Ανακοίνωση σχετικά με τις μεταβατικές ρυθμίσεις του νέου κανονισμού για την
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, που θα ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2020
Από την 1η Ιανουαρίου, θα ισχύουν νέοι κανόνες σχετικά με την Ευρωπαϊκή
Πρωτοβουλία Πολιτών.
Σύμφωνα με τους κανόνες αυτούς, «ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 211/2011 («οι παλαιοί
κανόνες» ) καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 2020» (βλ. άρθρο 26).
Ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/788 («οι νέοι κανόνες») προβλέπει επίσης μεταβατικές
ρυθμίσεις, π.χ., τα άρθρα 5 έως 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 εξακολουθούν να
εφαρμόζονται μετά την 1η Ιανουαρίου 2020 όσον αφορά Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες
Πολιτών που καταχωρίζονται πριν από την 1η Ιανουαρίου 2020 (βλ. άρθρο 27).
Τι θα συμβεί με τις πρωτοβουλίες που καταχωρίστηκαν πριν από το τέλος του 2019
και οι οποίες είναι έτοιμες να ξεκινήσουν, ή έχουν ήδη ξεκινήσει, τη συγκέντρωση
δηλώσεων υποστήριξης; Οι διοργανωτές θα πρέπει να τροποποιήσουν τα έντυπα για
τη συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης και τα επιγραμμικά τους συστήματα
συγκέντρωσης;
Κάθε πρωτοβουλία πολιτών που καταχωρίστηκε μέχρι το τέλος του 2019 θα πρέπει να
τηρεί τους παλαιούς κανόνες για τη συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης, και ιδίως
τους όρους και τις απαιτήσεις για τα δεδομένα που αφορούν τους υπογράφοντες. Οι
διοργανωτές θα πρέπει επίσης να τηρούν τους παλαιούς κανόνες όσον αφορά τη χρήση
του δικού τους επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης.
Αυτό σημαίνει ότι οι διοργανωτές που δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει την επιγραμμική
συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης, θα πρέπει να δημιουργήσουν το δικό τους
επιγραμμικό σύστημα συγκέντρωσης και να το πιστοποιήσουν από τις αρμόδιες αρχές
των κρατών μελών όπου αυτό φιλοξενείται.
Για πρωτοβουλίες που βρίσκονται ήδη σε διαδικασία συγκέντρωσης δηλώσεων, δεν θα
απαιτείται καμία αλλαγή όσον αφορά τα έντυπα (και τις απαιτήσεις για τα δεδομένα)
κατά τη συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης. Επίσης, δεν θα απαιτείται καμία αλλαγή
στο επιγραμμικό τους σύστημα συγκέντρωσης.
Ποιους κανόνες θα πρέπει να τηρεί μία πρωτοβουλία που καταχωρίστηκε πριν από
την 1η Ιανουαρίου 2020 αφότου συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό δηλώσεων
υποστήριξης;
Οι κανόνες για την επικύρωση των δηλώσεων υποστήριξης που συγκεντρώθηκαν για
κάθε πρωτοβουλία καταχωρισθείσα πριν από την 1η Ιανουαρίου 2020 δεν θα αλλάξουν.
Ομοίως, δεν θα αλλάξουν οι κανόνες για την υποβολή της πρωτοβουλίας στην Επιτροπή.
Δεν θα υπάρχει σχετική προθεσμία, αλλά οι διοργανωτές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη
τις συγκεκριμένες περιόδους φύλαξης των συγκεντρωμένων δηλώσεων υποστήριξης (οι
νέοι κανόνες προβλέπουν προθεσμία 3 μηνών, αλλά αυτοί θα ισχύουν μόνο για
πρωτοβουλίες που καταχωρίστηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2020).
Ωστόσο, μετά την υποβολή των εν λόγω πρωτοβουλιών, θα ισχύουν οι νέοι κανόνες
όσον αφορά το στάδιο της εξέτασης· αυτό σημαίνει ειδικότερα ότι η Επιτροπή θα έχει
προθεσμία 6 μηνών (αντί για 3 μήνες σύμφωνα με τους παλαιούς κανόνες) για να
απαντήσει.

Τι προθεσμία θα έχει η Επιτροπή για να ανταποκριθεί σε μια επιτυχημένη
πρωτοβουλία που υποβλήθηκε στα τέλη του 2019; 3 μήνες ή 6 μήνες;
Όσον αφορά την εξέταση των επιτυχημένων πρωτοβουλιών, για τις πρωτοβουλίες που
υποβλήθηκαν στην Επιτροπή πριν από το τέλος του 2019 η Επιτροπή θα έχει 6 αντί για 3
μήνες για να εκδώσει σχετική ανακοίνωση.
Οι επιτροπές πολιτών για πρωτοβουλίες που έχουν καταχωριστεί πριν από την 1η
Ιανουαρίου 2020 θα πρέπει να αλλάξουν κάτι στην ήδη υφιστάμενη μορφή τους;
Από την 1η Ιανουαρίου 2020, οι επιτροπές πολιτών θα ονομάζονται ομάδες
διοργανωτών. Δεν θα χρειαστεί να αλλάξουν την υφιστάμενη δομή τους, αλλά θα
μπορούν να τηρούν τους νέους κανόνες και να προσθέτουν περισσότερα μέλη, εάν το
επιθυμούν.
Ωστόσο, δεν θα μπορούν ενδεχομένως να συστήνουν νομική οντότητα. Η δυνατότητα
αυτή θα παρέχεται μόνο στις πρωτοβουλίες που θα καταχωριστούν από την 1η
Ιανουαρίου 2020.

