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ένα εργαλείο για να διαδώσετε τις 
ιδέες σας σε ολόκληρη την ΕΕ

Γιατί να αναλάβετε την πρωτοβουλία;
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Αναλάβετε δράση για τα 
θέματα που σας απασχολούν –  

«πυροδοτήστε» τις  
πολιτικές της ΕΕ

Κάντε αυτό που σας 
εμπνέει – υπογράψτε μια 
πρωτοβουλία ή ξεκινήστε 

εκστρατεία για μια 
πρωτοβουλία 

Δημιουργήστε ένα δίκτυο 
και λάβετε υποστήριξη από 
το φόρουμ της Ευρωπαϊκής 

Πρωτοβουλίας Πολιτών



 

Αναλάβετε   πρωτοβουλία!

Κάνοντας το πρώτο βήμα και υποβάλλοντας μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών 
(ΕΠΠ), μπορείτε να ανταμειφθείτε με πολλούς τρόπους. Από τη συλλογή υπογραφών, 
μέχρι τη στιγμή που θα δείτε την ιδέα σας να διαδίδεται μεταξύ των συμπολιτών 
σας, η εκστρατεία της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών χαρακτηρίζεται από 
πολλά ξεχωριστά επιτεύγματα και ορόσημα. Και όλ’ αυτά χάρη στην απόφασή 
σας να αναλάβετε δράση. Ας δούμε τι λένε οι διοργανωτές και οι διοργανώτριες 
για την εμπειρία τους σε σχέση με την ΕΠΠ:

  Ξεκινώντας την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών είχαμε τη δυνατότητα ν’ ακούσουμε 
τις απόψεις πολιτών από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και να κάνουμε εκπληκτικές 
συζητήσεις με άτομα τα οποία ποτέ δεν θα συναντούσαμε στο εργασιακό μας περιβάλλον. 
Υποστηρικτές και υποστηρίκτριές μας σε ολόκληρη την Ευρώπη μας ευχαρίστησαν και 
μας έστειλαν ενθαρρυντικά λόγια. Αυτό ήταν ίσως το πιο θετικό και μας υπενθύμισε 
γιατί είναι τόσο σημαντικό να εκφράζουμε την άποψή μας — ακόμη κι αν καμιά 
φορά είναι δύσκολο.» 

Πρωτοβουλία της κοινωνίας των πολιτών για την απαγόρευση των 
πρακτικών μαζικής παρακολούθησης βιομετρικών δεδομένων / 
Διοργανωτές της πρωτοβουλίας «Reclaim Your Face» (Διεκδικήστε 
το πρόσωπό σας)

  Δρομολογώντας μια ΕΠΠ ανοίγετε μια πόρτα! Είναι ένας τρόπος να διατυπώσετε 
τα αιτήματά σας και να έχετε σοβαρές πιθανότητες ν’ αλλάξετε τα πράγματα. Οι δικές μας 
ιδέες ενσωματώθηκαν πρόσφατα στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα «Στέγη 
για όλους». Η συγκέντρωση ενός εκατομμυρίου υπογραφών είναι σημαντική, αλλά πιο σημαντικό 
ακόμη είναι να επικεντρώνεται κανείς στο θέμα και στο περιεχόμενο. Παρουσιάστε τα αιτήματά σας 
και προχωρήστε, ακόμη κι αν δεν μπορέσετε να συγκεντρώσετε ένα εκατομμύριο υπογραφές! Η μαγεία 
έρχεται μετά, όπως συμβαίνει και σ’ εμάς με το έργο που αποτελεί συνέχεια της πρωτοβουλίας μας, το 
housing4europe. Org. Πολλοί άνθρωποι που συναντήσαμε μας υποστηρίζουν σ’ αυτή μας την προσπάθεια.» 

Διοργανωτές της πρωτοβουλίας HOUSINGFORALL (Στέγη για όλους)

  Η ΕΠΠ μας ήταν απόλυτα εναρμονισμένη με τους στόχους και τα μέτρα της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας, καθώς και με την Ατζέντα του ΟΗΕ για το 2030. Έτσι, από την έναρξη της θητείας 
της Επιτροπής φον ντερ Λάιεν, τα ζητήματα τα σχετικά με την προστασία του εδάφους εξετάζονται και 
συζητούνται σε επίπεδο ΕΕ. Μου ζητήθηκε να παρουσιάσω τις ιδέες μας στις συνεδριάσεις του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μετά την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψηφίσματος 
σχετικά με την προστασία του εδάφους, η Επιτροπή παρουσίασε τη νέα στρατηγική για 
το έδαφος: αυτό ακριβώς ζητούσαμε με την πρωτοβουλία μας, μόνο που έγινε τρία 
χρόνια αργότερα.» 

Διοργανωτές της πρωτοβουλίας People4Soil 



Θεσπίστηκε με τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας, η οποία τέθηκε σε 
ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2009.

Τέθηκε σε λειτουργία την 
1η Απριλίου 2012, ημερομηνία 

κατά την οποία άρχισε να 
εφαρμόζεται ο πρώτος 

κανονισμός ΕΠΠ.

Αρκετές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες 
πολιτών έχουν επιτύχει τον απαιτούμενο 
αριθμό δηλώσεων υποστήριξης ώστε 
να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να αναλάβει δράση. Ορισμένες 
πρωτοβουλίες οδήγησαν στη θέσπιση 
νέας νομοθεσίας, ενώ άλλες είχαν 
άλλα σημαντικά αποτελέσματα. 

1 εκατομμύριο 
υπογραφές 
χρειάζονται για την 
υποβολή πρότασης 
στην Επιτροπή, με 
την υποχρέωση να έχει 
επιτευχθεί το ελάχιστο όριο σε 
τουλάχιστον 7 χώρες της ΕΕ.

Οι διοργανωτές μπορούν να 
χρησιμοποιούν δωρεάν το 

κεντρικό επιγραμμικό 
σύστημα συγκέντρωσης 

που διαχειρίζεται η Επιτροπή, το 
οποίο επιτρέπει τη διαδικτυακή 

συγκέντρωση υπογραφών σε πλήρη 
συμμόρφωση με τη νομοθεσία για 

την προστασία των δεδομένων.

Βασικά   χεία σχετικά με την Ευρωπαϊκή 
Πρωτοβουλία Πολιτών



Συνοπτικός   οδηγός συμμετοχικής δημοκρατίας σε 
επίπεδο ΕΕ 

Ως πολίτης της ΕΕ, έχετε το δικαίωμα να συμμετάσχετε στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
της ΕΕ. Ανακαλύψτε τα πολυάριθμα εργαλεία που σας επιτρέπουν να εκφράσετε την άποψή 
σας και να συμμετάσχετε στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών.

1. Ψηφίστε ή υποβάλετε υποψηφιότητα στις ευρωεκλογές. Ψηφίστε τους υποψήφιους/τις υπο-
ψήφιες που το πρόγραμμά τους εκφράζει καλύτερα τις επιθυμίες σας για την ΕΕ. Παραμείνετε σε επαφή με 
τους βουλευτές σας καθόλη τη διάρκεια της θητείας τους, ώστε να μπορούν να εκπροσωπούν τα συμφέροντά 
σας. Οι πολίτες της ΕΕ που διαμένουν σε άλλη χώρα της ΕΕ έχουν και αυτοί/αυτές εκλογικά δικαιώματα. 
Έχετε επίσης το δικαίωμα να θέσετε υποψηφιότητα στις εκλογές. Μάθετε πώς.

2. Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών — Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, η ΕΠΠ σας δίνει τη 
δυνατότητα να προτείνετε μέτρα για ένα θέμα που σας ενδιαφέρει και να εξασφαλίσετε υποστήριξη σε 
ολόκληρη την ΕΕ. Μόλις συγκεντρώσετε ένα εκατομμύριο υπογραφές, θα συναντηθείτε με εκπρόσωπο 
της Επιτροπής και θα συμμετάσχετε σε δημόσια ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στη συνέχεια, 
η Επιτροπή θα εξετάσει την ουσία της πρωτοβουλίας σας και θα εκδώσει επίσημη απάντηση στην 
οποία θα περιγράφονται τα μέτρα που θα λάβει ή οι λόγοι για τους οποίους δεν προτείνει κανένα 
μέτρο. Αν η Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο να υποβάλει νομοθετική πρόταση, θα εφαρμο-
στούν οι αρχές της επικουρικότητας, της αναλογικότητας και της βελτίωσης της νομοθεσίας. 
Στις περισσότερες περιπτώσεις, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να 
εγκρίνουν την πρόταση ώστε να γίνει νόμος της ΕΕ.

 
3. Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης (2021/2022) δίνει στους πολίτες τη 

δυνατότητα να συμμετέχουν στον πανευρωπαϊκό διάλογο, να διοργανώνουν εκδηλώσεις 
από τη βάση προς την κορυφή και να υποβάλλουν προτάσεις που θεωρούν σημαντικές 
για το μέλλον της ΕΕ. Η πολύγλωσση πλατφόρμα της Διάσκεψης σχεδιάστηκε με σκοπό να 
δώσει το έναυσμα για έναν πραγματικά πανευρωπαϊκό διάλογο, επιτρέποντας τη συγκέ-
ντρωση όλων των σχετικών με τη Διάσκεψη προτάσεων. Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ έχουν 
δεσμευτεί να δώσουν συνέχεια στα αποτελέσματα της διάσκεψης, όπου αυτό είναι δυνατόν.

4. Η πύλη «Πείτε την άποψή σας» δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους πολίτες και τα 
ενδιαφερόμενα μέρη (δημόσιες αρχές, ΜΚΟ, ερευνητές, ακαδημαϊκοί, επιχειρήσεις) να υποβάλλουν 
τις παρατηρήσεις τους και να συμβάλλουν στη διαμόρφωση των πρωτοβουλιών της ΕΕ. Μοιραστείτε 
τις ιδέες και τις απόψεις σας σχετικά με επικείμενες νομοθετικές πράξεις και πρωτοβουλίες της ΕΕ, απα-
ντώντας στο ερωτηματολόγιο δημόσιας διαβούλευσης ή σχολιάζοντας σχέδια νομοθετικών πράξεων. Η Επι-
τροπή αναλύει και συνοψίζει τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις που λαμβάνει. Για ορισμένες πρωτοβουλίες 
διατίθενται συγκεκριμένες εκθέσεις. Αυτό σας επιτρέπει να δείτε πώς διαμορφώνονται οι πρωτοβουλίες με βάση 
τις παρατηρήσεις που διατυπώνονται. Μάθετε περισσότερα.

5. Η πύλη «Πείτε την άποψή σας: Απλούστευση» σας δίνει τη δυνατότητα να μοιραστείτε τις ιδέες σας 
σχετικά με τον τρόπο απλούστευσης της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ. Οι προτάσεις σας θα συζητηθούν από 
την ομάδα εμπειρογνωμόνων της πλατφόρμας Fit for Future. Συμβουλευτείτε τον κατάλογο των θεμάτων 
του προγράμματος εργασίας της πλατφόρμας και μοιραστείτε τις ιδέες σας ώστε να αυξηθούν οι δυνατότητες 
ψηφιοποίησης, να απλουστευθούν οι διαδικασίες και οι υποχρεώσεις που συνδέονται με την επισήμανση, την 
αδειοδότηση και την υποβολή εκθέσεων, και να αποφευχθούν οι επικαλύψεις ή η αβεβαιότητα. Μπορείτε επίσης 
να προτείνετε νέα θέματα.

6. Υποβάλετε αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται η 
ευρωπαϊκή νομοθεσία και πώς επηρεάζει τη ζωή σας. Οι αναφορές αφορούν υφιστάμενες δραστηριότητες της ΕΕ· 
δεν μπορούν να ζητούν προτάσεις για νέα νομοθεσία της ΕΕ· μπορούν να υποβληθούν από έναν μόνο αναφέροντα. 
Στόχος της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι να παρέχει απάντηση σε όλες τις αναφορές 

και, στο μέτρο του δυνατού, εξωδικαστική επίλυση σε θεμιτές ανησυχίες όσον αφορά τα ζητήματα που θέτουν 
οι αναφέροντες σχετικά με τους τομείς δραστηριότητας της ΕΕ. Μάθετε πώς λειτουργεί.
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