ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γενική Γραμματεία

Βρυξέλλες, 13 Απριλίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Στις 29 Μαρτίου 2017, το Ηνωμένο Βασίλειο γνωστοποίησε την πρόθεσή του να
αποχωρήσει από την Ένωση, δυνάμει του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι το σύνολο του πρωτογενούς και του παράγωγου
δικαίου της Ένωσης θα παύσει να ισχύει ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο από την 30ή
Μαρτίου 2019, ώρα 00:00 Κεντρικής Ευρώπης (CET) («ημερομηνία αποχώρησης»)1,
εκτός αν καθοριστεί άλλη ημερομηνία με κυρωμένη συμφωνία αποχώρησης2. Εκείνη τη
χρονική στιγμή το Ηνωμένο Βασίλειο θα καταστεί «τρίτη χώρα»3.
Η προετοιμασία για την αποχώρηση δεν αποτελεί θέμα μόνο των αρχών της ΕΕ και των
εθνικών αρχών, αλλά και των ιδιωτών.
Στους διοργανωτές των εν εξελίξει πρωτοβουλιών πολιτών, καθώς και σε όσους
σκοπεύουν να δρομολογήσουν πρωτοβουλία πολιτών πριν από την ημερομηνία
αποχώρησης, υπενθυμίζονται οι έννομες συνέπειες που πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν
το Ηνωμένο Βασίλειο καταστεί τρίτη χώρα.
Οι κανόνες σχετικά με μεταβατικές ρυθμίσεις, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο σχέδιο
συμφωνίας αποχώρησης που συμφωνήθηκε σε επίπεδο διαπραγματευτών μεταξύ της ΕΕ
και του Ηνωμένου Βασιλείου και δημοσιεύθηκε στις 19 Μαρτίου 2018, αποκλείουν τη
δυνατότητα εφαρμογής στο Ηνωμένο Βασίλειο της νομοθεσίας της ΕΕ για την
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου.
(https://ec.europa.eu/commission/publications/draft-agreement-withdrawal-unitedkingdom-great-britain-and-northern-ireland-european-union-and-european-atomicenergy-community-0_en)
Ως εκ τούτου, οι κανόνες της ΕΕ σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, και
ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 4 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ο
κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 211/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 16ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών («κανονισμός
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Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σε συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, δύναται να αποφασίσει ομόφωνα ότι
οι Συνθήκες θα παύσουν να ισχύουν σε μεταγενέστερη ημερομηνία.
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Επί του παρόντος διεξάγονται διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο με σκοπό να επιτευχθεί
συμφωνία αποχώρησης.
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Τρίτη χώρα είναι μια χώρα που δεν είναι μέλος της ΕΕ.

ΕΠΠ»)4 δεν θα ισχύουν πλέον ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο από την ημερομηνία
αποχώρησης.
Το γεγονός αυτό θα έχει, ιδίως, τις ακόλουθες συνέπειες για τη διοργάνωση των εν
εξελίξει πρωτοβουλιών κατά την ημερομηνία αποχώρησης:
1.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ
Από την ημερομηνία αποχώρησης, οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου δεν
μπορούν πλέον να είναι διοργανωτές πρωτοβουλιών πολιτών βάσει του κανονισμού
ΕΠΠ οι οποίες είναι εν εξελίξει κατά την ημερομηνία αποχώρησης ή που
δρομολογούνται κατά ή μετά την ημερομηνία αποχώρησης.
Σε περίπτωση που υπάρχουν πολίτες ή κάτοικοι του Ηνωμένου Βασιλείου μεταξύ
των επτά καταχωρισμένων διοργανωτών πρωτοβουλίας, πρέπει να
αντικατασταθούν από άλλα άτομα από την ημερομηνία αποχώρησης, ώστε η
σχετική επιτροπή πολιτών να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 παράγραφος 2
του κανονισμού ΕΠΠ.

2.

ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ
Από την ημερομηνία αποχώρησης, οι δηλώσεις υποστήριξης που υποβάλλονται με
το έντυπο του Ηνωμένου Βασιλείου δεν θα λαμβάνονται πλέον υπόψη από την
Επιτροπή εκτός εάν έχουν επαληθευτεί και πιστοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 8
παράγραφος 1 του κανονισμού ΕΠΠ πριν από την ημερομηνία αποχώρησης. Αυτό
ισχύει για τις δηλώσεις υποστήριξης που υποβάλλονται τόσο από πολίτες του
Ηνωμένου Βασιλείου οι οποίοι διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και από
πολίτες της ΕΕ-27 οι οποίοι διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Οι δηλώσεις υποστήριξης που υποβάλλονται από πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου
οι οποίοι διαμένουν σε κράτη μέλη που δέχονται δηλώσεις υποστήριξης από τους
κατοίκους τους5 θα λαμβάνονται υπόψη μόνον εφόσον έχουν συγκεντρωθεί πριν
από την ημερομηνία αποχώρησης. Η επαλήθευση και η πιστοποίηση βάσει του
άρθρου 8 παράγραφος 1 του κανονισμού ΕΠΠ μπορούν να πραγματοποιηθούν πριν
ή μετά την ημερομηνία αποχώρησης.

3.

ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Από την ημερομηνία αποχώρησης, δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί κανένα
επιγραμμικό σύστημα συγκέντρωσης που έχει πιστοποιηθεί από τις αρχές του
Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού ΕΠΠ.
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ΕΕ L 65 της 11.3.2011, σ. 1.
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Βέλγιο, Δανία, Γερμανία, Εσθονία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Ισπανία, Κροατία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία,
Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβενία,
Σλοβακία, Φινλανδία και Σουηδία.
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Ειδικός δικτυακός τόπος της Επιτροπής (ec.europa.eu/citizens-initiative) παρέχει γενικές
πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Ο εν λόγω δικτυακός
τόπος θα επικαιροποιείται με περαιτέρω πληροφορίες, εφόσον είναι αναγκαίο.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Γενική Γραμματεία
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