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7.12.2016 A8-0344/441 

Τροπολογία  441 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Σοφία 

Σακοράφα, Νικόλαος Χουντής, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου 

2016/2114(REG) 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Κεφάλαιο 6 – άρθρο 188 – παράγραφος 2 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

2. Η αναπομπή σε επιτροπή μπορεί επίσης 

να ζητηθεί από μια πολιτική ομάδα ή από 

σαράντα τουλάχιστον βουλευτές πριν ή 

κατά τη διάρκεια ψηφοφορίας. Η αίτηση 

αυτή τίθεται αμέσως σε ψηφοφορία. 

2. Η αναπομπή σε επιτροπή μπορεί επίσης 

να ζητηθεί από μια πολιτική ομάδα ή από 

25 τουλάχιστον βουλευτές πριν ή κατά τη 

διάρκεια ψηφοφορίας. Η αίτηση αυτή 

τίθεται αμέσως σε ψηφοφορία. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/442 

Τροπολογία  442 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Σοφία 

Σακοράφα, Νικόλαος Χουντής, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, , João 

Pimenta Lopes, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas, 

Paloma López Bermejo 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου 

2016/2114(REG) 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Κεφάλαιο 6 – άρθρο 189 – παράγραφος 1 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

1. Η περάτωση της συζήτησης πριν 

εξαντληθεί ο κατάλογος των αγορητών 

μπορεί να προταθεί από τον Πρόεδρο ή 

από μία πολιτική ομάδα ή από σαράντα 

τουλάχιστον βουλευτές. Η ψηφοφορία επ’ 

αυτής της πρότασης ή αίτησης αυτής 

διεξάγεται αμέσως. 

1. Η περάτωση της συζήτησης πριν 

εξαντληθεί ο κατάλογος των αγορητών 

μπορεί να προταθεί από τον Πρόεδρο ή 

από μία πολιτική ομάδα ή από 25 

τουλάχιστον βουλευτές. Η ψηφοφορία επ’ 

αυτής της πρότασης ή αίτησης αυτής 

διεξάγεται αμέσως. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/443 

Τροπολογία  443 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Σοφία 

Σακοράφα, Νικόλαος Χουντής, Rina Ronja Kari,  Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου 

2016/2114(REG) 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Κεφάλαιο 6 – άρθρο 190 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Κατά την έναρξη της συζήτησης επί 

συγκεκριμένου θέματος της ημερήσιας 

διάταξης, μπορεί μία πολιτική ομάδα ή 

σαράντα τουλάχιστον βουλευτές να 

ζητήσουν την αναβολή της συζήτησης 

μέχρις ενός συγκεκριμένου χρονικού 

σημείου. Η αίτηση αυτή τίθεται αμέσως σε 

ψηφοφορία. 

Κατά την έναρξη της συζήτησης επί 

συγκεκριμένου θέματος της ημερήσιας 

διάταξης, μπορεί μία πολιτική ομάδα ή 25 

τουλάχιστον βουλευτές να ζητήσουν την 

αναβολή της συζήτησης μέχρις ενός 

συγκεκριμένου χρονικού σημείου. Η 

αίτηση αυτή τίθεται αμέσως σε 

ψηφοφορία. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/444 

Τροπολογία  444 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Σοφία 

Σακοράφα, Νικόλαος Χουντής, Rina Ronja Kari,  Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου 

2016/2114(REG) 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Κεφάλαιο 6 – άρθρο 190 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

4. Πριν από τη διεξαγωγή ή κατά τη 

διάρκεια ψηφοφορίας, μια πολιτική ομάδα 

ή σαράντα τουλάχιστον βουλευτές 

μπορούν να υποβάλουν αίτηση για 

αναβολή της ψηφοφορίας. Η αίτηση αυτή 

τίθεται αμέσως σε ψηφοφορία. 

4. Πριν από τη διεξαγωγή ή κατά τη 

διάρκεια ψηφοφορίας, μια πολιτική ομάδα 

ή 25 τουλάχιστον βουλευτές μπορούν να 

υποβάλουν αίτηση για αναβολή της 

ψηφοφορίας. Η αίτηση αυτή τίθεται 

αμέσως σε ψηφοφορία. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/445 

Τροπολογία  445 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Σοφία 

Σακοράφα, Νικόλαος Χουντής, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Paloma López 

Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Viegas 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου 

2016/2114(REG) 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Κεφάλαιο 6 – άρθρο 191 – παράγραφο 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Κατά τη διάρκεια συζήτησης ή 

ψηφοφορίας, η συνεδρίαση μπορεί να 

διακοπεί ή να λήξει αν το αποφασίσει το 

Κοινοβούλιο μετά από πρόταση του 

Προέδρου ή αίτηση πολιτικής ομάδας ή 

σαράντα τουλάχιστον βουλευτών. Η 

ψηφοφορία επ’ αυτής της πρότασης ή 

αίτησης αυτής διεξάγεται αμέσως. 

Κατά τη διάρκεια συζήτησης ή 

ψηφοφορίας, η συνεδρίαση μπορεί να 

διακοπεί ή να λήξει αν το αποφασίσει το 

Κοινοβούλιο μετά από πρόταση του 

Προέδρου ή αίτηση πολιτικής ομάδας ή 25 

τουλάχιστον βουλευτών. Η ψηφοφορία επ’ 

αυτής της πρότασης ή αίτησης αυτής 

διεξάγεται αμέσως. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/446 

Τροπολογία  446 

Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Kateřina Konečná, 

Σοφία Σακοράφα, Νικόλαος Χουντής, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Xabier Benito 

Ziluaga, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía 

Torres Martínez, Στέλιος Κούλογλου 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου 

2016/2114(REG) 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

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

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 1α. Η σύνθεση των επιτροπών αντανακλά 

την πολιτική ποικιλομορφία του 

Κοινοβουλίου με βάση τη διαδικασία που 

ορίζει το Κοινοβούλιο στην αρχή της 

κοινοβουλευτικής περιόδου. Για την 

τήρηση της αναλογικότητας στη διανομή 

των εδρών μεταξύ πολιτικών ομάδων και 

μη εγγεγραμμένων βουλευτών, πρέπει να 

λαμβάνεται υπόψη ο εγγύτερος 

κατάλληλος ακέραιος αριθμός. 

 Σε περίπτωση που οι πολιτικές ομάδες 

αδυνατούν να συμφωνήσουν σχετικά με 

την αναλογική εκπροσώπησή τους σε μία 

ή περισσότερες επιτροπές, η απόφαση 

λαμβάνεται από τη Διάσκεψη των 

Προέδρων. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/447 

Τροπολογία  447 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Σοφία 

Σακοράφα, Νικόλαος Χουντής, Rina Ronja Kari,  Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου 

2016/2114(REG) 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Κεφάλαιο 1 – άρθρο 199 – παράγραφος 2 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

2. Τροπολογίες στις προτάσεις της 

Διάσκεψης των Προέδρων γίνονται 

παραδεκτές υπό τον όρο να έχουν 

κατατεθεί από σαράντα τουλάχιστον 

βουλευτές. Το Κοινοβούλιο αποφαίνεται 

με μυστική ψηφοφορία επί των 

τροπολογιών αυτών. 

2. Τροπολογίες στις προτάσεις της 

Διάσκεψης των Προέδρων γίνονται 

παραδεκτές υπό τον όρο να έχουν 

κατατεθεί από 25 τουλάχιστον βουλευτές. 

Το Κοινοβούλιο αποφαίνεται με μυστική 

ψηφοφορία επί των τροπολογιών αυτών. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/448 

Τροπολογία  448 

Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Σοφία Σακοράφα, 

Νικόλαος Χουντής, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Kostadinka Kuneva, Xabier 

Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas, Στέλιος Κούλογλου, João 

Ferreira 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου 

2016/2114(REG) 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Κεφάλαιο 2 – άρθρο 208 – παράγραφος 1 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

1. Κάθε βουλευτής μπορεί να καταθέσει 

τροπολογίες για εξέταση σε επιτροπή. 

1. Κάθε βουλευτής ανεξάρτητα από την 

επιτροπή στην οποία ανήκει, μπορεί να 

καταθέσει τροπολογίες για εξέταση σε 

επιτροπή. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/449 

Τροπολογία  449 

Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Kateřina Konečná, 

Σοφία Σακοράφα, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Δημήτριος Παπαδημούλης, 

Κωνσταντίνα Κούνεβα, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Paloma López 

Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Κώστας Χρυσόγονος, 

Στέλιος Κούλογλου 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου 

2016/2114(REG) 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 215 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 215 Άρθρο 215  

Δικαίωμα αναφοράς Δικαίωμα αναφοράς 

1. Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, καθώς και κάθε φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο που κατοικεί ή έχει την 

καταστατική του έδρα σε κράτος μέλος, 

δικαιούνται να υποβάλουν, ατομικά ή από 

κοινού με άλλους πολίτες ή πρόσωπα, 

αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για 

θέμα που εμπίπτει στους τομείς 

δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και το οποίο τους αφορά άμεσα. 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 227 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πολίτες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και κάθε 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατοικεί ή 

έχει την καταστατική του έδρα σε κράτος 

μέλος, δικαιούνται να υποβάλουν, ατομικά 

ή από κοινού με άλλους πολίτες ή 

πρόσωπα, αναφορά στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο για θέμα που εμπίπτει στους 

τομείς δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και το οποίο τους αφορά άμεσα. 

2. Οι αναφορές προς το Κοινοβούλιο 

πρέπει να περιέχουν το όνομα, την 

ιθαγένεια και την κατοικία καθενός από 

τους αναφέροντες. 

2. Οι αναφορές προς το Κοινοβούλιο 

πρέπει να περιέχουν το όνομα και την 

κατοικία καθενός από τους αναφέροντες. 

  

3. Εφόσον αναφορά φέρει την υπογραφή 

πλειόνων φυσικών ή νομικών προσώπων, 

οι υπογράφοντες ορίζουν εκπρόσωπο, ο 

οποίος θεωρείται αναφέρων για τους 

σκοπούς του παρόντος τίτλου. 

3. Εφόσον αναφορά φέρει την υπογραφή 

πλειόνων φυσικών ή νομικών προσώπων, 

οι υπογράφοντες ορίζουν εκπρόσωπο, ο 

οποίος θεωρείται αναφέρων για τους 

σκοπούς του παρόντος τίτλου. 
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Εφόσον δεν έχει ορισθεί εκπρόσωπος, 

αναφέρων θεωρείται ο πρώτος υπογράφων 

ή κάποιο άλλο κατάλληλο πρόσωπο. 

Εφόσον δεν έχει ορισθεί εκπρόσωπος, 

αναφέρων θεωρείται ο πρώτος υπογράφων 

ή κάποιο άλλο κατάλληλο πρόσωπο. 

4.  Κάθε αναφέρων μπορεί 

οποτεδήποτε να αποσύρει την υποστήριξή 

του από την αναφορά. 

4.  Κάθε αναφέρων μπορεί 

οποτεδήποτε να αποσύρει την υπογραφή 

του από την αναφορά. 

Η αναφορά καθίσταται άκυρη όταν όλοι 

οι αναφέροντες πάψουν να την 

υποστηρίζουν. 

Αν αποσύρουν τις υπογραφές τους όλοι οι 

αναφέροντες, η αναφορά καθίσταται 

άκυρη. 

5.  Οι αναφορές πρέπει να 

συντάσσονται σε μία από τις επίσημες 

γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

5.  Οι αναφορές πρέπει να 

συντάσσονται σε μία από τις επίσημες 

γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Αναφορές οι οποίες έχουν συνταχθεί σε 

άλλη γλώσσα εξετάζονται μόνον εάν ο 

αναφέρων έχει επισυνάψει μετάφραση σε 

μία από τις επίσημες γλώσσες. Η 

αλληλογραφία του Κοινοβουλίου με τον 

αναφέροντα πραγματοποιείται στην 

επίσημη γλώσσα στην οποία έχει 

συνταχθεί η μετάφραση του περιεχομένου. 

Αναφορές οι οποίες έχουν συνταχθεί σε 

άλλη γλώσσα εξετάζονται μόνον εάν ο 

αναφέρων έχει επισυνάψει μετάφραση σε 

μία από τις επίσημες γλώσσες. Η 

αλληλογραφία του Κοινοβουλίου με τον 

αναφέροντα πραγματοποιείται στην 

επίσημη γλώσσα στην οποία έχει 

συνταχθεί η μετάφραση του περιεχομένου. 

Το Προεδρείο μπορεί να αποφασίσει ότι οι 

αναφορές και η αλληλογραφία με τους 

αναφέροντες μπορεί να συντάσσονται σε 

άλλες γλώσσες χρησιμοποιούμενες σε 

κράτος μέλος. 

Το Προεδρείο μπορεί να αποφασίσει ότι οι 

αναφορές και η αλληλογραφία με τους 

αναφέροντες μπορεί να συντάσσονται σε 

άλλες γλώσσες οι οποίες, σύμφωνα με τη 

συνταγματική τάξη των οικείων κρατών 

μελών, θεωρούνται επίσημες γλώσσες στο 

σύνολο ή σε τμήμα της επικράτειάς τους. 

 5α.  Οι αναφορές μπορούν να 

υποβάλλονται είτε ταχυδρομικώς είτε 

μέσω της διαδικτυακής πύλης αναφορών 

που θα καταστεί διαθέσιμη στον ιστότοπο 

του Κοινοβουλίου, και μέσω της οποίας ο 

αναφέρων θα καθοδηγείται ώστε να 

διατυπώσει την αναφορά κατά τρόπο που 

συνάδει με τις παραγράφους 1 και 2. 

 5β. Όταν λαμβάνονται περισσότερες 

της μίας αναφορές σχετικά με 

παρεμφερές θέμα, μπορούν να 

εξετάζονται όλες μαζί. 

6.  Οι αναφορές καταχωρίζονται σε 

γενικό πρωτόκολλο κατά σειρά 

παραλαβής, αν πληρούν τις προϋποθέσεις 

που προβλέπονται στην παράγραφο 2· αν 

δεν τις πληρούν, αρχειοθετούνται και ο 

6.  Οι αναφορές καταχωρίζονται σε 

γενικό πρωτόκολλο κατά σειρά 

παραλαβής, αν πληρούν τις προϋποθέσεις 

που προβλέπονται στην παράγραφο 2· αν 

δεν τις πληρούν, αρχειοθετούνται και ο 
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λόγος γνωστοποιείται στον αναφέροντα. λόγος γνωστοποιείται στον αναφέροντα. 

7.  Οι αναφορές που εγγράφονται στο 

γενικό πρωτόκολλο παραπέμπονται από 

τον Πρόεδρο στην αρμόδια επιτροπή, η 

οποία ελέγχει το παραδεκτό της αναφοράς 

σύμφωνα με το άρθρο 227 της Συνθήκης 

για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

7.  Οι αναφορές που εγγράφονται στο 

γενικό πρωτόκολλο παραπέμπονται από 

τον Πρόεδρο στην αρμόδια επιτροπή, η 

οποία ελέγχει το παραδεκτό της αναφοράς 

σύμφωνα με το άρθρο 227 της Συνθήκης 

για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

Εάν η αρμόδια επιτροπή δεν καταλήγει σε 

συμφωνία όσον αφορά το παραδεκτό της 

αναφοράς, η αναφορά κηρύσσεται 

παραδεκτή κατόπιν αιτήσεως τουλάχιστον 

του ενός τετάρτου των μελών της 

επιτροπής. 

Εάν η αρμόδια επιτροπή δεν καταλήγει σε 

συμφωνία όσον αφορά το παραδεκτό της 

αναφοράς, η αναφορά κηρύσσεται 

παραδεκτή κατόπιν αιτήσεως τουλάχιστον 

του ενός τετάρτου των μελών της 

επιτροπής. 

8.  Οι αναφορές που χαρακτηρίζονται 

μη παραδεκτές από την επιτροπή 

αρχειοθετούνται. Η αιτιολόγηση της 

απόφασης κοινοποιείται στον αναφέροντα. 

Εφόσον είναι δυνατόν, μπορούν να του 

υποδειχθούν άλλα μέσα προσφυγής. 

8.  Οι αναφορές που χαρακτηρίζονται 

μη παραδεκτές από την επιτροπή 

αρχειοθετούνται. Η αιτιολόγηση της 

απόφασης κοινοποιείται στον αναφέροντα. 

Εφόσον είναι δυνατόν, μπορούν να του 

υποδειχθούν άλλα μέσα προσφυγής. 

9. Κατά γενικό κανόνα, οι αναφορές, 

αφού καταχωριστούν, καθίστανται 

δημόσια έγγραφα και το όνομα του 

αναφέροντος και το περιεχόμενο των 

αναφορών δύνανται να δημοσιευθούν από 

το Κοινοβούλιο για λόγους διαφάνειας. 

9. Οι αναφορές, αφού καταχωριστούν, 

καθίστανται δημόσια έγγραφα και τα 

ονόματα του αναφέροντος, των 

ενδεχόμενων συνυπογραφόντων και των 

ενδεχόμενων υποστηρικτών καθώς και το 

περιεχόμενο των αναφορών δύνανται να 

δημοσιευθούν από το Κοινοβούλιο για 

λόγους διαφάνειας. Ο αναφέρων, οι 

συνυπογράφοντες και οι υποστηρικτές 

ενημερώνονται σχετικά. 

10.  Με την επιφύλαξη των διατάξεων 

της προηγούμενης παραγράφου 9, ο 

αναφέρων μπορεί να ζητήσει τη μη 

δημοσίευση του ονόματός του 

προκειμένου να προστατευθεί ο ιδιωτικός 

του βίος· στην περίπτωση αυτή το 

Κοινοβούλιο πρέπει να ικανοποιήσει το 

αίτημα αυτό. 

10.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 

9, ο αναφέρων, συνυπογράφων ή 

υποστηρικτής μπορεί να ζητήσει τη μη 

δημοσίευση του ονόματός του 

προκειμένου να προστατευθεί ο ιδιωτικός 

του βίος· στην περίπτωση αυτή το 

Κοινοβούλιο πρέπει να ικανοποιήσει το 

αίτημα αυτό. 

Εάν το αίτημα του αναφέροντος δεν μπορεί 

να εξετασθεί για λόγους ανωνυμίας, 

πραγματοποιείται διαβούλευση με τον 

αναφέροντα όσον αφορά τα περαιτέρω 

μέτρα που πρέπει να ληφθούν. 

Εάν το αίτημα του αναφέροντος δεν μπορεί 

να εξετασθεί για λόγους ανωνυμίας, 

πραγματοποιείται διαβούλευση με τον 

αναφέροντα όσον αφορά τα περαιτέρω 

μέτρα που πρέπει να ληφθούν. 

 10α. Προκειμένου να προστατεύσει 
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δικαιώματα τρίτων, το Κοινοβούλιο 

μπορεί, με δική του πρωτοβουλία ή 

κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου 

τρίτου, να χειριστεί ανώνυμα μια 

αναφορά και/ή οποιαδήποτε από τις 

πληροφορίες που αυτή περιέχει, εφόσον 

το κρίνει σκόπιμο.  

11.  Ο αναφέρων μπορεί να ζητήσει 

την εμπιστευτική εξέταση της αναφοράς, 

οπότε το Κοινοβούλιο λαμβάνει 

κατάλληλες προφυλάξεις προκειμένου να 

διασφαλίσει ότι το περιεχόμενο δεν 

δημοσιοποιείται. Ο αναφέρων 

ενημερώνεται όσον αφορά τους 

συγκεκριμένους όρους υπό τους οποίους 

εφαρμόζεται η διάταξη αυτή. 

 

12.  Η επιτροπή μπορεί, εφόσον το 

κρίνει σκόπιμο, να υποβάλει το θέμα στον 

Διαμεσολαβητή. 

 

13.  Οι αναφορές που απευθύνουν στο 

Κοινοβούλιο φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

που δεν είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ούτε έχουν ως τόπο κατοικίας ή 

έδρα κράτος μέλος πρωτοκολλούνται και 

αρχειοθετούνται χωριστά. Κάθε μήνα ο 

Πρόεδρος διαβιβάζει κατάλογο των 

αναφορών του είδους αυτού που έλαβε το 

Κοινοβούλιο κατά τον προηγούμενο μήνα, 

με περίληψη του περιεχομένου τους, στην 

αρμόδια επί των αναφορών επιτροπή, η 

οποία μπορεί ακολούθως να ζητήσει να της 

διαβιβασθούν εκείνες τις οποίες κρίνει 

σκόπιμο να εξετάσει. 

13.  Οι αναφορές που απευθύνουν στο 

Κοινοβούλιο φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

που δεν είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ούτε έχουν ως τόπο κατοικίας ή 

έδρα κράτος μέλος πρωτοκολλούνται και 

αρχειοθετούνται χωριστά. Κάθε μήνα ο 

Πρόεδρος διαβιβάζει κατάλογο των 

αναφορών του είδους αυτού που έλαβε το 

Κοινοβούλιο κατά τον προηγούμενο μήνα, 

με περίληψη του περιεχομένου τους, στην 

αρμόδια επί των αναφορών επιτροπή, η 

οποία μπορεί ακολούθως να ζητήσει να της 

διαβιβασθούν εκείνες τις οποίες κρίνει 

σκόπιμο να εξετάσει. 

Or. en 
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Richard Corbett 

Γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου 

2016/2114(REG) 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 216 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 216 Άρθρο 216  

Εξέταση των αναφορών Εξέταση των αναφορών 

1.  Οι παραδεκτές αναφορές 

εξετάζονται από την αρμόδια επιτροπή στο 

πλαίσιο της συνήθους δραστηριότητάς της, 

είτε με συζήτηση σε τακτική συνεδρίαση 

είτε με γραπτή διαδικασία. Οι αναφέροντες 

μπορεί να κληθούν να συμμετάσχουν στις 

συνεδριάσεις της επιτροπής, εάν η 

αναφορά τους πρόκειται να συζητηθεί ή 

μπορούν να ζητήσουν να είναι παρόντες. 

Απόκειται στη διάκριση του προέδρου να 

παραχωρήσει στους αναφέροντες το 

δικαίωμα να λάβουν το λόγο. 

1.  Οι παραδεκτές αναφορές 

εξετάζονται από την αρμόδια επιτροπή στο 

πλαίσιο της συνήθους δραστηριότητάς της, 

είτε με συζήτηση σε τακτική συνεδρίαση 

είτε με γραπτή διαδικασία. Οι αναφέροντες 

μπορεί να κληθούν να συμμετάσχουν στις 

συνεδριάσεις της επιτροπής, εάν η 

αναφορά τους πρόκειται να συζητηθεί ή 

μπορούν να ζητήσουν να είναι παρόντες. 

Απόκειται στη διάκριση του προέδρου να 

παραχωρήσει στους αναφέροντες το 

δικαίωμα να λάβουν το λόγο. 

2.  Η επιτροπή, μπορεί, σε σχέση με 

παραδεκτή αναφορά, να αποφασίσει τη 

σύνταξη εκθέσεων ιδίας πρωτοβουλίας 

σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 1 ή 

την κατάθεση σύντομης πρότασης 

ψηφίσματος στο Κοινοβούλιο, εφόσον η 

Διάσκεψη των Προέδρων δεν προβάλλει 

αντίρρηση. Οι εν λόγω προτάσεις 

ψηφίσματος εγγράφονται στην ημερήσια 

διάταξη της περιόδου συνόδου το 

αργότερο οκτώ εβδομάδες μετά την 

έγκρισή τους από την επιτροπή. 

2. Η επιτροπή, μπορεί, σε σχέση με 

παραδεκτή αναφορά, να αποφασίσει την 

κατάθεση σύντομης πρότασης ψηφίσματος 

στο Κοινοβούλιο, εφόσον η Διάσκεψη των 

Προέδρων των Επιτροπών έχει 

ενημερωθεί και η Διάσκεψη των 

Προέδρων δεν προβάλλει αντίρρηση. Οι 

εν λόγω προτάσεις ψηφίσματος 

εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της 

περιόδου συνόδου το αργότερο οκτώ 

εβδομάδες μετά την έγκρισή τους από την 

επιτροπή. Ψηφίζονται με ενιαία 
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Ψηφίζονται με ενιαία ψηφοφορία χωρίς 

συζήτηση, εκτός εάν η Διάσκεψη των 

Προέδρων αποφασίσει κατ' εξαίρεση να 

εφαρμόσει το άρθρο 151. 

ψηφοφορία. Η Διάσκεψη των Προέδρων 

δύναται να προτείνει να εφαρμόσει το 

άρθρο 151, διαφορετικά εγκρίνονται 

χωρίς συζήτηση. 

Η επιτροπή μπορεί να ζητήσει τη 

γνωμοδότηση άλλης επιτροπής που έχει 

ειδική αρμοδιότητα στο υπό εξέταση 

ζήτημα, σύμφωνα με το άρθρο 53 και το 

παράρτημα VI. 

 

3. Όταν η έκθεση αφορά ειδικότερα 

την εφαρμογή ή ερμηνεία του δικαίου της 

Ένωσης ή προτάσεις τροποποίησης της 

ισχύουσας νομοθεσίας, η αρμόδια για το 

συγκεκριμένο θέμα επιτροπή γνωμοδοτεί 

σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 1  

και το άρθρο 54 πρώτη και δεύτερη 

περίπτωση. Η αρμόδια επιτροπή κάνει 

δεκτές χωρίς ψηφοφορία προτάσεις που 

της διαβίβασε η αρμόδια για το 

συγκεκριμένο ζήτημα επιτροπή για 

τμήματα της πρότασης ψηφίσματος που 

αφορούν την εφαρμογή ή ερμηνεία του 

δικαίου της Ένωσης ή τροποποιήσεις της 

ισχύουσας νομοθεσίας. Εάν η αρμόδια 

επιτροπή δεν αποδέχεται τις προτάσεις 

αυτές, η γνωμοδοτική επιτροπή μπορεί να 

τις υποβάλει άμεσα στην Ολομέλεια. 

3. Όταν η επιτροπή προτίθεται να 

εκπονήσει έκθεση πρωτοβουλίας 

σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 1 

σε σχέση με παραδεκτή αναφορά που 
αφορά ειδικότερα την εφαρμογή ή 

ερμηνεία του δικαίου της Ένωσης ή 

προτάσεις τροποποίησης της ισχύουσας 

νομοθεσίας, η αρμόδια για το 

συγκεκριμένο θέμα επιτροπή γνωμοδοτεί 

σύμφωνα με το άρθρο 53 και το άρθρο 54. 

Η αρμόδια επιτροπή κάνει δεκτές χωρίς 

ψηφοφορία προτάσεις που της διαβίβασε η 

αρμόδια για το συγκεκριμένο ζήτημα 

επιτροπή για τμήματα της πρότασης 

ψηφίσματος που αφορούν την εφαρμογή ή 

ερμηνεία του δικαίου της Ένωσης ή 

τροποποιήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. 

Εάν η αρμόδια επιτροπή δεν αποδέχεται τις 

προτάσεις αυτές, η γνωμοδοτική επιτροπή 

μπορεί να τις υποβάλει άμεσα στην 

Ολομέλεια. 

4. Δημιουργείται ηλεκτρονικός 

κατάλογος στον οποίο οι πολίτες μπορούν 

να υποστηρίξουν ή να αποσύρουν την 

υποστήριξή τους προς τον αναφέροντα, 

προσυπογράφοντας ηλεκτρονικά 

αναφορές που έχουν κηρυχθεί 

παραδεκτές και έχουν εγγραφεί στο γενικό 

δημόσιο πρωτόκολλο. 

4.  Οι υπογράφοντες μπορούν να 

υποστηρίξουν ή να αποσύρουν την 

υποστήριξή τους σε σχέση με παραδεκτή 

αναφορά στην διαδικτυακή πύλη 

αναφορών που βρίσκεται στον ιστότοπο 

του Κοινοβουλίου. 

5. Για την διερεύνηση των 

αναφορών ή για τη διαπίστωση 

γεγονότων ή για την αναζήτηση λύσεων, 

η επιτροπή μπορεί να οργανώνει 

εξεταστικές αποστολές στο κράτος μέλος 

ή στην περιοχή που αφορά η αναφορά. 

 

Οι συμμετέχοντες στις αποστολές αυτές 

συντάσσουν εκθέσεις, τις οποίες 
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διαβιβάζουν στον Πρόεδρο κατόπιν 

εγκρίσεως της επιτροπής. 

Οι εξεταστικές αποστολές και οι εκθέσεις 

που συντάσσονται σχετικά με αυτές 

αποσκοπούν μόνο στο να παρέχουν στην 

επιτροπή τις απαραίτητες πληροφορίες 

προκειμένου να της επιτρέψουν να 

εξετάσει την αναφορά περαιτέρω. Οι 

εκθέσεις αυτές συντάσσονται υπό την 

αποκλειστική ευθύνη των συμμετεχόντων 

στην αποστολή, οι οποίοι επιδιώκουν την 

επίτευξη συναίνεσης. Όταν η επίτευξη 

συναίνεσης δεν είναι δυνατή, η έκθεση 

πρέπει να εκθέτει τις διαφορετικές 

διαπιστώσεις ως προς τα πραγματικά 

περιστατικά ή αξιολογήσεις. Η έκθεση 

υποβάλλεται στην επιτροπή προς έγκριση 

με μία και μοναδική ψηφοφορία, εκτός 

εάν ο πρόεδρος δηλώσει, κατά 

περίπτωση, ότι μπορούν να κατατεθούν 

τροπολογίες σε τμήματα της έκθεσης. Το 

άρθρο 56 δεν εφαρμόζεται στις εκθέσεις 

αυτές, ούτε άμεσα ούτε κατ’ αναλογία. 

Ελλείψει έγκρισης από την επιτροπή, οι 

εκθέσεις δεν προωθούνται στον Πρόεδρο 

του Κοινοβουλίου. 

 

6.  Η επιτροπή μπορεί να ζητήσει τη 

συνδρομή της Επιτροπής, συγκεκριμένα 

ζητώντας διευκρινίσεις σχετικά με την 

εφαρμογή ή την τήρηση της νομοθεσίας 

της Ένωσης, καθώς και την κοινοποίηση 

όλων των πληροφοριών και εγγράφων που 

έχουν σχέση με το αντικείμενο της 

αναφοράς. Εκπρόσωποι της Επιτροπής 

συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της 

Επιτροπής Αναφορών. 

6.  Η επιτροπή μπορεί να ζητήσει τη 

συνδρομή της Επιτροπής, συγκεκριμένα 

ζητώντας διευκρινίσεις σχετικά με την 

εφαρμογή ή την τήρηση της νομοθεσίας 

της Ένωσης, καθώς και την κοινοποίηση 

όλων των πληροφοριών και εγγράφων που 

έχουν σχέση με το αντικείμενο της 

αναφοράς. Εκπρόσωποι της Επιτροπής 

συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της 

Επιτροπής Αναφορών. 

7.  Η επιτροπή μπορεί να ζητήσει από 

τον Πρόεδρο να διαβιβάσει τη γνώμη της ή 

τη σύστασή της προς την Επιτροπή, το 

Συμβούλιο ή την αρμόδια αρχή του 

κράτους μέλους για λήψη μέτρων ή 

απάντηση. 

7.  Η επιτροπή μπορεί να ζητήσει από 

τον Πρόεδρο να διαβιβάσει τη γνώμη της ή 

τη σύστασή της προς την Επιτροπή, το 

Συμβούλιο ή την αρμόδια αρχή του 

κράτους μέλους για λήψη μέτρων ή 

απάντηση. 

8.  Η επιτροπή πληροφορεί κάθε 

εξάμηνο το Κοινοβούλιο για τα 

αποτελέσματα των εργασιών της. 

8.  Η επιτροπή υποβάλλει ετήσια 

έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με τα 

αποτελέσματα των εργασιών της και, όπου 

κρίνεται σκόπιμο, σχετικά με τα μέτρα 
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που έλαβε το Συμβούλιο ή η Επιτροπή 

σχετικά με τις αναφορές που τους 

διαβιβάσθηκαν από το Κοινοβούλιο. 

Η επιτροπή πληροφορεί ειδικότερα το 

Κοινοβούλιο για τα μέτρα τα οποία έλαβε 

το Συμβούλιο ή η Επιτροπή σχετικά με 

τις αναφορές που διαβιβάσθηκαν από το 

Κοινοβούλιο. 

 

Ο αναφέρων ενημερώνεται για τις 

αποφάσεις που έλαβε η επιτροπή και του 

κοινοποιούνται οι λόγοι βάσει των οποίων 

ελήφθη η σχετική απόφαση. 

 

Όταν ολοκληρωθεί η εξέταση μιας 

παραδεκτής αναφοράς, αυτή κηρύσσεται 

περατωθείσα και ενημερώνεται ο 

αναφέρων. 

Όταν ολοκληρωθεί η εξέταση μιας 

παραδεκτής αναφοράς, αυτή κηρύσσεται 

περατωθείσα με απόφαση της επιτροπής. 

 9α. Ο αναφέρων ενημερώνεται για 

όλες τις σχετικές αποφάσεις που έλαβε η 

επιτροπή και για τους λόγους βάσει των 

οποίων ελήφθησαν αυτές, μεταξύ άλλων 

στις περιπτώσεις όπου η αναφορά του 

έχει περιληφθεί στον Β κατάλογο. 

 9β. Μια αναφορά μπορεί να 

επανεξεταστεί με απόφαση της 

επιτροπής, εφόσον υποβληθούν στην 

επιτροπή νέα στοιχεία σχετικά με την 

αναφορά και εφόσον το ζητήσει ο 

αναφέρων. 

 9γ. Η επιτροπή εγκρίνει με 

πλειοψηφία των μελών της 

κατευθυντήριες γραμμές για την 

επεξεργασία των αναφορών σύμφωνα με 

τον παρόντα Κανονισμό. 

Or. en 

 

 

 


