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Παράγραφος 7 

 

Πρόταση απόφασης Τροπολογία 

7. επισημαίνει ότι οι τροποποιήσεις 

του παρόντος Κανονισμού θα αρχίσουν να 

ισχύουν την πρώτη ημέρα της περιόδου 

συνόδου η οποία ακολουθεί την έγκρισή 

τους, με την εξαίρεση του άρθρου 212 

παράγραφος 2 σχετικά με τη σύνθεση των 

διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών, το 

οποίο θα τεθεί σε ισχύ για τις υφιστάμενες 

αντιπροσωπείες με την έναρξη της πρώτης 

συνόδου μετά τις επόμενες εκλογές για την 

ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

που πρόκειται να διεξαχθούν το 2019· 

7. επισημαίνει ότι οι τροποποιήσεις 

του παρόντος Κανονισμού θα αρχίσουν να 

ισχύουν την πρώτη ημέρα της περιόδου 

συνόδου η οποία ακολουθεί την έγκρισή 

τους, με την εξαίρεση: 

 
α) των τροποποιήσεων στο άρθρο 

212 παράγραφοι 1 και 2 σχετικά με τη 

σύνθεση των διακοινοβουλευτικών 

αντιπροσωπειών, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ 

για τις υφιστάμενες αντιπροσωπείες με την 

έναρξη της πρώτης συνόδου μετά τις 

επόμενες εκλογές για την ανάδειξη του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που πρόκειται 

να διεξαχθούν το 2019· 

 
β) των τροποποιήσεων στο άρθρο 

199 σχετικά με τη σύσταση των 

επιτροπών, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ με 

την έναρξη της πρώτης περιόδου 

συνόδου μετά τις επόμενες εκλογές για 

την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, που πρόκειται να 

διεξαχθούν το 2019· 

 
γ) της διαγραφής του άρθρου 200 

σχετικά με τους αναπληρωτές, η οποία θα 

τεθεί σε ισχύ με την έναρξη της πρώτης 
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περιόδου συνόδου μετά τις επόμενες 

εκλογές για την ανάδειξη του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που πρόκειται 

να διεξαχθούν το 2019. 

 
Οι υφιστάμενες ρυθμίσεις για την εκλογή 

των μελών των εξεταστικών επιτροπών 

και των ειδικών επιτροπών θα 

παραμείνουν σε ισχύ έως την έναρξη της 

πρώτης περιόδου συνόδου μετά τις 

επόμενες εκλογές για την ανάδειξη του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που πρόκειται 

να διεξαχθούν το 2019, ανεξάρτητα από 

τις τροποποιήσεις στα άρθρα 196, 197 

παράγραφος 1 και 198 παράγραφος 3. 

Or. en 
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 8α. επικρίνει την παρουσίαση 

στατιστικών στοιχείων για αιτιολογήσεις 

ψήφου, ομιλίες στην Ολομέλεια, 

κοινοβουλευτικές ερωτήσεις, 

τροπολογίες, και προτάσεις ψηφίσματος 

στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου, καθώς 

φαίνεται πως τα στοιχεία αυτά στοχεύουν 

να αποδείξουν ποιοι βουλευτές του 

Ευρωπαϊκού υποτίθεται πως είναι 

«δραστήριοι», σε πλατφόρμες όπως η 

MEPranking· καλεί το Προεδρείο του 

Κοινοβουλίου να σταματήσει την απλή 

αναφορά αριθμών υπό μορφή 

στατιστικών στοιχείων και να λαμβάνει 

υπόψη καταλληλότερα κριτήρια για τον 

χαρακτηρισμό ενός βουλευτή ως 

«δραστήριου»· 

Or. en 

 

 


