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ΠΑΡΤΕ ΤΗΝ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

Ευρωπαϊκή 
Πρωτοβουλία 
Πολιτών 
Συμβάλετε στη διαμόρφωση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών | Βήμα προς βήμα
Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών είναι ένα εργαλείο συμμετοχικής δημοκρατίας που  
παρέχει στους πολίτες της ΕΕ τη δύναμη να διαμορφώνουν την ευρωπαϊκή πολιτική. 

ΣΤΑΔΙΟ 2:  ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΑΣ

 Υποβάλετε αίτηση καταχώρισης 
της πρωτοβουλίας στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 Η Επιτροπή θα καταχωρίσει την 
προτεινόμενη πρωτοβουλία σας (εν όλω ή εν 
μέρει), εάν εμπίπτει στις αρμοδιότητές της, 
και θα την μεταφράσει σε όλες τις επίσημες 
γλώσσες της ΕΕ.

ΣΤΑΔΙΟ 1: ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ
 Συγκροτήστε μια ομάδα 

διοργανωτών από 
τουλάχιστον 7 πολίτες της 
ΕΕ, ηλικίας που τους 
παρέχει το δικαίωμα να 
ψηφίζουν στις ευρωπαϊκές 
εκλογές και ζουν σε 7 
διαφορετικές χώρες της ΕΕ. 

ΣΤΑΔΙΟ 3:  ΖΗΤΗΣΤΕ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ 
ΣΑΣ

2 μήνες το πολύ  
(Ενδεχόμενη αναθεώρηση της 

προτεινόμενης πρωτοβουλίας: + 2 μήνες) Έναρξη: 6 μήνες το πολύ μετά 
την καταχώριση

 Συγκεντρώστε 
τουλάχιστον 1 εκατομμύριο 
δηλώσεις υποστήριξης 
συνολικά, με ελάχιστο 
αριθμό υπογραφόντων σε  
7 τουλάχιστον χώρες της ΕΕ.  
Οι δηλώσεις μπορούν να 
είναι έντυπες ή 
ηλεκτρονικές.

ΣΤΑΔΙΟ 4:  ΖΗΤΗΣΤΕ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ 
ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

 Ζητήστε την επαλήθευση 
των δηλώσεων υποστήριξης 
από την αρμόδια εθνική αρχή 
της χώρας στην οποία 
συγκεντρώθηκαν. 

12 μήνες το πολύ

6 μήνες το πολύ: 3 μήνες 
για την υποβολή + 3 μήνες 
για την επαλήθευση

3 μήνες το πολύ μετά την 
επαλήθευση

ΣΤΑΔΙΟ 6: 
ΠΑΡΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΤΑΔΙΟ 5: ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΤΗΝ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΑΣ

 Μετά την επαλήθευση και 
εφόσον έχετε συγκεντρώσει 

τον απαιτούμενο αριθμό 
δηλώσεων υποστήριξης, 

υποβάλετε την πρωτοβουλία 
σας στην Επιτροπή. 

  Θα προγραμματιστεί συνάντηση με την 
Επιτροπή και ακρόαση ενώπιον του 
Κοινοβουλίου. Μετά από διαβουλεύσεις, 
αναλύσεις και συζητήσεις, η Επιτροπή θα 
διατυπώσει επίσημη απάντηση στην οποία 
θα αναφέρει τα μέτρα που προτίθεται να 
λάβει. 

 Εάν η Επιτροπή αποφασίσει να 
προτείνει νομοθεσία, θα υποβάλει 
σχετική πρόταση στο Κοινοβούλιο  
και το Συμβούλιο, η οποία εάν εγκριθεί 
θα καταστεί νόμος.

6 μήνες το πολύ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΝΩΣΉ

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο 
διοργάνωσης μιας Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών: 

europa.eu/citizens-initiative


