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Kαθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ενιαίο 
τροποποιηµένο κείµενο 17 ∆εκεµβρίου 2003) 

Aπόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τη θέσπιση του Καθεστώτος των 
βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

βάσει των Συνθηκών περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ιδίως του άρθρου 190, 
παράγραφος 5, της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας1 και του άρθρου 108, 
παράγραφος 4, της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας2, 

αφού ζήτησε τη γνώµη της Επιτροπής, 

εκτιµώντας τους ακόλουθους λόγους: 

Α. Γενικές παρατηρήσεις 
(1) Η πράξη περί της εκλογής των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε άµεση και 

καθολική ψηφοφορία που έχει προσαρτηθεί στην απόφαση 76/787/ΕΚΑΧ,ΕΟΚ, 
Eυρατόµ του Συµβουλίου, της 20ής Σεπτεµβρίου 1976, κατέστησε το 1979 δυνατή την 
πρώτη άµεση εκλογή των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

(2) Η πράξη αυτή δεν περιείχε κανόνες ούτε για ενιαία εκλογική διαδικασία ούτε για το 
καθεστώς των βουλευτών. 

(3) Στις 25 Ιουνίου και 23 Σεπτεµβρίου 2002, το Συµβούλιο, βάσει του  άρθρου 190, 
παράγραφος 4, της Συνθήκης ΕΚ, που θεσπίστηκε µε την Συνθήκη του Άµστερνταµ, 
εξέδωσε την απόφαση 2002/772/ΕΚ, Ευρατόµ3, η οποία καθιέρωσε ενιαία εκλογική 
διαδικασία και τροποποίησε την Πράξη του 1976. 

(4) 20 και πλέον έτη µετά τις πρώτες άµεσες εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν 
υπάρχει ακόµη ενιαίο Καθεστώς των βουλευτών. 

(5) Κατά την προσωρινώς ακολουθούµενη λύση, ισχύουν κατά κανόνα για τους βουλευτές, 
όσον αφορά την αποζηµίωση, τη µεταβατική αποζηµίωση, τη σύνταξη, τη σύνταξη 
επιζώντων και άλλους όρους για την άσκηση της εντολής, οι ίδιες διατάξεις µε τις 
διατάξεις που διέπουν το καθεστώς των εθνικών βουλευτών. (Από το 1996, στις Κάτω 
Χώρες, η αποζηµίωση των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι µικρότερη 
από την αποζηµίωση των εθνικών βουλευτών). 

(6)  Οι ρυθµίσεις αυτές είναι εντελώς διαφορετικές στα επί µέρους κράτη µέλη. 

(7) Οι εν λόγω διατάξεις συµπληρώνονται µε ρυθµίσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για 
την επιστροφή δαπανών (ταξιδίου, διαµονής, γενικών εξόδων), τους συνεργάτες (επίδοµα 
γραµµατείας) και τις κοινωνικές παροχές (άρθρο 199, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ). 

                                                 
1  Στο εξής: Συνθήκη ΕΚ. 
2 Όλες οι περαιτέρω παραποµπές στο πλαίσιο του παρόντος Καθεστώτος αφορούν µόνο τα άρθρα 

της Συνθήκης ΕΚ. 
3 ΕΕ L 283 της 21.10.2002, σ. 1. 
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(8) Το σύστηµα αυτό, το οποίο αναπτύχθηκε για τα µέλη της τέως κοινοβουλευτικής 
συνέλευσης κρίνεται σήµερα µη ικανοποιητικό, λόγω του ότι οδηγεί σε άνιση 
µεταχείριση των βουλευτών. 

(9) Αποτελεί κατάλοιπο, το οποίο πρέπει να αντικατασταθεί µε ρυθµίσεις ανταποκρινόµενες 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που εκλέγεται µε άµεση ψηφοφορία, και στην αυξανόµενη 
σηµασία του. 

(10) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέβαλλε προσπάθειες για θέσπιση ενιαίου Καθεστώτος 
ήδη από τις πρώτες άµεσες εκλογές. Οι προσπάθειες αυτές απέτυχαν λόγω ελλείψεως 
νοµικής βάσεως. 

(11) Η Συνθήκη του Άµστερνταµ, που τροποποιήθηκε µε τη Συνθήκη της Νίκαιας, 
δηµιούργησε, µε το άρθρο 190, παράγραφος 5, της Συνθήκης ΕΚ, τη νοµική βάση για τη 
θέσπιση του Καθεστώτος. Το προκείµενο Καθεστώς εδράζεται στο άρθρο αυτό. 

(12) Το Καθεστώς εµπίπτει κατ’ αυτόν τον τρόπο στο πεδίο εφαρµογής της Συνθήκης ΕΚ και, 
εποµένως, υπόκειται στην απαγόρευση των διακρίσεων του άρθρου 12 της Συνθήκης ΕΚ. 

(13) Το άρθρο 190, παράγραφος 5, της Συνθήκης ΕΚ είναι διατυπωµένο κατά γενικό τρόπο 
(αφορά τους κανόνες και γενικούς όρους που θα διέπουν την εκπλήρωση των 
καθηκόντων). Η διάταξη δεν περιορίζει τη ρυθµιστική αρµοδιότητα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου εις τρόπον ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να µπορεί να ρυθµίσει µόνο 
τους οικονοµικούς όρους. 

(14) Το κριτήριο της άσκησης της εντολής χρησιµεύει επίσης για την οριοθέτηση των 
διατάξεων του άρθρου 190, παράγραφος 5, από τις διατάξεις του άρθρου 190, 
παράγραφος 4· διατάξεις που αφορούν την εκλογή (εκλογιµότητα, εκλογική διαδικασία 
κλπ.), αλλά και η έναρξη και η λήξη της εντολής, ο έλεγχος και η έκπτωση από το 
αξίωµα του βουλευτή, η αντικατάσταση και το ασυµβίβαστο πρέπει να ρυθµιστούν µε 
την πράξη του 1976, δεδοµένου ότι δεν αφορούν την άσκηση της εντολής. 

(15) Το Καθεστώς δεν περιλαµβάνει λεπτοµερείς διατάξεις για την επιστροφή δαπανών 
(ταξιδίου, διαµονής, γενικών εξόδων), συνεργάτες (επίδοµα γραµµατείας) και κοινωνικές 
παροχές (άρθρο 199, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ). Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
µπορεί, βάσει του άρθρου 199, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ, να αποφασίσει 
αυτόνοµα σχετικώς.1 

(16) ∆εν υπάρχει λόγος να τεθεί υπό αµφισβήτηση η αυτονοµία αυτή. Το άρθρο 190, 
παράγραφος 5, της Συνθήκης ΕΚ αποσκοπεί στην επέκταση και όχι στον περιορισµό της 
ρυθµιστικής αρµοδιότητας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις υποθέσεις του. 

(17) Κατά το άρθρο 189, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ, «το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
αποτελείται από αντιπροσώπους των λαών των κρατών που έχουν συνενωθεί στην 
Κοινότητα». Αυτοί είναι, κατά το άρθρο 190, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ 
«αντιπρόσωποι ... των λαών των κρατών τα οποία συνενώθησαν εντός της Κοινότητας». 
Ο χαρακτηρισµός αυτός χρησιµοποιείται και στο άρθρο 190, παράγραφος 2, της 
Συνθήκης ΕΚ (αριθµός των εκλεγοµένων σε κάθε κράτος µέλος αντιπροσώπων) και στο 

                                                 
1 ∆ΕΚ, απόφαση της 15ης Σεπτεµβρίου 1981 στην υπόθεση 208/80, Lord Bruce of Donington κατά 

Eric Gordon Aspden, Συλλογή 1981, σ. 2205. 
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άρθρο 190, παράγραφος 3, της Συνθήκης ΕΚ («οι αντιπρόσωποι εκλέγονται για περίοδο 
πέντε ετών»).  

(18) Οι διατάξεις αυτές, σύµφωνα µε τις οποίες οι βουλευτές είναι συνταγµατικοί εκπρόσωποι 
των λαών, έχουν συνταγµατικό χαρακτήρα.  

(19) Υπό το πρίσµα των διατάξεων αυτών, καθίσταται ευνόητη η χρήση του όρου βουλευτής 
στο Καθεστώς. 

(20) Το δικαίωµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύµφωνα µε το άρθρο 199, πρώτο εδάφιο, 
της Συνθήκης ΕΚ, να ρυθµίζει τις εσωτερικές του υποθέσεις, δεν θίγεται µε το Καθεστώς 
αυτό. 

Β. Οι επιµέρους διατάξεις 
(21) Το άρθρο 1 χρησιµοποιεί τον όρο βουλευτής και καθορίζει σαφώς ότι δεν ρυθµίζονται τα 

δικαιώµατα και υποχρεώσεις των βουλευτών, αλλά γενικώς οι κανόνες και οι γενικοί 
όροι για την άσκηση της εντολής. 

(22) Η ελευθερία και ανεξαρτησία του βουλευτή, την οποία προστατεύει το άρθρο 2, χρήζει 
ρυθµίσεως και δεν µνηµονεύεται στα κείµενα του πρωτογενούς δικαίου. ∆ηλώσεις, µε τις 
οποίες βουλευτές αναλαµβάνουν την υποχρέωση να παραιτηθούν της εντολής τους σε 
καθορισµένη χρονική στιγµή, ή εν λευκώ δηλώσεις για την παραίτηση από την εντολή, 
τις οποίες ένα κόµµα µπορεί να χρησιµοποιήσει κατά βούληση, δεν συµβιβάζονται µε την 
ελευθερία και ανεξαρτησία του βουλευτή και δεν είναι, συνεπώς, δυνατόν να έχουν 
δεσµευτικό χαρακτήρα από νοµικής απόψεως. 

(23) Το εις το άρθρο 5 προβλεπόµενο δικαίωµα πρωτοβουλίας είναι το ύπατο δικαίωµα κάθε 
κοινοβουλίου και κάθε βουλευτή. Το άρθρο επιβεβαιώνει ότι το δικαίωµα αυτό κάθε 
βουλευτή δεν επιτρέπεται να περιορισθεί µε τον Κανονισµό του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. 

(24) Το εις το άρθρο 6 ρυθµιζόµενο δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα, το οποίο προέκυπτε 
ήδη έως τώρα από τον Κανονισµό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αφορά µια σηµαντική 
πτυχή της άσκησης της εντολής και πρέπει για το λόγο αυτό να κατοχυρωθεί στο 
Καθεστώς. 

(25) Το άρθρο 7 πρέπει να διασφαλίζει ότι, παρά τις διαφορετικές διαβεβαιώσεις, δεν θα 
περιορισθεί περαιτέρω η γλωσσική ποικιλοµορφία στην πράξη. Πρέπει να αποκλεισθεί 
κάθε διάκριση εις βάρος µιας των επισήµων γλωσσών. Η αρχή αυτή πρέπει να ισχύει και 
µετά από κάθε διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(26) Ο βουλευτής λαµβάνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 10 και 11 αποζηµίωση διότι 
παραιτείται της ιδιωτικής επαγγελµατικής σταδιοδροµίας και – επί περιορισµένο χρονικό 
διάστηµα – υπηρετεί την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη χώρα του και τη δηµοκρατία στην 
Ευρώπη. Για το ύψος αυτής της αποζηµίωσης, οµάδα εµπειρογνωµόνων που κάλεσε το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπέβαλε µελέτη το Μάϊο του 2000. Αποζηµίωση που ανέρχεται 
στο 50% των βασικών αποδοχών των δικαστών του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων αντιστοιχεί απολύτως σε αυτό που οι εµπειρογνώµονες θεωρούν ως 
ενδεδειγµένο. 

(27) Το άρθρο 10, παράγραφος 3, είναι αναγκαίο, επειδή τα κόµµατα αναµένουν συχνά ότι 
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µέρος των παροχών που προβλέπονται µε τις παραγράφους 1 και 2 δαπανάται για τους 
σκοπούς τους. Η µορφή αυτή της χρηµατοδότησης των κοµµάτων είναι παράνοµη. 

(28) H µεταβατική αποζηµίωση, που προβλέπεται µε τα άρθρα 10, παράγραφος 2, και 14, θα 
πρέπει να γεφυρώνει το χρονικό διάστηµα µεταξύ του τέλους της εντολής και της 
επανένταξης στον επαγγελµατικό βίο. Κατά την ανάληψη άλλης εντολής ή δηµοσίου 
αξιώµατος δεν συντρέχει αυτός ο σκοπός.  

(29) Όσον αφορά τη σύνταξη που ρυθµίζεται µε το άρθρο 15, αµφισβητείτο το ζήτηµα από 
ποια ηλικία είναι αυτή απαιτητή. Η οµάδα εµπειρογνωµόνων προτείνει το 65ο ή – µε 
αναλογιστική έκπτωση – το 60ό έτος της ηλικίας. Κατά το άρθρο 15, θα πρέπει η 
σύνταξη να είναι απαιτητή µε την συµπλήρωση του 63ου έτους. Ένας βουλευτής, ο 
οποίος, µετά από εκπαίδευση και πολυετή επαγγελµατική πείρα, εκλέγεται για πρώτη 
φορά στην ηλικία, πιθανόν, των 35 ή 40 ετών και ο οποίος ασκεί την εντολή επί 20 έτη, 
αποχωρεί στην ηλικία των 55 ή 60 ετών. Στην ηλικία των 55 ετών είναι δυνατή η 
επνένταξη στην επαγγελµατική ζωή, όχι όµως και στην ηλικία των 60. Υπολογισµοί της 
διοίκησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έδειξαν ότι η αναλογιστική µείωση θα ήταν 
τόσο σηµαντική, ώστε η λύση αυτή δεν είναι δυνατόν να ληφθεί υπόψη. 

(30) Οι διατάξεις σχετικά µε τη σύνταξη επιζώντων ακολουθούν κατά βάση το ισχύον δίκαιο 
στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Το δικαίωµα του επιζώντος συζύγου που συνάπτει νέο γάµο 
βασίζεται στη σύγχρονη αντίληψη ότι αυτό βασίζεται σε ιδία παροχή και δεν αποσκοπεί 
µόνο στην «διατροφή». Η αξίωση δεν αποκλείεται και στην περίπτωση κατά την οποία ο 
επιζών σύζυγος έχει εξασφαλίσει τη διατροφή του λόγω προσωπικών εισοδηµάτων ή 
προσωπικής περιουσίας. 

(31) Το άρθρο 19, παράγραφοι 1 και 2, έχει ως σκοπό την διαρκή ελάφρυνση του 
προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η λύση του ταµείου είχε θετικά 
αποτελέσµατα στην πράξη. Η οµάδα εµπειρογνωµόνων προτείνει να συµβάλλει το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τα δύο τρίτα και οι βουλευτές κατά το ένα τρίτο στη 
χρηµατοδότηση. 

(32) Η ρύθµιση του άρθρου 20 είναι αναγκαία, διότι µε το Καθεστώς παύουν οι παροχές των 
κρατών µελών όπως επιστροφή των δαπανών ασθενείας, ενίσχυση ή επιδότηση των 
εισφορών ασφάλισης ασθενείας. Οι παροχές αυτές διασφαλίζονται πολλαπλώς και µετά 
το πέρας της εντολής. 

(33) Οι διατάξεις για την επιστροφή των εξόδων πρέπει να τηρούν τις αρχές τις οποίες 
ανέπτυξε το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην προαναφερθείσα απόφαση 
Lord Bruce1· 

(34) Κατά την απόφαση αυτή, «εναπόκειται στο Κοινοβούλιο να αποφασίσει ποιές 
δραστηριότητες και ποιά ταξίδια των µελών του Κοινοβουλίου είναι αναγκαία ή χρήσιµα 
για την εκτέλεση των καθηκόντων τους και ποιά είναι τα σχετικά αναγκαία ή επωφελή 
έξοδα. Η αυτονοµία που έχει παραχωρηθεί στο Κοινοβούλιο στον τοµέα αυτό προς το 
συµφέρον της καλής λειτουργίας του περιλαµβάνει επίσης την αρµοδιότητα να αποδίδει 
τα έξοδα ταξιδίου και διαµονής των µελών του όχι επί τη προσκοµίσει δικαιολογητικών 
για κάθε δαπάνη, αλλά επί τη βάσει συστήµατος κατ' αποκοπή ποσού. Η επιλογή του 
συστήµατος αυτού, (…) οφείλεται στη µέριµνα του περιορισµού των διοικητικών εξόδων 

                                                 
1 Bλ. ανωτέρω, υποσηµείωση 1 στην αιτιολογική σκέψη 15. 
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και βαρών που διακρίνουν το σύστηµα ελέγχου κάθε επί µέρους δαπάνης και, συνεπώς, 
χαρακτηρίζει µια καλή διοίκηση2»· 

(35) Ωστόσο «οι προσδιοριζόµενες κατ' αυτόν τον τρόπο αποζηµιώσεις δεν πρέπει να 
υπερβαίνουν τα λογικά όρια της αποδόσεως εξόδων ταξιδίου και διαµονής.» Το κατ' 
αποκοπήν οριζόµενο ποσό των αποζηµιώσεων» δεν πρέπει να είναι υπερβολικό και να 
αποτελεί στην πραγµατικότητα συγκεκαλυµµένη αµοιβή3· 

(36) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν τη διατήρηση ρυθµίσεων, µε τις οποίες οι 
βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατά την άσκηση της εντολής τους στο 
κράτος µέλος, εξοµοιώνονται µε τους εθνικούς βουλευτές (λ.χ. επιστροφή δαπανών 
αεροπορικού ταξιδίου ή δελτίο ελευθέρας για το σιδηρόδροµο κ.λπ.). Η λύση αυτού του 
ζητήµατος σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν είναι δυνατή, ενόψει του πλήθους και της ποικιλίας 
των εθνικών ρυθµίσεων στον τοµέα αυτόν. Η άσκηση της εντολής των βουλευτών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο κράτος µέλος, στο οποίο αυτοί εκλέγονται, θα 
δυσχεραινόταν σηµαντικά ή θα ήταν, ενδεχοµένως, αδύνατη αν δεν υπήρχαν παρόµοιες 
ρυθµίσεις. Η αποτελεσµατική άσκηση της εντολής είναι παράλληλα και προς το 
συµφέρον των κρατών µελών. 

(37) Το άρθρο 28, παράγραφος 1, είναι αναγκαίο, λόγω του ότι οι άκρως διαφορετικές εθνικές 
ρυθµίσεις, στις οποίες υπόκεινται έως τώρα οι βουλευτές καθιστούν αδύνατη την λύση σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο όλων των προβληµάτων, τα οποία συνδέονται µε την µετάβαση από 
το παλαιό σε νέο ευρωπαϊκό σύστηµα. Το δικαίωµα επιλογής των βουλευτών αποκλείει 
τον περιορισµό των δικαιωµάτων ή οικονοµικών µειονεκτηµάτων κατά την µετάβαση 
αυτή. Οι παράγραφοι 2 και 3 αποτελούν συνέπειες της επιλογής στην οποία προβαίνουν 
οι βουλευτές κατά την παράγραφο 1. 

(38) Οι σηµαντικές οικονοµικές διαφορές µεταξύ των σηµερινών και των νέων κρατών µελών 
µόνον σταδιακά θα µπορέσουν να ξεπεραστούν µετά την ένταξη. Κατά συνέπεια, 
σκόπιµο θα ήταν να δοθεί η δυνατότητα στα νέα κράτη µέλη να εφαρµόσουν, κατά τη 
διάρκεια µεταβατικής περιόδου, διαφορετικές διατάξεις σε θέµατα αποζηµίωσης, 
µεταβατικής αποζηµίωσης, σύνταξης γήρατος και σύνταξης επιζώντων. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: 

Α. Κανόνες και γενικοί όροι για την άσκηση των καθηκόντων 
των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 1 

Το προκείµενο Καθεστώς καθορίζει τους κανόνες και τους γενικούς όρους για την άσκηση των 
καθηκόντων των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Άρθρο 2 

1. Οι βουλευτές είναι ελεύθεροι και ανεξάρτητοι.  

                                                 
2 Σκέψη 17. 
3 Σκέψη 21. 
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2. Συµφωνίες σχετικά µε την παραίτηση από την εντολή πριν τη λήξη ή κατά το τέλος 
κοινοβουλευτικής περιόδου είναι άκυρες. 

Άρθρο 3 

1. Οι βουλευτές δεν δεσµεύονται από εντολές και οδηγίες. 

2. Οι βουλευτές ψηφίζουν ατοµικώς και προσωπικώς. 

3. Συµφωνίες για τον τρόπο άσκησης της εντολής είναι άκυρες. 

Άρθρο 4 

Έγγραφα και ηλεκτρονικές εγγραφές, που έλαβε, συνέταξε ή απέστειλε βουλευτής και τα οποία 
δεν φέρουν επίσηµο αριθµό εγγράφου, δεν είναι έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Άρθρο 5 

1. Κάθε βουλευτής έχει το δικαίωµα, στο πλαίσιο του δικαιώµατος πρωτοβουλίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να υποβάλει πρόταση για έκδοση κοινοτικής πράξης. 

2. Το Κοινοβούλιο ορίζει µε τον Κανονισµό του διατάξεις για την εφαρµογή του παρόντος 
άρθρου. 

Άρθρο 6 

1. Οι βουλευτές έχουν δικαίωµα πρόσβασης σε όλα τα έγγραφα που βρίσκονται στην 
κατοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

2. Τούτο δεν ισχύει για προσωπικά έγγραφα ή λογαριασµούς. 

3. Η διάταξη της παραγράφου 1 δεν θίγει πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συµφωνίες 
των οργάνων σχετικά µε την πρόσβαση στα έγγραφα. 

4. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκδίδει διατάξεις για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου. 

Άρθρο 7 

1. Τα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µεταφράζονται σε όλες τις επίσηµες 
γλώσσες. 

2. Οι παρεµβάσεις διερµηνεύονται ταυτοχρόνως σε όλες τις λοιπές επίσηµες γλώσσες. 

Άρθρο 8 

1. Οι βουλευτές δύνανται να συγκροτούν πολιτικές οµάδες. 

2. Το άρθρο 5, παράγραφος 2, εφαρµόζεται κατ’ αναλογία. 

Άρθρο 9 

1. Οι πολιτικές οµάδες αποτελούν τµήµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
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2. Οι πολιτικές οµάδες έχουν ικανότητα παραστάσεως στο δικαστήριο. 

Άρθρο 10 

1. Οι βουλευτές δικαιούνται ενδεδειγµένης αποζηµιώσεως, η οποία διασφαλίζει την 
ανεξαρτησία τους. 

2. Μετά τη λήξη της εντολής, οι βουλευτές δικαιούνται µεταβατικής αποζηµιώσεως και 
συντάξεως. 

3. Συµφωνίες για τη χρησιµοποίηση της αποζηµίωσης, της µεταβατικής αποζηµίωσης και 
της σύνταξης για άλλους σκοπούς, εκτός ιδιωτικών, είναι άκυρες. 

4. Οι επιζώντες βουλευτών ή πρώην βουλευτών δικαιούνται συντάξεως. 

Άρθρο 11 

Η αποζηµίωση ανέρχεται στο 50% των εκάστοτε βασικών αποδοχών των δικαστών του 
∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

Άρθρο 12 

Η αποζηµίωση που λαµβάνει βουλευτής για την άσκηση εντολής σε άλλο κοινοβούλιο 
συνυπολογίζεται στην αποζηµίωση. 

Άρθρο 13 

1. Η αποζηµίωση υπόκειται σε κοινοτικό φόρο, υπό τους όρους που έχουν καθορισθεί βάσει 
του άρθρου 13 του Πρωτοκόλλου περί των Προνοµίων και Ασυλιών των Κοινοτήτων για 
τους υπαλλήλους και λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

2. Η παράγραφος 1 δεν θίγει την εξουσία των κρατών µελών να εφαρµόζουν στην 
αποζηµίωση τις διατάξεις του εθνικού φορολογικού δικαίου, εφόσον δεν επιβάλλεται 
διπλή φορολόγηση. 

3. ∆εν θίγεται το δικαίωµα των κρατών µελών να λαµβάνουν υπόψη την αποζηµίωση κατά 
τον καθορισµό του φορολογικού συντελεστή για άλλα εισοδήµατα. 

Άρθρο 14 

1. Μετά τη λήξη της εντολής, οι βουλευτές δικαιούνται µεταβατικής αποζηµιώσεως που 
ανέρχεται στο ύψος της κατά το άρθρο 11 αποζηµιώσεως. 

2. Το δικαίωµα αυτό αντιστοιχεί σε ένα µήνα για κάθε έτος ασκήσεως της εντολής και 
χορηγείται κατ’ ελάχιστον επί έξι και κατά µέγιστον επί 24 µήνες. 

3. ∆ικαίωµα µεταβατικής αποζηµιώσεως δεν συντρέχει σε περίπτωση ανάληψης εντολής σε 
άλλο κοινοβούλιο ή δηµοσίου αξιώµατος. 

4. Σε περίπτωση θανάτου, η µεταβατική αποζηµίωση καταβάλλεται για τελευταία φορά το 
µήνα, κατά τον οποίο απεβίωσε ο πρώην βουλευτής. 
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5. Tο άρθρο 13 εφαρµόζεται κατ’ αναλογία. 

Άρθρο 15 

1. Μόλις συµπληρώσουν το 63ό έτος, οι πρώην βουλευτές δικαιούνται συντάξεως. 

2. Το ύψος της συντάξεως αντιστοιχεί σε 3,5% της κατά το άρθρο 11 αποζηµιώσεως για 
κάθε πλήρες έτος ασκήσεως της εντολής, προσαυξανοµένου για κάθε περαιτέρω πλήρη 
µήνα κατά το ένα δωδέκατο, δεν δύναται όµως να υπερβαίνει το 70% της αποζηµιώσεως. 

3. Το δικαίωµα συντάξεως υφίσταται ανεξαρτήτως άλλης συντάξεως. 

4. Τα άρθρα 12 και 13 εφαρµόζονται κατ’ αναλογία. 

Άρθρο 16 

1. Σε περίπτωση αναπηρίας, η οποία προέκυψε κατά τη διάρκεια της εντολής, οι βουλευτές 
δικαιούνται συντάξεως. 

2. Το άρθρο 15, παράγραφος 2, εφαρµόζεται κατ’ αναλογία. Το ύψος της συντάξεως 
ανέρχεται, ωστόσο, τουλάχιστον στο 35% της κατά το άρθρο 11 αποζηµιώσεως. 

3. Η δικαίωµα συντάξεως γεννάται µε την παύση της εντολής. 

4. Τα άρθρα 6, παράγραφος 4,  12 και 13 εφαρµόζονται κατ’ αναλογία. 

Άρθρο 17 

Εφόσον πρώην βουλευτής δικαιούται συγχρόνως µεταβατικής αποζηµιώσεως κατά το άρθρο 
14 και συντάξεως κατά τα άρθρα 15 ή 16, αποφασίζει ο ίδιος για το ποιά ρύθµιση θα 
εφαρµοστεί. 

Άρθρο 18 

1. Σε περίπτωση θανάτου βουλευτού, ο οποίος αποβιώνει κατά τη διάρκεια της εντολής, ή 
πρώην βουλευτού, ο οποίος κατά τη στιγµή του θανάτου του δικαιούτο συντάξεως κατά 
τα άρθρα 15 ή 16, δικαιούνται συντάξεως ο σύζυγος και τα συντηρούµενα τέκνα. 

2. Το συνολικό ποσό της συντάξεως δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό της συντάξεως, 
την οποία θα δικαιούτο ο βουλευτής κατά το τέλος της κοινοβουλευτικής περιόδου ή την 
οποία δικαιούτο ο πρώην βουλευτής. 

3. Ο επιζών σύζυγος λαµβάνει το 60% του κατά την παράγραφο 2 ποσού, τουλάχιστον 
όµως το 30% της βουλευτικής αποζηµιώσεως. Το δικαίωµα επί της συντάξεως 
εξακολουθεί να υφίσταται σε περίπτωση τέλεσης νέου γάµου. 

4. Το συντηρούµενο τέκνο λαµβάνει 20% του ποσού αυτού. 

5. Εφόσον απαιτείται, το ανώτατο ποσό της καταβαλλοµένης συντάξεως κατανέµεται 
µεταξύ του συζύγου και των τέκνων, κατ' αναλογία των ποσοστών που προβλέπουν οι 
παράγραφοι 3 και 4. 
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6. Η σύνταξη καταβάλλεται από την πρώτη ηµέρα του µηνός που έπεται του θανάτου. 

7. Σε περίπτωση θανάτου του συζύγου, το δικαίωµα αυτό παύει να υφίσταται στο τέλος του 
µηνός κατά τη διάρκεια του οποίου επήλθε ο θάνατος. 

8. Το δικαίωµα του τέκνου παύει να υφίσταται στο τέλος του µηνός, κατά τον οποίο 
συµπληρώνει το 21ο έτος της ηλικίας του. Εξακολουθεί όµως να υφίσταται κατά τη 
διάρκεια των σπουδών ή της επαγγελµατικής κατάρτισης, κατ' ανώτατο όριο όµως έως το 
τέλος του µηνός κατά το οποίο συµπληρώνει το 25ο έτος της ηλικίας του. Το δικαίωµα 
παραµένει ισχυρό, εφόσον το τέκνο λόγω ασθενείας ή αναπηρίας δεν είναι σε θέση να 
εξασφαλίσει τη συντήρησή του. 

9. Σύντροφοι επίσηµα αναγνωρισµένων από τα κράτη µέλη σχέσεων συµβίωσης 
εξοµοιούνται µε συζύγους. 

10. Τα άρθρα 6, παράγραφος 4, και 13 εφαρµόζονται κατ’ αναλογία. 

Άρθρο 19 

1. Για τη χρηµατοδότηση των συντάξεων και των συντάξεων επιζώντων δηµιουργείται 
ταµείο που σχηµατίζει αποθεµατικά για τις συντάξεις. 

2. Τα αποθεµατικά σχηµατίζονται από µηνιαίες πληρωµές του Κοινοβουλίου κατά τα δύο 
τρίτα και των βουλευτών κατά το ένα τρίτο, καθώς και τους εξ αυτών τόκους. 

3. Το ύψος των αναγκαίων εισφορών καθορίζεται ετησίως από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

4. Οι κατά την παράγραφο 2 εισφορές δεν υπόκεινται σε φόρο. 

5. Ο έλεγχος των λογαριασµών πραγµατοποιείται από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Άρθρο 20 

1. Οι βουλευτές και οι πρώην βουλευτές οι οποίοι εισπράττουν σύνταξη, καθώς και οι 
συντηρούµενοι από τον ασφαλισµένο επιζώντες δικαιούνται επιστροφής των δαπανών 
που οφείλονται σε ασθένεια, εγκυµοσύνη ή τη γέννηση τέκνου. 

2. Για την κάλυψη των δαπανών ιδρύεται ταµείο, στη χρηµατοδότηση του οποίου 
συµµετέχουν και οι πρώην βουλευτές. 

3. Τα άρθρα 6, παράγραφος 4, και 19 εφαρµόζονται κατ’ αναλογία. 

Άρθρο 21 

1. Οι βουλευτές δικαιούνται ασφαλιστικής προστασίας για την κάλυψη των κινδύνων που 
συνδέονται µε την άσκηση της εντολής. 

2. Το άρθρο 6, παράγραφος 4, εφαρµόζεται κατ’ αναλογία. 

Άρθρο 22 
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1. Οι βουλευτές δικαιούνται αποδόσεως των δαπανών που προκύπτουν από την άσκηση της 
εντολής τους. 

2. Το Κοινοβούλιο ορίζει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η απόδοση µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί µε κατ' αποκοπήν ποσό. 

3. Τα άρθρα 6, παράγραφος 4, και 10, παράγραφος 3, εφαρµόζονται κατ’ αναλογία. 

Άρθρο 23 

1. Οι βουλευτές έχουν αξίωση υποστήριξης από προσωπικούς συνεργάτες οι οποίοι 
επιλέγονται ελεύθερα από αυτούς. 

2. Το άρθρο 6, παράγραφος 4, εφαρµόζεται κατ’ αναλογία. 

Άρθρο 24 

1. Oι βουλευτές δικαιούνται να  χρησιµοποιούν τις εγκαταστάσεις γραφείου και 
επικοινωνιών καθώς και τα υπηρεσιακά οχήµατα του Κοινοβουλίου. 

2. Το άρθρο 6, παράγραφος 4, εφαρµόζεται κατ’ αναλογία. 

Άρθρο 25 

Όλες οι πληρωµές διενεργούνται από τον προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από το 
ταµείο που πρόκειται να συσταθεί κατά τα άρθρα 19 και 20. 

Άρθρο 26 

Οι κατά τα άρθρα 19 και 20 παροχές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν υπόκεινται σε 
φορολόγηση. 

Άρθρο 27 

Αποφάσεις για την εφαρµογή του παρόντος Καθεστώτος δηµοσιεύονται στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά L. 

B. Μεταβατικές διατάξεις 
Άρθρο 28 

1. Οι βουλευτές, οι οποίοι µετείχαν ήδη στο Κοινοβούλιο κατά την έναρξη της 
κοινοβουλευτικής περιόδου στην οποία τίθεται σε ισχύ το Καθεστώς και οι οποίοι 
επανεξελέγησαν, δύνανται, όσον αφορά την αποζηµίωση, τη µεταβατική αποζηµίωση, τη 
σύνταξη και τη σύνταξη επιζώντων, να επιλέξουν για τη συνολική διάρκεια της εντολής 
τους το έως τώρα εθνικό σύστηµα. 

2.  Οι πληρωµές αυτές καταβάλλονται από τον προϋπολογισµό του κράτους µέλους και 
φορολογούνται αποκλειστικά κατά το εθνικό σύστηµα. 

3.  Οι βουλευτές δεν καταβάλλουν εισφορά στο ταµείο του άρθρου 19. 

Άρθρο 29 
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1. Οι βουλευτές οι οποίοι, κατά το άρθρο 28, παράγραφος 1, επιθυµούν να παραµείνουν στο 
υφιστάµενο εθνικό σύστηµα, κοινοποιούν εγγράφως την απόφαση αυτή στον Πρόεδρο 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εντός 30 ηµερών από την θέση σε ισχύ του παρόντος 
Καθεστώτος. 

2. Η σχετική απόφαση είναι οριστική και αµετάκλητη. 

3. Εφόσον η κοινοποίηση αυτή δεν πραγµατοποιηθεί εµπροθέσµως, ισχύουν οι διατάξεις 
του παρόντος Καθεστώτος. 

Άρθρο 30 

1. Το προαιρετικό Ταµείο Συντάξεων που συνέστησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
εξακολουθεί να λειτουργεί µετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος Καθεστώτος, για τους 
βουλευτές, ή πρώην βουλευτές, οι οποίοι απέκτησαν ήδη στο ταµείο αυτό δικαιώµατα ή 
προσδοκίες δικαιώµατος ή οι οποίοι, κατά το άρθρο 28, παράγραφος 1, επιλέγουν το 
υφιστάµενο εθνικό σύστηµα. 

2. Τα κτηθέντα δικαιώµατα και προσδοεκίες δικαιώµατος διατηρούνται πλήρως. 

3. Οι εισφορές στο ταµείο αυτό δεν υπόκεινται σε φορολόγηση. 

4. Βουλευτές που καταβάλλουν εισφορές στο ταµείο συντάξεων του άρθρου 19, δεν 
δύνανται να αποκτήσουν πλέον νέα δικαιώµατα ή προσδοκίες δικαιώµατος στο 
προαιρετικό Ταµείο Συντάξεων. 

5. Το Ταµείο δεν καλύπτει τους βουλευτές, οι οποίοι κατά τη χρονική στιγµή της θέσεως σε 
ισχύ του παρόντος Καθεστώτος εκλέγονται για πρώτη φορά στο Κοινοβούλιο. 

6. Τα άρθρα 10, παράγραφος 3, 13 και 15, παράγραφος 3, εφαρµόζονται κατ’ αναλογία. 

Άρθρο 31 

1. ∆ιατηρείται πλήρως το δικαίωµα συντάξεως το οποίο απέκτησε βουλευτής, δυνάµει των 
εθνικών διατάξεων, κατά τη στιγµή της θέσης σε ισχύ του παρόντος Καθεστώτος. 

2. Ο χρόνος της άσκησης της εντολής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή σε εθνικό 
κοινοβούλιο, ο οποίος, σύµφωνα µε τις εθνικές διατάξεις, δεν δηµιουργεί δικαίωµα 
συντάξεως, λαµβάνεται υπόψη κατά τον βάσει του παρόντος Καθεστώτος υπολογισµό 
της συντάξεως. 

Άρθρο 32 

1. Κατά τη διάρκεια µεταβατικής περιόδου, κάθε νέο κράτος µέλος δύναται, για τους 
βουλευτές που εκλέγονται σε αυτό, να εγκρίνει ρυθµίσεις κατά παρέκκλιση των 
διατάξεων του παρόντος καθεστώτος σε θέµατα αποζηµίωσης, µεταβατικής 
αποζηµίωσης, σύνταξης γήρατος και σύνταξης επιζώντων. 

2. Με τις ρυθµίσεις αυτές, οι βουλευτές τίθενται τουλάχιστον σε ισότιµη θέση µε τους 
βουλευτές των αντιστοίχων εθνικών κοινοβουλίων. 

3. Οι πληρωµές βαρύνουν τον προϋπολογισµό του εκάστοτε κράτους µέλους. 



 

12\ 27/05/2003       Εισηγητής: Willi Rothley - A5-0193/2003 

4. Η µεταβατική περίοδος αρχίζει κατά την ηµεροµηνία θέσεως σε ισχύ της συνθήκης 
προσχώρησης και ολοκληρώνεται το αργότερο µε το πέρας της δεύτερης πλήρους 
κοινοβουλευτικής περιόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µετά την ηµεροµηνία αυτή. 

5. Οι εν λόγω ρυθµίσεις δεν θίγουν τα δικαιώµατα των οποίων απολαύουν οι βουλευτές 
βάσει των άρθρων 20 έως 24 του παρόντος καθεστώτος. 

Γ. Θέση σε ισχύ 
Άρθρο 33 

1. Το παρόν Καθεστώς τίθεται σε ισχύ κατόπιν εγκρίσεως του Συµβουλίου και ταυτοχρόνως 
µε τις τροποποιήσεις των Συνθηκών που αποφασίζονται βάσει των εργασιών της 
Ευρωπαϊκής Συνέλευσης. 

2. Το παρόν Καθεστώς υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
κατόπιν της εγκρίσεως του Συµβουλίου και δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά L. 
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