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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.12.2016 A8-0344/298 

Τροπολογία  298 

Gerolf Annemans 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

2016/2114(REG) 

 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Κεφάλαιο 2 - άρθρο 15 - παράγραφος 2 

 
Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

2. Κατά την εκλογή του Προέδρου, 

των Αντιπροέδρων και των Κοσμητόρων, 

πρέπει να επιδιώκεται συνολικά η δίκαιη 

εκπροσώπηση των κρατών μελών καθώς 

και των πολιτικών τάσεων. 

2. Κατά την εκλογή του Προέδρου, 

των Αντιπροέδρων και των Κοσμητόρων, 

πρέπει να επιδιώκεται συνολικά η δίκαιη 

εκπροσώπηση των κρατών μελών, των 

πολιτικών ομάδων καθώς και των 

πολιτικών τάσεων. 

Or. de 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.12.2016 A8-0344/299 

Τροπολογία  299 

Gerolf Annemans 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

2016/2114(REG) 

 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Κεφάλαιο 2 – άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 
Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Ακολούθως εκλέγονται οι Αντιπρόεδροι, 

με ένα μόνο ψηφοδέλτιο. Εκλέγονται με 

την πρώτη ψηφοφορία, έως τον αριθμό των 

δεκατεσσάρων και κατά τη σειρά των 

ψήφων που έλαβαν, οι υποψήφιοι που 

έχουν συγκεντρώσει την απόλυτη 

πλειοψηφία των ψηφισάντων. Αν ο 

αριθμός των εκλεγέντων Αντιπροέδρων 

είναι μικρότερος από τον αριθμό των προς 

πλήρωση εδρών, διεξάγεται και δεύτερη 

ψηφοφορία, με τους ίδιους όρους, για να 

πληρωθούν οι υπόλοιπες έδρες. Αν 

απαιτηθεί και τρίτη ψηφοφορία, τότε αρκεί 

η σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση 

ισοψηφίας, εκλεγέντες θεωρούνται οι 

πρεσβύτεροι από τους υποψηφίους. 

Ακολούθως εκλέγονται οι Αντιπρόεδροι, 

με ένα μόνο ψηφοδέλτιο. Οι υποψήφιοι 

ορίζονται από τις πολιτικές ομάδες 

σύμφωνα με τη μέθοδο D’Hondt. 
Εκλέγονται με την πρώτη ψηφοφορία, έως 

τον αριθμό των δεκατεσσάρων και κατά τη 

σειρά των ψήφων που έλαβαν, οι 

υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει την 

απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων. Αν 

ο αριθμός των εκλεγέντων Αντιπροέδρων 

είναι μικρότερος από τον αριθμό των προς 

πλήρωση εδρών, διεξάγεται και δεύτερη 

ψηφοφορία, με τους ίδιους όρους, για να 

πληρωθούν οι υπόλοιπες έδρες. Αν 

απαιτηθεί και τρίτη ψηφοφορία, τότε αρκεί 

η σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση 

ισοψηφίας, εκλεγέντες θεωρούνται οι 

πρεσβύτεροι από τους υποψηφίους. 

Or. de 



 

AM\1112118EL.docx  PE596.594v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.12.2016 A8-0344/300 

Τροπολογία  300 

Gerolf Annemans 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

2016/2114(REG) 

 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Κεφάλαιο 3 – άρθρο 26 – παράγραφος 2 

 
Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

2. Ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου 

προσκαλεί έναν από τους μη 

εγγεγραμμένους βουλευτές να 

συμμετάσχει στις συνεδριάσεις της 

Διάσκεψης των Προέδρων χωρίς δικαίωμα 

ψήφου. 

2. Ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου 

προσκαλεί έναν από τους μη 

εγγεγραμμένους βουλευτές, ο οποίος 

επιλέγεται μεταξύ αυτών με συναίνεση ή 

κατά πλειοψηφία, να συμμετάσχει στις 

συνεδριάσεις της Διάσκεψης των 

Προέδρων χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

Or. de 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.12.2016 A8-0344/301 

Τροπολογία  301 

Gerolf Annemans 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

2016/2114(REG) 

 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Κεφάλαιο 5 – άρθρο 133 – παράγραφος 3 – στοιχείο α (νέο) 

 
Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (α) Ουδείς βουλευτής επιτρέπεται να 

υποβάλει άνω των πέντε προτάσεων 

ψηφίσματος ανά μήνα. 

Or. de 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.12.2016 A8-0344/302 

Τροπολογία  302 

Gerolf Annemans 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

2016/2114(REG) 

 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Κεφάλαιο 2- άρθρο 153 α (νέο) 

 
Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 Άρθρο 153 α 

 Συζήτηση σχετικά με επίκαιρα θέματα 

μετά από αίτηση πολιτικής ομάδας 

 1. Σε κάθε περίοδο συνόδου, το σχέδιο 

ημερήσιας διάταξης προβλέπει ένα ή δύο 

χρονικά διαστήματα, η ελάχιστη διάρκεια 

του καθενός από τα οποία είναι 60 λεπτά, 

για συζήτηση σχετικά με επίκαιρα θέματα 

μείζονος ενδιαφέροντος για την πολιτική 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 2. Κάθε πολιτική ομάδα έχει δικαίωμα να 

προτείνει επίκαιρο θέμα της επιλογής της 

για τουλάχιστον μία τέτοια συζήτηση ανά 

έτος. Η Διάσκεψη των Προέδρων 

διασφαλίζει τη δίκαιη κατανομή του 

δικαιώματος αυτού μεταξύ των 

πολιτικών ομάδων κατά τη διάρκεια 

κυλιόμενης περιόδου ενός έτους. 
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 3. Οι πολιτικές ομάδες κοινοποιούν στον 

Πρόεδρο γραπτώς πριν από την 

επεξεργασία του τελικού σχεδίου τη 

ημερήσιας διάταξης μέσω της Διάσκεψης 

των Προέδρων το επίκαιρο θέμα της 

επιλογής τους. Τηρείται πλήρως το άρθρο 

38 παράγραφος 1 που αφορά τα 

δικαιώματα, τις ελευθερίες και τις αρχές 

που αναγνωρίζονται στο άρθρο 6 της 

Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

τις αξίες που κατοχυρώνονται στο άρθρο 

2 αυτής. 

 4. Η Διάσκεψη των Προέδρων καθορίζει 

το χρόνο διεξαγωγής της συζήτησης 

αυτής. 

 5. Η έναρξη της συζήτησης 

πραγματοποιείται από εκπρόσωπο της 

πολιτικής ομάδας που πρότεινε το θέμα. 

Εν συνεχεία, κατανέμεται ο χρόνος 

αγόρευσης, σύμφωνα με το άρθρο 162 

παράγραφοι 4 και 5. 

Or. de 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.12.2016 A8-0344/303 

Τροπολογία  303 

Gerolf Annemans 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

2016/2114(REG) 

 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Κεφάλαιο 1 – άρθρο 199 – παράγραφος 1 α (νέο) 

 
Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 1 α. Στην αρχή κάθε έτους 

διασφαλίζεται η δίκαιη και αναλογική 

σύνθεση των επιτροπών βάσει της 

δύναμης των πολιτικών ομάδων στην 

Ολομέλεια. 

Or. de 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.12.2016 A8-0344/304 

Τροπολογία  304 

Gerolf Annemans 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

2016/2114(REG) 

 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Κεφάλαιο 1 – άρθρο 204 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 
Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Κατά την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής 

που ακολουθεί την εκλογή των μελών των 

επιτροπών, σύμφωνα με το άρθρο 199, η 

επιτροπή εκλέγει έναν πρόεδρο και με 

χωριστές ψηφοφορίες αντιπροέδρους που 

αποτελούν το προεδρείο της επιτροπής. Ο 

αριθμός των εκλεγομένων αντιπροέδρων 

καθορίζεται από το Κοινοβούλιο κατόπιν 

προτάσεως της Διάσκεψης των Προέδρων. 

Κατά την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής 

που ακολουθεί την εκλογή των μελών των 

επιτροπών, σύμφωνα με το άρθρο 199, η 

επιτροπή εκλέγει έναν πρόεδρο και με 

χωριστές ψηφοφορίες αντιπροέδρους που 

αποτελούν το προεδρείο της επιτροπής. Ο 

αριθμός των εκλεγομένων αντιπροέδρων 

καθορίζεται από το Κοινοβούλιο κατόπιν 

προτάσεως της Διάσκεψης των Προέδρων. 

Οι υποψήφιοι πρόεδροι και αντιπρόεδροι 

ορίζονται από τις πολιτικές ομάδες 

σύμφωνα με τη μέθοδο D’Hondt. 

Or. de 

 

 


