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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.12.2016 A8-0344/353 

Τροπολογία  353 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου 

2016/2114(REG) 

 

Εσωτερικός κανονισμός 

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. 

Η εκλογή των προέδρων και των 

αντιπροέδρων των επιτροπών πρέπει να 

είναι σύμφωνη με την μέθοδο D'Hondt 

που αναφέρεται στο άρθρο 21 α. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.12.2016 A8-0344/354 

Τροπολογία  354 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου 

2016/2114(REG) 

 

Εσωτερικός κανονισμός 

Κεφάλαιο 1 – άρθρο 204 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

 
Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Σε αντίθετη περίπτωση ή μετά από 

αίτηση του ενός έκτου των μελών της 

επιτροπής, η εκλογή γίνεται με μυστική 

ψηφοφορία. 

διαγράφεται 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.12.2016 A8-0344/355 

Τροπολογία  355 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου 

2016/2114(REG) 

 

Εσωτερικός κανονισμός 

Κεφάλαιο 1 – άρθρο 204 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 
Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 2 α. Ο πρόεδρος διευθύνει τις 

δραστηριότητες της επιτροπής και 

διασφαλίζει την ομαλή διεξαγωγή των 

εργασιών. Ο πρόεδρος εγγυάται τα 

δικαιώματα των βουλευτών και ιδίως 

αυτών που ανήκουν σε μειονότητες. Ο 

πρόεδρος και οι αντιπρόεδροι έχουν, κατ’ 

αναλογία, τα ίδια καθήκοντα με εκείνα 

που προβλέπονται στα άρθρα 22 και 23 

για τον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.12.2016 A8-0344/356 

Τροπολογία  356 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου 

2016/2114(REG) 

 

Εσωτερικός κανονισμός 

Κεφάλαιο 2 – άρθρο 207 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 Τα πρακτικά δημοσιεύονται επίσης το 

συντομότερο δυνατόν στον ιστότοπο του 

Κοινοβουλίου. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.12.2016 A8-0344/357 

Τροπολογία  357 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου 

2016/2114(REG) 

 

Εσωτερικός κανονισμός 

Παράρτημα I – άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο) 

 
Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 β α) αποφεύγουν να κατέχουν, κατά τη 

διάρκεια της θητείας, οιεσδήποτε 

μετοχές, αξιώματα ή θέσεις και δεν 

ασκούν καμία έμμισθη ή άμισθη εργασία, 

συμπεριλαμβανομένων καθηκόντων 

καταπιστευματοδόχου, που θα 

μπορούσαν να οδηγήσουν σε δυνητική ή 

πραγματική σύγκρουση συμφερόντων· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.12.2016 A8-0344/358 

Τροπολογία  358 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου 

2016/2114(REG) 

 

Εσωτερικός κανονισμός 

Παράρτημα I – άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β β (νέο) 

 
Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 β β) αποφεύγουν να δέχονται 

οιαδήποτε οικονομική υποστήριξη, σε 

προσωπικό ή σε υλικούς πόρους, που 

έρχεται να προστεθεί στα παρεχόμενα 

από το Κοινοβούλιο μέσα και που 

χορηγείται στο βουλευτή στο πλαίσιο των 

πολιτικών του δραστηριοτήτων από 

τρίτους, 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.12.2016 A8-0344/359 

Τροπολογία  359 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου 

2016/2114(REG) 

 

Εσωτερικός κανονισμός 

Παράρτημα I – άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β γ (νέο) 

 
Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 β γ) αντιμετωπίζουν με προορατικό 

και ουσιαστικό τρόπο και, εφόσον είναι 

δυνατόν, προλαμβάνουν πάσης φύσεως 

συγκρούσεις συμφερόντων, 

αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα δράση για 

την αποφυγή καταστάσεων αυτού του 

είδους. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.12.2016 A8-0344/360 

Τροπολογία  360 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου 

2016/2114(REG) 

 

Εσωτερικός κανονισμός 

Παράρτημα I – άρθρο 3 – παράγραφος 1 

 
Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

1. Σύγκρουση συμφερόντων υπάρχει 

στην περίπτωση που βουλευτής του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει 

προσωπικό συμφέρον που θα μπορούσε να 

επηρεάσει αθέμιτα την εκτέλεση των 

καθηκόντων του ως βουλευτή. Σύγκρουση 

συμφερόντων δεν υπάρχει στην περίπτωση 

που ο βουλευτής αντλεί κάποιο όφελος 

μόνο ως μέλος του γενικότερου κοινού ή 

μίας ευρύτερης κατηγορίας ατόμων. 

1. Σύγκρουση συμφερόντων υπάρχει 

στην περίπτωση που βουλευτής του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η σύζυγός του 

ή ο σύζυγός της, η σύντροφός του ή ο 

σύντροφός της ή μέλος της οικογένειας με 

συγγένεια δεύτερου βαθμού, έχει 

προσωπικό συμφέρον που θα μπορούσε να 

επηρεάσει αθέμιτα την εκτέλεση των 

καθηκόντων του ως βουλευτή. Σύγκρουση 

συμφερόντων δεν υπάρχει στην περίπτωση 

που ο βουλευτής αντλεί κάποιο όφελος 

μόνο ως μέλος του γενικότερου κοινού ή 

μίας ευρύτερης κατηγορίας ατόμων. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.12.2016 A8-0344/361 

Τροπολογία  361 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου 

2016/2114(REG) 

 

Εσωτερικός κανονισμός 

Παράρτημα I – άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 1α. Σύγκρουση συμφερόντων 

θεωρείται ότι υπάρχει σε περίπτωση που 

βουλευτής βρεθεί σε μία από τις 

ακόλουθες περιπτώσεις, και ιδίως: 

-  απασχολείται ή λαμβάνει οποιαδήποτε 

μορφή παροχών ή αμοιβής από ομάδα 

συμφερόντων της βιομηχανίας, εταιρεία 

συμβούλων ομάδων συμφερόντων ή 

οποιονδήποτε άλλο παράγοντα ομάδας 

συμφερόντων· 

- ασκεί οποιαδήποτε δραστηριότητα 

άσκησης πίεσης ή αμειβόμενη εργασία 

στο πλαίσιο της εκπροσώπησης  

εξωτερικών φορέων,  

συμπεριλαμβανομένων δικηγορικών 

γραφείων· 

- κατέχει έμμισθη ή άμισθη θέση σε 

συμβουλευτικό ή εποπτικό συμβούλιο 

εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους 

ίδιους τομείς για τους οποίους αυτός ο 

βουλευτής είναι πιθανό να θεσπίσει 

κανονιστικές ρυθμίσεις ή που έχουν 

ιδιαίτερο συμφέρον να επηρεάσουν τις 

κοινοβουλευτικές δραστηριότητες· 

- κατέχει οποιοδήποτε είδος μεριδίου σε 

εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων μετοχών 

και δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς 

μετοχών, ή έχει κάποιο άλλο οικονομικό 

συμφέρον σε εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται στους ίδιους τομείς 

για τους οποίους αυτός ο βουλευτής είναι 

πιθανό να θεσπίσει κανονιστικές 
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ρυθμίσεις ή που έχουν ιδιαίτερο συμφέρον 

να επηρεάσουν τις κοινοβουλευτικές 

δραστηριότητες. 

Η συμβουλευτική επιτροπή θα ορίσει 

έναν μη εξαντλητικό κατάλογο των 

κριτηρίων που πρέπει να 

χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό των 

δραστηριοτήτων που ενέχουν σύγκρουση 

συμφερόντων. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.12.2016 A8-0344/362 

Τροπολογία  362 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου 

2016/2114(REG) 

 

Εσωτερικός κανονισμός 

Παράρτημα I – άρθρο 3 – παράγραφος 2 

 
Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

2. Στην περίπτωση που ένας 

βουλευτής θεωρήσει ότι αντιμετωπίζει 

σύγκρουση συμφερόντων λαμβάνει άμεσα 

τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπισή 

της, σύμφωνα με τις αρχές και τις 

διατάξεις του παρόντος κώδικα 

δεοντολογίας. Στην περίπτωση που 

αδυνατεί να επιλύσει τη σύγκρουση 

συμφερόντων, το αναφέρει γραπτώς στον 

Πρόεδρο. Σε περίπτωση αμφιβολιών, ο 

βουλευτής μπορεί να ζητήσει, 

εμπιστευτικά, τη γνώμη της 

συμβουλευτικής επιτροπής δεοντολογίας 

των βουλευτών, που συγκροτείται βάσει 

του άρθρου 7. 

2. Στην περίπτωση που ένας 

βουλευτής θεωρήσει ότι αντιμετωπίζει 

σύγκρουση συμφερόντων λαμβάνει άμεσα 

τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπισή 

της, σύμφωνα με τις αρχές και τις 

διατάξεις του παρόντος κώδικα 

δεοντολογίας. Στην περίπτωση που 

αδυνατεί να επιλύσει τη σύγκρουση 

συμφερόντων, το αναφέρει γραπτώς στον 

Πρόεδρο. Ο Πρόεδρος παραπέμπει το 

θέμα στη συμβουλευτική επιτροπή και, 

σύμφωνα με τη διαδικασία που 

προβλέπεται στο άρθρο 8, προβαίνει σε 

όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για 

την αντιμετώπιση και την επίλυση της 

σύγκρουσης συμφερόντων. Σε περίπτωση 

αμφιβολιών, ο βουλευτής μπορεί να 

ζητήσει, εμπιστευτικά, τη γνώμη της 

συμβουλευτικής επιτροπής δεοντολογίας 

των βουλευτών, που συγκροτείται βάσει 

του άρθρου 7. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.12.2016 A8-0344/363 

Τροπολογία  363 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου 

2016/2114(REG) 

 

Εσωτερικός κανονισμός 

Παράρτημα I – άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε 

 
Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

ε) οποιαδήποτε περιστασιακή 

αμειβόμενη εξωτερική δραστηριότητα 

(περιλαμβανομένων της συγγραφικής 

δραστηριότητας, του διδακτικού έργου ή 

της παροχής ειδικευμένων συμβουλών), 

εάν η συνολική αμοιβή υπερβαίνει τα 

5 000 EUR ανά ημερολογιακό έτος, 

ε) οποιαδήποτε περιστασιακή 

αμειβόμενη εξωτερική δραστηριότητα 

(περιλαμβανομένων της συγγραφικής 

δραστηριότητας, του διδακτικού έργου ή 

της παροχής ειδικευμένων συμβουλών), 

Or. en 

 

 


