εσθονία, Κύπρος, Λουξεμβούργο, Μάλτα

∆εύτερος έλεγχος: Πιστοποίηση των υπογραφών
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65 ημέρες μετά τη δημοσίευση της πρωτοβουλίας στο μητρώο της Επιτροπής, πρέπει να γίνει
η παράδοση των συγκεντρωμένων υπογραφών και «δηλώσεων υποστήριξης» στις αρχές των
διαφόρων κρατών μελών. Οι υπογραφές των ∆ανών πολιτών πρέπει να αποστέλλονται στην
Κοπεγχάγη και των Κυπρίων στη Λευκωσία. Χωριστά πρέπει να παραδίδονται οι υπογραφές σε
έντυπη μορφή και οι ηλεκτρονικές δηλώσεις υποστήριξης.
Από το σημείο αυτό, οι αρχές των κρατών μελών διαθέτουν τρεις μήνες για να ελέγξουν την
εγκυρότητα των δηλώσεων. Η μέθοδος ελέγχου εναπόκειται στη διακριτική τους ευχέρεια:
είτε με τυχαίο δείγμα, είτε με πλήρη έλεγχο. Τέλος, πρέπει να πληρούνται δύο προϋποθέσεις
πριν τελικά παραδοθεί η ΠΕΠ στην Επιτροπή. Πρώτον, τουλάχιστον επτά κράτη μέλη πρέπει να
πιστοποιούν ότι έχει συγκεντρωθεί ο απαραίτητος αριθμός υπογραφών και, δεύτερον, το σύνολο
των πιστοποιημένων δηλώσεων πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα εκατομμύριο.
Εάν πληρούνται όλες αυτές οι προϋποθέσεις και χρησιμοποιηθούν τα κατάλληλα έντυπα,
η υποβολή στην Επιτροπή γίνεται εύκολα - με ηλεκτρονικό (συνημμένα) ή παραδοσιακό
ταχυδρομείο. Προφανώς, οι διοργανωτές θα επωφεληθούν από την ευκαιρία της υποβολής της
πρότασής τους για να την κάνουν γνωστή σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό κοινό μέσω των μέσων
μαζικής ενημέρωσης.

Ένα εκατομμύριο υπογραφές – και μετά τι;

Σ

υγκεντρώνοντας ένα εκατομμύριο δηλώσεις υποστήριξης από τουλάχιστον επτά κράτη μέλη,
οι διοργανωτές μπορούν να καθορίσουν ένα «πανευρωπαϊκό θεματολόγιο». Η υποβολή μιας
επιτυχημένης ΠΕΠ σημαίνει ότι η Επιτροπή διαθέτει τρεις μήνες για να παρουσιάσει τα νομικά
και πολιτικά συμπεράσματά της για την πρωτοβουλία και να αποφασίσει για τις ενέργειες που
ενδεχομένως προτίθεται να αναλάβει και τους λόγους ανάληψης ή μη σχετικής δράσης.
Κατά τη διαδικασία εξέτασης, οι διοργανωτές θα κληθούν σε δημόσια ακρόαση προκειμένου να
παρουσιάσουν εκτενέστερα την πρότασή τους στα όργανα της ΕΕ.
Σε αυτή τη φάση, προκύπτουν κάποιες υποχρεώσεις εκκαθάρισης, δεδομένου ότι τα πιστοποιημένα
αρχεία με τις δηλώσεις υποστήριξης πρέπει να καταστρέφονται ένα μήνα μετά την υποβολή στην
Επιτροπή - ή 18 μήνες μετά την καταχώριση της πρωτοβουλίας. Οι εθνικές αρχές που πιστοποιούν
τις δηλώσεις, οφείλουν να καταστρέφουν τα αρχεία ένα μήνα μετά την ημερομηνία πιστοποίησης.
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Και η προσπάθεια συνεχίζεται

Ε

άν η Επιτροπή αποφασίσει να δώσει συνέχεια στην πρωτοβουλία με την ανάληψη επίσημης
νομοθετικής πρωτοβουλίας, οι διοργανωτές ενδέχεται να θελήσουν να συνεχίσουν την
προσπάθειά τους, πλέον ως φύλακες της σχεδιαζόμενης νομοθετικής διαδικασίας. Αλλά ακόμη και αν
η Επιτροπή θεωρήσει ότι δεν είναι χρήσιμη, ευκταία ή απαραίτητη η υποβολή σχετικής νομοθετικής
πρότασης, οι διοργανωτές της ΠΕΠ μπορεί να θελήσουν να αντιδράσουν, να σχολιάσουν ή ακόμη
να συνεχίσουν τις προσπάθειες με νέες δράσεις ή πρωτοβουλίες.
Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, είναι σκόπιμο όλοι οι ενδιαφερόμενοι να συνοψίσουν το έργο
που επιτελέσθηκε, τόσο με πλήρη τεκμηρίωση όσο και με εκ των υστέρων αξιολόγηση. Αυτό θα
επιτρέψει την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για το μέλλον σχετικά με αυτή την πολυετή
διαδικασία.
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Ε

ισάγοντας τις αρχές της σύγχρονης συμμετοχικής δημοκρατίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί όλους
τους πολίτες και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να συμμετάσχουν ενεργά τόσο στην
διαμόρφωση κοινού διακρατικού θεματολογίου όσο και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Το
άρθρο 11 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει τα θεμέλια αυτής της νέας σχέσης μεταξύ
των πολιτών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.
Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή θεσπίστηκε για να διευκολύνει και να υποστηρίξει
τη σχέση αυτή. Πλέον είναι έτοιμη να υποστηρίξει την άσκηση του δικαιώματος πρωτοβουλίας των
πολιτών, εκτελώντας το ρόλο της ως γέφυρα μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών και των θεσμικών
οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ΕΟΚΕ συμμετέχει ενεργά και διευκολύνει τις διαβουλεύσεις, καθώς και διάφορες μορφές διαλόγου
με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το σκοπό αυτό, η ΕΟΚΕ έχει συστήσει Ομάδα
Συνδέσμου με τις ευρωπαϊκές οργανώσεις και τα δίκτυα της κοινωνίας των πολιτών. Όσον αφορά
την Πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Πολιτών, εκτός από την ενημέρωση των ενδιαφερομένων
πολιτών και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, ο ρόλος που θα διαδραματίσει η ΕΟΚΕ
συνίσταται στα εξής:

Πώς µπορεί να
βοηθήσει η ΕΟΚΕ
© Architecture: Art & Build + Atelier d’architecture Paul Noël

– να διευκολύνει την προετοιμασία των ΠΕΠ, επιτρέποντας σε όσους συμμετέχουν να δικτυώνονται
και να συναντούνται·
– να συμβουλεύει, να διενεργεί ακροάσεις και να εκδίδει γνωμοδοτήσεις προκειμένου να επικουρεί
την Επιτροπή κατά την αξιολόγηση μιας επιτυχημένης πρωτοβουλίας και σε οποιοδήποτε στάδιο
της παρακολούθησής της.
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Πρωτοβουλία ευρωπαίων πολιτών
Το δικαίωμα που χορηγείται σε ένα εκατομμύριο ευρωπαίους πολίτες από όλη την Ευρώπη να
ζητουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει νέα νομοθεσία της ΕΕ.

∆ιοργανωτής
Η επιτροπή για την ΠΕΠ αποτελείται από τουλάχιστον επτά άτομα προερχόμενα από επτά κράτη
μέλη.

∆ήλωση στήριξης
Χειρόγραφες υπογραφές ή ηλεκτρονικές δηλώσεις στήριξης της ΠΕΠ.

Γλωσσάριο

Καταχώριση
∆ιαδικασία καταχώρισης μιας πρωτοβουλίας, έλεγχος και δημοσίευσή της για να ξεκινήσει η
διαδικασία συγκέντρωσης υπογραφών.

Ηλεκτρονική συγκέντρωση
Το σύστημα συγκέντρωσης δηλώσεων υποστήριξης μέσω διαδικτύου, με βάση λογισμικό ανοιχτού
κώδικα που παρέχεται από την Επιτροπή και πιστοποιείται από τις αρχές των κρατών μελών.

Υποβολή
Πράξη χορήγησης πιστοποιητικών υπογραφής στην Επιτροπή, που επιβεβαιώνουν ότι ορισμένος
αριθμός πολιτών από ορισμένα κράτη μέλη υποστηρίζουν την πρωτοβουλία.
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∆

εδομένου ότι ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ την 1η Απριλίου 2012, ορισμένες τεχνικές
λεπτομέρειες δεν είχαν ακόμη διασαφηνιστεί τη στιγμή της δημοσίευσης του παρόντος
εγχειριδίου: για παράδειγμα, δεν είναι ακόμη γνωστές ούτε οι αρμόδιες αρχές στα κράτη μέλη για
την πιστοποίηση του επιγραμμικού λογισμικού που χρησιμοποιείται για τη συγκέντρωση δηλώσεων
υποστήριξης, ούτε οι αρμόδιες αρχές για την επαλήθευση των υπογραφών.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία της ΕΟΚΕ για πιο πρόσφατες πληροφορίες:
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
Unit for Relations with Civil Society and Constitutional Affairs
Rue Belliard/Belliardstraat 99
1040 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Ηλεκτρονική διεύθυνση: citizensinitiative@eesc.europa.eu

Πληροφορίες της ΕΟΚΕ για την ΠΕΠ:
www.eesc.europa.eu/eci

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ για την ΠΕΠ
CESE 993/2010, δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα C 44 της 11.2.2011.
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.institutional-reform-opinions-resolutions-opinions.10571

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ για τη συμμετοχική δημοκρατία και την ΠΕΠ: (Άρθρο 11)
CESE 465/2010, δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα C 354 της 28.12.2010.
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.institutional-reform-opinions-resolutions-opinions.9608

Χρήσιµοι σύνδεσµοι
και τεκµηρίωση

Ιστοσελίδα της ΕΟΚΕ για τη Συνθήκη της Λισαβόνας
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.institutional-reform

ΕΟΚΕ – Ενημέρωση για τη συμμετοχική δημοκρατία και την κοινωνία των πολιτών
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.civil-society

Ομάδα συνδέσμου ΕΟΚΕ
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.liaison-group
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Πρωτοβουλία των πολιτών,
δικτυακός τόπος και καταχώριση
Η Επιτροπή παρέχει έναν πλήρη δικτυακό τόπο με όλες τις πληροφορίες σχετικά με την ΠΕΠ, την
ίδια τη διαδικασία και τα οικεία νομοθετικά κείμενα, επισκόπηση όλων των προηγούμενων και των
εν εξελίξει ΠΕΠ, λογισμικό επιγραμμικής συλλογής υπογραφών και συνδέσμους προς τις αρμόδιες
εθνικές αρχές. Επιπλέον, χρησιμεύει ως πύλη για να καταχωρίσουν οι διοργανωτές την ΠΕΠ τους και
να διαχειρίζονται τον λογαριασμό τους.

Πρωτοβουλία ευρωπαίων πολιτών – ∆ικτυακός τόπος
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=el

Άλλες χρήσιμες επαφές
Europe direct
Καλέστε δωρεάν τον αριθμό 00 800 67 89 10 11 από οπουδήποτε στην ΕΕ
http://europa.eu/europedirect/

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο δικό σας κράτος μέλος
http://ec.europa.eu/represent_el.htm

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Αναφορές
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?language=EL&id=49

Ευρωπαίος διαμεσολαβητής
www.ombudsman.europa.eu
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Το φυλλάδιο αυτό, γράφτηκε από τον κ. Bruno Kaufmann
(∆ηµοσιογράφος και Πρόεδρος, Initiative and Referendum Institute
Europe), αποτελεί µια εισαγωγή της πρωτοβουλίας ευρωπαίων πολιτών
και παρέχει στους πολίτες έναν αναλυτικό οδηγό για το πώς να
ξεκινήσουν µία τέτοια πρωτοβουλία. Περιέχει επίσης υπερσυνδέσµους
για περαιτέρω πληροφορίες.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε µαζί µας στη διεύθυνση:
citizensinitiative@eesc.europa.eu

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Μονάδα «Επισκέψεις και εκδόσεις»
Τηλ. +32 25469604 • Φαξ +32 25469926
Rue Belliard/Belliardstraat 99 • 1040 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
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Το 2009, απονεμήθηκε στην ΕΟΚΕ από το Ινστιτούτο Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης των Βρυξελλών
(IBGE) ο τιμητικός τίτλος της «Entreprise écodynamique» (Οικοδυναμική επιχείρηση) 3 αστέρων, ο
οποίος αντιστοιχεί στο υψηλότερο επίπεδο σήμανσης. Ο τίτλος αυτός επιβραβεύει τις επιχειρήσεις για τις
περιβαλλοντικές τους επιδόσεις.
doi:10.2864/27494

