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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

8.12.2016 A8-0344/305 

Τροπολογία  305 

Rainer Wieland, György Schöpflin 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου 

2016/2114(REG) 

 

Κανονισμός 

Κεφάλαιο II – άρθρο 73 α (νέο) 

 
Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 Άρθρο 73α  

 Άρθρο 73δ 

 Διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων 

 1. Της διαπραγματευτικής ομάδας του 

Κοινοβουλίου ηγείται ο εισηγητής και 

προεδρεύει ο πρόεδρος της αρμόδιας 

επιτροπής ή ένας αντιπρόεδρος που 

ορίζεται από τον πρόεδρο. Περιλαμβάνει 

τουλάχιστον τους σκιώδεις εισηγητές από 

κάθε πολιτική ομάδα που επιθυμεί να 

συμμετάσχει. 

 2. Κάθε έγγραφο που προορίζεται να 

συζητηθεί στο πλαίσιο συνεδρίασης με το 

Συμβούλιο και την Επιτροπή («τριμερής 

διάλογος») διανέμεται στη 

διαπραγματευτική ομάδα τουλάχιστον 48 

ώρες, ή σε επείγουσες περιπτώσεις 

τουλάχιστον 24 ώρες, πριν από τον εν 

λόγω τριμερή διάλογο. 

 3. Μετά από κάθε τριμερή διάλογο, ο 

πρόεδρος της διαπραγματευτικής ομάδας 

και ο εισηγητής, εκ μέρους της 

διαπραγματευτικής ομάδας, υποβάλλουν 

αναφορά στην επόμενη συνεδρίαση της 

αρμόδιας επιτροπής. 

 Όταν είναι ανέφικτη η έγκαιρη σύγκληση 

συνεδρίασης της επιτροπής, ο πρόεδρος 

της διαπραγματευτικής ομάδας και ο 

εισηγητής, εκ μέρους της 

διαπραγματευτικής ομάδας, υποβάλλουν 
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αναφορά στην επόμενη συνεδρίαση των 

συντονιστών της επιτροπής. 

 4. Εάν οι διαπραγματεύσεις καταλήξουν 

σε προσωρινή συμφωνία, η αρμόδια 

επιτροπή ενημερώνεται χωρίς 

καθυστέρηση. Τα έγγραφα που 

αντικατοπτρίζουν την έκβαση του 

καταληκτικού τριμερούς διαλόγου 

τίθενται στη διάθεση της επιτροπής και 

δημοσιοποιούνται. Η προσωρινή 

συμφωνία υποβάλλεται στην αρμόδια επί 

της ουσίας επιτροπή, η οποία αποφασίζει 

μετά από μία και μοναδική ψηφοφορία με 

πλειοψηφία επί των ψηφισάντων. Αν 

εγκριθεί, κατατίθεται στο Κοινοβούλιο 

προς εξέταση και παρουσιάζεται κατά 

τέτοιον τρόπο, ώστε να δηλώνονται 

σαφώς οι τροποποιήσεις στο σχέδιο 

νομοθετικής πράξης. 

 5. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των 

ενδιαφερομένων επιτροπών, σύμφωνα με 

τα άρθρα 54 και 55, οι λεπτομερείς όροι 

για την έναρξη διαπραγματεύσεων και τη 

διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων αυτών 

καθορίζονται από τον πρόεδρο της 

Διάσκεψης των Προέδρων των 

Επιτροπών σύμφωνα με τις αρχές που 

ορίζονται στα ανωτέρω άρθρα του 

Κανονισμού. 

Or. en 
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8.12.2016 A8-0344/306 

Τροπολογία  306 

Rainer Wieland, György Schöpflin 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου 

2016/2114(REG) 

 

Κανονισμός 

Κεφάλαιο 1 – άρθρο 117 – παράγραφος 2 

 
Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλείται να 

συμμετάσχει στη συζήτηση. 
Σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 7 

της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, το Κοινοβούλιο εκλέγει τον 

Πρόεδρο της Επιτροπής με την 

πλειοψηφία των μελών που το 

απαρτίζουν. 

Η ψηφοφορία είναι μυστική. Η ψηφοφορία είναι μυστική. 

Or. en 
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8.12.2016 A8-0344/307 

Τροπολογία  307 

Rainer Wieland, György Schöpflin 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου 

2016/2114(REG) 

 

Κανονισμός 

Κεφάλαιο 1 – άρθρο 198 – παράγραφος 3 

 
Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

3. Η αίτηση για τη σύσταση 

εξεταστικής επιτροπής θα πρέπει να 

προσδιορίζει το αντικείμενο της έρευνας 

και να περιλαμβάνει λεπτομερή 

αιτιολογική έκθεση που να την 

υποστηρίζει. Το Κοινοβούλιο, μετά από 

πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων, 

αποφασίζει σχετικά με τη σύσταση της 

επιτροπής και, αν αποφασίσει τη σύστασή 

της, σχετικά με τη σύνθεσή της, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 199. 

3. Η αίτηση για τη σύσταση 

εξεταστικής επιτροπής θα πρέπει να 

προσδιορίζει το αντικείμενο της έρευνας 

και να περιλαμβάνει λεπτομερή 

αιτιολογική έκθεση που να την 

υποστηρίζει. Το Κοινοβούλιο, μετά από 

πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων, 

αποφασίζει σχετικά με τη σύσταση της 

επιτροπής και, αν αποφασίσει τη σύστασή 

της, σχετικά με τον αριθμό των μελών 

της. 

Or. en 
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8.12.2016 A8-0344/308 

Τροπολογία  308 

Rainer Wieland, György Schöpflin 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου 

2016/2114(REG) 

 

Κανονισμός 

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

 
Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 α) 1α. Η σύνθεση των επιτροπών 

αντικατοπτρίζει στο μέτρο του δυνατού 

τη σύνθεση του Κοινοβουλίου. Οι έδρες 

των επιτροπών κατανέμονται μεταξύ των 

πολιτικών ομάδων είτε βάσει του 

εγγύτερου ακέραιου αριθμού που 

υπερβαίνει τον αναλογικό υπολογισμό είτε 

βάσει του εγγύτερου ακέραιου αριθμού 

που υπολείπεται του αναλογικού αυτού 

υπολογισμού. 

 Σε περίπτωση που οι πολιτικές ομάδες 

αδυνατούν να συμφωνήσουν σχετικά με 

την αναλογική εκπροσώπησή τους εντός 

μίας ή περισσοτέρων επιτροπών, η 

απόφαση λαμβάνεται από τη Διάσκεψη 

των Προέδρων. 

 1β. Εάν πολιτική ομάδα αποφασίσει να 

μην λάβει έδρες σε μία επιτροπή ή εάν 

δεν ορίσει τα μέλη της εντός της 

προθεσμίας που ορίζει η Διάσκεψη των 

Προέδρων, οι έδρες αυτές παραμένουν 

κενές. Η ανταλλαγή εδρών μεταξύ των 

πολιτικών ομάδων δεν επιτρέπεται. 

 1γ. Σε περίπτωση που η αλλαγή πολιτικής 

ομάδας εκ μέρους βουλευτή διαταράσσει 

την αναλογική κατανομή των εδρών της 

επιτροπής, όπως ορίζεται στην 

παράγραφο 1α, και δεν υπάρχει συμφωνία 

μεταξύ των πολιτικών ομάδων 

προκειμένου να διασφαλιστεί η 

συμμόρφωση με τις αρχές που 
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καθορίζονται σε αυτήν, η Διάσκεψη των 

Προέδρων λαμβάνει τις αναγκαίες 

αποφάσεις. 

 1δ. Οποιαδήποτε μεταβολή αποφασίζεται 

στους διορισμούς εκ μέρους των 

πολιτικών ομάδων ή των μη 

εγγεγραμμένων βουλευτών 

γνωστοποιείται στον Πρόεδρο, ο οποίος 

στη συνέχεια την ανακοινώνει στο 

Κοινοβούλιο το αργότερο κατά την 

έναρξη της επόμενης συνεδρίασης. Οι εν 

λόγω αποφάσεις αρχίζουν να ισχύουν από 

την ημέρα της ανακοίνωσης. 

 1ε. Οι πολιτικές ομάδες και οι μη 

εγγεγραμμένοι βουλευτές μπορούν να 

ορίσουν για κάθε επιτροπή αναπληρωτές 

των οποίων ο αριθμός δεν υπερβαίνει τον 

αριθμό των τακτικών μελών που 

δικαιούνται να διορίσουν στην επιτροπή η 

εκάστοτε πολιτική ομάδα ή οι μη 

εγγεγραμμένοι βουλευτές. Ο Πρόεδρος 

του Κοινοβουλίου πρέπει να έχει 

ενημερωθεί σχετικά. Οι αναπληρωτές 

αυτοί δικαιούνται να συμμετέχουν στις 

συνεδριάσεις της επιτροπής, να 

λαμβάνουν το λόγο και, σε περίπτωση 

απουσίας του τακτικού μέλους, να 

συμμετέχουν στις ψηφοφορίες. 

 1στ. Σε περίπτωση που ένα τακτικό μέλος 

απουσιάζει και οι αναπληρωτές είτε δεν 

έχουν διοριστεί είτε απουσιάζουν, το 

τακτικό μέλος μπορεί να αναπληρωθεί 

στις συνεδριάσεις από άλλον βουλευτή 

της ίδιας πολιτικής ομάδας ή, αν το 

μέλος είναι μη εγγεγραμμένος βουλευτής, 

από άλλον μη εγγεγραμμένο βουλευτή, με 

δικαίωμα συμμετοχής στις ψηφοφορίες. 

Ο πρόεδρος της επιτροπής ενημερώνεται 

σχετικά το αργότερο κατά την έναρξη της 

ψηφοφορίας. 

 Η προηγουμένη γνωστοποίηση που 

προβλέπει η παράγραφος 1στ τελευταία 

περίοδος, πρέπει να γίνει πριν από το 

πέρας της συζήτησης ή πριν από την 

έναρξη της ψηφοφορίας επί του σημείου 

ή επί των σημείων για τα οποία το 



 

AM\1112158EL.docx  PE596.594v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

τακτικό μέλος αναπληρώνεται. 

 Σύμφωνα με το παρόν άρθρο: 

 η ιδιότητα του τακτικού ή 

αναπληρωματικού μέλους επιτροπής 

απορρέει αποκλειστικά από τη συμμετοχή 

σε συγκεκριμένη πολιτική ομάδα· 

 όταν ο αριθμός των τακτικών μελών που 

διαθέτει πολιτική ομάδα σε μία επιτροπή 

μεταβάλλεται, ο ανώτατος αριθμός των 

μονίμων αναπληρωματικών μελών που 

μπορεί να διορίσει στην επιτροπή αυτή 

μεταβάλλεται αναλόγως· 

 όταν μέλος αλλάζει πολιτική ομάδα, δεν 

μπορεί να διατηρήσει την ιδιότητα του 

τακτικού ή αναπληρωματικού μέλους 

επιτροπής που κατείχε ως μέλος της 

αρχικής του ομάδας· 

 σε καμία περίπτωση μέλος της επιτροπής 

δεν μπορεί να είναι αναπληρωτής 

συναδέλφου που ανήκει σε άλλη πολιτική 

ομάδα. 

 ( Οι δύο τελευταίες μη αριθμημένες 

παράγραφοι του άρθρου που 

προστίθενται έχουν ερμηνευτικό 

χαρακτήρα). 

Or. en 
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8.12.2016 A8-0344/309 

Τροπολογία  309 

Rainer Wieland, György Schöpflin 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου 

2016/2114(REG) 

 

Κανονισμός 

Κεφάλαιο 3 – άρθρο 212 – παράγραφος 2 

 
Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

2. Η εκλογή των μελών των 

αντιπροσωπειών γίνεται μετά από 

υποβολή υποψηφιοτήτων στη Διάσκεψη 

των Προέδρων εκ μέρους των πολιτικών 

ομάδων και των μη εγγεγραμμένων 

βουλευτών. Η Διάσκεψη των Προέδρων 

υποβάλλει στο Κοινοβούλιο προτάσεις 

ώστε να εξασφαλίζεται, κατά το δυνατόν, 

η δίκαιη εκπροσώπηση των κρατών 

μελών και των πολιτικών τάσεων. 

Εφαρμόζεται το άρθρο 199 παράγραφοι 2, 

3, 5 και 6. 

2. Οι πολιτικές ομάδες μεριμνούν 

ώστε να εξασφαλίζεται, κατά το δυνατόν, 

η δίκαιη εκπροσώπηση των κρατών 

μελών, των πολιτικών τάσεων και των 

φύλων. Δεν επιτρέπεται ο αριθμός των 

μελών της αντιπροσωπείας που έχουν την 

ίδια ιθαγένεια να υπερβαίνει το ένα τρίτο 

των μελών αυτής. Το άρθρο 1959 

παράγραφοι (1δ), (1ε) και (1στ) 

εφαρμόζεται κατ’ αναλογίαν. 

Or. en 
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8.12.2016 A8-0344/310 

Τροπολογία  310 

Manfred Weber 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου 

2016/2114(REG) 

 

Κανονισμός 

Κεφάλαιο 54 – άρθρο 32 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 
Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

  

Or. en 



 

AM\1112158EL.docx  PE596.594v01-00 
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8.12.2016 A8-0344/311 

Τροπολογία  311 

Manfred Weber 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου 

2016/2114(REG) 

 

Κανονισμός 

Κεφάλαιο 4 – άρθρο 32 – παράγραφος 3 – γραμμή 1 – ερμηνεία 

 
Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

  

Or. en 

 


