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ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με τη γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

(2016/2114(REG)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 226 και 227 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και τις 

γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Ελέγχου του 

Προϋπολογισμού, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 

Τροφίμων και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0344/2016), 

1. αποφασίζει να επιφέρει στον Κανονισμό του τις ακόλουθες τροποποιήσεις· 

2. επισημαίνει ότι κατά τις τροποποιήσεις στον Κανονισμό έχουν ληφθεί δεόντως υπόψη 

οι διατάξεις της διοργανικής συμφωνίας, της 13ης Απριλίου 2016, για τη βελτίωση του 

νομοθετικού έργου1·  

3. ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε τα 

συστήματα TΠ του Κοινοβουλίου να προσαρμοστούν άμεσα στον τροποποιημένο 

Κανονισμό και να δημιουργηθούν το συντομότερο δυνατόν κατάλληλα ηλεκτρονικά 

εργαλεία με σκοπό μεταξύ άλλων την παρακολούθηση της πορείας των γραπτών 

ερωτήσεων που απευθύνονται στα άλλα όργανα της Ένωσης· 

4. αποφασίζει να διαγράψει το άρθρο 106 παράγραφος 4 από τον Κανονισμό μόλις 

εξαλειφθεί από την υφιστάμενη νομοθεσία η κανονιστική διαδικασία με έλεγχο και 

ζητεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες να ενσωματώσουν, εν τω μεταξύ, στο εν λόγω άρθρο 

υποσημείωση που να κάνει μνεία στη μελλοντική διαγραφή· 

5. καλεί τη Διάσκεψη των Προέδρων να επανεξετάσει τον Κώδικα συμπεριφοράς του ΕΚ 

για τη διαπραγμάτευση φακέλων στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, 

ώστε αυτός να ευθυγραμμιστεί με τα άρθρα 73 έως 73δ του Κανονισμού που 

εγκρίνονται ως αποτέλεσμα της παρούσας απόφασης· 

6. εφιστά την προσοχή στην ανάγκη να επανεξεταστεί η διάταξη των παραρτημάτων του 

Κανονισμού, ώστε να περιέχουν κείμενα που να έχουν την ίδια νομική ισχύ και να 

απαιτούν διαδικαστικά την ίδια πλειοψηφία με τον Κανονισμό καθαυτό και με το 

παράρτημα VI που, αν και απαιτεί διαφορετική διαδικασία και διαφορετική πλειοψηφία 

για να εγκριθεί, περιέχει μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού· ζητεί να 

ενσωματωθούν τα υπόλοιπα υφιστάμενα παραρτήματα και τα τυχόν επιπλέον κείμενα 

που ενδεχομένως να έχουν σημασία για το έργο των βουλευτών σε μια επιτομή 

κειμένων, η οποία θα συνοδεύει τον Κανονισμό· 

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 

                                                 
1 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1. 
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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· 

8. αποφασίζει ότι οι βουλευτές θα αναπροσαρμόσουν τις δηλώσεις οικονομικών 

συμφερόντων τους κατά τρόπο που να απηχεί τις αλλαγές στο άρθρο 4 του 

παραρτήματος Ι του Κανονισμού, εντός έξι μηνών από την ημέρα έναρξης ισχύος 

αυτών των αλλαγών· καλεί το Προεδρείο του και τον Γενικό Γραμματέα του να λάβουν 

εντός τριών μηνών από την ημέρα έναρξης ισχύος των αλλαγών τα κατάλληλα μέτρα 

που θα καταστήσουν δυνατή αυτή την αναπροσαρμογή εκ μέρους των βουλευτών· 

αποφασίζει ότι οι δηλώσεις που είχαν υποβληθεί δυνάμει των διατάξεων του 

Κανονισμού που ήταν σε ισχύ την ημέρα έγκρισης της παρούσας απόφασης θα 

παραμείνουν έγκυρες μέχρι έξι μήνες από την έναρξη ισχύος της· αποφασίζει ακόμη ότι 

οι ανωτέρω διατάξεις θα έχουν εφαρμογή και για όσους βουλευτές αναλάβουν 

καθήκοντα στη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου· 

9. ζητεί από την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων να επανεξετάσει το άρθρο 168α 

σχετικά με τον νέο προσδιορισμό των ελάχιστων ορίων, καθώς και να επανεξετάσει, 

ένα χρόνο μετά την έναρξη ισχύος του εν λόγω άρθρου, την εφαρμογή των ελάχιστων 

ορίων σε συγκεκριμένα άρθρα· 

10. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, προς ενημέρωση, 

στο Συμβούλιο και την Επιτροπή. 
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Τροπολογία  1 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 2 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 2 Άρθρο 2 

Ανεξαρτησία της εντολής Ανεξαρτησία της εντολής 

Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ασκούν την εντολή τους 

ελευθέρως. Δεν δεσμεύονται από οδηγίες 

ούτε από επιτακτικές εντολές. 

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 

της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976, 

καθώς και το άρθρο 2 παράγραφος 1 και 

το άρθρο 3 παράγραφος 1 του 

καθεστώτος των βουλευτών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι βουλευτές 

ασκούν την εντολή τους ελεύθερα και 

ανεξάρτητα, δεν δεσμεύονται από οδηγίες 

ούτε από επιτακτικές εντολές. 

Αιτιολόγηση 

Από νομικής απόψεως η πηγή της ανεξάρτητης εντολής βρίσκεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 

της Πράξης του 1976, καθώς και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 

του καθεστώτος των βουλευτών. Η προτεινόμενη αλλαγή – η οποία αντανακλά την ακριβή 

διατύπωση των παραπάνω διατάξεων – στοχεύει στο να αποφευχθεί τυχόν σύγχυση. 

 

Τροπολογία  2 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 3 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 3 Άρθρο 3 

Έλεγχος της εντολής Έλεγχος της εντολής 

1. Μετά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, ο Πρόεδρος καλεί τις 

αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να 

ανακοινώσουν στο Κοινοβούλιο αμελλητί 

τα ονόματα των εκλεγέντων βουλευτών, 

προκειμένου όλοι οι βουλευτές να είναι σε 

θέση να καταλάβουν τις έδρες τους στο 

Κοινοβούλιο με την έναρξη της πρώτης 

συνεδρίασης μετά τις εκλογές. 

1. Μετά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, ο Πρόεδρος καλεί τις 

αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να 

ανακοινώσουν στο Κοινοβούλιο αμελλητί 

τα ονόματα των εκλεγέντων βουλευτών, 

προκειμένου όλοι οι βουλευτές να είναι σε 

θέση να καταλάβουν τις έδρες τους στο 

Κοινοβούλιο με την έναρξη της πρώτης 

συνεδρίασης μετά τις εκλογές. 

Συγχρόνως, ο Πρόεδρος εφιστά την 

προσοχή των αρχών αυτών στις σχετικές 

Συγχρόνως, ο Πρόεδρος εφιστά την 

προσοχή των αρχών αυτών στις σχετικές 
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διατάξεις της Πράξης της 20ής 

Σεπτεμβρίου 1976 και τις καλεί να λάβουν 

τα κατάλληλα μέτρα για να αποφευχθεί 

κάθε ασυμβίβαστο με το αξίωμα του 

βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

διατάξεις της Πράξης της 20ής 

Σεπτεμβρίου 1976 και τις καλεί να λάβουν 

τα κατάλληλα μέτρα για να αποφευχθεί 

κάθε ασυμβίβαστο με το αξίωμα του 

βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

2. Οι βουλευτές, η εκλογή των οποίων 

έχει ανακοινωθεί στο Κοινοβούλιο, 

προβαίνουν σε γραπτή δήλωση, προτού 

καταλάβουν την έδρα τους στο 

Κοινοβούλιο, ότι δεν κατέχουν οιοδήποτε 

αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητά του 

βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

κατά την έννοια του άρθρου 7 παράγραφοι 

1 και 2 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 

1976. Κατόπιν γενικών εκλογών, η 

δήλωση αυτή πρέπει να πραγματοποιηθεί, 

εφόσον είναι δυνατόν, το αργότερο έξι 

ημέρες πριν από την σύνοδο για τη 

συγκρότηση του Κοινοβουλίου σε Σώμα. 

Έως ότου ελεγχθεί η εντολή των 

βουλευτών ή εκδοθεί απόφαση σε 

περίπτωση διαφοράς, και υπό τον όρο ότι 

έχουν προηγουμένως υπογράψει την 

προαναφερθείσα έγγραφη δήλωση, οι 

βουλευτές καταλαμβάνουν την έδρα τους 

στο Κοινοβούλιο και συμμετέχουν στα 

όργανά του με πλήρη δικαιώματα. 

2. Οι βουλευτές, η εκλογή των οποίων 

έχει ανακοινωθεί στο Κοινοβούλιο, 

προβαίνουν σε γραπτή δήλωση, προτού 

καταλάβουν την έδρα τους στο 

Κοινοβούλιο, ότι δεν κατέχουν οιοδήποτε 

αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητά του 

βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

κατά την έννοια του άρθρου 7 παράγραφοι 

1 και 2 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 

1976. Κατόπιν γενικών εκλογών, η 

δήλωση αυτή πρέπει να πραγματοποιηθεί, 

εφόσον είναι δυνατόν, το αργότερο έξι 

ημέρες πριν από την σύνοδο για τη 

συγκρότηση του Κοινοβουλίου σε Σώμα. 

Έως ότου ελεγχθεί η εντολή των 

βουλευτών ή εκδοθεί απόφαση σε 

περίπτωση διαφοράς, και υπό τον όρο ότι 

έχουν προηγουμένως υπογράψει την 

προαναφερθείσα έγγραφη δήλωση, οι 

βουλευτές καταλαμβάνουν την έδρα τους 

στο Κοινοβούλιο και συμμετέχουν στα 

όργανά του με πλήρη δικαιώματα. 

Εφόσον έχει διαπιστωθεί με στοιχεία 

επαληθεύσιμα από πηγές στις οποίες έχει 

πρόσβαση το κοινό ότι βουλευτής κατέχει 

αξίωμα ασυμβίβαστο προς την ιδιότητα 

του βουλευτή του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου κατά την έννοια του άρθρου 

7 παράγραφοι 1 και 2 της Πράξης της 20ής 

Σεπτεμβρίου 1976, το Κοινοβούλιο, με 

βάση τις πληροφορίες που προσκομίζει ο 

Πρόεδρός του, διαπιστώνει τη χηρεία της 

έδρας. 

Εφόσον έχει διαπιστωθεί με στοιχεία 

επαληθεύσιμα από πηγές στις οποίες έχει 

πρόσβαση το κοινό ότι βουλευτής κατέχει 

αξίωμα ασυμβίβαστο προς την ιδιότητα 

του βουλευτή του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου κατά την έννοια του άρθρου 

7 παράγραφοι 1 και 2 της Πράξης της 20ής 

Σεπτεμβρίου 1976, το Κοινοβούλιο, με 

βάση τις πληροφορίες που προσκομίζει ο 

Πρόεδρός του, διαπιστώνει τη χηρεία της 

έδρας. 

3. Το Κοινοβούλιο προβαίνει αμέσως, 

με βάση την έκθεση της αρμόδιας 

επιτροπής του, στον έλεγχο της εντολής 

και αποφασίζει για το κύρος της εντολής 

εκάστου των νεοεκλεγέντων βουλευτών 

του, καθώς και επί των ενδεχομένων 

αμφισβητήσεων, οι οποίες προβάλλονται 

βάσει των διατάξεων της Πράξης της 20ής 

Σεπτεμβρίου 1976, εξαιρουμένων των 

αμφισβητήσεων που απορρέουν από 

3. Το Κοινοβούλιο προβαίνει αμέσως, 

με βάση την έκθεση της αρμόδιας 

επιτροπής του, στον έλεγχο της εντολής 

και αποφασίζει για το κύρος της εντολής 

εκάστου των νεοεκλεγέντων βουλευτών 

του, καθώς και επί των ενδεχομένων 

αμφισβητήσεων, οι οποίες προβάλλονται 

βάσει των διατάξεων της Πράξης της 20ής 

Σεπτεμβρίου 1976, πλην των 

αμφισβητήσεων που, σύμφωνα με την 
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εθνικούς εκλογικούς νόμους. Πράξη αυτή, εμπίπτουν αποκλειστικά 

στις εθνικές διατάξεις στις οποίες 

παραπέμπει η εν λόγω Πράξη. 

 Η έκθεση της αρμόδιας επιτροπής 

βασίζεται στην επίσημη ανακοίνωση από 

κάθε κράτος μέλος του συνόλου των 

εκλογικών αποτελεσμάτων, στην οποία 

αναγράφονται τα ονόματα των 

εκλεγέντων υποψηφίων, καθώς και των 

ενδεχομένων αντικαταστατών, με τη 

σειρά που προκύπτει από το αποτέλεσμα 

των εκλογών. 

 Ο έλεγχος της εντολής βουλευτή μπορεί 

να γίνει μόνον εφόσον ο τελευταίος έχει 

προβεί στις γραπτές δηλώσεις που 

απαιτούνται κατά το παρόν άρθρο, 

καθώς και κατά το παράρτημα Ι του 

παρόντος Κανονισμού. 

4. Η έκθεση της αρμόδιας επιτροπής 

βασίζεται στην επίσημη ανακοίνωση από 

κάθε κράτος μέλος του συνόλου των 

εκλογικών αποτελεσμάτων, στην οποία 

αναγράφονται τα ονόματα των 

εκλεγέντων υποψηφίων, καθώς και των 

ενδεχομένων αντικαταστατών, με τη 

σειρά που προκύπτει από το αποτέλεσμα 

των εκλογών. 

 

Ο έλεγχος της εντολής βουλευτή μπορεί 

να γίνει μόνον εφόσον ο τελευταίος έχει 

προβεί στις γραπτές δηλώσεις που 

απαιτούνται κατά το παρόν άρθρο, 

καθώς και κατά το παράρτημα Ι του 

παρόντος Κανονισμού. 

 

Το Κοινοβούλιο, στηριζόμενο σε έκθεση 

της αρμόδιας επιτροπής του, μπορεί ανά 

πάσα στιγμή να αποφαίνεται επί 

ενδεχομένων ενστάσεων σχετικά με το 

κύρος της εντολής οιουδήποτε βουλευτή 

του. 

4. Το Κοινοβούλιο, στηριζόμενο σε 

πρόταση της αρμόδιας επιτροπής του, 

ελέγχει αμελλητί την εντολή κάθε 

βουλευτή που αντικαθιστά απερχόμενο 

βουλευτή και μπορεί ανά πάσα στιγμή να 

αποφαίνεται επί ενδεχομένων ενστάσεων 

σχετικά με το κύρος της εντολής 

οιουδήποτε βουλευτή του. 

5. Εφόσον ο διορισμός βουλευτή είναι 

συνέπεια της παραίτησης υποψηφίων του 

ίδιου ψηφοδελτίου, η αρμόδια για τον 

έλεγχο της εντολής επιτροπή μεριμνά ώστε 

η παραίτηση αυτή να υποβάλλεται 

5. Εφόσον ο διορισμός βουλευτή είναι 

συνέπεια της παραίτησης υποψηφίων του 

ίδιου ψηφοδελτίου, η αρμόδια για τον 

έλεγχο της εντολής επιτροπή μεριμνά ώστε 

η παραίτηση αυτή να υποβάλλεται 
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σύμφωνα με το πνεύμα και το γράμμα της 

Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976, 

καθώς και του άρθρου 4 παράγραφος 3 του 

παρόντος Κανονισμού. 

σύμφωνα με το πνεύμα και το γράμμα της 

Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976, 

καθώς και του άρθρου 4 παράγραφος 3 του 

παρόντος Κανονισμού. 

6. Η αρμόδια επιτροπή μεριμνά ώστε 

κάθε πληροφορία που θα μπορούσε να 

επηρεάσει την άσκηση της εντολής 

βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

ή τη σειρά κατάταξης των αντικαταστατών 

να γνωστοποιείται αμέσως στο 

Κοινοβούλιο από τις αρχές των κρατών 

μελών ή της Ένωσης· στη γνωστοποίηση 

σημειώνεται η ημερομηνία έναρξης ισχύος, 

εφόσον πρόκειται περί διορισμού. 

6. Η αρμόδια επιτροπή μεριμνά ώστε 

κάθε πληροφορία που θα μπορούσε να 

επηρεάσει την εκλογιμότητα βουλευτή του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή την 

εκλογιμότητα ή τη σειρά κατάταξης των 

αντικαταστατών να γνωστοποιείται 

αμέσως στο Κοινοβούλιο από τις αρχές 

των κρατών μελών ή της Ένωσης· στη 

γνωστοποίηση σημειώνεται η ημερομηνία 

έναρξης ισχύος, εφόσον πρόκειται περί 

διορισμού. 

Στην περίπτωση κατά την οποία οι 

αρμόδιες αρχές των κρατών μελών κινούν 

κατά βουλευτή διαδικασία που μπορεί να 

οδηγήσει στην κήρυξη της έκπτωσής του, 

ο Πρόεδρος ζητεί από τις εθνικές αρχές να 

τον ενημερώνουν τακτικά για την πορεία 

της διαδικασίας. Παραπέμπει το ζήτημα 

στην αρμόδια επιτροπή, ύστερα από 

πρόταση της οποίας το Κοινοβούλιο 

μπορεί να αποφανθεί. 

Στην περίπτωση κατά την οποία οι 

αρμόδιες αρχές των κρατών μελών κινούν 

κατά βουλευτή διαδικασία που μπορεί να 

οδηγήσει στην κήρυξη της έκπτωσής του, 

ο Πρόεδρος ζητεί από τις εθνικές αρχές να 

τον ενημερώνουν τακτικά για την πορεία 

της διαδικασίας. Παραπέμπει το ζήτημα 

στην αρμόδια επιτροπή, ύστερα από 

πρόταση της οποίας το Κοινοβούλιο 

μπορεί να αποφανθεί. 

Αιτιολόγηση 

The changes in paragraph 3 illustrate the fact that the "committee responsible" is clearly 

identified in Annex VI. The words "except those based on national electoral laws" are deleted 

as they are not fully in line with Article 12 of the Act of 1976, i.e. "other than those arising out 

of the national provisions to which the Act refers". Moreover, subparagraphs 1 and 2 of 

paragraph 4 are moved to paragraph 3 for consistency reasons. 

As a consequence, paragraph 4 will consist of only its current subparagraph 3. This provision 

refers to what happens in the course of the legislative term when Members are replaced. The 

word "proposal" instead of "report" allows having recourse to a simplified procedure (i.e. ad 

hoc verification by letter) in unproblematic cases, in line with the standing practice. 

 

Τροπολογία  3 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 4 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 4 Άρθρο 4 
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Διάρκεια της εντολής Διάρκεια της εντολής 

1. Η εντολή αρχίζει και λήγει 

σύμφωνα με τις διατάξεις της Πράξης της 

20ής Σεπτεμβρίου 1976. Εκτός αυτού, η 

εντολή λήγει σε περίπτωση θανάτου ή 

παραίτησης. 

1. Η εντολή αρχίζει και λήγει 

σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 13 της 

Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976. 

2. Κάθε βουλευτής παραμένει εν 

ενεργεία έως την έναρξη της πρώτης 

συνεδρίασης του Κοινοβουλίου μετά τις 

εκλογές. 

 

3. Κάθε βουλευτής που υποβάλλει 

παραίτηση κοινοποιεί στον Πρόεδρο την 

παραίτηση, καθώς και την ημερομηνία 

κατά την οποία αυτή αρχίζει να ισχύει, η 

οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τρεις 

μήνες μετά την κοινοποίηση. Η 

κοινοποίηση αυτή λαμβάνει τη μορφή 

πρακτικού που συντάσσεται παρόντος του 

Γενικού Γραμματέα ή του εκπροσώπου 

του, υπογράφεται από αυτόν, καθώς και 

τον ενδιαφερόμενο βουλευτή, και 

υποβάλλεται αμέσως στην αρμόδια 

επιτροπή, η οποία την εγγράφει στην 

ημερήσια διάταξη της πρώτης συνεδρίασης 

μετά την παραλαβή του εν λόγω εγγράφου. 

3. Κάθε βουλευτής που υποβάλλει 

παραίτηση κοινοποιεί στον Πρόεδρο την 

παραίτηση, καθώς και την ημερομηνία 

κατά την οποία αυτή αρχίζει να ισχύει, η 

οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τρεις 

μήνες μετά την κοινοποίηση. Η 

κοινοποίηση αυτή λαμβάνει τη μορφή 

πρακτικού που συντάσσεται παρόντος του 

Γενικού Γραμματέα ή του εκπροσώπου 

του, υπογράφεται από αυτόν, καθώς και 

τον ενδιαφερόμενο βουλευτή, και 

υποβάλλεται αμέσως στην αρμόδια 

επιτροπή, η οποία την εγγράφει στην 

ημερήσια διάταξη της πρώτης συνεδρίασης 

μετά την παραλαβή του εν λόγω εγγράφου. 

Εάν η αρμόδια επιτροπή κρίνει ότι η 

παραίτηση δεν ανταποκρίνεται στο 

πνεύμα ή το γράμμα της Πράξης της 20ής 

Σεπτεμβρίου 1976, ενημερώνει το 

Κοινοβούλιο προκειμένου αυτό να 

αποφασίσει εάν θα διαπιστώσει ή όχι τη 

χηρεία. 

Εάν η αρμόδια επιτροπή κρίνει ότι η 

παραίτηση είναι σύμφωνη με την Πράξη 

της 20ής Σεπτεμβρίου 1976, κηρύσσεται η 

χηρεία της έδρας από την ημερομηνία 

που αναφέρεται από τον παραιτούμενο 

βουλευτή στο επίσημο πρακτικό 

παραίτησης, ο δε Πρόεδρος ενημερώνει 

σχετικά το Κοινοβούλιο. 

Σε αντίθετη περίπτωση, η διαπίστωση 

της χηρείας πραγματοποιείται από την 

ημερομηνία που αναφέρεται από τον 

παραιτούμενο βουλευτή στο πρακτικό 

παραίτησης. Το Κοινοβούλιο δεν 

προβαίνει σε ψηφοφορία επί του θέματος. 

Εάν η αρμόδια επιτροπή κρίνει ότι η 

παραίτηση δεν συμφωνεί με την Πράξη 

της 20ής Σεπτεμβρίου 1976, προτείνει 

στο Κοινοβούλιο να μην κηρύξει τη 

χηρεία της έδρας. 

Προκειμένου να αντιμετωπισθούν 

ορισμένες εξαιρετικές περιστάσεις, 

κυρίως δε στην περίπτωση κατά την 

οποία μία ή περισσότερες περίοδοι 

συνόδου επρόκειτο να διεξαχθούν στο 

χρονικό διάστημα μεταξύ της 

ημερομηνίας κατά την οποία αρχίζει να 
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ισχύει η παραίτηση και της πρώτης 

συνεδρίασης της αρμόδιας επιτροπής, 

πράγμα το οποίο θα στερούσε, λόγω της 

μη διαπίστωσης της χηρείας της θέσης, 

από την πολιτική ομάδα στην οποία 

ανήκει ο βουλευτής που έχει παραιτηθεί 

τη δυνατότητα της αντικατάστασης του 

τελευταίου κατά τις εν λόγω περιόδους 

συνόδου, θεσπίζεται απλοποιημένη 

διαδικασία. Με τη διαδικασία αυτή 

ανατίθεται στον εισηγητή της αρμόδιας 

επιτροπής, που είναι επιφορτισμένος με 

τα θέματα αυτά, να εξετάσει χωρίς 

καθυστέρηση κάθε παραίτηση η οποία 

έχει κοινοποιηθεί δεόντως και, στις 

περιπτώσεις κατά τις οποίες η οιαδήποτε 

καθυστέρηση στην εξέταση της 

κοινοποίησης θα μπορούσε να έχει 

αρνητικές συνέπειες, να ζητήσει από τον 

πρόεδρο της επιτροπής, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παραγράφου 3: 

–  είτε να ενημερώσει τον Πρόεδρο 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εξ 

ονόματος αυτής της επιτροπής, ότι η 

χηρεία της έδρας μπορεί να διαπιστωθεί, 

or 

 

–  είτε να συγκαλέσει έκτακτη 

συνεδρίαση της επιτροπής του για να 

εξετάσει κάθε ιδιαίτερη δυσκολία που 

αντιμετώπισε ο εισηγητής. 

 

 3α. Εάν δεν προβλέπεται συνεδρίαση 

της αρμόδιας επιτροπής πριν από την 

επόμενη περίοδο συνόδου, ο εισηγητής 

της εξετάζει αμέσως κάθε παραίτηση που 

έχει κοινοποιηθεί δεόντως. Στις 

περιπτώσεις κατά τις οποίες τυχόν 

καθυστέρηση στην εξέταση της 

κοινοποίησης θα μπορούσε να έχει 

αρνητικές συνέπειες, ο εισηγητής 

παραπέμπει το θέμα στον πρόεδρο της 

επιτροπής και του ζητεί, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παραγράφου 3: 

 –  να ενημερώσει τον Πρόεδρο του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εξ ονόματος 

αυτής της επιτροπής, ότι μπορεί να 

κηρυχθεί η χηρεία της έδρας· or 
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 – να συγκαλέσει έκτακτη 

συνεδρίαση της επιτροπής του, για να 

εξετάσει τις ιδιαίτερες δυσκολίες που 

αντιμετώπισε ο εισηγητής· 

4.  Όταν η αρμόδια αρχή κράτους 

μέλους ανακοινώνει στον Πρόεδρο τη 

λήξη της θητείας βουλευτή του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σύμφωνα με 

τις νομοθετικές διατάξεις του εν λόγω 

κράτους μέλους, είτε λόγω ασυμβιβάστων 
κατά την έννοια του άρθρου 7 

παράγραφος 3 της Πράξης της 20ής 

Σεπτεμβρίου 1976, είτε λόγω στέρησης 

της εντολής κατά την έννοια του άρθρου 

13 παράγραφος 3 της εν λόγω Πράξης, ο 

Πρόεδρος ενημερώνει το Κοινοβούλιο ότι 

η εντολή έληξε κατά την ημερομηνία που 

ανακοίνωσε το κράτος μέλος και καλεί το 

κράτος μέλος να πληρώσει την κενή έδρα 

αμελλητί. 

4.  Εφόσον οι αρμόδιες αρχές των 

κρατών μελών ή της Ένωσης ή ο 

ενδιαφερόμενος βουλευτής 

γνωστοποιήσουν στον Πρόεδρο διορισμό 

ή εκλογή σε θέσεις ασυμβίβαστες με την 

εντολή του βουλευτή του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, κατά το άρθρο 7 

παράγραφοι 1 και 2 της Πράξης της 20ής 

Σεπτεμβρίου 1976, ο Πρόεδρος 

ενημερώνει το Κοινοβούλιο, το οποίο 

διαπιστώνει τη χηρεία της έδρας από την 

ημέρα εναρξης του ασυμβίβαστου. 

Εφόσον οι αρμόδιες αρχές των κρατών 

μελών ή της Ένωσης ή ο ενδιαφερόμενος 

βουλευτής γνωστοποιήσουν στον 

Πρόεδρο διορισμό ή εκλογή σε θέσεις 

ασυμβίβαστες με την εντολή του 

βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

κατά το άρθρο 7 παράγραφοι 1 και 2 της 

Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976, ο 

Πρόεδρος ενημερώνει το Κοινοβούλιο, το 

οποίο διαπιστώνει τη χηρεία της έδρας. 

Όταν η αρμόδια αρχή κράτους μέλους 

ανακοινώνει στον Πρόεδρο τη λήξη της 

εντολής βουλευτή του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ως αποτέλεσμα είτε 

πρόσθετου ασυμβίβαστου κατά την 

έννοια του άρθρου 7 παράγραφος 3 της 

Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976, είτε 

στέρησης της εντολής κατά την έννοια 

του άρθρου 13 παράγραφος 3 της εν λόγω 

Πράξης, ο Πρόεδρος ενημερώνει το 

Κοινοβούλιο ότι η εντολή έληξε κατά την 

ημερομηνία που ανακοίνωσε το κράτος 

μέλος. Όταν δεν ανακοινώνεται 

ημερομηνία, ως ημερομηνία λήξης της 

εντολής λογίζεται η ημερομηνία της 

γνωστοποίησης από το κράτος μέλος. 

5. Οι αρχές των κρατών μελών ή της 

Ένωσης ενημερώνουν προηγουμένως τον 

Πρόεδρο του Κοινοβουλίου για κάθε 

αποστολή που προτίθενται να αναθέσουν 

σε βουλευτή. Ο Πρόεδρος αναθέτει στην 

αρμόδια επιτροπή να εξετάσει το συμβατό 

της σχεδιαζόμενης αποστολής με το 

γράμμα και το πνεύμα της Πράξης της 

20ής Σεπτεμβρίου 1976. Ανακοινώνει τα 

πορίσματα της επιτροπής αυτής στην 

Ολομέλεια, στον βουλευτή και στις 

5. Όταν οι αρχές των κρατών μελών ή 

της Ένωσης ενημερώνουν τον Πρόεδρο 

του Κοινοβουλίου για μια αποστολή που 

προτίθενται να αναθέσουν σε βουλευτή, ο 

Πρόεδρος αναθέτει στην αρμόδια επιτροπή 

να εξετάσει το συμβατό της σχεδιαζόμενης 

αποστολής με την Πράξη της 20ής 

Σεπτεμβρίου 1976 και ανακοινώνει τα 

πορίσματα της επιτροπής αυτής στην 

Ολομέλεια, στον βουλευτή και στις 

ενδιαφερόμενες αρχές. 
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ενδιαφερόμενες αρχές. 

6. Λογίζεται ως ημερομηνία λήξης 

της εντολής και έναρξης ισχύος της 

χηρείας: 

 

–  σε περίπτωση παραίτησης: η 

ημερομηνία κατά την οποία το 

Κοινοβούλιο διαπίστωσε τη χηρεία της 

έδρας, σύμφωνα με το πρακτικό 

παραίτησης· 

 

–  σε περίπτωση διορισμού ή 

εκλογής σε θέσεις ασυμβίβαστες με την 

εντολή του βουλευτή του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου κατά το άρθρο 7 

παράγραφοι 1 και 2 της Πράξης της 20ής 

Σεπτεμβρίου 1976, η ημερομηνία 

γνωστοποίησης από τις αρμόδιες αρχές 

των κρατών μελών ή της Ένωσης. 

 

7. Όταν το Κοινοβούλιο διαπιστώσει 

τη χηρεία έδρας, ενημερώνει το 

ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και το καλεί 

να προβεί σε πλήρωση της έδρας χωρίς 

καθυστέρηση. 

7. Όταν το Κοινοβούλιο διαπιστώσει 

τη χηρεία έδρας, ο Πρόεδρος ενημερώνει 

σχετικά το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος 

και το καλεί να προβεί σε πλήρωση της 

έδρας χωρίς καθυστέρηση. 

8. Κάθε αμφισβήτηση του κύρους 

ήδη ελεγχθείσας εντολής βουλευτή 

παραπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή, η 

οποία οφείλει να υποβάλει αμέσως έκθεση 

στο Κοινοβούλιο, το αργότερο δε μέχρι 

την έναρξη της επομένης περιόδου 

συνόδου. 

 

9. Το Κοινοβούλιο επιφυλάσσεται, 

στην περίπτωση που η αποδοχή της 

εντολής ή η ακύρωσή της φαίνονται 

πλημμελείς, είτε λόγω συγκεκριμένης 

ανακρίβειας είτε λόγω έλλειψης 

συναίνεσης, να χαρακτηρίσει άκυρη την 

υπό εξέταση εντολή ή να αρνηθεί να 

διαπιστώσει τη χηρεία της έδρας. 

9. Στην περίπτωση που η αποδοχή της 

εντολής ή η ακύρωσή της φαίνονται 

πλημμελείς, είτε λόγω συγκεκριμένης 

ανακρίβειας είτε λόγω έλλειψης 

συναίνεσης, το Κοινοβούλιο μπορεί να 

χαρακτηρίσει άκυρη την υπό εξέταση 

εντολή ή να αρνηθεί να διαπιστώσει τη 

χηρεία της έδρας. 

Αιτιολόγηση 

As regards paragraph 1, Article 13(1) of the Act of 1976 adds the case of "withdrawal of the 

mandate" to "death or resignation". However, since all these cases are covered by the Act of 

1976, the second sentence of this paragraph is superfluous and can be deleted. 

Paragraph 2 is deleted, asits content is already covered by the Act of 1976. 
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In paragraph 3, since the case of a problematic resignation is the exception and not the rule, 

subparagraphs 2 and 3 are inverted and their wording is streamlined. 

The existing interpretation is converted into a new paragraph after paragraph 3 and its 

wording streamlined. 

Subparagraphs 1 and 2 of paragraph 4 are inverted in order to reflect the order of the 

incompatibilities referred to in Article 7 of the Act of 1976. Their wording is also adapted 

(among other things, the last sentence of current subparagraph 1 is deleted as it is a mere 

repetition of current paragraph 7). 

The amendment of paragraph 5 makes sure that it complies with the principle that 

Parliament’s Rules of Procedure may not impose obligations on other authorities, including 

those of the Member States.  

Since the suggested wording of paragraphs 3 and 4 clarifies the date of the end of the term of 

office in all possible cases covered by the Act of 1976 (including resignation, 

incompatibilities or withdrawal of mandate), paragraph 6 becomes superfluous and can be 

deleted. 

Paragraph 7 is in line with the existing practice. 

Paragraph 8 is deleted as it is reflected in Rule 3 with the exception of the deadline, which 

can be deleted, as depending on the complexity of a dispute, this deadline "no later than the 

beginning of the next part-session" may prove to be too tight. 

Paragraph 9 would become paragraph 7. "Shall reserve the right to" is a somewhat odd 

wording in the context and the amendment suggests to replace it with "may". 

 

Τροπολογία  4 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 5 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 5 Άρθρο 5 

Προνόμια και ασυλίες Προνόμια και ασυλίες 

1. Οι βουλευτές απολαύουν των 

προνομίων και ασυλιών που προβλέπονται 

στο πρωτόκολλο περί των προνομίων και 

ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

1. Οι βουλευτές απολαύουν των 

προνομίων και ασυλιών που ορίζονται στο 

πρωτόκολλο περί των προνομίων και 

ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

2. Η βουλευτική ασυλία δεν αποτελεί 

προσωπικό προνόμιο των βουλευτών, αλλά 

εγγύηση της ανεξαρτησίας του 

Κοινοβουλίου στο σύνολό του και των 

βουλευτών του. 

2. Το Κοινοβούλιο, κατά την άσκηση 

των εξουσιών του σχετικά με τα προνόμια 

και τις ασυλίες, ενεργεί με σκοπό τη 

διατήρηση της ακεραιότητάς του ως 

δημοκρατικής νομοθετικής συνέλευσης 

και τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας των 
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βουλευτών του κατά την άσκηση των 

καθηκόντων τους. Η βουλευτική ασυλία 

δεν αποτελεί προσωπικό προνόμιο των 

βουλευτών, αλλά εγγύηση της 

ανεξαρτησίας του Κοινοβουλίου στο 

σύνολό του και των βουλευτών του. 

3. Οι άδειες ελεύθερης διακίνησης 

που εξασφαλίζουν στους βουλευτές την 

ελεύθερη κυκλοφορία στα κράτη μέλη 

εκδίδονται από τον Πρόεδρο του 

Κοινοβουλίου αμέσως μόλις του 

γνωστοποιηθεί η εκλογή τους. 

3. Δελτίο ελεύθερης διέλευσης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξασφαλίζει σε 

βουλευτή την ελεύθερη κυκλοφορία στα 

κράτη μέλη και σε άλλες χώρες που το 

αναγνωρίζουν ως έγκυρο ταξιδιωτικό 

έγγραφο εκδίδεται από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση κατόπιν αίτησης του βουλευτή 

και υπό την προϋπόθεση της έγκρισης 

του Προέδρου του Κοινοβουλίου. 

 3α. Για την άσκηση της εντολής του 

κάθε βουλευτής έχει το δικαίωμα, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Kανονισμού, να λαμβάνει ενεργά μέρος 

στις εργασίες των επιτροπών και των 

αντιπροσωπειών του Κοινοβουλίου. 

4. Οι βουλευτές έχουν το δικαίωμα να 

συμβουλεύονται κάθε φάκελο που 

βρίσκεται στην κατοχή του Κοινοβουλίου 

ή μιας επιτροπής, εξαιρέσει των ατομικών 

φακέλων και λογαριασμών, τους οποίους 

μπορούν να συμβουλεύονται μόνο οι ίδιοι 

οι ενδιαφερόμενοι βουλευτές. Εξαιρέσεις 

από τη βασική αυτή αρχή για το χειρισμό 

εγγράφων στα οποία μπορεί να 

απαγορευθεί η πρόσβαση του κοινού, 

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου για την πρόσβαση του 

κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 

Επιτροπής, ρυθμίζονται στο Παράρτημα 

VΙI του παρόντος Κανονισμού. 

4. Οι βουλευτές έχουν το δικαίωμα να 

συμβουλεύονται κάθε φάκελο που 

βρίσκεται στην κατοχή του Κοινοβουλίου 

ή μιας επιτροπής, εξαιρέσει των ατομικών 

φακέλων και λογαριασμών, τους οποίους 

μπορούν να συμβουλεύονται μόνο οι ίδιοι 

οι ενδιαφερόμενοι βουλευτές. Εξαιρέσεις 

από τη βασική αυτή αρχή για το χειρισμό 

εγγράφων στα οποία μπορεί να 

απαγορευθεί η πρόσβαση του κοινού, 

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου για την πρόσβαση του 

κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 

Επιτροπής, ρυθμίζονται στο άρθρο 210α 

του Κανονισμού. 

 Με τη σύμφωνη γνώμη του Προεδρείου 

είναι δυνατόν να μην επιτραπεί, με 

αιτιολογημένη απόφαση, σε βουλευτή να 

εξετάσει έγγραφο του Κοινοβουλίου, εάν 

το Προεδρείο, κατόπιν ακροάσεως του 

βουλευτή, καταλήξει στο συμπέρασμα ότι 

η εξέταση θα οδηγούσε σε απαράδεκτη 

βλάβη των θεσμικών συμφερόντων του 

Κοινοβουλίου ή του δημοσίου 
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συμφέροντος και ότι ο ενδιαφερόμενος 

βουλευτής επιδιώκει την εξέταση αυτή 

για ιδιωτικούς και προσωπικούς λόγους. 

Ο βουλευτής μπορεί να ασκήσει έγγραφη 

ένσταση κατά της αποφάσεως αυτής 

εντός ενός μηνός από την κοινοποίησή 

της. Για να είναι παραδεκτές, οι έγγραφες 

ενστάσεις πρέπει να είναι αιτιολογημένες. 

Επί της ενστάσεως αποφασίζει το 

Κοινοβούλιο χωρίς συζήτηση κατά τη 

διάρκεια της περιόδου συνόδου που 

ακολουθεί την υποβολή της. 

Αιτιολόγηση 

Η παράγραφος 1 επαναλαμβάνει το άρθρο 6 παράγραφος 2 της Πράξης του 1976. Στην αγγλική 

διατύπωση απαλείφεται η λέξη «shall» εφόσον δεν έχει συστατικό χαρακτήρα αλλά πρόκειται 

για απλή διαπίστωση.  

H παράγραφος 2 εμπεριέχει μία βασική αρχή όσον αφορά τη βουλευτική ασυλία και 

συμπληρώνεται με την προσθήκη της πρώτης πρότασης του άρθρου 6 παράγραφος 1. 

Όσον αφορά τις αλλαγές στην παράγραφο 4, το παράρτημα VII, Μέρος A διαγράφηκε και 

μετατράπηκε σε ένα νέο άρθρο 201α (νέο). 

 

Τροπολογία  5 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 6 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 6 Άρθρο 6 

Άρση ασυλίας Άρση ασυλίας 

1. Το Κοινοβούλιο, κατά την άσκηση 

των εξουσιών του σχετικά με τα προνόμια 

και τις ασυλίες, ενεργεί με σκοπό τη 

διατήρηση της ακεραιότητάς του ως 

δημοκρατικής νομοθετικής συνέλευσης 

και τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας των 

βουλευτών του κατά την άσκηση των 

καθηκόντων τους. Κάθε αίτηση για άρση 

της ασυλίας αξιολογείται σύμφωνα με τα 

άρθρα 7, 8 και 9 του πρωτοκόλλου περί 

των προνομίων και ασυλιών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τις αρχές που 

αναφέρονται στο παρόν άρθρο. 

1. Κάθε αίτηση για άρση της ασυλίας 

αξιολογείται σύμφωνα με τα άρθρα 7, 8 

και 9 του πρωτοκόλλου περί των 

προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και με τις αρχές που αναφέρονται 

στο άρθρο 5 παράγραφος 2. 
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2. Όταν ζητείται από βουλευτές να 

εμφανισθούν ως μάρτυρες ή 

εμπειρογνώμονες δεν υφίσταται ανάγκη 

αίτησης για άρση της ασυλίας υπό την 

προϋπόθεση ότι: 

2. Όταν ζητείται από βουλευτές να 

εμφανισθούν ως μάρτυρες ή 

εμπειρογνώμονες δεν υφίσταται ανάγκη 

αίτησης για άρση της ασυλίας υπό την 

προϋπόθεση ότι: 

– οι βουλευτές δεν θα είναι υποχρεωμένοι 

να εμφανισθούν σε ημερομηνία ή χρόνο 

που εμποδίζει ή καθιστά δυσχερή την 

άσκηση των κοινοβουλευτικών τους 

καθηκόντων ή ότι θα είναι σε θέση να 

παράσχουν δήλωση γραπτώς ή σε 

οιαδήποτε άλλη μορφή που δεν θα καθιστά 

δυσχερή την εκπλήρωση των 

κοινοβουλευτικών τους καθηκόντων· and 

– οι βουλευτές δεν θα είναι υποχρεωμένοι 

να εμφανισθούν σε ημερομηνία ή χρόνο 

που εμποδίζει ή καθιστά δυσχερή την 

άσκηση των κοινοβουλευτικών τους 

καθηκόντων ή ότι θα είναι σε θέση να 

παράσχουν δήλωση γραπτώς ή σε 

οιαδήποτε άλλη μορφή που δεν θα καθιστά 

δυσχερή την εκπλήρωση των 

κοινοβουλευτικών τους καθηκόντων· and 

– οι βουλευτές δεν θα υποχρεούνται να 

καταθέσουν ως μάρτυρες σχετικά με 

πληροφορίες που έχουν αποκτήσει 

εμπιστευτικά κατά την άσκηση της 

εντολής τους και τις οποίες δεν θεωρούν 

σκόπιμο να αποκαλύψουν. 

– οι βουλευτές δεν θα υποχρεούνται να 

καταθέσουν ως μάρτυρες σχετικά με 

πληροφορίες που έχουν αποκτήσει 

εμπιστευτικά κατά την άσκηση της 

εντολής τους και τις οποίες δεν θεωρούν 

σκόπιμο να αποκαλύψουν. 

(Αφορά την τροπολογία 25) 

Αιτιολόγηση 

Το πρώτο μέρος της παραγράφου 1 μεταφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2. 

 

Τροπολογία  6 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 7 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 7 Άρθρο 7 

Υπεράσπιση των προνομίων και ασυλιών Υπεράσπιση των προνομίων και ασυλιών 

1. Στις περιπτώσεις που εικάζεται ότι 

τα προνόμια και οι ασυλίες βουλευτή ή 

πρώην βουλευτή έχουν παραβιασθεί από 

τις αρχές κράτους μέλους δύναται να 

υποβληθεί αίτηση προκειμένου το 

Κοινοβούλιο να αποφανθεί εάν, πράγματι, 

σημειώθηκε παραβίαση των εν λόγω 

προνομίων και ασυλιών, σύμφωνα με το 

άρθρο 9 παράγραφος 1. 

1. Στις περιπτώσεις που εικάζεται ότι 

τα προνόμια και οι ασυλίες βουλευτή ή 

πρώην βουλευτή έχουν παραβιασθεί ή 

πρόκειται να παραβιασθούν από τις αρχές 

κράτους μέλους, δύναται να υποβληθεί 

αίτηση προκειμένου το Κοινοβούλιο να 

αποφανθεί εάν σημειώθηκε ή ενδέχεται να 

σημειωθεί παραβίαση των εν λόγω 

προνομίων και ασυλιών, σύμφωνα με το 

άρθρο 9 παράγραφος 1. 
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2. Ειδικότερα, δύναται να υποβληθεί 

τέτοια αίτηση για την υπεράσπιση 

προνομίων και ασυλιών εάν κριθεί ότι οι 

περιστάσεις συνιστούν διοικητικό ή άλλο 

περιορισμό επιβαλλόμενο στην ελεύθερη 

μετακίνηση βουλευτών που μεταβαίνουν σ 

τον τόπο συνεδρίασης του Κοινοβουλίου ή 

επιστρέφουν από αυτόν ή στην έκφραση 

γνώμης ή ψήφου δοθείσης κατά την 

άσκηση των καθηκόντων τους ή ότι 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

άρθρου 9 του πρωτοκόλλου περί των 

προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

2. Ειδικότερα, δύναται να υποβληθεί 

τέτοια αίτηση για την υπεράσπιση 

προνομίων και ασυλιών εάν κριθεί ότι οι 

περιστάσεις θα συνιστούσαν διοικητικό ή 

άλλο περιορισμό επιβαλλόμενο στην 

ελεύθερη μετακίνηση βουλευτών που 

μεταβαίνουν στον τόπο συνεδρίασης του 

Κοινοβουλίου ή επιστρέφουν από αυτόν ή 

στην έκφραση γνώμης ή ψήφου δοθείσης 

κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή 

ότι θα ενέπιπταν στο πεδίο εφαρμογής του 

άρθρου 9 του πρωτοκόλλου περί των 

προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

3. Αίτηση για την υπεράσπιση των 

προνομίων και ασυλιών βουλευτή δεν είναι 

παραδεκτή εάν έχει ήδη ληφθεί αίτηση για 

την άρση ή την υπεράσπιση της ασυλίας 

του βουλευτή αυτού όσον αφορά την ίδια 

νομική διαδικασία, είτε έχει ληφθεί 

απόφαση κατά τον χρόνο υποβολής της 

αίτησης υπεράσπισης είτε όχι. 

3. Αίτηση για την υπεράσπιση των 

προνομίων και ασυλιών βουλευτή δεν είναι 

παραδεκτή εάν έχει ήδη ληφθεί αίτηση για 

την άρση ή την υπεράσπιση της ασυλίας 

του βουλευτή αυτού όσον αφορά τα ίδια 

περιστατικά, είτε έχει ληφθεί απόφαση 

κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης 

υπεράσπισης είτε όχι. 

4. Αίτηση για την υπεράσπιση των 

προνομίων και ασυλιών βουλευτή δεν 

εξετάζεται περαιτέρω εάν ληφθεί αίτηση 

για την άρση της ασυλίας του βουλευτή 

αυτού όσον αφορά την ίδια νομική 

διαδικασία. 

4. Αίτηση για την υπεράσπιση των 

προνομίων και ασυλιών βουλευτή δεν 

εξετάζεται περαιτέρω εάν ληφθεί αίτηση 

για την άρση της ασυλίας του βουλευτή 

αυτού όσον αφορά τα ίδια περιστατικά. 

5. Στις περιπτώσεις που έχει ληφθεί 

απόφαση για τη μη υπεράσπιση των 

προνομίων και ασυλιών βουλευτή, ο 

βουλευτής δύναται να υποβάλει αίτηση για 

την επανεξέταση της απόφασης 

υποβάλλοντας νέα στοιχεία. Η αίτηση 

επανεξέτασης δεν είναι παραδεκτή εάν έχει 

ασκηθεί προσφυγή κατά της απόφασης 

βάσει του άρθρου 263 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή εάν 

ο Πρόεδρος κρίνει ότι τα υποβληθέντα νέα 

στοιχεία δεν είναι επαρκώς τεκμηριωμένα 

ώστε να δικαιολογείται η επανεξέταση. 

5. Στις περιπτώσεις που έχει ληφθεί 

απόφαση για τη μη υπεράσπιση των 

προνομίων και ασυλιών βουλευτή, ο 

βουλευτής δύναται κατ’ εξαίρεση να 

υποβάλει αίτηση για την επανεξέταση της 

απόφασης υποβάλλοντας νέα στοιχεία 

σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 

του Κανονισμού. Η αίτηση επανεξέτασης 

δεν είναι παραδεκτή εάν έχει ασκηθεί 

προσφυγή κατά της απόφασης βάσει του 

άρθρου 263 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή εάν 

ο Πρόεδρος κρίνει ότι τα υποβληθέντα νέα 

στοιχεία δεν είναι επαρκώς τεκμηριωμένα 

ώστε να δικαιολογείται η επανεξέταση. 

Αιτιολόγηση 

As regards paragraph 1, the wording is revised insofar as it sounds very categorical as to the 
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existence of an actual breach. It seems to imply the need for a final judgment or an otherwise 

irrevocable decision by a public authority prejudicing a Member, thus making potential 

breaches irrelevant. This, however, would make requests for defence possible only at a stage 

when Parliament's decision could be useless. 

Paragraph 3, insofar as reference to the same legal proceedings, and not to the same facts, 

although providing legal certainty, might be too formalistic. If both criminal and civil 

proceedings have been instituted in respect of the same facts, but the waiver is requested for 

the former and the defence for the latter, Parliament might paradoxically adopt two different 

decisions. 

As it stands, paragraph 5 does not set any limits to requests for reconsideration, which could 

be, therefore, endlessly reiterated. In order to prevent such situations, the amendment 

suggests adding the word "exceptionally" in the first sentence– after all, the decision to 

defend (or not to defend) a Member's immunity is of a non-binding nature (see Judgment in 

Marra, EU:C:2008:579, paragraphs 38-39). 

 

Τροπολογία  7 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 9 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 9 Άρθρο 9 

Διαδικασίες σχετικά με την ασυλία Διαδικασίες σχετικά με την ασυλία 

1. Κάθε αίτηση η οποία απευθύνεται 

στον Πρόεδρο από αρμόδια αρχή κράτους 

μέλους με σκοπό την άρση της ασυλίας 

ενός βουλευτή, ή από βουλευτή ή πρώην 

βουλευτή με σκοπό την προάσπιση των 

προνομίων και της ασυλίας, ανακοινώνεται 

στην Ολομέλεια και παραπέμπεται στην 

αρμόδια επιτροπή. 

1. Κάθε αίτηση η οποία απευθύνεται 

στον Πρόεδρο από αρμόδια αρχή κράτους 

μέλους με σκοπό την άρση της ασυλίας 

ενός βουλευτή, ή από βουλευτή ή πρώην 

βουλευτή με σκοπό την προάσπιση των 

προνομίων και της ασυλίας, ανακοινώνεται 

στην Ολομέλεια και παραπέμπεται στην 

αρμόδια επιτροπή. 

Ο βουλευτής ή πρώην βουλευτής μπορεί 

να εκπροσωπείται από άλλον βουλευτή. Η 

αίτηση δεν μπορεί να υποβάλλεται από 

άλλον βουλευτή χωρίς τη συγκατάθεση 

του ενδιαφερομένου βουλευτή. 

1α. Με τη σύμφωνη γνώμη του 

ενδιαφερόμενου βουλευτή ή πρώην 

βουλευτή, η αίτηση μπορεί να 

υποβάλλεται από άλλο βουλευτή, στον 

οποίο μπορεί να επιτραπεί να εκπροσωπεί 

τον ενδιαφερόμενο βουλευτή ή πρώην 

βουλευτή σε όλα τα στάδια της 

διαδικασίας. 

 Ο βουλευτής που εκπροσωπεί τον 

ενδιαφερόμενο βουλευτή ή πρώην 

βουλευτή δεν συμμετέχει στη λήψη των 

αποφάσεων της επιτροπής. 
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2. Η επιτροπή εξετάζει χωρίς 

καθυστέρηση, αλλά λαμβάνοντας υπόψη 

την σχετική περιπλοκότητά τους, τις 

αιτήσεις για άρση της ασυλίας ή τις 

αιτήσεις για προάσπιση των προνομίων και 

της ασυλίας. 

2. Η επιτροπή εξετάζει χωρίς 

καθυστέρηση, αλλά λαμβάνοντας υπόψη 

την σχετική περιπλοκότητά τους, τις 

αιτήσεις για άρση της ασυλίας ή τις 

αιτήσεις για προάσπιση των προνομίων και 

της ασυλίας. 

3. Η επιτροπή καταρτίζει πρόταση 

αιτιολογημένης απόφασης που 

περιορίζεται σε σύσταση για την έγκριση ή 

την απόρριψη της αίτησης άρσης της 

ασυλίας ή προάσπισης των προνομίων και 

της ασυλίας. 

3. Η επιτροπή καταρτίζει πρόταση 

αιτιολογημένης απόφασης που 

περιορίζεται σε σύσταση για την έγκριση ή 

την απόρριψη της αίτησης άρσης της 

ασυλίας ή προάσπισης των προνομίων και 

της ασυλίας. Tροπολογίες δεν γίνονται 

δεκτές. Σε περίπτωση απόρριψης μιας 

πρότασης, θεωρείται εγκριθείσα η 

αντίθετη απόφαση. 

4. Η επιτροπή μπορεί να ζητήσει από 

την ενδιαφερόμενη αρχή να της παράσχει 

οποιαδήποτε πληροφορία ή επεξήγηση 

θεωρεί αναγκαία προκειμένου να 

σχηματίσει γνώμη για το εάν η ασυλία 

πρέπει να αρθεί ή να προασπισθεί. 

4. Η επιτροπή μπορεί να ζητήσει από 

την ενδιαφερόμενη αρχή να της παράσχει 

οποιαδήποτε πληροφορία ή επεξήγηση 

θεωρεί αναγκαία προκειμένου να 

σχηματίσει γνώμη για το εάν η ασυλία 

πρέπει να αρθεί ή να προασπισθεί. 

5. Ο ενδιαφερόμενος βουλευτής 

πρέπει να έχει την ευκαιρία να εκφράσει 

την άποψή του, μπορεί να προσκομίσει 

οποιαδήποτε έγγραφα ή άλλα γραπτά 

στοιχεία θεωρεί χρήσιμα και μπορεί να 

εκπροσωπηθεί από άλλον βουλευτή. 

5. Ο ενδιαφερόμενος βουλευτής 

πρέπει να έχει την ευκαιρία να εκφράσει 

την άποψή του και μπορεί να προσκομίσει 

οποιαδήποτε έγγραφα ή άλλα γραπτά 

στοιχεία θεωρεί χρήσιμα. 

Ο βουλευτής δεν παρίσταται στις 

συζητήσεις σχετικά με την αίτηση άρσης ή 

υπεράσπισης της ασυλίας του, παρά μόνο 

στην ίδια την ακρόαση. 

Ο βουλευτής δεν παρίσταται στις 

συζητήσεις σχετικά με την αίτηση άρσης ή 

υπεράσπισης της ασυλίας του, παρά μόνο 

στην ίδια την ακρόαση. 

Ο πρόεδρος της επιτροπής καλεί τον 

βουλευτή σε ακρόαση, προσδιορίζοντας 

την ημερομηνία και την ώρα αυτής. Ο 

βουλευτής δύναται να παραιτηθεί του 

δικαιώματος ακρόασης. 

Ο πρόεδρος της επιτροπής καλεί τον 

βουλευτή σε ακρόαση, προσδιορίζοντας 

την ημερομηνία και την ώρα αυτής. Ο 

βουλευτής δύναται να παραιτηθεί του 

δικαιώματος ακρόασης. 

Εάν ο βουλευτής δεν παραστεί στην 

ακρόαση σύμφωνα με την εν λόγω 

πρόσκληση, λογίζεται ότι παραιτήθηκε του 

δικαιώματος ακρόασης, εκτός εάν ζητήσει 

να μη συμμετάσχει στην ακρόαση κατά 

την προτεινόμενη ημερομηνία και ώρα, 

αιτιολογώντας την απουσία του. Ο 

πρόεδρος της επιτροπής αποφασίζει εάν θα 

κάνει δεκτή την ως άνω αίτηση, 

λαμβάνοντας υπόψη τους εκτιθέμενους 

Εάν ο βουλευτής δεν παραστεί στην 

ακρόαση σύμφωνα με την εν λόγω 

πρόσκληση, λογίζεται ότι παραιτήθηκε του 

δικαιώματος ακρόασης, εκτός εάν ζητήσει 

να μη συμμετάσχει στην ακρόαση κατά 

την προτεινόμενη ημερομηνία και ώρα, 

αιτιολογώντας την απουσία του. Ο 

πρόεδρος της επιτροπής αποφασίζει εάν θα 

κάνει δεκτή την ως άνω αίτηση, 

λαμβάνοντας υπόψη τους εκτιθέμενους 



 

PE585.606v03-00 20/445 RR\1110426EL.docx 

EL 

λόγους· κατά της απόφασης του προέδρου 

δεν επιτρέπεται προσφυγή. 

λόγους· κατά της απόφασης του προέδρου 

δεν επιτρέπεται προσφυγή. 

Εάν ο πρόεδρος της επιτροπής δεχθεί την 

αίτηση, καλεί τον βουλευτή σε ακρόαση σε 

νέα ημερομηνία και ώρα. Εάν ο βουλευτής 

αγνοήσει τη δεύτερη πρόσκληση σε 

ακρόαση, η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς 

να έχει ακουσθεί ο βουλευτής. Στην 

περίπτωση αυτή, δεν γίνονται δεκτές 

περαιτέρω αιτήσεις ακρόασης ή μη 

συμμετοχής σε αυτή. 

Εάν ο πρόεδρος της επιτροπής δεχθεί την 

αίτηση, καλεί τον βουλευτή σε ακρόαση σε 

νέα ημερομηνία και ώρα. Εάν ο βουλευτής 

αγνοήσει τη δεύτερη πρόσκληση σε 

ακρόαση, η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς 

να έχει ακουσθεί ο βουλευτής. Στην 

περίπτωση αυτή, δεν γίνονται δεκτές 

περαιτέρω αιτήσεις ακρόασης ή μη 

συμμετοχής σε αυτή. 

6. Όταν η αίτηση ζητεί την άρση της 

ασυλίας για διαφόρους λόγους, ο κάθε 

ένας από αυτούς μπορεί να αποτελέσει 

αντικείμενο ξεχωριστής απόφασης. Η 

έκθεση της επιτροπής μπορεί, κατ’ 

εξαίρεση, να προτείνει την άρση της 

ασυλίας μόνο για τις ποινικές διώξεις ενώ, 

μέχρις ότου εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση, 

ο βουλευτής έχει ασυλία από κάθε μορφή 

σύλληψης ή κράτησης ή οποιοδήποτε άλλο 

μέτρο τον παρεμποδίζει στην άσκηση των 

καθηκόντων που προβλέπει η εντολή του. 

6. Όταν η αίτηση ζητεί την άρση ή 

την υπεράσπιση της ασυλίας για 

διαφόρους λόγους, ο κάθε ένας από αυτούς 

μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο 

ξεχωριστής απόφασης. Η έκθεση της 

επιτροπής μπορεί, κατ’ εξαίρεση, να 

προτείνει την άρση ή την υπεράσπιση της 

ασυλίας μόνο για τις ποινικές διώξεις ενώ, 

μέχρις ότου εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση, 

ο βουλευτής έχει ασυλία από κάθε μορφή 

σύλληψης ή κράτησης ή οποιοδήποτε άλλο 

μέτρο τον παρεμποδίζει στην άσκηση των 

καθηκόντων που προβλέπει η εντολή του.  

7.  Η επιτροπή μπορεί να διατυπώσει 

αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με την 

αρμοδιότητα της εν λόγω αρχής και 

σχετικά με το παραδεκτό της αίτησης, 

αλλά δεν αποφαίνεται σε καμία περίπτωση 

για την ενοχή ή μη βουλευτών ούτε για το 

σκόπιμο ή μη της ποινικής δίωξης για την 

έκφραση γνώμης ή τις πράξεις που τους 

καταλογίζονται, ακόμη και στις 

περιπτώσεις κατά τις οποίες η εξέταση της 

αίτησης παρέχει στην επιτροπή 

εμπεριστατωμένες πληροφορίες για την 

υπόθεση. 

7. Η επιτροπή μπορεί να διατυπώσει 

αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με την 

αρμοδιότητα της εν λόγω αρχής και 

σχετικά με το παραδεκτό της αίτησης, 

αλλά δεν αποφαίνεται σε καμία περίπτωση 

για την ενοχή ή μη βουλευτών ούτε για το 

σκόπιμο ή μη της ποινικής δίωξης για την 

έκφραση γνώμης ή τις πράξεις που τους 

καταλογίζονται, ακόμη και στις 

περιπτώσεις κατά τις οποίες η εξέταση της 

αίτησης παρέχει στην επιτροπή 

εμπεριστατωμένες πληροφορίες για την 

υπόθεση. 

8. Η έκθεση της επιτροπής 

εγγράφεται αυτοδικαίως στην αρχή της 

ημερήσιας διάταξης της πρώτης 

συνεδρίασης μετά την κατάθεσή της. Δεν 

επιτρέπεται να κατατεθεί οποιαδήποτε 

τροπολογία στην πρόταση ή τις προτάσεις 

απόφασης. 

8. Η πρόταση απόφασης της 

επιτροπής εγγράφεται αυτοδικαίως στην 

ημερήσια διάταξη της πρώτης 

συνεδρίασης μετά την κατάθεσή της. Δεν 

επιτρέπεται να κατατεθεί οποιαδήποτε 

τροπολογία στην πρόταση αυτή. 

Η συζήτηση περιορίζεται μόνο στους υπέρ 

και κατά λόγους για κάθε μία από τις 

προτάσεις άρσης ή διατήρησης της 

Η συζήτηση περιορίζεται μόνο στους υπέρ 

και κατά λόγους για κάθε μία από τις 

προτάσεις άρσης ή διατήρησης της 
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ασυλίας ή προάσπισης προνομίου ή 

ασυλίας. 

ασυλίας ή προάσπισης προνομίου ή 

ασυλίας. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του 

άρθρου 164, ο βουλευτής του οποίου τα 

προνόμια ή τις ασυλίες αφορά η υπόθεση 

δεν μπορεί να λάβει μέρος στη συζήτηση. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του 

άρθρου 164, ο βουλευτής του οποίου τα 

προνόμια ή τις ασυλίες αφορά η υπόθεση 

δεν μπορεί να λάβει μέρος στη συζήτηση. 

Η πρόταση ή οι προτάσεις απόφασης που 

περιέχονται στην έκθεση τίθενται σε 

ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της πρώτης 

ώρας των ψηφοφοριών μετά τη συζήτηση. 

Η πρόταση ή οι προτάσεις απόφασης που 

περιέχονται στην έκθεση τίθενται σε 

ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της πρώτης 

ώρας των ψηφοφοριών μετά τη συζήτηση. 

Μετά από εξέταση του ζητήματος από το 

Κοινοβούλιο, διεξάγεται ξεχωριστή 

ψηφοφορία επί καθεμιάς από τις προτάσεις 

που περιλαμβάνει η έκθεση. Σε περίπτωση 

απόρριψης μιας πρότασης, θεωρείται 

εγκριθείσα η αντίθετη απόφαση. 

Μετά από εξέταση του ζητήματος από το 

Κοινοβούλιο, διεξάγεται ξεχωριστή 

ψηφοφορία επί καθεμιάς από τις προτάσεις 

που περιλαμβάνει η έκθεση. Σε περίπτωση 

απόρριψης μιας πρότασης, θεωρείται 

εγκριθείσα η αντίθετη απόφαση. 

9. Ο Πρόεδρος ανακοινώνει αμέσως 

την απόφαση του Κοινοβουλίου στον 

ενδιαφερόμενο βουλευτή και την αρμόδια 

αρχή του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, 

ζητώντας να ενημερώνεται προσωπικώς 

σχετικά με οιεσδήποτε εξελίξεις της 

σχετικής διαδικασίας και οιεσδήποτε 

σχετικές δικαστικές αποφάσεις. Μόλις ο 

Πρόεδρος λάβει τις πληροφορίες αυτές, τις 

κοινοποιεί στο Κοινοβούλιο με τον τρόπο 

που θεωρεί προσφορότερο, εν ανάγκη 

ύστερα από διαβούλευση με την αρμόδια 

επιτροπή. 

9. Ο Πρόεδρος ανακοινώνει αμέσως 

την απόφαση του Κοινοβουλίου στον 

ενδιαφερόμενο βουλευτή και την αρμόδια 

αρχή του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, 

ζητώντας να ενημερώνεται προσωπικώς 

σχετικά με οιεσδήποτε εξελίξεις της 

σχετικής διαδικασίας και οιεσδήποτε 

σχετικές δικαστικές αποφάσεις. Μόλις ο 

Πρόεδρος λάβει τις πληροφορίες αυτές, τις 

κοινοποιεί στο Κοινοβούλιο με τον τρόπο 

που θεωρεί προσφορότερο, εν ανάγκη 

ύστερα από διαβούλευση με την αρμόδια 

επιτροπή. 

10. Η επιτροπή εξετάζει αυτά τα 

ζητήματα και χειρίζεται τα όποια έγγραφα 

λάβει με τη μεγαλύτερη δυνατή 

εμπιστευτικότητα. 

10. Η επιτροπή εξετάζει αυτά τα 

ζητήματα και χειρίζεται τα όποια έγγραφα 

λάβει με τη μεγαλύτερη δυνατή 

εμπιστευτικότητα. Η επιτροπή εξετάζει 

πάντα κεκλεισμένων των θυρών τις 

αιτήσεις που υπόκεινται στις διαδικασίες 

τις σχετικές με την ασυλία. 

11. Η επιτροπή μπορεί, μετά από 

διαβούλευση με τα κράτη μέλη, να 

καταρτίσει ενδεικτικό κατάλογο των 

αρχών των κρατών μελών οι οποίες είναι 

αρμόδιες να υποβάλουν αίτηση για την 

άρση της ασυλίας βουλευτή. 

11. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

εξετάζει μόνο αιτήσεις για την άρση της 

ασυλίας βουλευτή οι οποίες του έχουν 

διαβιβαστεί από τις δικαστικές αρχές ή 

από τις Μόνιμες Αντιπροσωπείες των 

κρατών μελών. 

12. Η επιτροπή ορίζει τις αρχές για την 

εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 

12. Η επιτροπή ορίζει τις αρχές για την 

εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 

13. Οποιοδήποτε αίτημα εκ μέρους 13. Οποιοδήποτε αίτημα εκ μέρους 



 

PE585.606v03-00 22/445 RR\1110426EL.docx 

EL 

αρμόδιας αρχής για παροχή πληροφοριών 

ως προς το πεδίο εφαρμογής των 

προνομίων ή ασυλιών των βουλευτών 

διεκπεραιώνεται σύμφωνα με τους 

ανωτέρω κανόνες. 

αρμόδιας αρχής για παροχή πληροφοριών 

ως προς το πεδίο εφαρμογής των 

προνομίων ή ασυλιών των βουλευτών 

διεκπεραιώνεται σύμφωνα με τους 

ανωτέρω κανόνες. 

Αιτιολόγηση 

The current interpretation following paragraph 1is converted into a new paragraph and the 

last part of paragraph 5 is aligned to it. 

The amendment to paragraph 3 seeks to clarify that the same principles referred to in 

paragraph 8 of this Rule also apply at committee level. 

For practical reasons, it is not always possible to place an immunity case at the head of the 

agenda. The amendment to paragraph 8 adapts the text to this reality. It also replaces the 

word ‘report’ by the more appropriate expression ‘proposal for a decision’, consistently with 

the wording of Rule 9(3) and (8), fourth subparagraph. At the same time, the existing 

mechanism consisting of a systematic plenary vote on every immunity case is preserved as the 

most objective and appropriate to ensure the fair treatment of all Members and have 

decisions on their immunity taken by Parliament as a whole.  

The last sentence added to paragraph 10 comes from Rule 115 paragraph 4. 

As regards the changes to paragraph 11, they try to address the fact that in some jurisdictions 

private persons can submit requests for the waiver of a Member's immunity without the filter 

of any public authority (so called private prosecution). The issue of the 'competent authority' 

is thus not settled. The change states that requests for waiver should be either addressed to 

Parliament by the competent prosecutor's office or court or transmitted by the permanent 

representation to the EU. Private parties' requests for a waiver of immunity will have to be 

streamlined by the Permanent Representations. 

 

Τροπολογία  8 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 10 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 10 διαγράφεται 

Εφαρμογή του Καθεστώτος των 

βουλευτών 

 

Το Κοινοβούλιο εγκρίνει το Καθεστώς 

των βουλευτών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και κάθε τροποποίησή του 

με βάση πρόταση της αρμόδιας 

επιτροπής. Το άρθρο 150 παράγραφος 1 

εφαρμόζεται κατ’ αναλογίαν. Το 
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Προεδρείο είναι αρμόδιο για την 

εφαρμογή των κανόνων αυτών και 

αποφασίζει για τα δημοσιονομικά 

κονδύλια με βάση τον ετήσιο 

προϋπολογισμό. 

Αιτιολόγηση 

Το κείμενο του παρόντος άρθρου δεν σχετίζεται μόνο με την «εφαρμογή» του Καθεστώτος· η 

πρώτη πρόταση αφορά την έγκρισή του και την τροποποίησή του, αλλά δεν είναι απαραίτητη 

μετά την προσθήκη του άρθρου 45. H δεύτερη πρόταση δεν μοιάζει χρήσιμη, αφού σε τέτοιες 

περιπτώσεις φυσιολογικά θα ζητηθούν τροπολογίες, η δε τρίτη πρόταση ενσωματώθηκε στο 

άρθρο 25.14β (νέο) ελαφρά αναδιατυπωμένη. 

 

Τροπολογία  9 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 11 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 11 Άρθρο 11 

Οικονομικά συμφέροντα των βουλευτών, 

κανόνες συμπεριφοράς, υποχρεωτικό 

Μητρώο Διαφάνειας και πρόσβαση στο 

Κοινοβούλιο 

Οικονομικά συμφέροντα των βουλευτών 

και κανόνες συμπεριφοράς 

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

αποφασίζει περί των κανόνων διαφάνειας 

για τα οικονομικά συμφέροντα των 

βουλευτών του, με τη μορφή κώδικα 

δεοντολογίας που εγκρίνεται με την 

πλειοψηφία των μελών του, σύμφωνα με 

το άρθρο 232 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 

προσαρτάται στον παρόντα Κανονισμό1. 

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

αποφασίζει περί των κανόνων διαφάνειας 

για τα οικονομικά συμφέροντα των 

βουλευτών του με τη μορφή κώδικα 

δεοντολογίας που εγκρίνεται από την 

πλειοψηφία των μελών του και 

προσαρτάται στον παρόντα Κανονισμό1. 

Οι κανόνες αυτοί δεν μπορούν με κανένα 

τρόπο να θίγουν ή να περιορίζουν την 

άσκηση της εντολής και των πολιτικών ή 

άλλων συναφών δραστηριοτήτων που 

συνδέονται μ’ αυτήν. 

Οι κανόνες αυτοί δεν θίγουν ούτε 

περιορίζουν κατά τα άλλα την άσκηση της 

εντολής και των πολιτικών ή άλλων 

συναφών δραστηριοτήτων που συνδέονται 

μ’ αυτήν. 

2. Η συμπεριφορά των βουλευτών 

χαρακτηρίζεται από αμοιβαίο σεβασμό, 

βασίζεται στις ευρωπαϊκές αξίες και αρχές 

όπως καθορίζονται με τα θεμελιώδη 

κείμενα της Ένωσης, διαφυλάσσει το 

κύρος του Κοινοβουλίου και δεν δύναται 

2. Η συμπεριφορά των βουλευτών 

χαρακτηρίζεται από αμοιβαίο σεβασμό, 

βασίζεται στις ευρωπαϊκές αξίες και αρχές 

όπως καθορίζονται στις Συνθήκες και 

ειδικότερα στον Χάρτη Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων και διαφυλάσσει το κύρος 
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να παρεμποδίζει την απρόσκοπτη 

λειτουργία των κοινοβουλευτικών 

εργασιών ούτε την ηρεμία στο σύνολο των 

εγκαταστάσεων του Κοινοβουλίου. Οι 

βουλευτές συμμορφώνονται προς τους 

κανόνες του Κοινοβουλίου σχετικά με τη 

διαχείριση εμπιστευτικών πληροφοριών. 

του Κοινοβουλίου. Aκόμη, δεν 

παρεμποδίζει την απρόσκοπτη λειτουργία 

των κοινοβουλευτικών εργασιών, την 

τήρηση της ασφάλειας και τάξης στις 

εγκαταστάσεις του Κοινοβουλίου ή τη 

λειτουργία του εξοπλισμού του 

Kοινοβουλίου. 

 Οι βουλευτές κατά τις κοινοβουλευτικές 

συζητήσεις δεν καταφεύγουν σε 

συκοφαντικές, ρατσιστικές ή ξενοφοβικές 

δηλώσεις ή συμπεριφορές και δεν 

χρησιμοποιούν πανό ή πλακάτ. 

 Οι βουλευτές συμμορφώνονται προς τους 

κανόνες του Κοινοβουλίου σχετικά με τη 

διαχείριση εμπιστευτικών πληροφοριών. 

Η μη τήρηση των εν λόγω αρχών και 

κανόνων δύναται να οδηγήσει στην 

εφαρμογή μέτρων κατά τα άρθρα 165, 166 

και 167. 

Η μη τήρηση των εν λόγω αρχών και 

κανόνων δύναται να οδηγήσει στην 

εφαρμογή μέτρων κατά τα άρθρα 165, 166 

και 167. 

3. Η εφαρμογή του παρόντος άρθρου 

δεν μπορεί να επηρεάζει την ένταση των 

κοινοβουλευτικών συζητήσεων ή την 

ελευθερία λόγου των βουλευτών. 

3. Η εφαρμογή του παρόντος άρθρου 

δεν μπορεί να επηρεάζει κατά τα άλλα την 

ένταση των κοινοβουλευτικών 

συζητήσεων ή την ελευθερία λόγου των 

βουλευτών. 

Βασίζεται στον πλήρη σεβασμό των 

προνομιών των βουλευτών, όπως 

καθορίζονται με το πρωτογενές δίκαιο και 

με το Καθεστώς που ισχύει ως προς 

αυτούς. 

Βασίζεται στον πλήρη σεβασμό των 

προνομιών των βουλευτών, όπως 

καθορίζονται με το πρωτογενές δίκαιο και 

με το Καθεστώς που ισχύει ως προς 

αυτούς. 

Στηρίζεται στην αρχή της διαφάνειας και 

διασφαλίζει ότι κάθε σχετική διάταξη θα 

γνωστοποιείται στους βουλευτές, οι οποίοι 

ενημερώνονται ατομικώς για τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. 

Στηρίζεται στην αρχή της διαφάνειας και 

διασφαλίζει ότι κάθε σχετική διάταξη θα 

γνωστοποιείται στους βουλευτές, οι οποίοι 

ενημερώνονται ατομικώς για τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. 

 3α. Όταν πρόσωπο το οποίο έχει 

προσληφθεί από βουλευτή ή πρόσωπο του 

οποίου την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις 

ή τον εξοπλισμό του Κοινοβουλίου έχει 

διευκολύνει βουλευτής δεν τηρεί τους 

κανόνες συμπεριφοράς που ορίζονται 

στην παράγραφο 2, οι ποινές που 

προσδιορίζονται στο άρθρο 166 μπορεί, 

αν κριθεί ενδεδειγμένο, να επιβληθούν 

στον βουλευτή. 

4. Με την έναρξη κάθε 4. Οι Κοσμήτορες ορίζουν τον 
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κοινοβουλευτικής περιόδου, οι 
Κοσμήτορες ορίζουν τον ανώτατο αριθμό 

διαπιστευμένων βοηθών που δικαιούται 

κάθε βουλευτής (διαπιστευμένοι βοηθοί) 

ανώτατο αριθμό διαπιστευμένων βοηθών 

που δικαιούται κάθε βουλευτής. 

5. Οι κάρτες ελευθέρας εισόδου 

μακράς διαρκείας χορηγούνται σε 

πρόσωπα ξένα προς τα θεσμικά όργανα 

της Ένωσης, υπό την ευθύνη των 

Κοσμητόρων. Οι εν λόγω κάρτες 

ελευθέρας εισόδου έχουν μέγιστη 

διάρκεια ισχύος ένα έτος, με δυνατότητα 

ανανέωσης. Οι λεπτομέρειες 

χρησιμοποίησης των καρτών αυτών 

καθορίζονται από το Προεδρείο. 

 

Οι εν λόγω κάρτες ελευθέρας εισόδου 

μπορεί να χορηγηθούν: 

 

– στα πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα 

στο Μητρώο Διαφάνειας2 ή που 

αντιπροσωπεύουν ή εργάζονται για 

λογαριασμό οργανισμών που έχουν 

εγγραφεί στο Μητρώο· ωστόσο, η 

εγγραφή δεν στοιχειοθετεί αυτόματο 

δικαίωμα σε τέτοιες κάρτες εισόδου· 

 

– στα πρόσωπα που επιθυμούν να 

επισκέπτονται συχνά τους χώρους του 

Κοινοβουλίου αλλά δεν εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας σχετικά 

με την καθιέρωση Μητρώου 

Διαφάνειας3· 

 

– στους τοπικούς βοηθούς των 

βουλευτών καθώς και στα πρόσωπα τα 

οποία επικουρούν τα μέλη της 

Ευρωπαϊκής Οικονομικής και 

Κοινωνικής Επιτροπής και της 

Επιτροπής Περιφερειών. 

 

6. Οι εγγραφόμενοι στο Μητρώο 

Διαφάνειας οφείλουν, στο πλαίσιο των 

σχέσεών τους με το Κοινοβούλιο, να 

σέβονται: 

 

– τον κώδικα δεοντολογίας που 

επισυνάπτεται στη συμφωνία4· 

 

– τις διαδικασίες και τις άλλες 

υποχρεώσεις που ορίζονται από τη 

συμφωνία· και 
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– τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, 

καθώς και τις διατάξεις εφαρμογής του. 

 

7. Οι Κοσμήτορες ορίζουν σε ποιο 

βαθμό έχει εφαρμογή ο κώδικας 

δεοντολογίας στα πρόσωπα τα οποία, 

παρά το ότι κατέχουν κάρτα ελευθέρας 

εισόδου μακράς διαρκείας, δεν εμπίπτουν 

στο πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας. 

 

8. Η κάρτα ελευθέρας εισόδου 

αφαιρείται ύστερα από αιτιολογημένη 

απόφαση των Κοσμητόρων στις εξής 

περιπτώσεις: 

 

– διαγραφή από το Μητρώο Διαφάνειας, 

εκτός εάν υπάρχουν σημαντικοί λόγοι που 

αντιτίθενται στην αφαίρεση· 

 

– σοβαρή παράλειψη της τήρησης των 

υποχρεώσεων που προβλέπονται στην 

παράγραφο 6. 

 

9. Το Προεδρείο, ύστερα από 

πρόταση του Γενικού Γραμματέα, 

θεσπίζει τα απαραίτητα μέτρα για την 

εφαρμογή του Μητρώου Διαφάνειας, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας 

για την καθιέρωση του εν λόγω 

Μητρώου. 

 

Οι διατάξεις εφαρμογής των παραγράφων 

5 έως 8 ορίζονται σε παράρτημα5. 

 

10. Οι κανόνες συμπεριφοράς, τα 

δικαιώματα και τα προνόμια πρώην 

βουλευτών καθορίζονται με απόφαση του 

Προεδρείου. Δεν γίνεται διάκριση στη 

μεταχείριση πρώην βουλευτών. 

10. Οι κανόνες συμπεριφοράς, τα 

δικαιώματα και τα προνόμια πρώην 

βουλευτών καθορίζονται με απόφαση του 

Προεδρείου. Δεν γίνεται διάκριση στη 

μεταχείριση πρώην βουλευτών. 

__________________ __________________ 

1 Βλέπε παράρτημα I. 1 Βλέπε παράρτημα I. 

2 Μητρώο που καθιερώνεται με τη 

συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για την καθιέρωση ενός 

Μητρώου Διαφάνειας, για οργανώσεις 

και αυτοαπασχολούμενα άτομα που 

συμμετέχουν στη διαμόρφωση και 

εφαρμογή των πολιτικών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλ. παράρτημα IX, 

μέρος Β). 
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3 Βλέπε παράρτημα IX, μέρος Β.  

4 Βλέπε παράρτημα 3 της συμφωνίας που 

περιέχεται στο παράρτημα IX, μέρος Β. 

 

5 Βλέπε παράρτημα IX, μέρος Α.  

Αιτιολόγηση 

As regards the amendment to the title, it reflects the fact that the Register is mandatory for the 

institutions, not for those registered therein. Registration facilitates the interaction with the 

EU institutions which represents an important incentive. 

Paragraph 3a (new) comes from Annex XV §2 1st subparagraph (“Members shall be held 

responsible for any failure by persons whom they employ or for whom they arrange access to 

Parliament to comply on Parliament's premises with the standards of conduct applicable to 

Members”) and is reworded, with a view to clarifying its meaning. 

As regards the amendment to paragraph 4, art. 34 § 9 of the Implementing measures 

concerning the Members’ Statute, adopted by the Bureau, states the following: “The number 

of contracts between a Member and accredited assistants in force at any given time may not 

exceed three, regardless of the duration of work provided for in those contracts. This limit 

may be increased to four if an exemption is expressly granted by the President of Parliament 

following verification by the relevant department that the Member concerned has sufficient 

office space to comply with the standards applicable to the use of Parliament’s buildings, 

taking into account also the number of trainees that may be present.” 

The contents of Rule 11(5) to (9) will become part of new Rule 116a and their wording will be 

streamlined. 

 

Τροπολογία  10 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 12 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 12 Άρθρο 12 

Εσωτερικές έρευνες που διεξάγονται από 

την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης 

της Απάτης (OLAF) 

Εσωτερικές έρευνες που διεξάγονται από 

την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης 

της Απάτης (OLAF) 

Το κοινό καθεστώς που προβλέπεται στη 

Διοργανική Συμφωνία της 25ης Μαΐου 

1999 όσον αφορά τις εσωτερικές έρευνες 

που διεξάγονται από την Ευρωπαϊκή 

Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης 

(OLAF) και που περιέχει τα αναγκαία 

μέτρα για τη διευκόλυνση της καλής 

διεξαγωγής των ερευνών που 

Το κοινό καθεστώς που προβλέπεται στη 

διοργανική συμφωνία της 25ης Μαΐου 

1999 όσον αφορά τις εσωτερικές έρευνες 

που διεξάγονται από την Ευρωπαϊκή 

Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης 

(OLAF) και που περιέχει τα αναγκαία 

μέτρα για τη διευκόλυνση της καλής 

διεξαγωγής των ερευνών που 
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πραγματοποιούνται από την Υπηρεσία 

εφαρμόζεται στο Κοινοβούλιο, σύμφωνα 

με την απόφαση του Κοινοβουλίου που 

περιλαμβάνεται ως παράρτημα στον 

Κανονισμό6. 

πραγματοποιούνται από την Υπηρεσία 

εφαρμόζεται στο Κοινοβούλιο, σύμφωνα 

με την απόφαση του Κοινοβουλίου, της 

18ης Νοεμβρίου 1999, σχετικά με τους 

όρους και τις προϋποθέσεις για τη 

διενέργεια εσωτερικών ερευνών όσον 

αφορά την πρόληψη της απάτης, της 

διαφθοράς και κάθε παράνομης 

δραστηριότητας εις βάρος των 

συμφερόντων της Ένωσης. 

__________________  

6 Βλέπε παράρτημα XI.  

 

Τροπολογία  11 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 13 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 13 Άρθρο 13 

Παρατηρητές Παρατηρητές 

1. Μετά την υπογραφή συνθήκης για 

την προσχώρηση κράτους στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, ο Πρόεδρος, με την έγκριση της 

Διάσκεψης των Προέδρων, μπορεί να 

καλέσει το κοινοβούλιο του 

προσχωρούντος κράτους να ορίσει από τις 

τάξεις του αριθμό παρατηρητών ίσο με τον 

αριθμό των μελλοντικών εδρών που θα 

διαθέτει το κράτος αυτό στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο. 

1. Μετά την υπογραφή συνθήκης για 

την προσχώρηση κράτους στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, ο Πρόεδρος, με την έγκριση της 

Διάσκεψης των Προέδρων, μπορεί να 

καλέσει το κοινοβούλιο του 

προσχωρούντος κράτους να ορίσει από τις 

τάξεις του αριθμό παρατηρητών ίσο με τον 

αριθμό των μελλοντικών εδρών που θα 

διαθέτει το κράτος αυτό στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο. 

2. Οι παρατηρητές αυτοί συμμετέχουν 

στις διαδικασίες του Κοινοβουλίου έως 

ότου τεθεί σε εφαρμογή η συνθήκη 

προσχώρησης και έχουν το δικαίωμα να 

λαμβάνουν το λόγο στις επιτροπές και στις 

πολιτικές ομάδες. Δεν έχουν δικαίωμα 

ψήφου ή να υποβάλουν υποψηφιότητα για 

αξιώματα εντός του Κοινοβουλίου. Η 

συμμετοχή τους δεν έχει νομικές συνέπειες 

στις διαδικασίες του Κοινοβουλίου. 

2. Οι παρατηρητές αυτοί συμμετέχουν 

στις διαδικασίες του Κοινοβουλίου έως 

ότου τεθεί σε εφαρμογή η συνθήκη 

προσχώρησης και έχουν το δικαίωμα να 

λαμβάνουν το λόγο στις επιτροπές και στις 

πολιτικές ομάδες. Δεν έχουν δικαίωμα 

ψήφου ή να υποβάλουν υποψηφιότητα για 

αξιώματα εντός του Κοινοβουλίου ούτε 

εκπροσωπούν το Κοινοβούλιο εξωτερικά. 

Η συμμετοχή τους δεν έχει νομικές 

συνέπειες στις διαδικασίες του 

Κοινοβουλίου. 

3. Όσον αφορά τη χρήση των 3. Όσον αφορά τη χρήση των 
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εγκαταστάσεων του Κοινοβουλίου και την 

απόδοση των δαπανών στις οποίες 

υποβάλλονται στο πλαίσιο των 

δραστηριοτήτων τους ως παρατηρητές, 

τυγχάνουν της ίδιας μεταχείρισης με τους 

βουλευτές του Κοινοβουλίου. 

εγκαταστάσεων του Κοινοβουλίου και την 

απόδοση των δαπανών ταξιδίου και 

διαμονής στις οποίες υποβάλλονται στο 

πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους ως 

παρατηρητές, τυγχάνουν της ίδιας 

μεταχείρισης με τους βουλευτές του 

Κοινοβουλίου. 

 

Τροπολογία  12 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 14 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 14 Άρθρο 14 

Προσωρινή άσκηση προεδρίας Προσωρινή άσκηση προεδρίας 

1. Στη συνεδρίαση που προβλέπει το 

άρθρο 146 παράγραφος 2, καθώς και σε 

κάθε άλλη συνεδρίαση για την εκλογή του 

Προέδρου και του Προεδρείου ο 

απερχόμενος Πρόεδρος ή απουσία αυτού, 

ένας από τους Αντιπροέδρους κατά την 

τάξη της εκλογής τους ή, ελλείψει αυτών, ο 

βουλευτής με τη μακρότερη θητεία ασκεί 

χρέη Προέδρου μέχρι την ανακοίνωση της 

εκλογής του Προέδρου. 

1. Στη συνεδρίαση που προβλέπει το 

άρθρο 146 παράγραφος 2, καθώς και σε 

κάθε άλλη συνεδρίαση για την εκλογή του 

Προέδρου και του Προεδρείου ο 

απερχόμενος Πρόεδρος ή απουσία αυτού, 

ένας από τους Αντιπροέδρους κατά την 

τάξη της εκλογής τους ή, ελλείψει αυτών, ο 

βουλευτής με τη μακρότερη θητεία ασκεί 

χρέη Προέδρου μέχρι την ανακοίνωση της 

εκλογής του Προέδρου. 

2. Καμία συζήτηση με αντικείμενο 

άσχετο προς την εκλογή του Προέδρου ή 

τον έλεγχο της εντολής δεν μπορεί να 

διεξαχθεί υπό την προεδρία του βουλευτή 

που ασκεί προσωρινά την προεδρία 

σύμφωνα με την παράγραφο 1. 

2. Καμία συζήτηση με αντικείμενο 

άσχετο προς την εκλογή του Προέδρου ή 

τον έλεγχο της εντολής, σύμφωνα με το 

άρθρο 3 δεύτερο εδάφιο, δεν μπορεί να 

διεξαχθεί υπό την προεδρία του βουλευτή 

που ασκεί προσωρινά την προεδρία 

σύμφωνα με την παράγραφο 1. Κάθε άλλο 

θέμα που εγείρεται σχετικά με τον έλεγχο 

της εντολής κατά την προεδρία του 

βουλευτή, παραπέμπεται στην αρμόδια 

επιτροπή. 

Ο βουλευτής που ασκεί προσωρινά την 

προεδρία σύμφωνα με την παράγραφο 1 

ασκεί τις αρμοδιότητες του Προέδρου 

του άρθρου 3 παράγραφος 2 δεύτερο 

εδάφιο. Κάθε άλλο θέμα σχετικό με τον 

έλεγχο της εντολής κατά την προεδρία 

του βουλευτή, παραπέμπεται στην 

επιτροπή που είναι επιφορτισμένη με τον 
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έλεγχο της εντολής. 

Αιτιολόγηση 

Η ερμηνεία ενσωματώθηκε στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. 

 

Τροπολογία  13 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 15 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 15 Άρθρο 15 

Υποψηφιότητες και γενικές διατάξεις Υποψηφιότητες και γενικές διατάξεις 

1. Ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι και 

οι Κοσμήτορες εκλέγονται με μυστική 

ψηφοφορία, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 182. Οι υποψηφιότητες 

υποβάλλονται με τη συναίνεση των 

ενδιαφερομένων. Υποβάλλονται από 

πολιτική ομάδα ή από σαράντα 

τουλάχιστον βουλευτές. Όταν όμως ο 

αριθμός των υποψηφιοτήτων δεν 

υπερβαίνει τον αριθμό των προς πλήρωση 

εδρών, οι υποψήφιοι μπορούν να 

εκλέγονται δια βοής. 

1. Ο Πρόεδρος εκλέγεται με μυστική 

ψηφοφορία, και ακολούθως οι 

Aντιπρόεδροι και οι Kοσμήτορες, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 182. 

 Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται, με τη 

συναίνεση των υποψηφίων, μόνο από 

πολιτική ομάδα ή από 40 τουλάχιστον 

βουλευτές. Νέες υποψηφιότητες μπορεί 

να υποβάλλονται πριν από κάθε 

ψηφοφορία. 

 Όταν ο αριθμός των υποψηφιοτήτων δεν 

υπερβαίνει τον αριθμό των προς πλήρωση 

εδρών, οι υποψήφιοι εκλέγονται δια βοής, 

εκτός αν το ένα πέμπτο τουλάχιστον των 

βουλευτών που απαρτίζουν το 

Κοινοβούλιο ζητήσει μυστική ψηφοφορία. 

 Σε περίπτωση που διεξαχθεί μία και μόνη 

ψηφοφορία για περισσότερα του ενός 

αξιώματα, το ψηφοδέλτιο θεωρείται 

έγκυρο μόνο αν δοθεί πάνω από το ήμισυ 

των διαθέσιμων ψήφων. 

Εάν ένας μόνο αντιπρόεδρος πρέπει να  



 

RR\1110426EL.docx 31/445 PE585.606v03-00 

 EL 

αντικατασταθεί και υπάρχει ένας μόνο 

υποψήφιος, αυτός μπορεί να εκλεγεί δια 

βοής. Ο Πρόεδρος διαθέτει διακριτική 

ευχέρεια για να αποφασίσει εάν η εκλογή 

θα λάβει χώρα δια βοής ή με μυστική 

ψηφοφορία. Ο εκλεγείς υποψήφιος 

καταλαμβάνει στην τάξη της εκλογής τη 

θέση του αντιπροέδρου που αντικαθιστά. 

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 μία συνολικά δίκαιη 

εκπροσώπηση των πολιτικών απόψεων, 

καθώς και μια ισορροπία μεταξύ φύλων 

και ως προς τη γεωγραφική προέλευση. 

Αιτιολόγηση 

Ως προς τις τροπολογίες στην παράγραφο 1 εδάφιο 1, η τρέχουσα πρακτική είναι κάποιες 

πολιτικές ομάδες να υποβάλλουν την υποψηφιότητα άπαξ για όλες τις ψηφοφορίες, ενώ άλλες 

την υποβάλλουν πριν από κάθε ψηφοφορία. Η αλλαγή αντανακλάται και στο άρθρο 16. 

H ερμηνεία απαλείφεται διότι οι πρώτες δυο προτάσεις της περιλαμβάνονται στο τρίτο εδάφιο 

της πρώτης παραγράφου του άρθρου. H τελευταία της πρόταση δεν προσθέτει τίποτε στο 

δεύτερο εδάφιο του άρθρου 20 παράγραφος 1 και επομένως απαλείφεται. 

Ως προς την τροπολογία στην παράγραφο 2, ευθυγραμμίζει τη διατύπωση με εκείνην του 

Kανονισμού Υπηρεσιακής Kατάστασης. 

 

Τροπολογία  14 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 16 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 16 Άρθρο 16 

Εκλογή του Προέδρου - Εναρκτήριος 

λόγος 

Εκλογή του Προέδρου - Εναρκτήριος 

λόγος 

1. Πρώτα εκλέγεται ο Πρόεδρος. 

Πριν από κάθε ψηφοφορία οι 

υποψηφιότητες πρέπει να υποβάλλονται 

στον βουλευτή που ασκεί προσωρινά την 

προεδρία σύμφωνα με το άρθρο 14, ο 

οποίος τις ανακοινώνει στο Κοινοβούλιο. 

Αν, ύστερα από τρεις ψηφοφορίες, κανένας 

υποψήφιος δεν έχει λάβει την απόλυτη 

πλειοψηφία των ψηφισάντων, 

1. Οι υποψηφιότητες για το αξίωμα 

του Προέδρου υποβάλλονται στον 

βουλευτή που ασκεί προσωρινά την 

προεδρία σύμφωνα με το άρθρο 14, ο 

οποίος τις ανακοινώνει στο Κοινοβούλιο. 

Αν, ύστερα από τρεις ψηφοφορίες, κανένας 

υποψήφιος δεν έχει λάβει την απόλυτη 

πλειοψηφία των ψηφισάντων, 

υποψηφιότητα στην τέταρτη ψηφοφορία 
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υποψηφιότητα στην τέταρτη ψηφοφορία 

μπορούν να υποβάλουν μόνο οι δύο 

βουλευτές οι οποίοι έλαβαν στην τρίτη 

ψηφοφορία το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων· 

σε περίπτωση ισοψηφίας θεωρείται 

εκλεγείς ο πρεσβύτερος από τους 

υποψηφίους. 

μπορούν να υποβάλουν, κατά παρέκκλιση 

από το άρθρο 15 παράγραφος 1, μόνο οι 

δύο βουλευτές οι οποίοι έλαβαν στην τρίτη 

ψηφοφορία το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων· 

σε περίπτωση ισοψηφίας θεωρείται 

εκλεγείς ο πρεσβύτερος από τους 

υποψηφίους. 

2. Αμέσως μετά την εκλογή του Προέδρου, 

ο βουλευτής που ασκεί προσωρινά την 

προεδρία σύμφωνα με το άρθρο 14 του 

παραχωρεί την προεδρική έδρα. Μόνον ο 

εκλεγείς Πρόεδρος μπορεί να εκφωνήσει 

εναρκτήριο λόγο. 

2. Αμέσως μετά την εκλογή του Προέδρου, 

ο βουλευτής που ασκεί προσωρινά την 

προεδρία σύμφωνα με το άρθρο 14 του 

παραχωρεί την προεδρική έδρα. Μόνον ο 

εκλεγείς Πρόεδρος μπορεί να εκφωνήσει 

εναρκτήριο λόγο. 

Αιτιολόγηση 

Η διαγραφή της φράσης «πριν από κάθε ψηφοφορία» αντανακλά την πρόταση για την 

τροποποίηση του άρθρου 15 παράγραφος 1. 

 

Τροπολογία  15 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 17 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 17 Άρθρο 17 

Εκλογή των Αντιπροέδρων Εκλογή των Αντιπροέδρων 

1. 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. 

1. Ακολούθως εκλέγονται οι 

Αντιπρόεδροι, με μία και μόνο 

ψηφοφορία. 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. 

Παρά το γεγονός ότι, αντίθετα προς το  
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άρθρο 16 παράγραφος 1, η υποβολή νέων 

υποψηφιοτήτων μεταξύ των διαφόρων 

γύρων ψηφοφορίας δεν προβλέπεται 

ρητώς κατά την εκλογή των 

Αντιπροέδρων, αυτή ισχύει αυτοδικαίως 

ως απορρέουσα από το κυριαρχικό 

δικαίωμα του Σώματος, που πρέπει να 

μπορεί να αποφασίζει επί κάθε δυνατής 

υποψηφιότητας, και αυτό εφόσον η 

έλλειψη της εν λόγω δυνατότητας θα 

μπορούσε να αποτελέσει εμπόδιο στην 

καλή διεξαγωγή της εκλογής. 

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων 

του άρθρου 20 παράγραφος 1 η τάξη των 

Αντιπροέδρων καθορίζεται από τη σειρά 

της εκλογής τους και, σε περίπτωση 

ισοψηφίας, από την ηλικία. 

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων 

του άρθρου 20 παράγραφος 1 η τάξη των 

Αντιπροέδρων καθορίζεται από τη σειρά 

της εκλογής τους και, σε περίπτωση 

ισοψηφίας, από την ηλικία. 

Όταν η εκλογή γίνεται διά βοής, 

διενεργείται μυστική ψηφοφορία για τον 

καθορισμό της τάξης της εκλογής. 

Όταν η εκλογή γίνεται διά βοής, 

διενεργείται μυστική ψηφοφορία για τον 

καθορισμό της τάξης της εκλογής. 

Αιτιολόγηση 

H ερμηνεία απαλείφεται διότι αντανακλάται στις αλλαγές που προτείνονται για το άρθρο 15.1. 

 

Τροπολογία  16 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 18 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 18 Άρθρο 18 

Εκλογή των Κοσμητόρων Εκλογή των Κοσμητόρων 

Μετά την εκλογή των Αντιπροέδρων, το 

Κοινοβούλιο εκλέγει πέντε Κοσμήτορες. 

Το Κοινοβούλιο εκλέγει πέντε 

Κοσμήτορες με την ίδια διαδικασία που 

χρησιμοποιείται και για την εκλογή των 

Αντιπροέδρων. 

Η εκλογή αυτή διεξάγεται σύμφωνα με 

τους ίδιους κανόνες που εφαρμόζονται 

και στην εκλογή των Αντιπροέδρων. 

 

Αιτιολόγηση 

Οι δύο προτάσεις του άρθρου 18 συγχωνεύονται. 
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Τροπολογία  17 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 19 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 19 Άρθρο 19 

Διάρκεια της θητείας Διάρκεια της θητείας 

1. Η θητεία του Προέδρου, των 

Αντιπροέδρων και των Κοσμητόρων 

διαρκεί δυόμισι έτη. 

1. Η θητεία του Προέδρου, των 

Αντιπροέδρων και των Κοσμητόρων 

διαρκεί δυόμισι έτη. 

Όταν βουλευτής αλλάζει πολιτική ομάδα 

διατηρεί, για το υπόλοιπο της θητείας των 

δυόμισι ετών, την έδρα που τυχόν κατέχει 

στο Προεδρείο ή στο Σώμα των 

Κοσμητόρων. 

Όταν βουλευτής αλλάζει πολιτική ομάδα 

διατηρεί, για το υπόλοιπο της θητείας των 

δυόμισι ετών, την έδρα που τυχόν κατέχει 

στο Προεδρείο ή ως Κοσμήτορας. 

2. Αν προκύψει χηρεία έδρας πριν 

από το τέλος του χρονικού αυτού 

διαστήματος, βουλευτής που εκλέγεται σε 

αντικατάσταση ασκεί τα βουλευτικά 

καθήκοντα για το υπολειπόμενο διάστημα 

της θητείας του προκατόχου. 

2. Αν προκύψει χηρεία έδρας πριν 

από το τέλος του χρονικού αυτού 

διαστήματος, βουλευτής που εκλέγεται σε 

αντικατάσταση ασκεί τα βουλευτικά 

καθήκοντα για το υπολειπόμενο διάστημα 

της θητείας του προκατόχου. 

 

Τροπολογία  18 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 20 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 20 Άρθρο 20 

Χηρεύοντα αξιώματα Χηρεύοντα αξιώματα 

1. Αν παραστεί ανάγκη να 

αναπληρωθεί ο Πρόεδρος, ή Αντιπρόεδρος 

ή Κοσμήτορας, η εκλογή διαδόχου 

πραγματοποιείται σύμφωνα με τις 

ανωτέρω διατάξεις. 

1. Αν παραστεί ανάγκη να 

αναπληρωθεί ο Πρόεδρος, ή Αντιπρόεδρος 

ή Κοσμήτορας, η εκλογή διαδόχου 

πραγματοποιείται σύμφωνα με τις 

ανωτέρω διατάξεις. 

Κάθε νέος Αντιπρόεδρος καταλαμβάνει 

στη σειρά του προβαδίσματος τη θέση του 

προσώπου που αντικαθιστά. 

Κάθε νέος Αντιπρόεδρος καταλαμβάνει 

στη σειρά του προβαδίσματος τη θέση του 

προσώπου που αντικαθιστά. 

2. Εάν χηρεύει η προεδρική έδρα, ο 

πρώτος Αντιπρόεδρος ασκεί καθήκοντα 

Προέδρου έως την εκλογή νέου Προέδρου. 

2. Εάν χηρεύσει η προεδρική έδρα, 

ένας Αντιπρόεδρος, βάσει της τάξης 

εκλογής, ασκεί καθήκοντα Προέδρου έως 
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την εκλογή νέου Προέδρου. 

 

Τροπολογία  19 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 22 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 22 Άρθρο 22 

Καθήκοντα του Προέδρου Καθήκοντα του Προέδρου 

1. Ο Πρόεδρος διευθύνει, σύμφωνα 

με τους όρους του παρόντος Κανονισμού, 
το σύνολο των δραστηριοτήτων του 

Κοινοβουλίου και των οργάνων του. 

Διαθέτει όλες τις εξουσίες για την 

προεδρία των συνεδριάσεων του 

Κοινοβουλίου και τη διασφάλιση της 

απρόσκοπτης διεξαγωγής τους. 

1. Ο Πρόεδρος διευθύνει το σύνολο 

των δραστηριοτήτων του Κοινοβουλίου 

και των οργάνων του, σε συμφωνία με 

τους όρους του παρόντος Κανονισμού. 

Διαθέτει όλες τις εξουσίες για την 

προεδρία των συνεδριάσεων του 

Κοινοβουλίου και τη διασφάλιση της 

απρόσκοπτης διεξαγωγής τους. 

Στην παρούσα διάταξη δύναται να δοθεί 

η ερμηνεία ότι μεταξύ των εξουσιών του 

Προέδρου περιλαμβάνεται και η εξουσία 

να θέτει τέρμα στην υπερβολική υποβολή 

αιτημάτων, όπως παρατηρήσεις επί της 

εφαρμογής του κανονισμού, αιτήσεις επί 

της διαδικασίας, αιτιολογήσεις ψήφου 

και αιτήσεις για χωριστές, κατά τμήματα 

και δι’ ονομαστικής κλήσεως 

ψηφοφορίες, όταν ο Πρόεδρος είναι 

πεπεισμένος ότι προφανώς αποσκοπούν 

και θα οδηγήσουν σε παρατεταμένη και 

σοβαρή παρακώλυση των διαδικασιών 

του Σώματος ή των δικαιωμάτων άλλων 

βουλευτών. 

 

Μεταξύ των εξουσιών του Προέδρου 

κατά την παρούσα διάταξη 

περιλαμβάνεται επίσης η εξουσία να θέτει 

τα κείμενα σε ψηφοφορία με σειρά 

διαφορετική από τη σειρά ψηφοφοριών 

που καθορίζεται στο έγγραφο που 

αποτελεί το αντικείμενο της ψηφοφορίας. 

Κατ’ αναλογία προς τις διατάξεις του 

άρθρου 174 παράγραφος 7, ο Πρόεδρος 

μπορεί να λάβει επί τούτου την 

προηγούμενη συγκατάθεση του Σώματος. 

 

2. Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη, 2. Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη, 
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τη διακοπή και τη λήξη των συνεδριάσεων. 

Αποφαίνεται σχετικά με το παραδεκτό των 

τροπολογιών, τις ερωτήσεις προς το 

Συμβούλιο και την Επιτροπή, καθώς και 

τη συμμόρφωση των εκθέσεων προς τον 

Κανονισμό. Διασφαλίζει την τήρηση του 

Κανονισμού, τηρεί την τάξη, δίνει το λόγο, 

κηρύσσει τη λήξη των συνεδριάσεων, θέτει 

τα ζητήματα σε ψηφοφορία και 

ανακοινώνει τα αποτελέσματα των 

ψηφοφοριών. Διαβιβάζει στις επιτροπές τις 

ανακοινώσεις που εμπίπτουν στην 

αρμοδιότητά τους. 

τη διακοπή και τη λήξη των συνεδριάσεων. 

Αποφαίνεται σχετικά με το παραδεκτό των 

τροπολογιών και των άλλων κειμένων που 

τίθενται σε ψηφοφορία, καθώς και 

σχετικά με το παραδεκτό των 

κοινοβουλευτικών ερωτήσεων· 
Διασφαλίζει την τήρηση του Κανονισμού, 

τηρεί την τάξη, δίνει το λόγο, κηρύσσει τη 

λήξη των συνεδριάσεων, θέτει τα 

ζητήματα σε ψηφοφορία και ανακοινώνει 

τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών. 

Διαβιβάζει στις επιτροπές τις ανακοινώσεις 

που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους. 

3. Ο Πρόεδρος δεν μπορεί να λάβει το 

λόγο σε συζήτηση παρά μόνο για να 

καθορίσει σε ποιό σημείο βρίσκεται το 

θέμα και να επαναφέρει τους ομιλητές σ’ 

αυτό· αν όμως επιθυμεί να συμμετάσχει σε 

συζήτηση, κατέρχεται από την έδρα του 

και δεν μπορεί να επανέλθει σ’ αυτή πριν 

λήξει η εν λόγω συζήτηση. 

3. Ο Πρόεδρος δεν μπορεί να λάβει το 

λόγο σε συζήτηση παρά μόνο για να 

καθορίσει σε ποιό σημείο βρίσκεται το 

θέμα και να επαναφέρει τους ομιλητές σ’ 

αυτό· αν όμως επιθυμεί να συμμετάσχει σε 

συζήτηση, κατέρχεται από την έδρα του 

και δεν μπορεί να επανέλθει σ’ αυτή πριν 

λήξει η εν λόγω συζήτηση. 

4. Στις διεθνείς σχέσεις, στις τελετές, στις 

διοικητικές, δικαστικές ή οικονομικές 

πράξεις, το Κοινοβούλιο εκπροσωπείται 

από τον Πρόεδρό του, ο οποίος μπορεί να 

μεταβιβάσει τις εξουσίες αυτές. 

4. Στις διεθνείς σχέσεις, στις τελετές, στις 

διοικητικές, δικαστικές ή οικονομικές 

πράξεις, το Κοινοβούλιο εκπροσωπείται 

από τον Πρόεδρό του, ο οποίος μπορεί να 

μεταβιβάσει τις εξουσίες αυτές. 

 4α. Ο Πρόεδρος είναι υπεύθυνος για 

την ασφάλεια και το απαραβίαστο των 

εγκαταστάσεων του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου. 

Αιτιολόγηση 

The contents of the first interpretation after paragraph 1 shall be transformed into a provision 

of the title on plenary sessions (Rule 164a), whilethe contents of the second interpretation 

shall be transformed into a provision of the title on plenary sessions (Rule 174). 

The suggested change to paragraph 2 reflects the current practice according to which the 

President rules as inadmissible not only amendments, but also paragraphs of reports which 

are in violation of primary Union law or risk damaging Parliament's interest or reputation. 

The new paragraph 4a reflects the current practice according to which the President is the 

highest authority as regards the waiver of the inviolability of Parliament’s premises and 

archives (Articles 1 and 2 PPI) and its security. 
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Τροπολογία  20 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 23 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 23 Άρθρο 23 

Καθήκοντα των Αντιπροέδρων Καθήκοντα των Αντιπροέδρων 

1.  Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει, 

κωλύεται ή επιθυμεί να συμμετάσχει στη 

συζήτηση, σύμφωνα με το άρθρο 22 

παράγραφος 3, αναπληρώνεται από έναν 

Αντιπρόεδρο, σύμφωνα με το άρθρο 17 

παράγραφος 2. 

1.  Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει, 

κωλύεται ή επιθυμεί να συμμετάσχει στη 

συζήτηση, σύμφωνα με το άρθρο 22 

παράγραφος 3, αναπληρώνεται από έναν 

Αντιπρόεδρο, σύμφωνα με το άρθρο 17 

παράγραφος 2. 

2.  Οι Αντιπρόεδροι ασκούν επίσης τα 

καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί με 

βάση τα άρθρα 25, 27 παράγραφοι 3 και 5, 

και 71 παράγραφος 3. 

2.  Οι Αντιπρόεδροι ασκούν επίσης τα 

καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί με 

βάση τα άρθρα 25, 27 παράγραφοι 3 και 5, 

και 71 παράγραφος 3. 

3. Ο Πρόεδρος μπορεί να αναθέτει 

στους αντιπροέδρους οποιαδήποτε 

καθήκοντα, όπως η εκπροσώπηση του 

Κοινοβουλίου σε καθορισμένες τελετές ή 

εκδηλώσεις. Ειδικότερα, ο Πρόεδρος 

μπορεί να ορίσει Αντιπρόεδρο για να 

αναλάβει τις αρμοδιότητες που ανατίθενται 

στον Πρόεδρο με το άρθρο 130 

παράγραφος 2 και με το παράρτημα ΙΙ 

παράγραφος 3. 

3. Ο Πρόεδρος μπορεί να αναθέτει 

στους αντιπροέδρους οποιαδήποτε 

καθήκοντα, όπως η εκπροσώπηση του 

Κοινοβουλίου σε καθορισμένες τελετές ή 

εκδηλώσεις. Ειδικότερα, ο Πρόεδρος 

μπορεί να ορίσει Αντιπρόεδρο για να 

αναλάβει τις αρμοδιότητες που ανατίθενται 

στον Πρόεδρο με τα άρθρα 129 και 130 

παράγραφος 2. 

Justification 

Το παράρτημα II πρόκειται να διαγραφεί. Βλέπε προτεινόμενη τροπολογία στο άρθρο 129. 

 

Τροπολογία  21 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 25 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 25 Άρθρο 25 

Καθήκοντα του Προεδρείου Καθήκοντα του Προεδρείου 

1. Το Προεδρείο ασκεί τα καθήκοντα 

που του αναθέτει ο Κανονισμός. 

1. Το Προεδρείο ασκεί τα καθήκοντα 

που του αναθέτει ο Κανονισμός. 
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2. Το Προεδρείο ρυθμίζει τα 

οικονομικά, οργανωτικά και διοικητικά 

ζητήματα που αφορούν την εσωτερική 

οργάνωση του Κοινοβουλίου, τη 

γραμματεία του και τα όργανά του. 

2. Το Προεδρείο ρυθμίζει τα 

οικονομικά, οργανωτικά και διοικητικά 

ζητήματα που αφορούν την εσωτερική 

οργάνωση του Κοινοβουλίου, τη 

γραμματεία του και τα όργανά του. 

3. Το Προεδρείο ρυθμίζει τα 

οικονομικά, οργανωτικά και διοικητικά 

ζητήματα που αφορούν τους βουλευτές, 

μετά από πρόταση του Γενικού Γραμματέα 

ή πολιτικής ομάδας. 

3. Το Προεδρείο ρυθμίζει τα 

οικονομικά, οργανωτικά και διοικητικά 

ζητήματα που αφορούν τους βουλευτές, 

μετά από πρόταση του Γενικού Γραμματέα 

ή πολιτικής ομάδας. 

4. Το Προεδρείο ρυθμίζει τα 

ζητήματα που αφορούν τη διεξαγωγή των 

συνεδριάσεων. 

4. Το Προεδρείο ρυθμίζει τα 

ζητήματα που αφορούν τη διεξαγωγή των 

συνεδριάσεων. 

Η έννοια της διεξαγωγής των 

συνεδριάσεων περιλαμβάνει τα ζητήματα 

που σχετίζονται με τη συμπεριφορά των 

βουλευτών εντός του συνόλου των χώρων 

του Κοινοβουλίου. 

 

5. Το Προεδρείο εγκρίνει τις διατάξεις 

περί μη εγγεγραμμένων που προβλέπει το 

άρθρο 35. 

5. Το Προεδρείο εγκρίνει τις διατάξεις 

περί μη εγγεγραμμένων που προβλέπει το 

άρθρο 35. 

6. Το Προεδρείο καταρτίζει το 

οργανόγραμμα της Γενικής Γραμματείας, 

καθώς και τις διατάξεις σχετικά με την 

υπηρεσιακή και οικονομική κατάσταση 

των υπαλλήλων και του λοιπού 

προσωπικού. 

6. Το Προεδρείο καταρτίζει το 

οργανόγραμμα της Γενικής Γραμματείας, 

καθώς και τις διατάξεις σχετικά με την 

υπηρεσιακή και οικονομική κατάσταση 

των υπαλλήλων και του λοιπού 

προσωπικού. 

7. Το Προεδρείο καταρτίζει το 

προσχέδιο της κατάστασης των 

προβλεπομένων δαπανών και εσόδων του 

Κοινοβουλίου. 

7. Το Προεδρείο καταρτίζει το 

προσχέδιο της κατάστασης των 

προβλεπομένων δαπανών και εσόδων του 

Κοινοβουλίου. 

8. Το Προεδρείο εγκρίνει τις οδηγίες 

για τους Κοσμήτορες σύμφωνα με το 

άρθρο 28. 

8. Το Προεδρείο εγκρίνει τις οδηγίες 

για τους Κοσμήτορες και μπορεί να τους 

ζητήσει να εκτελέσουν συγκεκριμένα 

καθήκοντα. 

9. Το Προεδρείο είναι το αρμόδιο 

όργανο για την παροχή έγκρισης 

διεξαγωγής συνεδριάσεων επιτροπών 

εκτός των συνήθων τόπων εργασίας, 

ακροάσεων, καθώς και ταξιδιών μελέτης 

και ενημέρωσης που πραγματοποιούν οι 

εισηγητές. 

9. Το Προεδρείο είναι το αρμόδιο 

όργανο για την παροχή έγκρισης 

διεξαγωγής συνεδριάσεων ή αποστολών 

επιτροπών εκτός των συνήθων τόπων 

εργασίας, ακροάσεων, καθώς και ταξιδιών 

μελέτης και ενημέρωσης που 

πραγματοποιούν οι εισηγητές. 

Εφόσον εγκρίνεται η διεξαγωγή των 

συνεδριάσεων ή συναντήσεων αυτών, το 

γλωσσικό καθεστώς τους καθορίζεται με 

Εφόσον εγκρίνεται η διεξαγωγή των 

συνεδριάσεων ή συναντήσεων ή 

αποστολών αυτών, το γλωσσικό καθεστώς 
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βάση τις γλώσσες που χρησιμοποιούνται 

και ζητούνται από τα τακτικά και 

αναπληρωματικά μέλη της εν λόγω 

επιτροπής. 

τους καθορίζεται με βάση τον Κώδικα 

Δεοντολογίας για την Πολυγλωσσία που 

έχει εγκριθεί από το Προεδρείο. O ίδιος 

κανόνας ισχύει και για τις 

αντιπροσωπείες. 

Το ίδιο ισχύει όσον αφορά τις 

αντιπροσωπείες, εκτός εάν υπάρχει 

συμφωνία των ενδιαφερομένων τακτικών 

και αναπληρωματικών μελών. 

 

10. Το Προεδρείο διορίζει το Γενικό 

Γραμματέα σύμφωνα με το άρθρο 222. 

10. Το Προεδρείο διορίζει το Γενικό 

Γραμματέα σύμφωνα με το άρθρο 222. 

11. Το Προεδρείο καθορίζει τους 

κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 2004/2003 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

σχετικά με το καθεστώς και τη 

χρηματοδότηση των πολιτικών 

κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και 

αναλαμβάνει, στο πλαίσιο της εφαρμογής 

του ανωτέρω κανονισμού, τα καθήκοντα 

που του αναθέτει ο παρών Κανονισμός. 

11. Το Προεδρείο καθορίζει τους 

κανόνες εφαρμογής των ρυθμίσεων που 

διέπουν τα πολιτικά κόμματα και 

ιδρύματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

12. Το Προεδρείο θεσπίζει κανόνες 

σχετικά με τη διαχείριση εμπιστευτικών 

πληροφοριών από το Κοινοβούλιο και τα 

όργανά του, τους αξιωματούχους και άλλα 

μέλη, λαμβάνοντας υπόψη οιαδήποτε 

διοργανική συμφωνία έχει συναφθεί επί 

των θεμάτων. Οι εν λόγω κανόνες 

δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

προσαρτώνται στον παρόντα Κανονισμό7. 

12. Το Προεδρείο θεσπίζει κανόνες 

σχετικά με τη διαχείριση εμπιστευτικών 

πληροφοριών από το Κοινοβούλιο και τα 

όργανά του, τους αξιωματούχους και άλλα 

μέλη, λαμβάνοντας υπόψη οιαδήποτε 

διοργανική συμφωνία έχει συναφθεί επί 

των θεμάτων. Οι εν λόγω κανόνες 

δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

13. Ο Πρόεδρος ή/και το Προεδρείο 

μπορούν να αναθέσουν σε ένα ή 

περισσότερα μέλη του Προεδρείου γενικά 

ή ειδικά καθήκοντα που εμπίπτουν στην 

αρμοδιότητα του Προέδρου ή/και του 

Προεδρείου. Συγχρόνως, καθορίζονται οι 

όροι άσκησης των εν λόγω καθηκόντων. 

13. Ο Πρόεδρος ή/και το Προεδρείο 

μπορούν να αναθέσουν σε ένα ή 

περισσότερα μέλη του Προεδρείου γενικά 

ή ειδικά καθήκοντα που εμπίπτουν στην 

αρμοδιότητα του Προέδρου ή/και του 

Προεδρείου. Συγχρόνως, καθορίζονται οι 

όροι άσκησης των εν λόγω καθηκόντων. 

14. Το Προεδρείο ορίζει δύο 

αντιπροέδρους στους οποίους ανατίθεται η 

εποπτεία των σχέσεων με τα εθνικά 

κοινοβούλια. 

14. Το Προεδρείο ορίζει δύο 

αντιπροέδρους στους οποίους ανατίθεται η 

εποπτεία των σχέσεων με τα εθνικά 

κοινοβούλια. 

Οι εν λόγω αντιπρόεδροι υποβάλλουν 

τακτικά έκθεση στη Διάσκεψη των 

Προέδρων όσον αφορά τις 

 



 

PE585.606v03-00 40/445 RR\1110426EL.docx 

EL 

δραστηριότητές τους στο πλαίσιο αυτό. 

 14α. Το Προεδρείο ορίζει έναν 

αντιπρόεδρο στον οποίο ανατίθεται η 

εφαρμογή της διαρθρωμένης 

διαβούλευσης με την ευρωπαϊκή κοινωνία 

των πολιτών σε μείζονα ζητήματα. 

 14β. Το Προεδρείο είναι αρμόδιο για 

την εφαρμογή του Καθεστώτος των 

Bουλευτών και αποφασίζει για το ύψος 

των αποδοχών με βάση τον ετήσιο 

προϋπολογισμό. 

15. Κατά την επανεκλογή του 

Κοινοβουλίου, το απερχόμενο Προεδρείο 

συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του έως 

την πρώτη συνεδρίαση του νέου 

Κοινοβουλίου. 

 

__________________  

7 Βλέπε παράρτημα VII, μέρος Ε.  

Αιτιολόγηση 

The changes to paragraph 9 subparagraph 2, reflect the provisions of the Code of Conduct on 

multi-lingualism adopted by the Bureau on the basis of the competences conferred upon it by 

the current Rule. 

As regards the changes to paragraph 11, the last sentence is deleted as it repeats paragraph 

1. The amendments means to align the text of the Rule with the new Regulation. 

Paragraph 14 subparagraph 2 is deleted here and moved under Rule 27(3). 

The content for paragraph 14a (new)comes from the last sentence of Rule 27(5) and the 

wording is aligned with Rule 25(14). 

This sentence in paragraph 14b(new) is taken from current Rule 10 and is slightly reworded 

to replace ("financial envelopes" is replaced by "allowances"). 

Paragraph 15 is deleted, as a new Rule 30a will cover all bodies and office holders. 

 

Τροπολογία  22 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 26 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 26 Άρθρο 26 
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Σύνθεση της Διάσκεψης των Προέδρων Σύνθεση της Διάσκεψης των Προέδρων 

1. Η Διάσκεψη των Προέδρων 

αποτελείται από τον Πρόεδρο του 

Κοινοβουλίου και τους προέδρους των 

πολιτικών ομάδων. Ο πρόεδρος πολιτικής 

ομάδας μπορεί να εκπροσωπηθεί από 

μέλος της ομάδας του. 

1. Η Διάσκεψη των Προέδρων 

αποτελείται από τον Πρόεδρο του 

Κοινοβουλίου και τους προέδρους των 

πολιτικών ομάδων. Ο πρόεδρος πολιτικής 

ομάδας μπορεί να εκπροσωπηθεί από 

μέλος της ομάδας του. 

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, 

αφού δώσει τη δυνατότητα στους μη 

εγγεγραμμένους βουλευτές να εκφράσουν 

τις απόψεις τους, προσκαλεί έναν από 

αυτούς να συμμετάσχει στις συνεδριάσεις 

της Διάσκεψης των Προέδρων χωρίς 

δικαίωμα ψήφου. 

3.  Η Διάσκεψη των Προέδρων 

επιδιώκει την επίτευξη συναίνεσης σχετικά 

με θέματα των οποίων έχει επιληφθεί. 

3. Η Διάσκεψη των Προέδρων 

επιδιώκει την επίτευξη συναίνεσης σχετικά 

με θέματα των οποίων έχει επιληφθεί. 

Σε περίπτωση αδυναμίας να επιτευχθεί 

συναίνεση, διεξάγεται σταθμισμένη 

ψηφοφορία με βάση τη δύναμη κάθε 

πολιτικής ομάδας. 

Σε περίπτωση αδυναμίας να επιτευχθεί 

συναίνεση, διεξάγεται σταθμισμένη 

ψηφοφορία με βάση τη δύναμη κάθε 

πολιτικής ομάδας. 

 

Τροπολογία  23 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 27 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 27 Άρθρο 27 

Καθήκοντα της Διάσκεψης των Προέδρων Καθήκοντα της Διάσκεψης των Προέδρων 

1. Η Διάσκεψη των Προέδρων ασκεί 

τα καθήκοντα που της αναθέτει ο 

Κανονισμός. 

1. Η Διάσκεψη των Προέδρων ασκεί 

τα καθήκοντα που της αναθέτει ο 

Κανονισμός. 

2. Η Διάσκεψη των Προέδρων 

αποφασίζει σχετικά με την οργάνωση των 

εργασιών του Κοινοβουλίου και με τα 

ζητήματα που αφορούν τον 

προγραμματισμό του νομοθετικού έργου. 

2. Η Διάσκεψη των Προέδρων 

αποφασίζει σχετικά με την οργάνωση των 

εργασιών του Κοινοβουλίου και με τα 

ζητήματα που αφορούν τον 

προγραμματισμό του νομοθετικού έργου. 

3. Η Διάσκεψη των Προέδρων είναι 

το αρμόδιο όργανο επί θεμάτων που 

αφορούν τις σχέσεις με τα λοιπά θεσμικά 

και άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

καθώς και με τα εθνικά κοινοβούλια των 

3. Η Διάσκεψη των Προέδρων είναι 

το αρμόδιο όργανο επί θεμάτων που 

αφορούν τις σχέσεις με τα λοιπά θεσμικά 

και άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

καθώς και με τα εθνικά κοινοβούλια των 
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κρατών μελών. κρατών μελών. Οι αντιπρόεδροι στους 

οποίους έχουν ανατεθεί οι σχέσεις με τα 

εθνικά κοινοβούλια υποβάλλουν τακτικά 

έκθεση στη Διάσκεψη των Προέδρων 

όσον αφορά τις δραστηριότητές τους στο 

πλαίσιο αυτό. 

4. Η Διάσκεψη των Προέδρων είναι το 

αρμόδιο όργανο επί θεμάτων που αφορούν 

τις σχέσεις με τρίτες χώρες και με θεσμικά 

ή άλλα όργανα και οργανισμούς της 

Ένωσης. 

4. Η Διάσκεψη των Προέδρων είναι το 

αρμόδιο όργανο επί θεμάτων που αφορούν 

τις σχέσεις με τρίτες χώρες και με θεσμικά 

ή άλλα όργανα και οργανισμούς της 

Ένωσης. 

5. Η Διάσκεψη των Προέδρων είναι 

αρμόδια για τη διεξαγωγή δομημένου 

διαλόγου με την ευρωπαϊκή κοινωνία των 

πολιτών σχετικά με μείζονα θέματα. Στο 

πλαίσιο αυτό δύναται να περιλαμβάνεται η 

διοργάνωση δημοσίων συζητήσεων επί 

θεμάτων γενικού ευρωπαϊκού 

ενδιαφέροντος, με δυνατότητα συμμετοχής 

των ενδιαφερόμενων πολιτών. Το 

Προεδρείο ορίζει έναν αντιπρόεδρο στον 

οποίο ανατίθεται η πραγματοποίηση των 

διαβουλεύσεων και ο οποίος υποβάλλει 

έκθεση στη Διάσκεψη των Προέδρων. 

5. Η Διάσκεψη των Προέδρων είναι 

αρμόδια για τη διεξαγωγή δομημένου 

διαλόγου με την ευρωπαϊκή κοινωνία των 

πολιτών σχετικά με μείζονα θέματα. Στο 

πλαίσιο αυτό δύναται να περιλαμβάνεται η 

διοργάνωση δημοσίων συζητήσεων επί 

θεμάτων γενικού ευρωπαϊκού 

ενδιαφέροντος, με δυνατότητα συμμετοχής 

των ενδιαφερόμενων πολιτών. O 

Aντιπρόεδρος που είναι αρμόδιος για την 
πραγματοποίηση των διαβουλεύσεων 

αυτών υποβάλλει τακτικά έκθεση στη 

Διάσκεψη των Προέδρων σχετικά με τις 

δραστηριότητές του στο θέμα αυτό. 

6. Η Διάσκεψη των Προέδρων καταρτίζει 

το σχέδιο ημερήσιας διάταξης των 

περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου. 

6. Η Διάσκεψη των Προέδρων καταρτίζει 

το σχέδιο ημερήσιας διάταξης των 

περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου. 

7. Η Διάσκεψη των Προέδρων είναι 

το αρμόδιο όργανο για τη σύνθεση και τις 

αρμοδιότητες των επιτροπών και των 

εξεταστικών επιτροπών, καθώς και των 

μικτών κοινοβουλευτικών επιτροπών, των 

μονίμων αντιπροσωπειών και των ειδικών 

αντιπροσωπειών. 

7. Η Διάσκεψη των Προέδρων 

υποβάλλει προτάσεις στο Κοινοβούλιο 

σχετικά με τη σύνθεση και τις 

αρμοδιότητες των επιτροπών, των 

εξεταστικών επιτροπών, των μικτών 

κοινοβουλευτικών επιτροπών και των 

μονίμων αντιπροσωπειών. Η Διάσκεψη 

των Προέδρων είναι αρμόδια για την 

έγκριση ειδικών αντιπροσωπειών. 

8. Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφασίζει 

την κατανομή των θέσεων στην αίθουσα 

συνεδριάσεων σύμφωνα με το άρθρο 36. 

8. Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφασίζει 

την κατανομή των θέσεων στην αίθουσα 

συνεδριάσεων σύμφωνα με το άρθρο 36. 

9. Η Διάσκεψη των Προέδρων είναι το 

αρμόδιο όργανο για την εξουσιοδότηση 

σύνταξης εκθέσεων πρωτοβουλίας. 

9. Η Διάσκεψη των Προέδρων είναι το 

αρμόδιο όργανο για την εξουσιοδότηση 

σύνταξης εκθέσεων πρωτοβουλίας. 

10. Η Διάσκεψη των Προέδρων προβαίνει 

σε προτάσεις προς το Προεδρείο όσον 

αφορά τα διοικητικά προβλήματα και τα 

10. Η Διάσκεψη των Προέδρων προβαίνει 

σε προτάσεις προς το Προεδρείο όσον 

αφορά τα διοικητικά προβλήματα και τα 
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προβλήματα προϋπολογισμού που 

αντιμετωπίζουν οι πολιτικές ομάδες. 

προβλήματα προϋπολογισμού που 

αντιμετωπίζουν οι πολιτικές ομάδες. 

Αιτιολόγηση 

Tο κείμενο που προστέθηκε στην παράγραφο 3 προήλθε από το άρθρο 25 παράγραφος 14. 

΄Oσο για τις αλλαγές στην παράγραφο 5, συνδέονται με την προσθήκη της παραγράφου 14α στο 

άρθρο 25. 

 

Τροπολογία  24 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 28 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 28 Άρθρο 28 

Καθήκοντα των Κοσμητόρων Καθήκοντα των Κοσμητόρων 

Οι Κοσμήτορες είναι υπεύθυνοι για 

διοικητικής και οικονομικής φύσης θέματα 

που αφορούν άμεσα τους βουλευτές, 

σύμφωνα με τις οδηγίες που εκδίδει το 

Προεδρείο. 

Οι Κοσμήτορες είναι υπεύθυνοι για 

διοικητικής και οικονομικής φύσης θέματα 

που αφορούν άμεσα τους βουλευτές, 

σύμφωνα με τις οδηγίες που εκδίδει το 

Προεδρείο, καθώς και για άλλα 

καθήκοντα που τους ανατίθενται. 

 

Τροπολογία  25 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 29 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 29 Άρθρο 29 

Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών 

1. Η Διάσκεψη των Προέδρων των 

Επιτροπών αποτελείται από τους 

Προέδρους όλων των μονίμων ή ειδικών 

επιτροπών και εκλέγει τον Πρόεδρό της. 

1. Η Διάσκεψη των Προέδρων των 

Επιτροπών αποτελείται από τους 

Προέδρους όλων των μονίμων ή ειδικών 

επιτροπών και εκλέγει τον Πρόεδρό της. 

Σε περίπτωση απουσίας του προέδρου, την 

προεδρία της συνεδρίασης της Διάσκεψης 

αναλαμβάνει ο πρεσβύτερος βουλευτής ή, 

σε περίπτωση κωλύματος αυτού, ο 

πρεσβύτερος παρών βουλευτής. 

1α. Σε περίπτωση απουσίας του 

προέδρου, την προεδρία της συνεδρίασης 

της Διάσκεψης αναλαμβάνει ο 

πρεσβύτερος παρών βουλευτής. 

2. Η Διάσκεψη των Προέδρων των 2. Η Διάσκεψη των Προέδρων των 
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Επιτροπών μπορεί να προβαίνει σε 

συστάσεις προς τη Διάσκεψη των 

Προέδρων σχετικά με τις εργασίες των 

επιτροπών και την κατάρτιση της 

ημερήσιας διάταξης των περιόδων 

συνόδου. 

Επιτροπών μπορεί να προβαίνει σε 

συστάσεις προς τη Διάσκεψη των 

Προέδρων σχετικά με τις εργασίες των 

επιτροπών και την κατάρτιση της 

ημερήσιας διάταξης των περιόδων 

συνόδου. 

3. Το Προεδρείο και η Διάσκεψη των 

Προέδρων μπορούν να αναθέτουν 

ορισμένα καθήκοντα στη Διάσκεψη των 

Προέδρων των Επιτροπών. 

3. Το Προεδρείο και η Διάσκεψη των 

Προέδρων μπορούν να αναθέτουν 

ορισμένα καθήκοντα στη Διάσκεψη των 

Προέδρων των Επιτροπών. 

Αιτιολόγηση 

Η ερμηνεία μετατρέπεται σε παράγραφο. Η διαγραφή δεν επιφέρει καμία ουσιαστική αλλαγή. 

 

Τροπολογία  26 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 30 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 30 Άρθρο 30 

Διάσκεψη των Προέδρων των 

Αντιπροσωπειών 

Διάσκεψη των Προέδρων των 

Αντιπροσωπειών 

1. Η Διάσκεψη των Προέδρων των 

Αντιπροσωπειών αποτελείται από τους 

Προέδρους όλων των μονίμων 

διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών και 

εκλέγει τον Πρόεδρό της. 

1. Η Διάσκεψη των Προέδρων των 

Αντιπροσωπειών αποτελείται από τους 

Προέδρους όλων των μονίμων 

διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών και 

εκλέγει τον Πρόεδρό της. 

Σε περίπτωση απουσίας του προέδρου, την 

προεδρία της συνεδρίασης της Διάσκεψης 

αναλαμβάνει ο πρεσβύτερος βουλευτής ή, 

σε περίπτωση κωλύματος αυτού, ο 

πρεσβύτερος παρών βουλευτής. 

1α.  Σε περίπτωση απουσίας του 

προέδρου, την προεδρία της συνεδρίασης 

της Διάσκεψης αναλαμβάνει ο 

πρεσβύτερος παρών βουλευτής. 

2.  Η Διάσκεψη των Προέδρων των 

Αντιπροσωπειών μπορεί να προβαίνει σε 

συστάσεις προς τη Διάσκεψη των 

Προέδρων σχετικά με τις εργασίες των 

αντιπροσωπειών. 

2.  Η Διάσκεψη των Προέδρων των 

Αντιπροσωπειών μπορεί να προβαίνει σε 

συστάσεις προς τη Διάσκεψη των 

Προέδρων σχετικά με τις εργασίες των 

αντιπροσωπειών. 

3.  Το Προεδρείο και η Διάσκεψη των 

Προέδρων μπορούν να αναθέτουν 

ορισμένα καθήκοντα στη Διάσκεψη των 

Προέδρων των Αντιπροσωπειών. 

3.  Το Προεδρείο και η Διάσκεψη των 

Προέδρων μπορούν να αναθέτουν 

ορισμένα καθήκοντα στη Διάσκεψη των 

Προέδρων των Αντιπροσωπειών. 
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Αιτιολόγηση 

Η ερμηνεία μετατρέπεται σε παράγραφο. Η διαγραφή δεν επιφέρει καμία ουσιαστική αλλαγή. 

 

Τροπολογία  27 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 30 α (νέο) 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 Άρθρο 30α 

 Συνέχεια αξιώματος κατά τη διάρκεια 

της προεκλογικής περιόδου 

 Κατά την επανεκλογή του Κοινοβουλίου, 

όλα τα όργανα και οι κάτοχοι αξιώματος 

του απερχόμενου Kοινοβουλίου 

συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους 

έως την πρώτη συνεδρίαση του νέου 

Κοινοβουλίου.  

Αιτιολόγηση 

Μεταφέρθηκε από το άρθρο 25 παράγραφος 15 με ευρύτερο πεδίο εφαρμογής. 

 

Τροπολογία  28 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 31 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 31 Άρθρο 31 

Δημοσιότητα των αποφάσεων του 

Προεδρείου και της Διάσκεψης των 

Προέδρων 

Δημοσιότητα των αποφάσεων του 

Προεδρείου και της Διάσκεψης των 

Προέδρων 

1. Τα Πρακτικά του Προεδρείου και 

της Διάσκεψης των Προέδρων 

μεταφράζονται στις επίσημες γλώσσες, 

τυπώνονται και διανέμονται σε όλους τους 

βουλευτές του Κοινοβουλίου και είναι 

προσβάσιμα στο κοινό, εκτός εάν, κατ’ 

εξαίρεση, το Προεδρείο ή η Διάσκεψη των 

Προέδρων αποφασίσουν διαφορετικά ως 

προς ορισμένα σημεία των πρακτικών για 

να διαφυλάξουν το απόρρητο, όπως 

1. Τα Πρακτικά του Προεδρείου και 

της Διάσκεψης των Προέδρων 

μεταφράζονται στις επίσημες γλώσσες και 

διανέμονται σε όλους τους βουλευτές του 

Κοινοβουλίου και είναι προσβάσιμα στο 

κοινό, εκτός εάν, κατ’ εξαίρεση, το 

Προεδρείο ή η Διάσκεψη των Προέδρων 

αποφασίσουν διαφορετικά ως προς 

ορισμένα σημεία των πρακτικών για να 

διαφυλάξουν το απόρρητο, με την 
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ορίζεται με το άρθρο 4 παράγραφοι 1 έως 

4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου. 

επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4 

παράγραφοι 1 έως 4 του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

2. Κάθε βουλευτής μπορεί να 

υποβάλλει ερωτήσεις σχετικά με τις 

δραστηριότητες του Προεδρείου, της 

Διάσκεψης των Προέδρων και των 

Κοσμητόρων. Οι εν λόγω ερωτήσεις 

υποβάλλονται εγγράφως στον Πρόεδρο, 

κοινοποιούνται στα μέλη και 

δημοσιεύονται, μαζί με τις απαντήσεις που 

δίνονται, στην ιστοσελίδα του 

Κοινοβουλίου εντός 30 ημερών από της 

υποβολής τους. 

2. Κάθε βουλευτής μπορεί να 

υποβάλλει ερωτήσεις σχετικά με τις 

επιδόσεις του Προεδρείου, της Διάσκεψης 

των Προέδρων και των Κοσμητόρων στα 

καθήκοντα που τους αντιστοιχούν. Οι εν 

λόγω ερωτήσεις υποβάλλονται εγγράφως 

στον Πρόεδρο, κοινοποιούνται στα μέλη 

και δημοσιεύονται, μαζί με τις απαντήσεις 

που δίνονται, στην ιστοσελίδα του 

Κοινοβουλίου εντός 30 ημερών από της 

υποβολής τους. 

Αιτιολόγηση 

H αλλαγή επιδιώκει να διευκρινίσει τη διάταξη, δεδομένου ότι η τρέχουσα λέξη 

«δραστηριότητες» έχει ευρύ πεδίο και, σύμφωνα με την αρμόδια υπηρεσία, πολλά ζητήματα που 

προκύπτουν είναι εκτός του πεδίου δραστηριοτήτων των τριών συγκεκριμένων οργάνων. 

 

Τροπολογία  29 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 32 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 32 Άρθρο 32 

Συγκρότηση των πολιτικών ομάδων Σύσταση και διάλυση των πολιτικών 

ομάδων 

1. Οι βουλευτές μπορούν να 

συγκροτήσουν ομάδες ανάλογα με την 

πολιτική τους τοποθέτηση. 

1. Οι βουλευτές μπορούν να 

συγκροτήσουν ομάδες ανάλογα με την 

πολιτική τους τοποθέτηση. 

Το Κοινοβούλιο δεν χρειάζεται κανονικά 

να εκτιμήσει την πολιτική συγγένεια των 

μελών πολιτικής ομάδας. Όταν βουλευτές 

σχηματίζουν πολιτική ομάδα βάσει της 

παρούσας διάταξης του Κανονισμού, οι εν 

λόγω βουλευτές αποδέχονται εξ ορισμού 

ότι έχουν συγγενή πολιτική τοποθέτηση. 

Μόνον εφόσον οι ενδιαφερόμενοι 

βουλευτές δεν το αποδέχονται, το 

Κοινοβούλιο πρέπει να εκτιμήσει εάν η 

συγκρότηση της ομάδας είναι σύμφωνη με 

Το Κοινοβούλιο δεν χρειάζεται κανονικά 

να εκτιμήσει την πολιτική συγγένεια των 

μελών πολιτικής ομάδας. Όταν βουλευτές 

σχηματίζουν πολιτική ομάδα βάσει της 

παρούσας διάταξης του Κανονισμού, οι εν 

λόγω βουλευτές αποδέχονται εξ ορισμού 

ότι έχουν συγγενή πολιτική τοποθέτηση. 

Μόνον εφόσον οι ενδιαφερόμενοι 

βουλευτές δεν το αποδέχονται, το 

Κοινοβούλιο πρέπει να εκτιμήσει εάν η 

συγκρότηση της ομάδας είναι σύμφωνη με 
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τις διατάξεις του Κανονισμού. τις διατάξεις του Κανονισμού. 

2. Κάθε πολιτική ομάδα απαρτίζεται 

από βουλευτές που έχουν εκλεγεί στο ένα 

τέταρτο τουλάχιστον των κρατών μελών. 

Ο ελάχιστος αναγκαίος αριθμός βουλευτών 

για τη συγκρότηση πολιτικής ομάδας είναι 

είκοσι πέντε. 

2. Κάθε πολιτική ομάδα απαρτίζεται 

από βουλευτές που έχουν εκλεγεί στο ένα 

τέταρτο τουλάχιστον των κρατών μελών. 

Ο ελάχιστος αναγκαίος αριθμός βουλευτών 

για τη συγκρότηση πολιτικής ομάδας είναι 

είκοσι πέντε. 

3. Εάν ο αριθμός των μελών μιας 

ομάδας μειωθεί κάτω από το απαιτούμενο 

ελάχιστο όριο, ο Πρόεδρος, κατόπιν 

συμφωνίας της Διάσκεψης των Προέδρων, 

μπορεί να της επιτρέψει να συνεχίσει να 

υφίσταται έως την επόμενη συνεδρίαση 

του Κοινοβουλίου για τη συγκρότησή του 

σε σώμα, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι 

εξής προϋποθέσεις: 

3. Εάν ο αριθμός των μελών μιας 

ομάδας μειωθεί κάτω από ένα από τα 

απαιτούμενα ελάχιστα όρια, ο Πρόεδρος, 

κατόπιν συμφωνίας της Διάσκεψης των 

Προέδρων, μπορεί να της επιτρέψει να 

συνεχίσει να υφίσταται έως την επόμενη 

συνεδρίαση του Κοινοβουλίου για τη 

συγκρότησή του σε σώμα, υπό τον όρο ότι 

πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις: 

– τα μέλη εξακολουθούν να 

αντιπροσωπεύουν το ένα πέμπτο 

τουλάχιστον των κρατών μελών· 

– τα μέλη εξακολουθούν να 

αντιπροσωπεύουν το ένα πέμπτο 

τουλάχιστον των κρατών μελών· 

– η ομάδα υφίσταται επί χρονικό διάστημα 

μεγαλύτερο του έτους. 

– η ομάδα υφίσταται επί χρονικό διάστημα 

μεγαλύτερο του έτους. 

Ο Πρόεδρος δεν εφαρμόζει την παρούσα 

παρέκκλιση όταν υπάρχουν επαρκή 

στοιχεία που δικαιολογούν την υπόνοια 

κατάχρησης. 

Ο Πρόεδρος δεν εφαρμόζει την παρούσα 

παρέκκλιση όταν υπάρχουν επαρκή 

στοιχεία που δικαιολογούν την υπόνοια 

κατάχρησης. 

4. Κάθε βουλευτής μπορεί να ανήκει 

σε μία μόνο πολιτική ομάδα. 

4. Κάθε βουλευτής μπορεί να ανήκει 

σε μία μόνο πολιτική ομάδα. 

5. Η συγκρότηση πολιτικής ομάδας 

πρέπει να δηλώνεται στον Πρόεδρο. Η 

δήλωση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει το 

όνομα της ομάδας, τα ονόματα των μελών 

της και τη σύνθεση του Προεδρείου της. 

5. Η συγκρότηση πολιτικής ομάδας 

πρέπει να δηλώνεται στον Πρόεδρο. Η 

δήλωση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει το 

όνομα της ομάδας, τα ονόματα των μελών 

της και τη σύνθεση του Προεδρείου της. 

Πρέπει να υπογράφεται από όλα τα μέλη 

της. 

6. Η δήλωση περί συγκροτήσεως 

πολιτικής ομάδας δημοσιεύεται στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

6. Η δήλωση επισυνάπτεται στα 

πρακτικά της περιόδου συνόδου κατά τη 

διάρκεια της οποίας ανακοινώνεται η 

σύσταση της πολιτικής ομάδας. 

 6α. Ο Πρόεδρος ανακοινώνει τη 

σύσταση των πολιτικών ομάδων στο 

Κοινοβούλιο. Η ανακοίνωση έχει 

αναδρομική νομική ισχύ από τη στιγμή 

κατά την οποία η ομάδα κοινοποίησε τη 

σύστασή της στον Πρόεδρο, σε συμφωνία 
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με το παρόν άρθρο. 

 Ο Πρόεδρος ανακοινώνει επίσης τη 

διάλυση των πολιτικών ομάδων στο 

Κοινοβούλιο. Η ανακοίνωση έχει νομική 

ισχύ από την επομένη της ημέρας κατά 

την οποία παύουν να πληρούνται οι 

προϋποθέσεις ύπαρξης της πολιτικής 

ομάδας. 

Αιτιολόγηση 

The change to the title aligns it with the provisions for the constitution/dissolution of the 

political groups (Rule 32 6a). 

The current wording of paragraph 3 subparagraph 1 uses "threshold" in singular while there 

are two thresholds. 

As regards the amendments to paragraph 5, the formality of signatures would increase the 

legal certainty of the statement submitted to the President. 

Paragraph 6 has hardly ever been applied as it stands and certainly not during the last years. 

Therefore it is proposed to delete the reference to the publication in the Official journal and 

bring the provision in line with the practice. 

As regards the addition of paragraph 6a, is aims at clarifying that a declaration by the 

President – in his role as a “notary” - is necessary for the establishment of the group, with 

retroactive effect to the moment when the group validly notified its establishment and, for its 

dissolution, also a declaration of President with effects on the day following the moment when 

the conditions failed to be complied with by the group. 

 

Τροπολογία  30 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 33 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 33 Άρθρο 33 

Δραστηριότητες και νομική κατάσταση 

των πολιτικών ομάδων 

Δραστηριότητες και νομική κατάσταση 

των πολιτικών ομάδων 

1. Οι πολιτικές ομάδες ασκούν τα 

καθήκοντά τους στο πλαίσιο των 

δραστηριοτήτων της Ένωσης, 

συμπεριλαμβανομένων των καθηκόντων 

που τους αναθέτει ο Κανονισμός. Οι 

πολιτικές ομάδες διαθέτουν γραμματεία, 

στο πλαίσιο του οργανογράμματος της 

1. Οι πολιτικές ομάδες ασκούν τα 

καθήκοντά τους στο πλαίσιο των 

δραστηριοτήτων της Ένωσης, 

συμπεριλαμβανομένων των καθηκόντων 

που τους αναθέτει ο Κανονισμός. Οι 

πολιτικές ομάδες διαθέτουν γραμματεία, 

στο πλαίσιο του οργανογράμματος της 
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Γενικής Γραμματείας, διοικητικό 

εξοπλισμό και πιστώσεις που εγγράφονται 

στον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου. 

Γενικής Γραμματείας, διοικητικό 

εξοπλισμό και πιστώσεις που εγγράφονται 

στον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου. 

2. Το Προεδρείο θεσπίζει ρυθμίσεις 

για τη διάθεση, τη χρήση και τον έλεγχο 

του εξοπλισμού και των πιστώσεων αυτών, 

καθώς και για τις σχετικές μεταβιβάσεις 

αρμοδιοτήτων όσον αφορά την εκτέλεση 

του προϋπολογισμού. 

2. Το Προεδρείο, έχοντας υπόψη 

οποιαδήποτε πρόταση διατυπώνει η 

Διάσκεψη των Προέδρων, θεσπίζει 

ρυθμίσεις για τη διάθεση, τη χρήση και τον 

έλεγχο του εξοπλισμού και των πιστώσεων 

αυτών, καθώς και για τις σχετικές 

μεταβιβάσεις αρμοδιοτήτων όσον αφορά 

την εκτέλεση του προϋπολογισμού και τις 

επιπτώσεις από κάθε περίπτωση μη 

τήρησής τους. 

3. Οι εν λόγω ρυθμίσεις προβλέπουν 

τις διοικητικές και δημοσιονομικές 

συνέπειες σε περίπτωση διάλυσης 

πολιτικής ομάδας. 

3. Οι εν λόγω ρυθμίσεις προβλέπουν 

τις διοικητικές και δημοσιονομικές 

συνέπειες σε περίπτωση διάλυσης 

πολιτικής ομάδας. 

Αιτιολόγηση 

Η αλλαγή αυτή έχει σκοπό να εναρμονίσει το παρόν άρθρο με το άρθρο 27 παράγραφος 10. 

 

Τροπολογία  31 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 34 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 34 Άρθρο 34 

Διακομματικές ομάδες Διακομματικές ομάδες 

1. Μεμονωμένοι βουλευτές μπορεί να 

σχηματίζουν διακομματικές ομάδες ή 

άλλες ανεπίσημες ομάδες βουλευτών για 

την πραγματοποίηση άτυπης 

διακομματικής ανταλλαγής απόψεων επί 

συγκεκριμένων ζητημάτων, 

συνεργαζόμενοι με μέλη διαφόρων 

κοινοβουλευτικών επιτροπών, και για την 

προώθηση των επαφών μεταξύ βουλευτών 

και κοινωνίας των πολιτών. 

1. Μεμονωμένοι βουλευτές μπορεί να 

σχηματίζουν διακομματικές ομάδες ή 

άλλες ανεπίσημες ομάδες βουλευτών για 

την πραγματοποίηση άτυπης 

διακομματικής ανταλλαγής απόψεων επί 

συγκεκριμένων ζητημάτων, 

συνεργαζόμενοι με μέλη διαφόρων 

κοινοβουλευτικών επιτροπών, και για την 

προώθηση των επαφών μεταξύ βουλευτών 

και κοινωνίας των πολιτών. 

2. Οι εν λόγω ομάδες δεν μπορούν να 

συμμετάσχουν σε δραστηριότητες που 

μπορεί να οδηγήσουν σε σύγχυση με τις 

επίσημες δραστηριότητες του 

Κοινοβουλίου ή των οργάνων του. Υπό 

2. Οι εν λόγω ομάδες είναι απολύτως 

διαφανείς στις δράσεις τους και δεν 

μπορούν να συμμετάσχουν σε 

δραστηριότητες που μπορεί να οδηγήσουν 

σε σύγχυση με τις επίσημες 
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την προϋπόθεση της τήρησης των όρων 

που θεσπίζουν οι διατάξεις που διέπουν τη 

συγκρότηση των διακομματικών ομάδων 

που ενέκρινε το Προεδρείο, οι πολιτικές 

ομάδες μπορούν να διευκολύνουν τις 

δραστηριότητες των διακομματικών 

ομάδων παρέχοντάς τους υλικοτεχνική 

υποστήριξη. 

δραστηριότητες του Κοινοβουλίου ή των 

οργάνων του. Υπό την προϋπόθεση της 

τήρησης των όρων που θεσπίζουν οι 

διατάξεις που διέπουν τη συγκρότηση των 

διακομματικών ομάδων που ενέκρινε το 

Προεδρείο, οι πολιτικές ομάδες μπορούν 

να διευκολύνουν τις δραστηριότητες των 

διακομματικών ομάδων παρέχοντάς τους 

υλικοτεχνική υποστήριξη. 

Οι εν λόγω ομάδες οφείλουν να δηλώνουν 

κάθε υποστήριξη, σε χρήματα ή σε είδος 

(π.χ. γραμματειακή υποστήριξη), η οποία, 

εάν εδίδετο ατομικά στους βουλευτές, θα 

έπρεπε να δηλωθεί δυνάμει του 

παραρτήματος Ι. 

3. Οι διακομματικές ομάδες οφείλουν να 

δηλώνουν κατ’ έτος κάθε υποστήριξη, σε 

χρήματα ή σε είδος (π.χ. γραμματειακή 

υποστήριξη), η οποία, εάν εδίδετο ατομικά 

στους βουλευτές, θα έπρεπε να δηλωθεί 

δυνάμει του παραρτήματος Ι. 

Οι Κοσμήτορες τηρούν μητρώο των 

δηλώσεων που αναφέρονται στο δεύτερο 

εδάφιο. Το μητρώο δημοσιεύεται στην 

ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου. Οι 

κοσμήτορες εγκρίνουν λεπτομερείς 

κανόνες σχετικά με τις εν λόγω δηλώσεις. 

4. Οι Κοσμήτορες τηρούν μητρώο των 

δηλώσεων που αναφέρονται στην 

παράγραφο 3. Το μητρώο δημοσιεύεται 

στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου. Οι 

κοσμήτορες εγκρίνουν λεπτομερείς 

κανόνες σχετικά με τις εν λόγω δηλώσεις 

και μεριμνούν για την αποτελεσματική 

εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 

 

Τροπολογία  32 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Τίτλος II – τίτλος  

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

 

Τροπολογία  33 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 37 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 37 Άρθρο 37 

Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής Ετήσιος προγραμματισμός 

1. Το Κοινοβούλιο συμβάλλει από 1. Το Κοινοβούλιο συμβάλλει από 
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κοινού με την Επιτροπή και το Συμβούλιο 

στον καθορισμό του νομοθετικού 

προγραμματισμού της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

κοινού με την Επιτροπή και το Συμβούλιο 

στον καθορισμό του νομοθετικού 

προγραμματισμού της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

Το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή 

συνεργάζονται κατά την προετοιμασία του 

προγράμματος εργασίας της Επιτροπής – 

που αποτελεί τη συμβολή της Επιτροπής 

στον ετήσιο και πολυετή προγραμματισμό 

της Ένωσης – με βάση χρονοδιάγραμμα 

και διαδικασίες που συμφωνούνται από 

κοινού από τα δύο όργανα και 

επισυνάπτονται στον παρόντα 

Κανονισμό8. 

Το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή 

συνεργάζονται κατά την προετοιμασία του 

προγράμματος εργασίας της Επιτροπής – 

που αποτελεί τη συμβολή της Επιτροπής 

στον ετήσιο και πολυετή προγραμματισμό 

της Ένωσης – με βάση χρονοδιάγραμμα 

και διαδικασίες που συμφωνούνται από 

κοινού από τα δύο όργανα8. 

 1α.  Μετά την έγκριση του 

προγράμματος εργασίας της Επιτροπής, 

το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η 

Επιτροπή, σύμφωνα με την παράγραφο 7 

της διοργανικής συμφωνίας, της 13ης 

Απριλίου 2016, για τη βελτίωση του 

νομοθετικού έργου8α, ανταλλάσσουν 

απόψεις και συμφωνούν σε μία κοινή 

δήλωση για τον ετήσιο διοργανικό 

προγραμματισμό που ορίζει τους 

ευρύτερους στόχους και τις 

προτεραιότητες. 

 Πριν από τις διαπραγματεύσεις με το 

Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με 

την κοινή δήλωση, ο Πρόεδρος προβαίνει 

σε ανταλλαγή απόψεων με τη Διάσκεψη 

των Προέδρων και τη Διάσκεψη των 

Προέδρων Επιτροπών σχετικά με τους 

ευρύτερους στόχους και τις 

προτεραιότητες του Κοινοβουλίου. 

 Πριν από την υπογραφή της κοινής 

δήλωσης, ο Πρόεδρος ζητεί την έγκριση 

της Διάσκεψης των Προέδρων. 

2. Σε επείγουσες και απρόβλεπτες 

περιπτώσεις, ένα θεσμικό όργανο μπορεί, 

κατόπιν ιδίας πρωτοβουλίας και 

σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από τις 

Συνθήκες διαδικασίες, να προτείνει την 

προσθήκη νομοθετικού μέτρου, πέραν 

αυτών που προτείνονται με το πρόγραμμα 

εργασίας της Επιτροπής. 

 

3. Ο Πρόεδρος διαβιβάζει το 3. Ο Πρόεδρος διαβιβάζει 
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εγκεκριμένο από το Κοινοβούλιο ψήφισμα 

στα άλλα θεσμικά όργανα που συμβάλλουν 

στη νομοθετική διαδικασία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στα 

εθνικά κοινοβούλια. 

οποιοδήποτε εγκεκριμένο από το 

Κοινοβούλιο ψήφισμα σχετικά με τον 

νομοθετικό σχεδιασμό και τις 

δραστηριότητες στα άλλα θεσμικά όργανα 

που συμβάλλουν στη νομοθετική 

διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια. 

Ο Πρόεδρος ζητεί από το Συμβούλιο να 

γνωμοδοτήσει επί του προγράμματος 

εργασίας της Επιτροπής, καθώς και επί 

του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου. 

 

4. Εφόσον θεσμικό όργανο αδυνατεί 

να τηρήσει το εγκριθέν χρονοδιάγραμμα, 

γνωστοποιεί στα άλλα θεσμικά όργανα 

τους λόγους της καθυστέρησης και 

προτείνει νέο χρονοδιάγραμμα. 

 

 4α. Εάν η Επιτροπή προτίθεται να 

αποσύρει μια πρόταση, η αρμόδια 

επιτροπή καλεί τον αρμόδιο Επίτροπο σε 

συνεδρίαση για να συζητηθεί η εν λόγω 

πρόθεση. Σε μια τέτοια συνάντηση μπορεί 

να προσκληθεί και η Προεδρία του 

Συμβουλίου. Εάν η αρμόδια επιτροπή 

διαφωνεί με την σχεδιαζόμενη απόσυρση, 

δύναται να ζητήσει να προβεί η Επιτροπή 

σε δήλωση ενώπιον του Kοινοβουλίου. 

Εφαρμόζεται το άρθρο 123. 

__________________ __________________ 

8 Βλέπε παράρτημα XIII. 8 Συμφωνία-πλαίσιο για τις σχέσεις 

μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ L 

304 της 20.11.2010, σ. 47). 

 8α ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1. 

Αιτιολόγηση 

Προτείνονται διάφορες απαλείψεις, καθεμιά για συγκεκριμένους λόγους. H παράγραφος 2 

λοιπόν απαλείφεται διότι αποτελεί μια μονομερή δήλωση στον εσωτερικό κανονισμό του 

Kοινοβουλίου για το τι τα άλλα όργανα υποτίθεται ότι επιτρέπεται να πράξουν. 

H παράγραφος 3 εδάφιο 2 απαλείφεται για να ενσωματωθεί πιο πάνω, ενώ 

η παράγραφος 4 απαλείφεται διότι ποτέ δεν εφαρμόστηκε. 
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Τροπολογία  34 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 38 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 38 Άρθρο 38 

Τήρηση του Χάρτη Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων 

1. Το Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο όλων 

των δραστηριοτήτων του, σέβεται πλήρως 

τα θεμελιώδη δικαιώματα που 

κατοχυρώνει ο Χάρτης Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

1. Το Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο όλων 

των δραστηριοτήτων του, σέβεται πλήρως 

τα δικαιώματα, τις ελευθερίες και τις 

αρχές που αναγνωρίζονται στο άρθρο 6 

της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 

και στις αξίες που κατοχυρώνονται στο 

άρθρο 2 αυτής. 

Το Κοινοβούλιο σέβεται επίσης πλήρως 

τα δικαιώματα και τις αρχές που 

κατοχυρώνουν το άρθρο 2 και το άρθρο 6 

παράγραφοι 2 και 3 της Συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

2. Όταν η αρμόδια επιτροπή, μια 

πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον σαράντα 

βουλευτές διατυπώνουν την άποψη ότι 

πρόταση νομοθετικής πράξης ή ορισμένα 

τμήματά της δεν είναι συμβατά με τα 

δικαιώματα που κατοχυρώνει ο Χάρτης 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ζήτημα 

παραπέμπεται, μετά από αίτησή τους, στην 

αρμόδια για την ερμηνεία του Χάρτη 

επιτροπή. Η γνώμη της επιτροπής αυτής 

επισυνάπτεται ως παράρτημα στην 

έκθεση της αρμόδιας επιτροπής. 

2. Όταν η αρμόδια επιτροπή, μια 

πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον σαράντα 

βουλευτές διατυπώνουν την άποψη ότι 

πρόταση νομοθετικής πράξης ή ορισμένα 

τμήματά της δεν είναι συμβατά με τα 

θεμελιώδη δικαιώματα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, το ζήτημα παραπέμπεται, μετά 

από αίτησή τους, στην αρμόδια για την 

προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
επιτροπή. 

 2α. Η εν λόγω αίτηση υποβάλλεται 

εντός τεσσάρων εργάσιμων εβδομάδων 

από την αναγγελία στην Ολομέλεια της 

παραπομπής στην επιτροπή.  

 2β. Η γνώμη της αρμόδιας για την 

προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων 

επιτροπής επισυνάπτεται ως παράρτημα 

στην έκθεση της αρμόδιας επί της ουσίας 

επιτροπής. 
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Αιτιολόγηση 

Αυτή η προσαρμογή του τίτλου καλύπτει και τον Χάρτη και τα δικαιώματα και αρχές που 

ορίζονται στη Σύμβαση για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα, όπως μεταφέρθηκε στο άρθρο 6 της 

Συνθήκης για την ΕΕ. 

H παράγραφος 1 διατηρείται, όμως ελαφρά επαναδιατυπωμένη· H πρώτη και η δεύτερη 

παράγραφος συγχωνεύονται. H τρέχουσα διάταξη χρονολογείται από πριν από τ Συνθήκη της 

Λισαβόνας, όταν ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέκτησε την 

ίδια αξία με τη Συνθήκη (το άρθρο 6 καλύπτει και τον Χάρτη (άρθρο 6 παράγραφος 1) και τη 

Σύμβαση (άρθρο 6 παράγραφος 3)). 

Όσο για την προσθήκη της παραγράφου 2α, αποτελεί εναρμόνιση των προθεσμιών των άρθρων 

38 και 42. 

 

Τροπολογία  35 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 38 α (νέο) 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 Άρθρο 38α 

 Ισότητα των φύλων 

 1. Όταν η αρμόδια επί της ουσίας 

επιτροπή, μια πολιτική ομάδα ή 

τουλάχιστον σαράντα βουλευτές εκτιμούν 

ότι μια πρόταση δεν λαμβάνει επαρκώς 

υπόψη την ανάγκη για ισότητα των 

φύλων, μπορούν να ζητήσουν να 

παραπεμφθεί το ζήτημα στην αρμόδια για 

τα δικαιώματα των γυναικών και την 

ισότητα των φύλων επιτροπή.  

 2. Η αίτηση υποβάλλεται εντός 

τεσσάρων εργάσιμων εβδομάδων από την 

αναγγελία στην Ολομέλεια της 

παραπομπής στην επιτροπή. 

 3. Η γνώμη της επιτροπής που είναι 

αρμόδια για τα δικαιώματα των γυναικών 

και την ισότητα των φύλων 

επισυνάπτεται ως παράρτημα στην 

έκθεση της αρμόδιας επί της ουσίας 

επιτροπής. 

Αιτιολόγηση 

H διόρθωση αφορά την απάλειψη της τρίτης παραγράφου, που αποτελεί επανάληψη της 
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τελευταίας πρότασης της πρώτης παραγράφου. 

 

Τροπολογία  36 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 39 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 39 Άρθρο 39 

Έλεγχος της νομικής βάσης Έλεγχος της νομικής βάσης 

1. Η αρμόδια επιτροπή ελέγχει πρώτα 

τη νομική βάση για κάθε πρόταση 

νομοθετικής πράξης ή άλλο έγγραφο 

νομοθετικού χαρακτήρα. 

1. Η αρμόδια επιτροπή ελέγχει πρώτα 

τη νομική βάση για κάθε πρόταση νομικά 

δεσμευτικών πράξεων. 

2. Εφόσον η αρμόδια επιτροπή 

αμφισβητεί την ισχύ ή την καταλληλότητα 

της νομικής βάσης, περιλαμβανομένου και 

του ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 5 της 

Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, ζητεί τη γνώμη της αρμόδιας για 

τα νομικά θέματα επιτροπής. 

2. Εφόσον η αρμόδια επιτροπή 

αμφισβητεί την ισχύ ή την καταλληλότητα 

της νομικής βάσης, περιλαμβανομένου και 

του ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 5 της 

Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, ζητεί τη γνώμη της αρμόδιας για 

τα νομικά θέματα επιτροπής. 

3. Η αρμόδια για τα νομικά θέματα 

επιτροπή μπορεί επίσης με δική της 

πρωτοβουλία να εξετάζει ζητήματα που 

αφορούν τη νομική βάση των 

προτεινομένων νομοθετικών πράξεων. 

Στις περιπτώσεις αυτές, ενημερώνει 

δεόντως την αρμόδια επί της ουσίας 

επιτροπή. 

3. Η αρμόδια για τα νομικά θέματα 

επιτροπή μπορεί επίσης με δική της 

πρωτοβουλία να εξετάζει ζητήματα που 

αφορούν τη νομική βάση σε οποιοδήποτε 

στάδιο της νομοθετικής διαδικασίας. Στις 

περιπτώσεις αυτές, ενημερώνει δεόντως 

την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή. 

4. Εάν η αρμόδια για τα νομικά 

θέματα επιτροπή αποφασίσει να 

αμφισβητήσει την ισχύ ή την 

καταλληλότητα της νομικής βάσης, 

γνωστοποιεί τα πορίσματά της στο 

Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο ψηφίζει επ’ 

αυτών πριν από την ψηφοφορία επί της 

ουσίας της πρότασης. 

4. ΄Oπου αρμόζει, μετά την 

ανταλλαγή απόψεων με το Συμβούλιο και 

την Επιτροπή σύμφωνα με τις 

διευθετήσεις που έχουν συμφωνηθεί σε 

διοργανικό επίπεδο1α, εάν η αρμόδια για 

τα νομικά θέματα επιτροπή αποφασίσει να 

αμφισβητήσει την ισχύ ή την 

καταλληλότητα της νομικής βάσης, 

γνωστοποιεί τα πορίσματά της στο 

Κοινοβούλιο. Με την επιφύλαξη του 

άρθρου 63, το Κοινοβούλιο ψηφίζει επ’ 

αυτών πριν από την ψηφοφορία επί της 

ουσίας της πρότασης. 

5. Οι τροπολογίες που υποβάλλονται 

στην Ολομέλεια με στόχο την 

τροποποίηση της νομικής βάσης 

5. Οι τροπολογίες που υποβάλλονται 

στην Ολομέλεια με στόχο την 

τροποποίηση της νομικής βάσης, χωρίς η 
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προτεινόμενης νομοθετικής πράξης, 

χωρίς η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή ή 

η αρμόδια για νομικά θέματα επιτροπή να 

έχουν αμφισβητήσει την ισχύ και 

καταλληλότητα της νομικής αυτής βάσης, 

είναι απαράδεκτες. 

αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή ή η 

αρμόδια για νομικά θέματα επιτροπή να 

έχουν αμφισβητήσει την ισχύ και 

καταλληλότητα της νομικής αυτής βάσης, 

είναι απαράδεκτες. 

6. Εάν η Επιτροπή δεν δέχεται να 

τροποποιήσει την πρότασή της ώστε να 

ευθυγραμμίζεται με τη νομική βάση που 

ενέκρινε το Κοινοβούλιο, ο εισηγητής ή ο 

πρόεδρος της επιτροπής για τα νομικά 

θέματα ή της αρμόδιας επί της ουσίας 

επιτροπής μπορούν να προτείνουν την 

αναβολή της ψηφοφορίας επί της ουσίας 

της πρότασης για προσεχή συνεδρίαση. 

 

 __________________ 

 1α Διοργανική συμφωνία της 13ης 

Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του 

νομοθετικού έργου, παράγραφος 25 (ΕΕ L 

123 της 12.5.2016, σ. 1). 

Αιτιολόγηση 

As concerns the changes in paragraph 1, “legally binding" is an inclusive formula which 

covers both the acts adopted by the ordinary and special legislative procedure (currently 

referred to as "legislative acts") and those adopted by another procedure (for instance NLE 

which the current rules refer to as "other documents of a legislative nature"). This formula 

reflects Article 288 and Article 2(1)&(2) of the Treaty on the Functioning of the European 

Union. The change is to be included in other Rules, especially as some of them (e.g. Rule 

49(1) or even Rule 39(3) just below) refer only to "legislative acts" or "legislative 

procedures", but are in fact also applied to acts and procedures which are not "legislative" in 

the meaning of Article 289(3) TFEU (for instance "NLE". 

As concerns the changes in paragraph 1, this suggestion is made to include the possibility of 

checking the legal basis not only at the stage of Commission's proposal, but also when the 

Council adopts its first reading position. 

As regards the deletion of paragraph 6, emphasis put (probably for historical reasons) on the 

Commission, while the author or co-author of the legislative act is the Council. Such a 

referral back to the committee is always possible under the Rules of Procedure. 

 

Τροπολογία  37 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 40 
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 40 Άρθρο 40 

Ανάθεση νομοθετικών αρμοδιοτήτων Ανάθεση νομοθετικών και εκτελεστικών 

αρμοδιοτήτων 

1. Κατά τον έλεγχο πρότασης για 

νομοθετική πράξη που αναθέτει εξουσίες 

στην Επιτροπή κατά το άρθρο 290 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Κοινοβούλιο 

δίδει ιδιαίτερη προσοχή στους στόχους, 

στο περιεχόμενο, στην έκταση και στη 

διάρκεια της εξουσιοδότησης, καθώς και 

στις προϋποθέσεις στις οποίες υπόκειται 

αυτή. 

1. Κατά τον έλεγχο πρότασης για 

νομοθετική πράξη που αναθέτει εξουσίες 

στην Επιτροπή κατά το άρθρο 290 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Κοινοβούλιο 

δίδει ιδιαίτερη προσοχή στους στόχους, 

στο περιεχόμενο, στην έκταση και στη 

διάρκεια της εξουσιοδότησης, καθώς και 

στις προϋποθέσεις στις οποίες υπόκειται 

αυτή. 

 1α. Κατά τον έλεγχο πρότασης για 

νομοθετική πράξη που αναθέτει 

εκτελεστικές αρμοδιότητες, κατά το 

άρθρο 291 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 

Κοινοβούλιο δίδει ιδιαίτερη προσοχή στο 

ότι η Επιτροπή, κατά την άσκηση 

εκτελεστική αρμοδιότητας, δεν μπορεί 

ούτε να τροποποιήσει ούτε να 

συμπληρώσει τη νομοθετική πράξη, 

ακόμη και στα μη ουσιώδη στοιχεία της. 

2. Η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή 

μπορεί ανά πάσα στιγμή να ζητήσει τη 

γνώμη της επιτροπής που είναι αρμόδια για 

την ερμηνεία και την εφαρμογή του 

δικαίου της Ένωσης. 

2. Η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή 

μπορεί ανά πάσα στιγμή να ζητήσει τη 

γνώμη της επιτροπής που είναι αρμόδια για 

την ερμηνεία και την εφαρμογή του 

δικαίου της Ένωσης. 

3. Η επιτροπή που είναι αρμόδια για 

την ερμηνεία και εφαρμογή του δικαίου 

της Ένωσης μπορεί επίσης, κατόπιν δικής 

της πρωτοβουλίας, να εξετάσει ερωτήσεις 

που αφορούν την ανάθεση νομοθετικών 

αρμοδιοτήτων. Στις περιπτώσεις αυτές, 

ενημερώνει δεόντως την αρμόδια επί της 

ουσίας επιτροπή. 

3. Η επιτροπή που είναι αρμόδια για 

την ερμηνεία και εφαρμογή του δικαίου 

της Ένωσης μπορεί επίσης, κατόπιν δικής 

της πρωτοβουλίας, να εξετάσει ερωτήσεις 

που αφορούν την ανάθεση νομοθετικών 

και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων. Στις 

περιπτώσεις αυτές, ενημερώνει δεόντως 

την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή. 

 

Τροπολογία  38 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 41 
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 41 Άρθρο 41 

Έλεγχος της δημοσιονομικής 

συμβατότητας 

Έλεγχος της δημοσιονομικής 

συμβατότητας 

1. Εάν η πρόταση νομοθετικής 

πράξης έχει οικονομικές επιπτώσεις, το 

Κοινοβούλιο εξετάζει εάν παρέχονται 

επαρκείς οικονομικοί πόροι. 

1. Εάν η πρόταση νομικά 

δεσμευτικής πράξης έχει οικονομικές 

επιπτώσεις, το Κοινοβούλιο εξετάζει εάν 

παρέχονται επαρκείς οικονομικοί πόροι. 

2. Για κάθε πρόταση νομοθετικής 

πράξης ή άλλο έγγραφο νομοθετικού 

χαρακτήρα, και με την επιφύλαξη του 

άρθρου 47, η αρμόδια επιτροπή ελέγχει τη 

δημοσιονομική συμβατότητα της 

αντίστοιχης πράξης με το πολυετές 

δημοσιονομικό πλαίσιο. 

2. Για κάθε πρόταση νομικά 

δεσμευτικής πράξης η αρμόδια επιτροπή 

ελέγχει τη δημοσιονομική συμβατότητά 

της με τον πολυετή δημοσιονομικό 

κανονισμό-πλαίσιο. 

3. Εάν η αρμόδια επιτροπή τροποποιήσει 

τη χρηματοδότηση της υπό εξέταση 

πράξης, ζητεί τη γνώμη της επιτροπής που 

είναι αρμόδια για θέματα προϋπολογισμού. 

3. Εάν η αρμόδια επιτροπή τροποποιήσει 

τη χρηματοδότηση της υπό εξέταση 

πράξης, ζητεί τη γνώμη της επιτροπής που 

είναι αρμόδια για θέματα προϋπολογισμού. 

4. Η επιτροπή που είναι αρμόδια για 

θέματα προϋπολογισμού μπορεί επίσης με 

δική της πρωτοβουλία να εξετάζει 

ζητήματα που αφορούν τη δημοσιονομική 

συμβατότητα προτάσεων νομοθετικών 

πράξεων. Στις περιπτώσεις αυτές, 

ενημερώνει δεόντως την αρμόδια επί της 

ουσίας επιτροπή. 

4. Η επιτροπή που είναι αρμόδια για 

θέματα προϋπολογισμού μπορεί επίσης με 

δική της πρωτοβουλία να εξετάζει 

ζητήματα που αφορούν τη δημοσιονομική 

συμβατότητα προτάσεων νομικά 

δεσμευτικών πράξεων. Στις περιπτώσεις 

αυτές, ενημερώνει δεόντως την αρμόδια 

επί της ουσίας επιτροπή. 

5. Εάν η επιτροπή που είναι αρμόδια 

για θέματα προϋπολογισμού αποφασίσει 

να αμφισβητήσει τη δημοσιονομική 

συμβατότητα της πρότασης, γνωστοποιεί 

τα πορίσματά της στο Κοινοβούλιο, το 

οποίο τα θέτει σε ψηφοφορία. 

5. Εάν η επιτροπή που είναι αρμόδια 

για θέματα προϋπολογισμού αποφασίσει 

να αμφισβητήσει τη δημοσιονομική 

συμβατότητα της πρότασης, γνωστοποιεί 

τα πορίσματά της στο Κοινοβούλιο, πριν 

το Kοινοβούλιο ψηφίσει επί της 

πρότασης. 

6. Πράξεις κριθείσες ως ασύμβατες 

μπορούν να εγκρίνονται από το 

Κοινοβούλιο με την επιφύλαξη των 

αποφάσεων της Αρμόδιας επί του 

Προϋπολογισμού Αρχής. 

 

Αιτιολόγηση 

΄Oσον αφορά τις αλλαγές στην παράγραφο 2, η παραπομπή στο άρθρο 47 πλεονάζει. Η 

προσθήκη της λέξης «κανονισμός» καθιστά σαφές ότι η BUDG λαμβάνει υπόψη και τον πίνακα 
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κατανομής που περιλαμβάνεται στον κανονισμό για το ΠΔΠ. 

΄Oσον αφορά τις αλλαγές στην παράγραφο 5, το Kοινοβούλιο δεν θα ψηφίζει επί των 

πορισμάτων της επιτροπής BUDG, τα οποία θα προσαρτώνται στην έκθεση της αρμόδιας 

επιτροπής πριν από την ψηφοφορία στην Ολομέλεια. 

H παράγραφος 6 απαλείφεται διότι δεν είναι πολύ σαφής και προκαλεί αμφιβολίες για το κατά 

πόσο οι «πράξεις» σημαίνουν τα σχέδια νομοθετικής πρότασης και για το ποιος τις κηρύσσει 

«ασύμβατες». 

 

Τροπολογία  39 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 42 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 42 Άρθρο 42 

Εξέταση της τήρησης της αρχής της 

επικουρικότητας 

Εξέταση της τήρησης των αρχών της 

επικουρικότητας και της αναλογικότητας 

1. Το Κοινοβούλιο, κατά την εξέταση 

πρότασης νομοθετικής πράξης, δίδει 

ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση των αρχών 

της επικουρικότητας και της 

αναλογικότητας. 

1. Το Κοινοβούλιο, κατά την εξέταση 

πρότασης νομοθετικής πράξης, δίδει 

ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση των αρχών 

της επικουρικότητας και της 

αναλογικότητας. 

2. Η επιτροπή που είναι αρμόδια για 

την τήρηση της αρχής της επικουρικότητας 

μπορεί να αποφασίσει να απευθύνει 

συστάσεις προς την επιτροπή που είναι 

αρμόδια για κάθε πρόταση νομοθετικής 

πράξης. 

2. Μόνο η επιτροπή που είναι 

αρμόδια για την τήρηση της αρχής της 

επικουρικότητας μπορεί να αποφασίσει να 

απευθύνει συστάσεις προς την επιτροπή 

που είναι αρμόδια για μια πρόταση 

νομοθετικής πράξης. 

 Όταν η αρμόδια επιτροπή, μια πολιτική 

ομάδα ή τουλάχιστον σαράντα βουλευτές 

εκτιμούν ότι μια πρόταση νομοθετικής 

πράξης ή ορισμένα τμήματά της δεν είναι 

συμβατά με την αρχή της 

επικουρικότητας, το ζήτημα 

παραπέμπεται, μετά από αίτησή τους, 

στην αρμόδια για την τήρηση της αρχής 

της επικουρικότητας επιτροπή. H αίτηση 

υποβάλλεται εντός τεσσάρων εργάσιμων 

εβδομάδων από την ανακοίνωση από το 

Kοινοβούλιο της παραπομπής στην 

επιτροπή.  

3. Εάν εθνικό κοινοβούλιο 

διαβιβάσει στον Πρόεδρο αιτιολογημένη 
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γνώμη σύμφωνα με το άρθρο 3 του 

Πρωτοκόλλου σχετικά με το ρόλο των 

εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση και σύμφωνα με το άρθρο 6 του 

Πρωτοκόλλου για την εφαρμογή των 

αρχών της επικουρικότητας και της 

αναλογικότητας, το έγγραφο αυτό 

διαβιβάζεται στην αρμόδια επί της 

ουσίας επιτροπή και, προς ενημέρωση, 

στην επιτροπή που είναι αρμόδια για την 

τήρηση της αρχής της επικουρικότητας. 

4. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις 

κατεπείγοντος σύμφωνα με το άρθρο 4 του 

Πρωτοκόλλου σχετικά με το ρόλο των 

εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή 

δεν προβαίνει στην τελική ψηφοφορία 

εφόσον δεν παρέλθει η προθεσμία των 

οκτώ εβδομάδων που θεσπίζει το άρθρο 6 

του Πρωτοκόλλου σχετικά με την 

εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας 

και της αναλογικότητας. 

4. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις 

κατεπείγοντος που αναφέρονται στο 

άρθρο 4 του Πρωτοκόλλου αριθ. 1 σχετικά 

με το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η αρμόδια επί της 

ουσίας επιτροπή δεν προβαίνει στην τελική 

ψηφοφορία εφόσον δεν παρέλθει η 

προθεσμία των οκτώ εβδομάδων που 

θεσπίζει το άρθρο 6 του Πρωτοκόλλου 

αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των 

αρχών της επικουρικότητας και της 

αναλογικότητας. 

 4α. Εάν εθνικό κοινοβούλιο 

διαβιβάσει στον Πρόεδρο αιτιολογημένη 

γνώμη σύμφωνα με το άρθρο 3 του 

Πρωτοκόλλου σχετικά με το ρόλο των 

εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, το έγγραφο αυτό διαβιβάζεται 

στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή 

και, προς ενημέρωση, στην επιτροπή που 

είναι αρμόδια για την τήρηση της αρχής 

της επικουρικότητας. 

5. Όταν οι αιτιολογημένες γνώμες για 

τη μη συμμόρφωση πρότασης νομοθετικής 

πράξης με την αρχή της επικουρικότητας 

στηρίζονται τουλάχιστον στο ένα τρίτο του 

συνόλου των ψήφων που έχουν χορηγηθεί 

στα εθνικά κοινοβούλια ή, στην περίπτωση 

πρότασης νομοθετικής πράξης που έχει 

υποβληθεί βάσει του άρθρου 76 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο ένα τέταρτο των 

ψήφων αυτών, το Κοινοβούλιο αποφασίζει 

αφού προηγουμένως ο συντάκτης της 

πρότασης έχει δηλώσει με ποιον τρόπο 

προτίθεται να ενεργήσει. 

5. Όταν οι αιτιολογημένες γνώμες για 

τη μη συμμόρφωση πρότασης νομοθετικής 

πράξης με την αρχή της επικουρικότητας 

στηρίζονται τουλάχιστον στο ένα τρίτο του 

συνόλου των ψήφων που έχουν χορηγηθεί 

στα εθνικά κοινοβούλια ή, στην περίπτωση 

πρότασης νομοθετικής πράξης που έχει 

υποβληθεί βάσει του άρθρου 76 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο ένα τέταρτο των 

ψήφων αυτών, το Κοινοβούλιο αποφασίζει 

αφού προηγουμένως ο συντάκτης της 

πρότασης έχει δηλώσει με ποιον τρόπο 

προτίθεται να ενεργήσει. 
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6. Όταν, στο πλαίσιο της συνήθους 

νομοθετικής διαδικασίας, οι 

αιτιολογημένες γνώμες για τη μη 

συμμόρφωση πρότασης νομοθετικής 

πράξης με την αρχή της επικουρικότητας 

στηρίζονται τουλάχιστον στην απλή 

πλειοψηφία των ψήφων που διαθέτουν τα 

εθνικά κοινοβούλια, η αρμόδια επί της 

ουσίας επιτροπή, αφού εξετάσει τις 

αιτιολογημένες γνώμες των εθνικών 

κοινοβουλίων και της Επιτροπής, και αφού 

ακούσει τις απόψεις της επιτροπής που 

είναι αρμόδια για την τήρηση της αρχής 

της επικουρικότητας, είτε συνιστά στο 

Κοινοβούλιο να απορρίψει την πρόταση 

λόγω παραβίασης της αρχής της 

επικουρικότητας είτε υποβάλλει στο 

Κοινοβούλιο άλλη σύσταση, η οποία 

μπορεί να περιλαμβάνει προτάσεις 

τροπολογιών σχετικών με την τήρηση της 

αρχής της επικουρικότητας. Η γνώμη της 

επιτροπής που είναι αρμόδια για την 

τήρηση της αρχής της επικουρικότητας 

επισυνάπτεται στη σύσταση αυτή. 

6. Όταν, στο πλαίσιο της συνήθους 

νομοθετικής διαδικασίας, οι 

αιτιολογημένες γνώμες για τη μη 

συμμόρφωση πρότασης νομοθετικής 

πράξης με την αρχή της επικουρικότητας 

στηρίζονται τουλάχιστον στην απλή 

πλειοψηφία των ψήφων που διαθέτουν τα 

εθνικά κοινοβούλια, η αρμόδια επί της 

ουσίας επιτροπή, αφού εξετάσει τις 

αιτιολογημένες γνώμες των εθνικών 

κοινοβουλίων και της Επιτροπής, και αφού 

ακούσει τις απόψεις της επιτροπής που 

είναι αρμόδια για την τήρηση της αρχής 

της επικουρικότητας, είτε συνιστά στο 

Κοινοβούλιο να απορρίψει την πρόταση 

λόγω παραβίασης της αρχής της 

επικουρικότητας είτε υποβάλλει στο 

Κοινοβούλιο άλλη σύσταση, η οποία 

μπορεί να περιλαμβάνει προτάσεις 

τροπολογιών σχετικών με την τήρηση της 

αρχής της επικουρικότητας. Η γνώμη της 

επιτροπής που είναι αρμόδια για την 

τήρηση της αρχής της επικουρικότητας 

επισυνάπτεται στη σύσταση αυτή. 

Η σύσταση υποβάλλεται στο Κοινοβούλιο 

προς συζήτηση και ψηφοφορία. Εάν 

σύσταση για την απόρριψη της πρότασης 

γίνει δεκτή με την πλειοψηφία των 

εκφρασθεισών ψήφων, ο Πρόεδρος 

κηρύσσει την περάτωση της διαδικασίας. 

Εάν το Κοινοβούλιο δεν απορρίψει την 

πρόταση, η διαδικασία συνεχίζεται, 

λαμβανομένων υπόψη των συστάσεων που 

έχει εγκρίνει το Κοινοβούλιο. 

Η σύσταση υποβάλλεται στο Κοινοβούλιο 

προς συζήτηση και ψηφοφορία. Εάν 

σύσταση για την απόρριψη της πρότασης 

γίνει δεκτή με την πλειοψηφία των 

εκφρασθεισών ψήφων, ο Πρόεδρος 

κηρύσσει την περάτωση της διαδικασίας. 

Εάν το Κοινοβούλιο δεν απορρίψει την 

πρόταση, η διαδικασία συνεχίζεται, 

λαμβανομένων υπόψη των συστάσεων που 

έχει εγκρίνει το Κοινοβούλιο. 

Αιτιολόγηση 

H προσθήκη της παραγράφου 2 εδάφιο 1α (νέο) έγινε στο πνεύμα των διατάξεων του άρθρου 

38. 

Η παράγραφος 3 του άρθρου 42 μετακινείται μετά την παράγραφο 4 και η διατύπωσή της 

εναρμονίζεται. 

 

Τροπολογία  40 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 44 
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 44 Άρθρο 44 

Εκπροσώπηση του Κοινοβουλίου στις 

συνεδριάσεις του Συμβουλίου 

Εκπροσώπηση του Κοινοβουλίου στις 

συνεδριάσεις του Συμβουλίου 

Όταν το Συμβούλιο καλεί το Κοινοβούλιο 

να συμμετάσχει σε συνεδρίαση του 

Συμβουλίου στην οποία το Συμβούλιο 

ενεργεί ως νομοθέτης, ο Πρόεδρος ζητεί 

από τον πρόεδρο ή τον εισηγητή της 

αρμόδιας επιτροπής, ή από άλλο βουλευτή 

που ορίζει η επιτροπή, να εκπροσωπεί το 

Κοινοβούλιο. 

Όταν το Συμβούλιο καλεί το Κοινοβούλιο 

να συμμετάσχει σε συνεδρίαση του 

Συμβουλίου, ο Πρόεδρος ζητεί από τον 

πρόεδρο ή τον εισηγητή της αρμόδιας επί 

της ουσίας επιτροπής, ή από άλλο 

βουλευτή που ορίζει η επιτροπή, να 

εκπροσωπεί το Κοινοβούλιο. 

 

Τροπολογία  41 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 45 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 45 Άρθρο 45 

Δικαιώματα πρωτοβουλίας που έχουν 

μεταβιβαστεί στο Κοινοβούλιο βάσει των 

Συνθηκών 

Το δικαίωμα του Κοινοβουλίου να 

υποβάλλει προτάσεις 

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι 

Συνθήκες μεταβιβάζουν στο Κοινοβούλιο 

δικαίωμα πρωτοβουλίας, η αρμόδια 

επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να 

καταρτίσει έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας. 

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι 

Συνθήκες μεταβιβάζουν στο Κοινοβούλιο 

δικαίωμα πρωτοβουλίας, η αρμόδια 

επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να 

καταρτίσει έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας 

σύμφωνα με το άρθρο 52. 

Η έκθεση περιλαμβάνει: Η έκθεση περιλαμβάνει: 

α) πρόταση ψηφίσματος· α) πρόταση ψηφίσματος· 

β) κατά περίπτωση, σχέδιο 

απόφασης ή σχέδιο πρότασης 

β) σχέδιο πρότασης 

γ) αιτιολογική έκθεση, η οποία 

περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, 

δημοσιονομικό δελτίο. 

γ) αιτιολογική έκθεση, η οποία 

περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, 

δημοσιονομικό δελτίο. 

Όταν η έγκριση πράξης από το 

Κοινοβούλιο απαιτεί την έγκριση ή τη 

συναίνεση του Συμβουλίου και τη γνώμη ή 

τη συναίνεση της Επιτροπής, το 

Κοινοβούλιο δύναται, μετά την ψηφοφορία 

Όταν η έγκριση πράξης από το 

Κοινοβούλιο απαιτεί την έγκριση ή τη 

συναίνεση του Συμβουλίου και τη γνώμη ή 

τη συναίνεση της Επιτροπής, το 

Κοινοβούλιο δύναται, μετά την ψηφοφορία 
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επί της προταθείσας πράξης και κατόπιν 

προτάσεως του εισηγητή, να αποφασίσει 

να αναβάλει την ψηφοφορία επί της 

προτάσεως ψηφίσματος, έως ότου το 

Συμβούλιο ή η Επιτροπή διατυπώσουν τη 

θέση τους. 

επί της προταθείσας πράξης και κατόπιν 

προτάσεως του εισηγητή, να αποφασίσει 

να αναβάλει την ψηφοφορία επί της 

προτάσεως ψηφίσματος, έως ότου το 

Συμβούλιο ή η Επιτροπή διατυπώσουν τη 

θέση τους. 

 Αιτιολόγηση 

Προτείνεται νέα διατύπωση, για να εναρμονιστεί ο τίτλος με τον τίτλο του άρθρου 46. 

Οι αλλαγές στην παράγραφο 1 συνιστούν διευκρίνιση. Ορισμένα παραδείγματα πιθανών 

πρωτοβουλιών του Κοινοβουλίου: άρθρο 7 ΣΕΕ: παραβίαση από κράτος μέλος των αξιών της 

ΕΕ· άρθρο 14 ΣΕΕ: σύνθεση του ΕΚ· άρθρο 48 ΣΕΕ: αναθεώρηση της Συνθήκης άρθρο 223 

παράγραφος 1 ΣΛΕΕ: διατάξεις σχετικά με τις εκλογές για το ΕΚ· άρθρο 223 παράγραφος 2 

ΣΛΕΕ: απόφαση σχετικά με την εκπλήρωση των καθηκόντων των βουλευτών (Καταστατικό 

βουλευτών ΕΚ)· άρθρο 226 ΣΛΕΕ: διατάξεις για την άσκηση του δικαιώματος του 

Κοινοβουλίου να διεξάγει έρευνες· άρθρο 228 ΣΛΕΕ: κανόνες για την άσκηση των καθηκόντων 

του Διαμεσολαβητή· 

 

Τροπολογία  42 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 46 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 46 Άρθρο 46 

Πρωτοβουλία σύμφωνα με το άρθρο 225 

της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Αίτηση προς την Επιτροπή για την εκ 

μέρους της υποβολή προτάσεως 

1. Το Κοινοβούλιο μπορεί να ζητήσει 

από την Επιτροπή να του υποβάλει, 

σύμφωνα με το άρθρο 225 της Συνθήκης 

για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, κάθε κατάλληλη πρόταση για την 

έκδοση νέων ή την τροποποίηση 

υφισταμένων πράξεων με την έγκριση 

ψηφίσματος βάσει έκθεσης πρωτοβουλίας 

της αρμόδιας επιτροπής, που καταρτίζεται 

κατά το άρθρο 52. Το ψήφισμα εγκρίνεται 

κατά την τελική ψηφοφορία με πλειοψηφία 

του συνολικού αριθμού των βουλευτών 

που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο. Το 

Κοινοβούλιο μπορεί ταυτόχρονα να ορίσει 

προθεσμία για την υποβολή της πρότασης. 

1. Το Κοινοβούλιο μπορεί να ζητήσει 

από την Επιτροπή να του υποβάλει, 

σύμφωνα με το άρθρο 225 της Συνθήκης 

για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, κάθε κατάλληλη πρόταση για την 

έκδοση νέων ή την τροποποίηση 

υφισταμένων πράξεων με την έγκριση 

ψηφίσματος βάσει έκθεσης πρωτοβουλίας 

της αρμόδιας επιτροπής, που καταρτίζεται 

κατά το άρθρο 52. Το ψήφισμα εγκρίνεται 

κατά την τελική ψηφοφορία με πλειοψηφία 

του συνολικού αριθμού των βουλευτών 

που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο. Το 

Κοινοβούλιο μπορεί ταυτόχρονα να ορίσει 

προθεσμία για την υποβολή της πρότασης. 

2. Κάθε βουλευτής μπορεί να 2. Κάθε βουλευτής μπορεί να 
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υποβάλει πρόταση για πράξη της Ένωσης 

στο πλαίσιο του δικαιώματος 

πρωτοβουλίας του Κοινοβουλίου κατά το 

άρθρο 225 της Συνθήκης για τη λειτουργία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

υποβάλει πρόταση για πράξη της Ένωσης 

στο πλαίσιο του δικαιώματος 

πρωτοβουλίας του Κοινοβουλίου κατά το 

άρθρο 225 της Συνθήκης για τη λειτουργία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Η πρόταση αυτή μπορεί να κατατεθεί από 

κοινού από 10 το πολύ βουλευτές. Η 

πρόταση καθορίζει τη νομική της βάση και 

μπορεί να συνοδεύεται από αιτιολογική 

έκθεση το πολύ 150 λέξεων. 

Η πρόταση αυτή μπορεί να κατατεθεί από 

κοινού από 10 το πολύ βουλευτές. Η 

πρόταση καθορίζει τη νομική βάση επί της 

οποίας εδράζεται και μπορεί να 

συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση το 

πολύ 150 λέξεων. 

 Η πρόταση υποβάλλεται στον Πρόεδρο, ο 

οποίος ελέγχει κατά πόσον πληρούνται οι 

νόμιμες απαιτήσεις. Ο Πρόεδρος μπορεί 

να διαβιβάσει την πρόταση προς 

γνωμοδότηση ως προς την 

καταλληλόλητα της νομικής της βάσης 

στην επιτροπή που είναι αρμόδια για τον 

έλεγχο αυτό. Εάν ο Πρόεδρος κρίνει την 

πρόταση παραδεκτή, την ανακοινώνει 

στην Ολομέλεια και τη διαβιβάζει στην 

αρμόδια επιτροπή. 

 Πριν τη διαβίβαση στην αρμόδια 

επιτροπή, η πρόταση μεταφράζεται σε 

όσες επίσημες γλώσσες κρίνει αναγκαίες 

ο πρόεδρος της εν λόγω επιτροπής, 

προκειμένου να καταστεί δυνατή μια 

συνοπτική εξέταση. 

 Η αρμόδια επιτροπή αποφασίζει για τις 

περαιτέρω ενέργειες εντός τριών μηνών 

από τη διαβίβαση και αφού δοθεί στους 

συντάκτες της πρότασης η δυνατότητα 

ακρόασής τους από αυτήν. 

 Τα ονόματα των συντακτών της 

πρότασης αναφέρονται στον τίτλο της 

έκθεσης. 

3. Η πρόταση υποβάλλεται στον 

Πρόεδρο, ο οποίος ελέγχει κατά πόσον 

πληρούνται οι νόμιμες απαιτήσεις. Ο 

Πρόεδρος μπορεί να διαβιβάσει την 

πρόταση προς γνωμοδότηση ως προς την 

καταλληλόλητα της νομικής της βάσης 

στην επιτροπή που είναι αρμόδια για τον 

έλεγχο αυτό. Εάν ο Πρόεδρος κρίνει την 

πρόταση παραδεκτή, την ανακοινώνει 

στην Ολομέλεια και τη διαβιβάζει στην 
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αρμόδια επιτροπή. 

Πριν τη διαβίβαση στην αρμόδια 

επιτροπή, η πρόταση μεταφράζεται σε 

όσες επίσημες γλώσσες κρίνει αναγκαίες 

ο πρόεδρος της εν λόγω επιτροπής, 

προκειμένου να καταστεί δυνατή μια 

συνοπτική εξέταση. 

 

Η επιτροπή μπορεί να συστήσει στον 

Πρόεδρο να θέσει την πρόταση προς 

υπογραφή από οιονδήποτε βουλευτή, υπό 

την επιφύλαξη των όρων και προθεσμιών 

που τίθενται στο άρθρο 136 παράγραφος 

2, στο άρθρο 136 παράγραφος 3 και στο 

άρθρο 136 παράγραφος 7. 

 

Εφόσον η πρόταση αυτή υπογραφεί από 

την πλειοψηφία των βουλευτών που 

απαρτίζουν το Κοινοβούλιο, θεωρείται ότι 

η Διάσκεψη των Προέδρων έχει παράσχει 

άδεια για την εκπόνηση έκθεσης επί της 

πρότασης. Η επιτροπή εκπονεί έκθεση 

σύμφωνα με το άρθρο 52, ύστερα από 

ακρόαση των συντακτών της πρότασης. 

 

Εφόσον μια πρόταση δεν υποβληθεί για 

πρόσθετες υπογραφές ή δεν υπογραφεί 

από την πλειοψηφία των βουλευτών που 

απαρτίζουν το Κοινοβούλιο, η αρμόδια 

επιτροπή αποφασίζει για την περαιτέρω 

διαδικασία εντός τριών μηνών από τη 

διαβίβαση και κατόπιν ακροάσεως των 

συντακτών της πρότασης. 

 

Τα ονόματα των συντακτών της 

πρότασης αναφέρονται στον τίτλο της 

έκθεσης. 

 

4. Το ψήφισμα του Κοινοβουλίου 

προσδιορίζει την κατάλληλη νομοθετική 

βάση και συνοδεύεται από λεπτομερείς 

συστάσεις όσον αφορά το περιεχόμενο της 

ζητούμενης πρότασης, η οποία θα πρέπει 

να σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και 

την αρχή της επικουρικότητας. 

4. Το ψήφισμα του Κοινοβουλίου 

προσδιορίζει την κατάλληλη νομοθετική 

βάση και συνοδεύεται από συστάσεις όσον 

αφορά το περιεχόμενο της ζητούμενης 

πρότασης. 

5. Εάν η ζητούμενη πρόταση έχει 

δημοσιονομικές επιπτώσεις, το 

Κοινοβούλιο ορίζει τα μέσα για να 

εξασφαλισθεί επαρκής οικονομική 

κάλυψη. 

5. Εάν η ζητούμενη πρόταση έχει 

δημοσιονομικές επιπτώσεις, το 

Κοινοβούλιο ορίζει τα μέσα για να 

εξασφαλισθεί επαρκής οικονομική 

κάλυψη. 



 

PE585.606v03-00 66/445 RR\1110426EL.docx 

EL 

6. Η αρμόδια επιτροπή παρακολουθεί 

την πρόοδο κάθε πρότασης νομοθετικής 

πράξης που καταρτίζεται μετά από ειδική 

αίτηση του Κοινοβουλίου. 

6. Η αρμόδια επιτροπή παρακολουθεί 

την πρόοδο κάθε πρότασης νομικής 

πράξης της Ένωσης που καταρτίζεται 

μετά από ειδική αίτηση του Κοινοβουλίου. 

 6α. H Διάσκεψη των Προέδρων των 

Επιτροπών παρακολουθεί τακτικά κατά 

πόσο η Επιτροπή τηρεί την παράγραφο 

10 της Διοργανικής Συμφωνίας για τη 

βελτίωση του νομοθετικού έργου, βάσει 

της οποίας η Επιτροπή οφείλει να 

απαντήσει εντός τριών μηνών σε μια 

αίτηση που της ζητά να υποβάλει 

προτάσεις, εκδίδοντας ειδική 

ανακοίνωση όπου θα δηλώνει τις 

ενέργειες στις οποίες προτίθεται να 

προβεί σε συνέχεια της αίτησης. 

Υποβάλλει τακτικά έκθεση στη Διάσκεψη 

των Προέδρων για τα αποτελέσματα 

αυτής της παρακολούθησης. 

Αιτιολόγηση 

The title is clarified and aligned, compared also to the title of Rule 45. 

The first, second, fifth and sixth subparagraphs of Rule 46(3) are moved to Rule 46(2). The 

contents of the third and fourth subparagraphs of Rule 46(3) is deleted because the procedure 

they laid down is very complex and was hardly ever applied until now. 

As regards changes to paragraph 4, they reflect that other principles must obviously also be 

respected (proportionality for instance). 

Paragraph 6 shall become paragraph 5. This paragraph refers to a "proposed legislative 

act". The restriction implied by the word "legislative" (as defined in Article 289 TFEU) is 

questionable. Therefore it is suggested to use "Union act" as in Article 225 TFEU and in 

paragraph 1 of this Rule. 

 

Τροπολογία  43 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 47 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 47 Άρθρο 47 

Εξέταση των νομοθετικών εγγράφων Εξέταση των νομικά δεσμευτικών 

πράξεων 

1. Προτάσεις νομοθετικών πράξεων ή 1. Προτάσεις νομικά δεσμευτικών 
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άλλα έγγραφα νομοθετικού χαρακτήρα 

παραπέμπονται από τον Πρόεδρο στην 

αρμόδια επιτροπή για εξέταση. 

πράξεων που έχουν διαβιβασθεί από άλλα 

όργανα ή κράτη μέλη παραπέμπονται από 

τον Πρόεδρο στην αρμόδια επιτροπή για 

εξέταση. 

Σε περίπτωση αμφιβολίας, ο Πρόεδρος 

μπορεί να εφαρμόσει τη διαδικασία του 

άρθρου 201 παράγραφος 2 πριν από την 

ανακοίνωση στο Σώμα της παραπομπής 

στην αρμόδια επιτροπή. 

 

Εφόσον πρόταση περιέχεται στο 

πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής, η 

αρμόδια επιτροπή μπορεί να αποφασίσει 

τον ορισμό εισηγητή, ο οποίος θα 

παρακολουθήσει την κατάρτιση της 

πρότασης. 

 

Οι διαβουλεύσεις που ζητεί το Συμβούλιο 

ή οι αιτήσεις γνωμοδότησης εκ μέρους 

της Επιτροπής διαβιβάζονται από τον 

Πρόεδρο στην αρμόδια επιτροπή για 

εξέταση της σχετικής πρότασης. 

 

Οι διατάξεις για την πρώτη ανάγνωση, 

όπως προβλέπονται με τα άρθρα 38 έως 

46, 57 έως 63 και 75, εφαρμόζονται στις 

προτάσεις νομοθετικών πράξεων, 

ανεξαρτήτως του αν απαιτούν μία, δύο ή 

τρεις αναγνώσεις. 

 

 1α. Σε περίπτωση αμφιβολίας, ο 

Πρόεδρος, πριν ανακοινωθεί στο 

Kοινοβούλιο η παραπομπή στην αρμόδια 

επιτροπή, υποβάλλει στη Διάσκεψη των 

Προέδρων ερώτημα περί αρμοδιότητας. 

Η Διάσκεψη των Προέδρων λαμβάνει την 

απόφασή της βάσει σύστασης της 

Διάσκεψης των Προέδρων των 

Επιτροπών ή του Προέδρου της, βάσει 

του άρθρου 201α παράγραφος 2. 

 1β.  H αρμόδια επιτροπή δύναται ανά 

πάσα στιγμή να αποφασίσει να ορίσει 

εισηγητή ο οποίος θα παρακολουθήσει 

την προκαταρκτική φάση της πρότασης. 

Θα μεριμνήσει ιδιαιτέρως να το πράξει 

εάν η πρόταση περιλαμβάνεται στο 

Πρόγραμμα Εργασίας της Επιτροπής. 

2. Οι θέσεις του Συμβουλίου 

παραπέμπονται, για εξέταση, στην 
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αρμόδια επιτροπή σε πρώτη ανάγνωση. 

Οι διατάξεις για τη δεύτερη ανάγνωση, 

όπως προβλέπονται με τα άρθρα 64 έως 

69 και 76, εφαρμόζονται στις θέσεις του 

Συμβουλίου. 

 

3. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

συνδιαλλαγής μεταξύ Κοινοβουλίου και 

Συμβουλίου μετά τη δεύτερη ανάγνωση, 

δεν μπορεί να γίνει αναπομπή σε 

επιτροπή. 

 

Οι διατάξεις για την τρίτη ανάγνωση, 

όπως προβλέπονται στα άρθρα 70, 71 και 

72, εφαρμόζονται στη διαδικασία 

συνδιαλλαγής. 

 

4. Τα άρθρα 49, 50, 53, 59 παράγραφοι 1 

και 3, 60, 61 και 188 δεν εφαρμόζονται 

κατά τη δεύτερη και την τρίτη ανάγνωση. 

 

5. Αν η διάταξη του Κανονισμού 

σχετικά με τη δεύτερη και την τρίτη 

ανάγνωση αντίκειται σε άλλη διάταξη του 

Κανονισμού, υπερέχει η διάταξη η σχετική 

με τη δεύτερη και την τρίτη ανάγνωση. 

5. Αν η διάταξη του Κανονισμού 

σχετικά με τη δεύτερη και την τρίτη 

ανάγνωση αντίκειται σε άλλη διάταξη του 

Κανονισμού, υπερέχει η διάταξη η σχετική 

με τη δεύτερη και την τρίτη ανάγνωση. 

Αιτιολόγηση 

As regards the change to paragraph 1 subparagraph 1, same change as in Rule 39 paragraph 

1. 

As regards the second subparagraph of Rule 47(1), it converts Rule 201(2) into a new Rule on 

questions of competence: Rule 201a (new); an alignment is therefore necessary. 

As regards the fourth subparagraph, the reference to the Commission Work Programme is 

limitative and should be deleted. The rest is moved as paragraph 1b of Rule 47. 

As regards the fifth subparagraph, the readability of such provision is difficult. The list is not 

limitative as other Rules apply as well; in addition, it mentions general Rules which apply in 

any case throughout the procedure, as for instance Rules 38 to 44; Rules 45 & 46 concern the 

right of initiative; Rules 57 to 63 & 75 are specific for first reading and it is not clear what is 

meant by the reference to them in this subparagraph. 

Paragraphs 2 and 3 (2) are deleted as superfluous or self-evident given the existence of 

specific Rules on second and third reading. 

Paragraph 3 subparagraph 1 is deleted here and moved to Rule 72 as §6(new) 

Paragraph 4 is deleted given the proposals concerning Rules 66.5 (new) and 72.7 (new). 
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Τροπολογία  44 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 47 α (νέο) 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 Άρθρο 47α 

 Επιτάχυνση των νομοθετικών 

διαδικασιών 

 Είναι δυνατό να εγκριθεί από την 

αρμόδια ή τις αρμόδιες επιτροπές η 

επιτάχυνση των νομοθετικών 

διαδικασιών σε συντονισμό με το 

Συμβούλιο και την Επιτροπή, σε σχέση με 

συγκεκριμένες προτάσεις, επιλεγόμενες 

ιδίως μεταξύ των προτάσεων που έχουν 

χαρακτηριστεί ως προτεραιότητες στην 

κοινή δήλωση για τον ετήσιο διοργανικό 

προγραμματισμό σύμφωνα με το άρθρο 

37 παράγραφος 1 (α). 

 

Τροπολογία  45 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 48 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 48 Άρθρο 48 

Νομοθετικές διαδικασίες σχετικά με 

πρωτοβουλίες που υποβάλλουν κράτη 

μέλη 

Νομοθετικές διαδικασίες σχετικά με 

πρωτοβουλίες προερχόμενες από θεσμικά 

όργανα άλλα από την Επιτροπή ή από 
κράτη μέλη 

1. Οι πρωτοβουλίες που έχουν 

υποβάλει κράτη μέλη κατά το άρθρο 76 

της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης εξετάζονται 

σύμφωνα με το παρόν άρθρο και τα 

άρθρα 38 έως 43, 47 και 59 του 

Κανονισμού. 

1. Κατά την εξέταση πρωτοβουλιών 

που προέρχονται από θεσμικά όργανα 

άλλα από την Επιτροπή ή από κράτη 

μέλη, η αρμόδια επιτροπή δύναται να 

καλέσει εκπροσώπους των αντίστοιχων 

οργάνων ή των κρατών μελών από τα 

οποία προέρχεται η πρωτοβουλία να 

παρουσιάσουν την πρωτοβουλία τους 

στην επιτροπή. Οι εκπρόσωποι των 

κρατών μελών από τα οποία προέρχεται η 

πρωτοβουλία μπορεί να συνοδεύονται 

από την Προεδρία του Συμβουλίου. 
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2. Η αρμόδια επιτροπή μπορεί να 

προσκαλέσει εκπροσώπους των κρατών 

μελών από τα οποία προέρχεται η 

πρωτοβουλία για να της παρουσιάσουν 

την πρωτοβουλία τους. Οι εκπρόσωποι 

αυτοί μπορεί να συνοδεύονται από την 

Προεδρία του Συμβουλίου. 

2. Η αρμόδια επιτροπή μπορεί να 

προσκαλέσει εκπροσώπους των κρατών 

μελών από τα οποία προέρχεται η 

πρωτοβουλία για να της παρουσιάσουν την 

πρωτοβουλία τους. Οι εκπρόσωποι αυτοί 

μπορεί να συνοδεύονται από την Προεδρία 

του Συμβουλίου. 

3. Πριν η αρμόδια επιτροπή προβεί σε 

ψηφοφορία, ερωτά την Επιτροπή εάν 

επεξεργάζεται γνωμοδότηση επί της 

πρωτοβουλίας. Εάν η απάντηση είναι 

καταφατική, η επιτροπή δεν εγκρίνει την 

έκθεσή της προτού λάβει τη γνωμοδότηση 

της Επιτροπής. 

3. Πριν η αρμόδια επιτροπή προβεί σε 

ψηφοφορία, ερωτά την Επιτροπή εάν 

επεξεργάζεται γνωμοδότηση επί της 

πρωτοβουλίας ή αν προτίθεται να 

υποβάλει εναλλακτική πρόταση μέσα σε 

σύντομο χρονικό διάστημα. Εάν η 

απάντηση την οποία θα λάβει είναι 

καταφατική, η επιτροπή δεν εγκρίνει την 

έκθεσή της προτού λάβει τη γνωμοδότηση 

της Επιτροπής ή εναλλακτική πρόταση. 

4. Όταν στο Κοινοβούλιο 

παραπέμπονται ταυτόχρονα ή σε μικρό 

χρονικό διάστημα δύο ή περισσότερες 

πρωτοβουλίες, προερχόμενες από την 

Επιτροπή και/ή κράτη μέλη, με το ίδιο 

νομοθετικό αντικείμενο, το Κοινοβούλιο 

τις εξετάζει σε ενιαία έκθεση. Στην έκθεσή 

της, η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή 

αναφέρει ποιο κείμενο αφορούν οι 

τροπολογίες που προτείνει, και το 

νομοθετικό ψήφισμα περιλαμβάνει 

αναφορά σε όλα τα υπόλοιπα κείμενα. 

4. Όταν στο Κοινοβούλιο 

παραπέμπονται ταυτόχρονα ή σε μικρό 

χρονικό διάστημα δύο ή περισσότερες 

πρωτοβουλίες, προερχόμενες από την 

Επιτροπή και/ή άλλο θεσμικό όργανο 

και/ή τα κράτη μέλη, με το ίδιο 

νομοθετικό αντικείμενο, το Κοινοβούλιο 

τις εξετάζει σε ενιαία έκθεση. Στην έκθεσή 

της, η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή 

αναφέρει ποιο κείμενο αφορούν οι 

τροπολογίες που προτείνει, και το 

νομοθετικό ψήφισμα περιλαμβάνει 

αναφορά σε όλα τα υπόλοιπα κείμενα. 

Αιτιολόγηση 

Ως προς τις αλλαγές στην παράγραφο 1, το παρόν άρθρο, όπως έχει προς το παρόν, καλύπτει 

την περίπτωση των πρωτοβουλιών που προέρχονται από κράτη μέλη, όμως και άλλα θεσμικά 

όργανα μπορεί να αναλάβουν πρωτοβουλίες (η Ευρωπαϊκή Kεντρική Tράπεζα ή το Δικαστήριο 

(βλ. άρθρο 204 παράγραφος 15 ΣΛΕΕ)). H παραπομπή στο «παρόν άρθρο» και στα «άρθρα 38 

έως 43, 47 και 59» είναι ασκόπως περιοριστική. Και άλλες διατάξεις, όπως π.χ. τα άρθρα 50 ή 

53, μπορεί επίσης να έχουν εφαρμογή. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 48 συγχωνεύονται. 

H παράγραφος 2 ως έχει διαγράφεται και συγχωνεύεται με την παράγραφο 1. 

 

Τροπολογία  46 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 49 
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 49 Άρθρο 49 

Νομοθετικές εκθέσεις Νομοθετικές εκθέσεις 

1. Ο πρόεδρος της επιτροπής στην 

οποία έχει παραπεμφθεί πρόταση 

νομοθετικής πράξης προτείνει στην 

επιτροπή την ακολουθητέα διαδικασία. 

1. Ο πρόεδρος της επιτροπής στην 

οποία έχει παραπεμφθεί νομικά 

δεσμευτική πράξη προτείνει στην 

επιτροπή την ακολουθητέα διαδικασία. 

2. Μετά από τη λήψη της απόφασης 

επί της ακολουθητέας διαδικασίας και εάν 

το άρθρο 50 δεν τυγχάνει εφαρμογής, η 

επιτροπή ορίζει εισηγητή επί της 

προτάσεως νομοθετικής πράξης μεταξύ 

των μελών της ή των μονίμων 

αναπληρωτών, εφόσον τούτο δεν έχει 

ακόμη πραγματοποιηθεί βάσει του 

προγράμματος εργασίας της Επιτροπής 

που θεσπίζεται δυνάμει των διατάξεων 

του άρθρου 37. 

2. Μετά από τη λήψη της απόφασης 

επί της ακολουθητέας διαδικασίας και εάν 

η απλοποιημένη διαδικασία σύμφωνα με 

το άρθρο 50 δεν τυγχάνει εφαρμογής, η 

επιτροπή ορίζει εισηγητή επί της 

προτάσεως νομοθετικής πράξης μεταξύ 

των μελών της ή των μονίμων 

αναπληρωτών, εφόσον τούτο δεν έχει 

ακόμη πραγματοποιηθεί βάσει του άρθρου 

47 παράγραφος 1β. 

3. Η έκθεση της επιτροπής 

περιλαμβάνει: 

3. Η έκθεση της επιτροπής 

περιλαμβάνει: 

α) τις ενδεχόμενες τροπολογίες επί της 

πρότασης, συνοδευόμενες, εάν τούτο 

κρίνεται απαραίτητο, από σύντομες 

αιτιολογήσεις οι οποίες γράφονται με την 

ευθύνη του εισηγητή και δεν αποτελούν 

αντικείμενο ψηφοφορίας· 

α) τις ενδεχόμενες τροπολογίες επί της 

πρότασης, συνοδευόμενες, εάν τούτο 

κρίνεται απαραίτητο, από σύντομες 

αιτιολογήσεις οι οποίες γράφονται με την 

ευθύνη του συντάκτη και δεν αποτελούν 

αντικείμενο ψηφοφορίας· 

β) το νομοθετικό ψήφισμα, κατά το άρθρο 

59 παράγραφος 2· 

β) το νομοθετικό ψήφισμα, κατά το άρθρο 

59 παράγραφος 1γ· 

γ) αιτιολογική έκθεση, εφόσον 

απαιτείται, συμπεριλαμβανομένου 

δημοσιονομικού δελτίου στο οποίο 

αναλύονται οι ενδεχόμενες 

δημοσιονομικές επιπτώσεις της έκθεσης 

και η συμβατότητά της με το πολυετές 

δημοσιονομικό πλαίσιο. 

γ) αιτιολογική έκθεση, εφόσον 

απαιτείται, συμπεριλαμβανομένου, εάν 

είναι αναγκαίο, δημοσιονομικού δελτίου 

στο οποίο αναλύονται οι ενδεχόμενες 

δημοσιονομικές επιπτώσεις της έκθεσης 

και η συμβατότητά της με το πολυετές 

δημοσιονομικό πλαίσιο. 

 γ α) εάν είναι διαθέσιμη, παραπομπή 

στην Εκτίμηση Επιπτώσεων του 

Kοινοβουλίου. 

Αιτιολόγηση 

Ως προς τις αλλαγές στην παράγραφο 3 εδάφιο α, απηχούν το ότι η διάταξη, ως έχει τώρα, 

σημαίνει ότι στις «εκθέσεις» όλες οι «σύντομες αιτιολογήσεις» των τροπολογιών αποτελούν 
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«ευθύνη του συντάκτη». Tούτο αληθεύει για τα σχέδια εκθέσεων, αλλά όχι για τις ίδιες τις 

εκθέσεις. 

Ως προς την παράγραφο 3 εδάφιο γ, τα δημοσιονομικά δελτία είναι εξαιρετικά σπάνια στις 

αιτιολογικές εκθέσεις, ενώ η λέξη «συμπεριλαμβανομένου» σημαίνει συστηματική προσθήκη. 

Προτείνεται μία πιο ευέλικτη διατύπωση. 

 

Τροπολογία  47 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 50 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 50 Άρθρο 50 

Απλοποιημένη διαδικασία Απλοποιημένη διαδικασία 

1. Μετά από πρώτη συζήτηση επί 

προτάσεως νομοθετικής πράξης, ο 

πρόεδρος της επιτροπής μπορεί να 

προτείνει την έγκρισή της χωρίς 

τροποποίηση. Αν δεν αντιτεθεί 

τουλάχιστον το ένα δέκατο των μελών της 

επιτροπής, ο πρόεδρος υποβάλλει στην 

Ολομέλεια έκθεση που εγκρίνει την 

πρόταση. Εφαρμόζεται το άρθρο 150 

παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, 

παράγραφος 2 και παράγραφος 4. 

1. Μετά από πρώτη συζήτηση επί 

προτάσεως νομοθετικής πράξης, ο 

πρόεδρος της επιτροπής μπορεί να 

προτείνει την έγκρισή της χωρίς 

τροποποίηση. Αν δεν αντιτεθεί 

τουλάχιστον το ένα δέκατο των μελών της 

επιτροπής, η προταθείσα διαδικασία 

θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. Ο πρόεδρος ή 

ο εισηγητής, αν έχει οριστεί, υποβάλλει 

στην Ολομέλεια έκθεση που εγκρίνει την 

πρόταση Εφαρμόζεται το άρθρο 150 

παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, 

παράγραφος 2 και παράγραφος 4. 

2. Ο Πρόεδρος μπορεί εναλλακτικά 

να προτείνει την εκ μέρους του ή εκ 

μέρους του εισηγητή υποβολή σειράς 

τροπολογιών που αντανακλούν τη 

συζήτηση στην επιτροπή. Εφόσον η 

επιτροπή συμφωνεί, οι τροπολογίες αυτές 

διαβιβάζονται στα μέλη της επιτροπής. Αν, 

εντός προθεσμίας 21 τουλάχιστον ημερών 

από τη διαβίβαση, δεν αντιτεθεί 

τουλάχιστον το ένα δέκατο των μελών της 

επιτροπής, η έκθεση θεωρείται ότι έχει 

εγκριθεί από την επιτροπή. Στην 

περίπτωση αυτή, το σχετικό σχέδιο 

νομοθετικού ψηφίσματος και οι 

τροπολογίες υποβάλλονται στο 

Κοινοβούλιο χωρίς συζήτηση, σύμφωνα 

με το άρθρο 150 παράγραφος 1 δεύτερο 

εδάφιο, παράγραφος 2 και παράγραφος 4. 

2. Εναλλακτικά, ο Πρόεδρος μπορεί 

να προτείνει την εκ μέρους του ή εκ 

μέρους του εισηγητή υποβολή σειράς 

τροπολογιών που αντανακλούν τη 

συζήτηση στην επιτροπή. Η προτεινόμενη 

διαδικασία θεωρείται ότι έχει εγκριθεί και 
οι τροπολογίες διαβιβάζονται στα μέλη της 

επιτροπής, εκτός αν αντιτεθεί τουλάχιστον 

το ένα δέκατο των μελών της επιτροπής. 
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 Αν, εντός προθεσμίας 10 τουλάχιστον 

εργάσιμων ημερών από τη διαβίβαση, δεν 

αντιτεθεί στις τροπολογίες τουλάχιστον 

το ένα δέκατο των μελών της επιτροπής, 

η έκθεση θεωρείται ότι έχει εγκριθεί από 

την επιτροπή. Στην περίπτωση αυτή, το 

σχετικό σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος 

και οι τροπολογίες υποβάλλονται στο 

Κοινοβούλιο χωρίς συζήτηση, σύμφωνα 

με το άρθρο 150 παράγραφος 1 δεύτερο 

εδάφιο, παράγραφος 2 και παράγραφος 4. 

 Αν το ένα δέκατο τουλάχιστον των μελών 

της επιτροπής αντιτεθεί στις τροπολογίες, 

οι τροπολογίες τίθενται σε ψηφοφορία 

κατά την επόμενη συνεδρίαση της 

επιτροπής. 

3. Αν το ένα δέκατο τουλάχιστον των 

μελών της επιτροπής αντιτεθεί, οι 

τροπολογίες τίθενται σε ψηφοφορία κατά 

την επόμενη συνεδρίαση της επιτροπής. 

 

4. Η πρώτη και δεύτερη περίοδος 

της παραγράφου 1, η πρώτη, δεύτερη και 

τρίτη περίοδος της παραγράφου 2 και η 

παράγραφος 3 εφαρμόζονται κατ’ 

αναλογίαν στις γνωμοδοτήσεις των 

επιτροπών κατά την έννοια του άρθρου 53. 

4. Με εξαίρεση τις διατάξεις που 

αφορούν την υποβολή στο Κοινοβούλιο, 

το παρόν άρθρο εφαρμόζεται κατ’ 

αναλογίαν στις γνωμοδοτήσεις των 

επιτροπών κατά την έννοια του άρθρου 53. 

Αιτιολόγηση 

Η παράγραφος 3 αφορά την περίπτωση που αναφέρει η παράγραφος 2, όχι στην περίπτωση που 

αναφέρει η παράγραφος 1. H διατύπωση γίνεται πιο κατανοητή με τη συγχώνευση των 

παραγράφων 2 και 3 σε μια μόνη. 

Η αλλαγή στην παράγραφο 4 αποσκοπεί και αυτή στη βελτίωση της διατύπωσης. 

 

Τροπολογία  48 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 51 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 51 Άρθρο 51 

Μη Νομοθετικές εκθέσεις Μη Νομοθετικές εκθέσεις 

1. Όταν επιτροπή συντάσσει μη 

νομοθετική έκθεση, ορίζει εισηγητή 

1. Όταν επιτροπή συντάσσει μη 

νομοθετική έκθεση, ορίζει εισηγητή 
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μεταξύ των τακτικών μελών της ή των 

μονίμων αναπληρωτών. 

μεταξύ των τακτικών μελών της ή των 

μονίμων αναπληρωτών. 

2. Ο εισηγητής αναλαμβάνει την 

σύνταξη της έκθεσης της επιτροπής και 

την παρουσίασή της στο Κοινοβούλιο εξ 

ονόματος της επιτροπής. 

 

3. Η έκθεση της επιτροπής 

περιλαμβάνει: 

3. Η έκθεση της επιτροπής 

περιλαμβάνει: 

α) πρόταση ψηφίσματος· α) πρόταση ψηφίσματος· 

β) αιτιολογική έκθεση, 

συμπεριλαμβανομένου δημοσιονομικού 

δελτίου στο οποίο αναλύονται οι 

ενδεχόμενες δημοσιονομικές επιπτώσεις 

της έκθεσης και η συμβατότητά της με το 

πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο· 

β) αιτιολογική έκθεση, 

συμπεριλαμβανομένου, όπου είναι 

αναγκαίο, δημοσιονομικού δελτίου στο 

οποίο αναλύονται οι ενδεχόμενες 

δημοσιονομικές επιπτώσεις της έκθεσης 

και η συμβατότητά της με το πολυετές 

δημοσιονομικό πλαίσιο· 

γ) τα κείμενα των προτάσεων 

ψηφίσματος που πρέπει να περιέχει, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 133 

παράγραφος 4. 

γ) τα κείμενα των προτάσεων 

ψηφίσματος που πρέπει να περιέχει, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 133 

παράγραφος 4. 

Αιτιολόγηση 

Η παράγραφος 2 απαλείφεται εδώ και μεταφέρεται στο σημερινό άρθρο 56. Αυτός ο ορισμός 

των καθηκόντων του εισηγητή θα ενταχθεί στο άρθρο 56 σχετικά με τη σύνταξη των εκθέσεων. 

 

Τροπολογία  49 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 52 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 52 Άρθρο 52 

Εκθέσεις πρωτοβουλίας Εκθέσεις πρωτοβουλίας 

1.  Αν επιτροπή, χωρίς να της έχει 

υποβληθεί αίτηση διαβούλευσης ή αίτηση 

γνωμοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 201 

παράγραφος 1 του Κανονισμού 

προτίθεται να συντάξει έκθεση επί 

αντικειμένου της αρμοδιότητάς της και να 

υποβάλει σχετικό ψήφισμα στην 

Ολομέλεια, πρέπει να ζητήσει 

προηγουμένως την εξουσιοδότηση της 

Διάσκεψης των Προέδρων. Κάθε 

1. Αν επιτροπή προτίθεται να 

συντάξει μη νομοθετική έκθεση ή έκθεση 

σύμφωνα με το άρθρο 45 ή 46 επί 

αντικειμένου της αρμοδιότητάς της για το 

οποίο δεν έχει λάβει σχετική παραπομπή, 

πρέπει να ζητήσει προηγουμένως την 

εξουσιοδότηση της Διάσκεψης των 

Προέδρων. 
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ενδεχόμενη άρνηση πρέπει να είναι 

πάντοτε δεόντως αιτιολογημένη. Εφόσον 

η έκθεση έχει ως αντικείμενο πρόταση 

που υπέβαλε βουλευτής σύμφωνα με το 

άρθρο 46 παράγραφος 2 του Κανονισμού 

μπορεί να υπάρξει ενδεχόμενο άρνησης 

της εξουσιοδότησης μόνον εφόσον δεν 

πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 

5 του Καθεστώτος των βουλευτών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και 

του άρθρου 225 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφαίνεται 

επί των αιτήσεων εξουσιοδότησης για τη 

σύνταξη εκθέσεως οι οποίες της 

υποβάλλονται κατά το πρώτο εδάφιο, με 

βάση τις εκτελεστικές διατάξεις που η 

ίδια ορίζει. 

Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφαίνεται 

επί των αιτήσεων εξουσιοδότησης για τη 

σύνταξη εκθέσεως οι οποίες της 

υποβάλλονται κατά την παράγραφο 1, με 

βάση τις εκτελεστικές διατάξεις που η 

ίδια ορίζει. Αν τίθεται υπό αμφισβήτηση 

η αρμοδιότητα επιτροπής να συντάξει 

έκθεση, η Διάσκεψη των Προέδρων 

λαμβάνει απόφαση εντός έξι εβδομάδων 

βάσει συστάσεως της Διάσκεψης των 

Προέδρων των Επιτροπών ή, ελλείψει 

αυτής της σύστασης, του Προέδρου της 

Διάσκεψης των Προέδρων των 

Επιτροπών. Αν η Διάσκεψη των 

Προέδρων δεν αποφασίσει εμπροθέσμως, 

η σύσταση θεωρείται εγκριθείσα. 

 

 1α.  Κάθε άρνηση εξουσιοδότησης 

πρέπει να είναι πάντοτε δεόντως 

αιτιολογημένη. 

 Εφόσον το θέμα της έκθεσης εμπίπτει 

στο δικαίωμα πρωτοβουλίας του 

Κοινοβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 45, η 

εξουσιοδότηση μπορεί να απορριφθεί 

μόνο με το σκεπτικό ότι δεν πληρούνται 

οι όροι που θέτουν οι Συνθήκες. 

 1β. Στις περιπτώσεις στις οποίες 

αναφέρονται τα άρθρα 45 και 46, η 

Διάσκεψη των Προέδρων λαμβάνει 
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απόφαση εντός δύο μηνών. 

2. Το Κοινοβούλιο εξετάζει τις 

προτάσεις ψηφίσματος που περιέχονται σε 

εκθέσεις πρωτοβουλίας σύμφωνα με τη 

διαδικασία συνοπτικής παρουσίασης του 

άρθρου 151. Τροπολογίες στις προτάσεις 

αυτές ψηφίσματος είναι παραδεκτές προς 

εξέταση στην Ολομέλεια μόνον εάν 

κατατίθενται από τον εισηγητή 

προκειμένου να ληφθούν υπόψη νέα 

στοιχεία ή τουλάχιστον από το ένα δέκατο 

των μελών του Κοινοβουλίου. Οι πολιτικές 

ομάδες μπορούν να καταθέσουν 

εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματος 

σύμφωνα με το άρθρο 170 παράγραφος 4. 

Τα άρθρα 176 και 180 εφαρμόζονται στην 

πρόταση ψηφίσματος της επιτροπής και τις 

συναφείς τροπολογίες. Το άρθρο 180 

εφαρμόζεται επίσης στη μοναδική 

ψηφοφορία για τις εναλλακτικές προτάσεις 

ψηφίσματος. 

2. Οι προτάσεις ψηφίσματος που 

υποβάλλονται στο Κοινοβούλιο 

εξετάζονται σύμφωνα με τη διαδικασία 

συνοπτικής παρουσίασης του άρθρου 151. 

Τροπολογίες στις προτάσεις αυτές 

ψηφίσματος και αιτήσεις για χωριστές 

ψηφοφορίες ή ψηφοφορίες κατά τμήματα 
είναι παραδεκτές προς εξέταση στην 

Ολομέλεια μόνον εάν κατατίθενται από 

τον εισηγητή προκειμένου να ληφθούν 

υπόψη νέα στοιχεία ή τουλάχιστον από το 

ένα δέκατο των μελών του Κοινοβουλίου. 

Οι πολιτικές ομάδες μπορούν να 

καταθέσουν εναλλακτικές προτάσεις 

ψηφίσματος σύμφωνα με το άρθρο 170 

παράγραφος 4. Το άρθρο 180 εφαρμόζεται 

στην πρόταση ψηφίσματος της επιτροπής 

και τις συναφείς τροπολογίες. Το άρθρο 

180 εφαρμόζεται επίσης στη μοναδική 

ψηφοφορία για τις εναλλακτικές προτάσεις 

ψηφίσματος. 

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται όταν 

το θέμα της έκθεσης πληροί τις 

προϋποθέσεις για συζήτηση κατά 

προτεραιότητα στην Ολομέλεια, όταν η 

έκθεση καταρτίζεται σύμφωνα με το 

δικαίωμα πρωτοβουλίας κατά τα άρθρα 

45 ή 46, ή όταν η έκθεση έχει αποτελέσει 

αντικείμενο εξουσιοδότησης ως 

στρατηγική9. 

 

 2a. Η παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται 

όταν το θέμα της έκθεσης πληροί τις 

προϋποθέσεις για συζήτηση κατά 

προτεραιότητα στην Ολομέλεια, όταν η 

έκθεση καταρτίζεται σύμφωνα με το 

δικαίωμα πρωτοβουλίας κατά τα άρθρα 

45 ή 46, ή όταν η έκθεση έχει αποτελέσει 

αντικείμενο εξουσιοδότησης ως 

στρατηγική9α. 

3. Εφόσον το θέμα της έκθεσης 

εμπίπτει στο δικαίωμα πρωτοβουλίας 

σύμφωνα με το άρθρο 45, η έγκριση 

μπορεί να απορριφθεί μόνο λόγω μη 

τηρήσεως των όρων που θέτουν οι 

Συνθήκες. 
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4. Στις περιπτώσεις στις οποίες 

αναφέρονται τα άρθρα 45 και 46, η 

Διάσκεψη των Προέδρων λαμβάνει 

απόφαση εντός δύο μηνών. 

 

__________________ __________________ 

9 Βλέπε τη σχετική απόφαση της 

Διάσκεψης των Προέδρων που 

περιλαμβάνεται στο παράρτημα XVII του 

Κανονισμού. 

 

 9α Βλέπε τη σχετική απόφαση της 

Διάσκεψης των Προέδρων. 

Αιτιολόγηση 

As regards the changes to paragraph 1, the words "neither a consultation nor a request for an 

opinion has been referred to it" are updated to the current framework where Parliament's 

legislative powers go well beyond consultation. In fact, the own-initiative report must not deal 

with topics which are the subject of a legislative report / proposal.The last part of this 

paragraph will be deleted: Article 5 of the Statute and Article 225 of the Treaty are general 

provisions and do not as such set certain conditions for a Member's initiative. Minimal 

conditions are set in Rule 46(2) and they are meant to allow the President to follow up with 

the referral to the Committee responsible. It is the Committee responsible which then decides 

whether to seek authorisation. 

The first part of the interpretation following paragraph 1 is integrated into paragraph 1.The 

last part of the interpretation is covered in new Rule 201a(2). 

As regards paragraph 1a and 1b, the change suggests a restructuring of the Rules concerning 

the conditions for authorisation. The current paragraph 3 is reinserted here as subparagraph 

of paragraph 2 to which it is linked 

The content of paragraph 1bis moved from the current Rule 52(4). 

The renumbering and replacement of current paragraph 3 and 4 before current paragraph 2 

aims to clarify that own initiative reports are a subcategory of the non-legislative reports. 

Paragraph 2 subparagraph 1 becomes a separate paragraph. 

Paragraph 3 moved up as paragraph 2.1 and paragraph 5 is deleted here and moved up as 

paragraph 3. As they cover the same issues, the last sentence of paragraph 1 and paragraphs 

3 and 4 are merged. 

 

Τροπολογία  50 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 53 
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 53 Άρθρο 53 

Γνωμοδοτήσεις των επιτροπών Γνωμοδοτήσεις των επιτροπών 

1. Εφόσον η επιτροπή στην οποία 

αρχικά παραπέμφθηκε κάποιο ζήτημα, 

επιθυμεί να έχει τη γνωμοδότηση άλλης 

επιτροπής ή εφόσον άλλη επιτροπή 

επιθυμεί να γνωμοδοτήσει επί του 

αντικειμένου της έκθεσης της επιτροπής 

που αρχικά επελήφθη του ζητήματος, 

μπορούν να ζητήσουν από τον Πρόεδρο 

του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 

201 παράγραφος 3, να ορισθεί η μία ως 

αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή και η 

άλλη ως γνωμοδοτική. 

1. Εφόσον η επιτροπή στην οποία 

αρχικά παραπέμφθηκε κάποιο ζήτημα, 

επιθυμεί να έχει τη γνωμοδότηση άλλης 

επιτροπής ή εφόσον άλλη επιτροπή 

επιθυμεί να κοινοποιήσει τις απόψεις της 

στην επιτροπή που αρχικά επελήφθη του 

ζητήματος, μπορούν να ζητήσουν από τον 

Πρόεδρο του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με 

το άρθρο 201 παράγραφος 3, να ορισθεί η 

μία ως αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή 

και η άλλη ως γνωμοδοτική. 

 Η γνωμοδοτική επιτροπή μπορεί να 

ορίσει συντάκτη γνωμοδότησης ένα από 

τα μέλη της ή ένα μόνιμο αναπληρωτή ή 

να διαβιβάσει τις απόψεις της υπό μορφή 

επιστολής εκ μέρους του προέδρου της. 

2. Στην περίπτωση κειμένων 

νομοθετικού χαρακτήρα, υπό την έννοια 

του άρθρου 47 παράγραφος 1, η 

γνωμοδότηση περιέχει προτάσεις 

τροποποίησης του κειμένου το οποίο έχει 

παραπεμφθεί σε επιτροπή, συνοδευόμενες, 

εάν τούτο κρίνεται απαραίτητο, από 

σύντομες αιτιολογήσεις. Οι αιτιολογήσεις 

γράφονται με ευθύνη του συντάκτη τους 

και δεν αποτελούν αντικείμενο 

ψηφοφορίας. Εν ανάγκη, η επιτροπή 

μπορεί να υποβάλει σύντομη γραπτή 

αιτιολόγηση για τη γνωμοδότηση στο 

σύνολό της. 

2. Όταν η γνωμοδότηση αφορά 

πρόταση νομικά δεσμευτικής πράξης, 

αποτελείται από προτάσεις τροποποίησης 

του κειμένου το οποίο έχει παραπεμφθεί σε 

επιτροπή, συνοδευόμενες, εάν τούτο 

κρίνεται απαραίτητο, από σύντομες 

αιτιολογήσεις. Οι αιτιολογήσεις γράφονται 

με ευθύνη του συντάκτη τους και δεν 

αποτελούν αντικείμενο ψηφοφορίας. Εν 

ανάγκη, η επιτροπή μπορεί να υποβάλει 

σύντομη γραπτή αιτιολόγηση για τη 

γνωμοδότηση στο σύνολό της. Η ως άνω 

σύντομη γραπτή αιτιολόγηση 

καταρτίζεται με ευθύνη του συντάκτη. 

Στην περίπτωση μη νομοθετικών 

κειμένων, η γνωμοδότηση περιέχει 
προτάσεις για τμήματα της πρότασης 

ψηφίσματος της αρμόδιας επί της ουσίας 

επιτροπής. 

Όταν η γνωμοδότηση δεν αφορά πρόταση 

νομικά δεσμευτικής πράξης, αποτελείται 

από προτάσεις για τμήματα της πρότασης 

ψηφίσματος της αρμόδιας επί της ουσίας 

επιτροπής. 

Η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή θέτει 

σε ψηφοφορία τις εν λόγω τροπολογίες ή 

προτάσεις. 

Η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή θέτει 

σε ψηφοφορία τις εν λόγω τροπολογίες ή 

προτάσεις. 

Οι γνωμοδοτήσεις αφορούν αποκλειστικώς 

ζητήματα που εμπίπτουν στους τομείς 

Οι γνωμοδοτήσεις αφορούν αποκλειστικώς 

ζητήματα που εμπίπτουν στους τομείς 
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αρμοδιότητας της γνωμοδοτικής 

επιτροπής. 

αρμοδιότητας της γνωμοδοτικής 

επιτροπής. 

3. Η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή 

καθορίζει προθεσμία εντός της οποίας η 

γνωμοδοτική επιτροπή πρέπει να υποβάλει 

τη γνωμοδότησή της, ούτως ώστε να 

μπορεί να ληφθεί υπόψη από την αρμόδια 

επί της ουσίας επιτροπή. Η τελευταία 

γνωστοποιεί πάραυτα στις γνωμοδοτικές 

επιτροπές οιεσδήποτε τροποποιήσεις στο 

ανακοινωθέν χρονοδιάγραμμα. Η αρμόδια 

επί της ουσίας επιτροπή δεν εκδίδει 

πόρισμα πριν από την παρέλευση της 

προθεσμίας αυτής. 

3. Η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή 

καθορίζει προθεσμία εντός της οποίας η 

γνωμοδοτική επιτροπή πρέπει να υποβάλει 

τη γνωμοδότησή της, ούτως ώστε να 

μπορεί να ληφθεί υπόψη από την αρμόδια 

επί της ουσίας επιτροπή. Η τελευταία 

γνωστοποιεί πάραυτα στις γνωμοδοτικές 

επιτροπές οιεσδήποτε τροποποιήσεις στο 

ανακοινωθέν χρονοδιάγραμμα. Η αρμόδια 

επί της ουσίας επιτροπή δεν εκδίδει 

πόρισμα πριν από την παρέλευση της 

προθεσμίας αυτής. 

 3α. Εναλλακτικά, η γνωμοδοτική 

επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να 

παρουσιάσει τη θέση της υπό μορφή 

τροπολογιών που υποβάλλονται 

απευθείας στην αρμόδια επί της ουσίας 

επιτροπή μετά την έγκρισή τους. Αυτές οι 

τροπολογίες υποβάλλονται από τον 

πρόεδρο ή τον εισηγητή εκ μέρους της 

επιτροπής. 

 3β. Η γνωμοδοτική επιτροπή 

καταθέτει τις τροπολογίες που 

αναφέρονται στην παράγραφο 3α εντός 

της προθεσμίας που ορίζει η αρμόδια επί 

της ουσίας επιτροπή. 

4. Όλες οι εγκριθείσες 

γνωμοδοτήσεις επισυνάπτονται στην 

έκθεση της αρμόδιας επί της ουσίας 

επιτροπής. 

4. Όλες οι γνωμοδοτήσεις και 

τροπολογίες που έχουν εγκριθεί από τη 

γνωμοδοτική επιτροπή επισυνάπτονται 

στην έκθεση της αρμόδιας επί της ουσίας 

επιτροπής. 

5. Η αρμόδια επί της ουσίας 

επιτροπή είναι η μόνη που μπορεί να 

καταθέτει τροπολογίες στην Ολομέλεια. 

5. Οι κατά την έννοια του παρόντος 

άρθρου γνωμοδοτικές επιτροπές δεν 

μπορούν να καταθέτουν τροπολογίες προς 

εξέταση από το Κοινοβούλιο. 

6. Ο πρόεδρος και ο εισηγητής της 

γνωμοδοτικής επιτροπής καλούνται να 

λάβουν μέρος στις συνεδριάσεις της 

αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής με 

συμβουλευτική ψήφο, εφόσον οι 

συνεδριάσεις αυτές άπτονται του κοινού 

ζητήματος. 

6. Ο πρόεδρος και ο εισηγητής της 

γνωμοδοτικής επιτροπής καλούνται να 

λάβουν μέρος στις συνεδριάσεις της 

αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής με 

συμβουλευτική ψήφο, εφόσον οι 

συνεδριάσεις αυτές άπτονται του κοινού 

ζητήματος. 
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Αιτιολόγηση 

As regards the changes to paragraph 1, strictly speaking, the opinion committee does not 

"make known its views on the report" but on the issue that will be covered by the report.As a 

new Rule 201a (new) is proposed to deal with the questions of competences,an alignment to 

that Rules is necessary throughout the text.The addition aims to clarify that a "rapporteur for 

an opinion" is appointed (currently not in the rules). 

As regards the addition of paragraph 3 a (new), it reflects the outcome of the last CCC away 

day, when the Committee Chairs acknowledged that Rule 53 is over-used and recommended 

the introduction of the ‘committees-amendments” to the draft report of the lead 

committee.This possibility which corresponds to a current practice is now introduced in the 

Rules with an appropriate procedure to adopt and table “committee-amendments”. 

Paragraph 5 is reworded. In fact, the restriction to the committee responsible is already set 

out in Rule 169 (which is a more relevant place). 

 

Τροπολογία  51 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 54 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 54 Άρθρο 54 

Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών 

Εφόσον ζήτημα αρμοδιότητας έχει 

παραπεμφθεί στη Διάσκεψη των 

Προέδρων κατά τα άρθρα 201 

παράγραφος 2 ή 52 και η Διάσκεψη των 

Προέδρων, βάσει του Παραρτήματος VII, 

φρονεί ότι το θέμα εμπίπτει σχεδόν εξίσου 

στην αρμοδιότητα δύο ή περισσοτέρων 

επιτροπών ή ότι διαφορετικά μέρη του 

θέματος εμπίπτουν στην αρμοδιότητα δύο 

ή περισσοτέρων επιτροπών, εφαρμόζεται 

το άρθρο 53 με τις εξής προσθήκες: 

1. Εφόσον ζήτημα αρμοδιότητας έχει 

παραπεμφθεί στη Διάσκεψη των 

Προέδρων κατά το άρθρο 201α και η 

Διάσκεψη των Προέδρων, βάσει του 

Παραρτήματος VII, φρονεί ότι το θέμα 

εμπίπτει σχεδόν εξίσου στην αρμοδιότητα 

δύο ή περισσοτέρων επιτροπών ή ότι 

διαφορετικά μέρη του θέματος εμπίπτουν 

στην αρμοδιότητα δύο ή περισσοτέρων 

επιτροπών, εφαρμόζεται το άρθρο 53 με τις 

εξής προσθήκες: 

– το χρονοδιάγραμμα συμφωνείται από 

κοινού από τις ενδιαφερόμενες επιτροπές· 

– το χρονοδιάγραμμα συμφωνείται από 

κοινού από τις ενδιαφερόμενες επιτροπές· 

– ο εισηγητής και οι συντάκτες της 

γνωμοδότησης αλληλοενημερώνονται και 

προσπαθούν να συμφωνήσουν επί των 

κειμένων που προτείνουν στις επιτροπές 

τους και επί των θέσεών τους όσον αφορά 

τις τροπολογίες· 

– ο εισηγητής και οι συντάκτες της 

γνωμοδότησης αλληλοενημερώνονται και 

προσπαθούν να συμφωνήσουν επί των 

κειμένων που προτείνουν στις επιτροπές 

τους και επί των θέσεών τους όσον αφορά 

τις τροπολογίες· 

– οι ενδιαφερόμενοι πρόεδροι – οι ενδιαφερόμενοι πρόεδροι 
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επιτροπών, εισηγητές και συντάκτες 

εντοπίζουν από κοινού τομείς του κειμένου 

που εμπίπτουν στην αποκλειστική ή κοινή 

τους αρμοδιότητα και συμφωνούν για τους 

ακριβείς όρους της συνεργασίας τους. Σε 

περίπτωση διαφωνίας για την οριοθέτηση 

των αρμοδιοτήτων, το ζήτημα 

υποβάλλεται, μετά από αίτηση μίας εκ των 

ενδιαφερομένων επιτροπών, στη Διάσκεψη 

των Προέδρων, η οποία μπορεί να 

αποφασίσει επί του θέματος των 

αντιστοίχων αρμοδιοτήτων ή να αποφανθεί 

ότι πρέπει να εφαρμοστεί η διαδικασία 

κοινών συνεδριάσεων επιτροπών σύμφωνα 

με το άρθρο 55· το άρθρο 201 

παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο 

εφαρμόζεται κατ’ αναλογίαν· 

επιτροπών, εισηγητές και συντάκτες 

δεσμεύονται να τηρούν την αρχή της 

καλής και ειλικρινούς συνεργασίας και 

εντοπίζουν από κοινού τομείς του κειμένου 

που εμπίπτουν στην αποκλειστική ή κοινή 

τους αρμοδιότητα και συμφωνούν για τους 

ακριβείς όρους της συνεργασίας τους. Σε 

περίπτωση διαφωνίας για την οριοθέτηση 

των αρμοδιοτήτων, το ζήτημα 

υποβάλλεται, μετά από αίτηση μίας εκ των 

ενδιαφερομένων επιτροπών, στη Διάσκεψη 

των Προέδρων, η οποία μπορεί να 

αποφασίσει επί του θέματος των 

αντιστοίχων αρμοδιοτήτων ή να αποφανθεί 

ότι πρέπει να εφαρμοστεί η διαδικασία 

κοινών συνεδριάσεων επιτροπών σύμφωνα 

με το άρθρο 55· Η εν λόγω απόφαση 

λαμβάνεται σύμφωνα με τη διαδικασία 

και εντός της προθεσμίας που ορίζονται 

στο άρθρο 201α. 

– η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή 

αποδέχεται χωρίς ψηφοφορία τροπολογίες 

από συνδεδεμένη επιτροπή, εφόσον 

αφορούν ζητήματα τα οποία εμπίπτουν 

στην αποκλειστική αρμοδιότητα της 

συνδεδεμένης επιτροπής. Εάν η αρμόδια 

επί της ουσίας επιτροπή απορρίψει 

τροπολογίες επί θεμάτων που εμπίπτουν 

στην κοινή αρμοδιότητα της αρμόδιας επί 

της ουσίας επιτροπής και μιας 

συνδεδεμένης επιτροπής, η συνδεδεμένη 

επιτροπή μπορεί να καταθέσει τις 

τροπολογίες αυτές απευθείας στο 

Κοινοβούλιο· 

– η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή 

αποδέχεται χωρίς ψηφοφορία τροπολογίες 

από συνδεδεμένη επιτροπή, εφόσον 

αφορούν ζητήματα τα οποία εμπίπτουν 

στην αποκλειστική αρμοδιότητα της 

συνδεδεμένης επιτροπής. Εάν η αρμόδια 

επιτροπή δεν σεβαστεί την αποκλειστική 

αρμοδιότητα της συνδεδεμένης 

επιτροπής, η συνδεδεμένη επιτροπή 

μπορεί να υποβάλει τροπολογίες 

απευθείας στην Ολομέλεια. Εάν η 

αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή δεν 

εγκρίνει τροπολογίες επί θεμάτων που 

εμπίπτουν στην κοινή αρμοδιότητα της 

αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής και 

μιας συνδεδεμένης επιτροπής, η 

συνδεδεμένη επιτροπή μπορεί να 

καταθέσει τις τροπολογίες αυτές απευθείας 

στην Ολομέλεια· 

– σε περίπτωση διαδικασίας συνδιαλλαγής 

σχετικά με την πρόταση, στην 

αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου 

περιλαμβάνεται και ο εισηγητής 

οιασδήποτε συνδεδεμένης επιτροπής. 

– σε περίπτωση διαδικασίας συνδιαλλαγής 

σχετικά με την πρόταση, στην 

αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου 

περιλαμβάνεται και ο εισηγητής 

οιασδήποτε συνδεδεμένης επιτροπής. 

Το κείμενο του παρόντος άρθρου δεν 

προβλέπει περιορισμό στο πεδίο 

εφαρμογής του. Οι αιτήσεις για εφαρμογή 

της διαδικασίας συνδεδεμένων 
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επιτροπών σχετικά με τις μη νομοθετικές 

εκθέσεις βάσει των άρθρων 52 

παράγραφος 1 και 132 παράγραφοι 1 και 

2 είναι παραδεκτές. 

Η διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών 

του παρόντος άρθρου δεν είναι δυνατόν 

να εφαρμοσθεί όσον αφορά τη σύσταση 

που πρέπει να εγκριθεί από την αρμόδια 

επιτροπή βάσει του άρθρου 99. 

 

Η απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων 

να εφαρμοστεί η διαδικασία συνδεδεμένων 

επιτροπών εφαρμόζεται σε όλα τα στάδια 

της εν λόγω διαδικασίας. 

Η απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων 

να εφαρμοστεί η διαδικασία συνδεδεμένων 

επιτροπών εφαρμόζεται σε όλα τα στάδια 

της εν λόγω διαδικασίας. 

Τα δικαιώματα που απορρέουν από τον 

ρόλο της «αρμόδιας επιτροπής» ασκούνται 

από την κυρίως αρμόδια επιτροπή. Κατά 

την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών, η 

επιτροπή αυτή πρέπει να σέβεται τα 

προνόμια της συνδεδεμένης επιτροπής, 

ιδίως την υποχρέωση έντιμης συνεργασίας 

όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα και το 

δικαίωμα της συνδεδεμένης επιτροπής να 

καθορίσει τις τροπολογίες που 

υποβάλλονται στο Κοινοβούλιο εντός του 

πεδίου της αποκλειστικής αρμοδιότητάς 

της. 

Τα δικαιώματα που απορρέουν από τον 

ρόλο της «αρμόδιας επιτροπής» ασκούνται 

από την κυρίως αρμόδια επιτροπή. Κατά 

την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών, η 

επιτροπή αυτή πρέπει να σέβεται τα 

προνόμια της συνδεδεμένης επιτροπής, 

ιδίως την υποχρέωση έντιμης συνεργασίας 

όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα και το 

δικαίωμα της συνδεδεμένης επιτροπής να 

καθορίσει τις τροπολογίες που 

υποβάλλονται στο Κοινοβούλιο εντός του 

πεδίου της αποκλειστικής αρμοδιότητάς 

της. 

Σε περίπτωση που η κυρίως αρμόδια 

επιτροπή δεν λάβει υπόψη τα προνόμια 

της συνδεδεμένης επιτροπής, οι 

αποφάσεις που έλαβε η κυρίως αρμόδια 

επιτροπή εξακολουθούν να ισχύουν, 

ωστόσο η συνδεδεμένη επιτροπή μπορεί 

να καταθέσει τροπολογίες απευθείας στην 

Ολομέλεια, εντός των ορίων της 

αποκλειστικής αρμοδιότητάς της. 

 

 1α.  Η διαδικασία την οποία ορίζει το 

παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στις 

συστάσεις που πρέπει να εγκριθούν από 

την αρμόδια επιτροπή βάσει του άρθρου 

99. 

Αιτιολόγηση 

The changes to paragraph 1 reflect the decision to convert the current Rule 201 (2) into a 

new Rule 201awhich would cover the questions of competence. Thus, the restriction to 

legislative files implied by the first paragraph of Rule 201 (1) would be lifted and the new 
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Rule would serve to deal with conflict of competences for both legislative and non-legislative 

reports. An alignment to take into account the creation of Rule 201 (a) (new) is necessary 

whenever 201(2) is mentioned. 

The change to paragraph 1, indent 3, aims to make the sentence easy to read and to bring the 

provision in line with the suggested creation of Rule 201a (new). 

For clarity reasons, the last paragraph of the fourth part of the interpretation to this Rule is 

integrated in paragraph 1, indent 4. 

The second subparagraph of the interpretation is transformed into a new paragraph of Rule 

54 (1a new). 

The last subparagraph of the interpretation is integrated in the first paragraph of Rule 54 

(fourth hyphen); for the case of shared competence, the text already clearly establishes that 

the associated committee can table amendments directly in plenary. 

 

Τροπολογία  52 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 55 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 55 Άρθρο 55 

Διαδικασία κοινών συνεδριάσεων 

επιτροπών 

Κοινή διαδικασία επιτροπών  

1. Εφόσον παραπέμπεται σε αυτή 

ζήτημα αρμοδιότητας δυνάμει του άρθρου 

201 παράγραφος 2, η Διάσκεψη των 

Προέδρων μπορεί να αποφασίσει ότι 

πρέπει να εφαρμοστεί η διαδικασία με 

κοινές συνεδριάσεις επιτροπών και κοινή 

ψηφοφορία, εάν: 

1. Εφόσον παραπέμπεται σε αυτή 

ζήτημα αρμοδιότητας δυνάμει του άρθρου 

201α, η Διάσκεψη των Προέδρων μπορεί 

να αποφασίσει ότι πρέπει να εφαρμοστεί η 

διαδικασία με κοινές συνεδριάσεις 

επιτροπών και κοινή ψηφοφορία, εάν: 

– το θέμα συνδέεται, βάσει του 

παραρτήματος VI, άρρηκτα με την 

αρμοδιότητα περισσοτέρων επιτροπών· 

and 

– το θέμα συνδέεται, βάσει του 

παραρτήματος VI, άρρηκτα με την 

αρμοδιότητα περισσοτέρων επιτροπών· 

and 

– εκτιμά ότι πρόκειται για ζήτημα μείζονος 

σημασίας. 

– εκτιμά ότι πρόκειται για ζήτημα μείζονος 

σημασίας. 

2. Στην περίπτωση αυτή, οι 

αντίστοιχοι εισηγητές συντάσσουν ενιαίο 

σχέδιο έκθεσης το οποίο το οποίο 

εξετάζουν και ψηφίζουν οι ενδιαφερόμενες 

επιτροπές, υπό την κοινή προεδρία των 

προέδρων επιτροπής. 

2. Στην περίπτωση αυτή, οι 

αντίστοιχοι εισηγητές συντάσσουν ενιαίο 

σχέδιο έκθεσης το οποίο το οποίο 

εξετάζουν και ψηφίζουν οι ενδιαφερόμενες 

επιτροπές, υπό την κοινή προεδρία των 

προέδρων επιτροπής. 
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Σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, τα 

δικαιώματα που συνδέονται με την 

ιδιότητα της αρμόδιας επιτροπής μπορούν 

να ασκηθούν από τις ενδιαφερόμενες 

επιτροπές μόνο εάν ενεργούν από κοινού. 

Οι ενδιαφερόμενες επιτροπές δύνανται να 

συγκροτήσουν ομάδες εργασίας για να 

προετοιμάσουν τις συνεδριάσεις και 

ψηφοφορίες. 

Σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, τα 

δικαιώματα που συνδέονται με την 

ιδιότητα της αρμόδιας επιτροπής μπορούν 

να ασκηθούν από τις ενδιαφερόμενες 

επιτροπές μόνο εάν ενεργούν από κοινού. 

Οι ενδιαφερόμενες επιτροπές δύνανται να 

συγκροτήσουν ομάδες εργασίας για να 

προετοιμάσουν τις συνεδριάσεις και 

ψηφοφορίες. 

3. Στη δεύτερη ανάγνωση της 

συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, η θέση 

του Συμβουλίου εξετάζεται σε κοινή 

συνεδρίαση των ενδιαφερομένων 

επιτροπών η οποία, ελλείψει διαφορετικής 

συμφωνίας μεταξύ των προέδρων των εν 

λόγω επιτροπών, διεξάγεται την Τετάρτη 

της πρώτης εβδομάδας που έχει 

προγραμματιστεί για τη συνεδρίαση 

κοινοβουλευτικών οργάνων και ακολουθεί 

την ανακοίνωση της θέσης του 

Συμβουλίου στο Κοινοβούλιο. Ελλείψει 

συμφωνίας σχετικά με τη σύγκλιση 

μεταγενέστερης συνεδρίασης, αυτή 

συγκαλείται από τον πρόεδρο της 

Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών. 

Η σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση 

ψηφίζεται σε κοινή συνεδρίαση με βάση 

κοινό σχέδιο που έχει εκπονηθεί από τους 

αντίστοιχους εισηγητές των 

ενδιαφερομένων επιτροπών ή, ελλείψει 

κοινού σχεδίου, με βάση τις τροπολογίες 

που έχουν υποβληθεί στις ενδιαφερόμενες 

επιτροπές. 

3. Στη δεύτερη ανάγνωση της 

συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, η θέση 

του Συμβουλίου εξετάζεται σε κοινή 

συνεδρίαση των ενδιαφερομένων 

επιτροπών η οποία, ελλείψει διαφορετικής 

συμφωνίας μεταξύ των προέδρων των εν 

λόγω επιτροπών, διεξάγεται την Τετάρτη 

της πρώτης εβδομάδας που έχει 

προγραμματιστεί για τη συνεδρίαση 

κοινοβουλευτικών οργάνων και ακολουθεί 

την ανακοίνωση της θέσης του 

Συμβουλίου στο Κοινοβούλιο. Ελλείψει 

συμφωνίας σχετικά με τη σύγκλιση 

μεταγενέστερης συνεδρίασης, αυτή 

συγκαλείται από τον πρόεδρο της 

Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών. 

Η σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση 

ψηφίζεται σε κοινή συνεδρίαση με βάση 

κοινό σχέδιο που έχει εκπονηθεί από τους 

αντίστοιχους εισηγητές των 

ενδιαφερομένων επιτροπών ή, ελλείψει 

κοινού σχεδίου, με βάση τις τροπολογίες 

που έχουν υποβληθεί στις ενδιαφερόμενες 

επιτροπές. 

Στη τρίτη ανάγνωση της συνήθους 

νομοθετικής διαδικασίας, οι πρόεδροι και 

οι εισηγητές των ενδιαφερομένων 

επιτροπών είναι αυτοδικαίως μέλη της 

αντιπροσωπείας στην επιτροπή 

συνδιαλλαγής. 

Στη τρίτη ανάγνωση της συνήθους 

νομοθετικής διαδικασίας, οι πρόεδροι και 

οι εισηγητές των ενδιαφερομένων 

επιτροπών είναι αυτοδικαίως μέλη της 

αντιπροσωπείας στην επιτροπή 

συνδιαλλαγής. 

Το παρόν άρθρο μπορεί να εφαρμοστεί 

στη διαδικασία που οδηγεί στην 

εκπόνηση σύστασης που αποβλέπει στην 

έγκριση ή την απόρριψη της σύναψης 

μιας διεθνούς συμφωνίας σύμφωνα με το 

άρθρο 108 παράγραφος 5 και το άρθρο 99 

παράγραφος 1 υπό την προϋπόθεση ότι 

πληρούνται οι όροι που ορίζονται στο 
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παρόν άρθρο. 

Αιτιολόγηση 

Οι αλλαγές στην παράγραφο 1 απηχούν την εναρμόνιση που συνδέεται με τη δημιουργία του 

νέου άρθρου 201α περί των αρμοδιοτήτων. 

Η ερμηνεία που δίνει η παράγραφος 3 πιθανόν να ισχύει και για τις συστάσεις σε άλλες 

διαδικασίες έγκρισης, αλλά τούτο δεν διευκρινίζεται. Προς αποφυγή κάθε σύγχυσης ή αντίθετης 

ερμηνείας, προτείνουμε την απάλειψή της. 

 

Τροπολογία  53 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 56 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 56 Άρθρο 52α 

Σύνταξη εκθέσεων Σύνταξη εκθέσεων 

 -1. Ο εισηγητής αναλαμβάνει την 

σύνταξη της έκθεσης της επιτροπής και 

την παρουσίασή της στο Κοινοβούλιο εξ 

ονόματος της επιτροπής. 

1. Η αιτιολογική έκθεση συντάσσεται 

με ευθύνη του εισηγητή και δεν αποτελεί 

αντικείμενο ψηφοφορίας. Εντούτοις, η 

αιτιολογική έκθεση πρέπει να συμφωνεί με 

το κείμενο της πρότασης ψηφίσματος που 

υποβάλλεται σε ψηφοφορία και με τις 

τυχόν τροπολογίες που προτείνει η 

επιτροπή. Σε αντίθετη περίπτωση, ο 

πρόεδρος της επιτροπής μπορεί να 

διαγράψει την αιτιολογική έκθεση. 

1. Η αιτιολογική έκθεση συντάσσεται 

με ευθύνη του εισηγητή και δεν αποτελεί 

αντικείμενο ψηφοφορίας. Εντούτοις, η 

αιτιολογική έκθεση πρέπει να συμφωνεί με 

το κείμενο της πρότασης ψηφίσματος που 

υποβάλλεται σε ψηφοφορία και με τις 

τυχόν τροπολογίες που προτείνει η 

επιτροπή. Σε αντίθετη περίπτωση, ο 

πρόεδρος της επιτροπής μπορεί να 

διαγράψει την αιτιολογική έκθεση. 

2. Στην έκθεση σημειώνεται το 

αποτέλεσμα της ψηφοφορίας επί του 

συνόλου της. Αν, εξάλλου, κατά την ώρα 

της ψηφοφορίας, το ζητήσει το ένα τρίτο 

των παρόντων μελών, η έκθεση κάνει 

μνεία της ψήφου κάθε μέλους. 

2. Στην έκθεση σημειώνεται το 

αποτέλεσμα της ψηφοφορίας επί του 

συνόλου της και δηλώνεται, σύμφωνα με 

το άρθρο 208 παράγραφος 3, πώς ψήφισε 

κάθε μέλος. 

3. Αν η επιτροπή δεν αποφάσισε 

ομόφωνα, τότε πρέπει η έκθεση να 

αναφέρει επίσης τις απόψεις της 

μειοψηφίας. Οι απόψεις της μειοψηφίας, 

κατά την ψηφοφορία επί του συνόλου του 

κειμένου, μπορούν, αιτήσει αυτών που τις 

3. Οι θέσεις της μειοψηφίας 

εκφράζονται κατά την ψηφοφορία επί του 

συνόλου του κειμένου, και μπορούν, 

αιτήσει αυτών που τις διατύπωσαν, να 

αποτελέσουν αντικείμενο γραπτής 

δήλωσης 200 λέξεων κατ’ ανώτατο όριο, η 
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διατύπωσαν, να αποτελέσουν αντικείμενο 

γραπτής δήλωσης 200 λέξεων κατ’ 

ανώτατο όριο, η οποία επισυνάπτεται στην 

αιτιολογική έκθεση. 

οποία επισυνάπτεται στην αιτιολογική 

έκθεση. 

Ο Πρόεδρος επιλύει τις διαφορές που 

μπορεί να προκαλέσει η εφαρμογή των 

διατάξεων αυτών. 

Ο Πρόεδρος επιλύει τις διαφορές που 

μπορεί να προκαλέσει η εφαρμογή της 

παρούσας παραγράφου. 

4. Μετά από πρόταση του προεδρείου 

της, μια επιτροπή μπορεί να ορίσει 

προθεσμία εντός της οποίας ο εισηγητής 

θα υποβάλει σχέδιο έκθεσης. Η προθεσμία 

αυτή μπορεί να παραταθεί ή μπορεί να 

ορισθεί νέος εισηγητής. 

4. Μετά από πρόταση του προέδρου 

της, μια επιτροπή μπορεί να ορίσει 

προθεσμία εντός της οποίας ο εισηγητής 

θα υποβάλει σχέδιο έκθεσης. Η προθεσμία 

αυτή μπορεί να παραταθεί ή μπορεί να 

ορισθεί νέος εισηγητής. 

5. Μετά την παρέλευση της 

προθεσμίας αυτής, η επιτροπή μπορεί να 

αναθέσει στον πρόεδρό της να ζητήσει να 

εγγραφεί το ζήτημα που της 

παραπέμφθηκε στην ημερήσια διάταξη 

μιας από τις προσεχείς συνεδριάσεις του 

Κοινοβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, οι 

συζητήσεις μπορούν να διεξαχθούν βάσει 

προφορικής έκθεσης της ενδιαφερομένης 

επιτροπής. 

5. Μετά την παρέλευση της 

προθεσμίας αυτής, η επιτροπή μπορεί να 

αναθέσει στον πρόεδρό της να ζητήσει να 

εγγραφεί το ζήτημα που της 

παραπέμφθηκε στην ημερήσια διάταξη 

μιας από τις προσεχείς συνεδριάσεις του 

Κοινοβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, οι 

συζητήσεις και οι ψηφοφορίες μπορούν να 

διεξαχθούν βάσει προφορικής έκθεσης της 

ενδιαφερομένης επιτροπής. 

(This Rule as amended shall be moved before Rule 53)  

Αιτιολόγηση 

As regards the contents of paragraph -1, it consists of the provision currentlu in Rule 51(2) 

and ismoved here for consistency. 

The change to paragraph 2 will bring this provision in line with Rule 208(3): adoption of 

reports by roll-call vote is mandatory. 

As regards the changes to paragraph 3 subparagraph 1, the first sentence will be deleted: 

lack of unanimity implies minority opinions; in addition it is not very clear what is meant by 

"give a summary of the minority opinion" in singular as compared to the rest of the 

paragraph. 

The change to paragraph 4 is an alignment to committees’ practice. 

 

Τροπολογία  54 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Τίτλος II – κεφάλαιο 3 – τίτλος 
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

CHAPTER 3 CHAPTER 3 

ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΥΝΗΘΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 

Τροπολογία  55 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Τίτλος II – κεφάλαιο 3 – τμήμα 1 (νέο) 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 ΤΜΗΜΑ 1 

 ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ 

 

Τροπολογία  56 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Τίτλος II – κεφάλαιο 3 – επιμέρους τίτλος 1 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Στάδιο της εξέτασης σε επιτροπή διαγράφεται 

 

Τροπολογία  57 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 57 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 57 διαγράφεται 

Τροποποίηση πρότασης νομοθετικής 

πράξης 

 

1. Εάν η Επιτροπή ενημερώσει το 

Κοινοβούλιο ή εάν η αρμόδια επιτροπή 

πληροφορηθεί με άλλο τρόπο ότι η 

Επιτροπή προτίθεται να τροποποιήσει 

την πρότασή της, η αρμόδια επιτροπή 

αναβάλλει την εξέταση του θέματος έως 

ότου λάβει τη νέα πρόταση ή τις 

τροποποιήσεις της Επιτροπής. 
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2. Εάν το Συμβούλιο τροποποιήσει 

ουσιωδώς την πρόταση νομοθετικής 

πράξης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του 

άρθρου 63. 

 

Αιτιολόγηση 

Το άρθρο αυτό, που έχει γραφεί περισσότερο για διαδικασίες παρά για τις συνήθεις νομοθετικές 

διαδικασίες, απαλείφεται εδώ και μεταφέρεται (τροποποιημένο) στο νέο κεφάλαιο 4 που αφορά 

τη διαδικασία διαβούλευσης.  

 

Τροπολογία  58 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 58 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 58 διαγράφεται 

Θέση της Επιτροπής και του Συμβουλίου 

επί των τροπολογιών 

 

1. Πριν η αρμόδια επιτροπή 

προχωρήσει στην τελική ψηφοφορία επί 

πρότασης νομοθετικής πράξης, ζητεί από 

την Επιτροπή να γνωστοποιήσει τη θέση 

της επί όλων των τροπολογιών στην εν 

λόγω πρόταση, τις οποίες ενέκρινε η 

επιτροπή, και από το Συμβούλιο να 

γνωστοποιήσει τις παρατηρήσεις του. 

 

2. Εάν η Επιτροπή δεν είναι σε θέση 

να προβεί σε τέτοια ανακοίνωση ή εάν 

δηλώσει ότι δεν είναι διατεθειμένη να 

δεχθεί όλες τις τροπολογίες που 

εγκρίθηκαν από την αρμόδια επιτροπή, η 

τελευταία μπορεί να αναβάλει την τελική 

ψηφοφορία. 

 

3. Εφόσον συντρέχει λόγος, η θέση 

της Επιτροπής συμπεριλαμβάνεται στην 

έκθεση. 

 

 

Τροπολογία  59 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Τίτλος II – κεφάλαιο 3 – επιμέρους τίτλος 2 
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Στάδιο της εξέτασης στην Ολομέλεια διαγράφεται 

 

Τροπολογία  60 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 59 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 59 Άρθρο 59 

Περάτωση της πρώτης ανάγνωσης Ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο – πρώτη 

ανάγνωση 

 -1.  Το Κοινοβούλιο μπορεί να 

εγκρίνει, να τροποποιήσει ή να απορρίψει 

το σχέδιο νομοθετικής πράξης. 

1. Το Κοινοβούλιο εξετάζει την 

πρόταση νομοθετικής πράξης βάσει 

έκθεσης, την οποία έχει συντάξει η 

αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 

49. 

1. Το Κοινοβούλιο πρώτα ψηφίζει 

επί κάθε πρότασης άμεσης απόρριψης 

του σχεδίου νομοθετικής πράξης 

υποβληθείσης εγγράφως από την αρμόδια 

επιτροπή, από πολιτική ομάδα ή από 40 

τουλάχιστον μέλη.  

 Εάν η εν λόγω πρόταση απόρριψης 

εγκριθεί, ο Πρόεδρος ζητεί από το 

θεσμικό όργανο που συνέταξε το σχέδιο 

νομοθετικής πράξης να το αποσύρει . 

 Εάν το θεσμικό όργανο που συνέταξε το 

σχέδιο το αποσύρει, ο Πρόεδρος 

ανακοινώνει την περάτωση της 

διαδικασίας. 

 Εάν το θεσμικό όργανο δεν ανακαλέσει το 

σχέδιο νομοθετικής πράξης, ο Πρόεδρος 

ανακοινώνει ότι η πρώτη ανάγνωση του 

Κοινοβουλίου έχει περατωθεί, εκτός εάν, 

κατόπιν πρότασης του προέδρου ή του 

εισηγητή της αρμόδιας επί της ουσίας 

επιτροπής ή μιας πολιτικής ομάδας ή 40 

τουλάχιστον βουλευτών, το Κοινοβούλιο 

αποφασίσει να αναπέμψει το θέμα στην 

αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή για 

επανεξέταση. 

 Εάν η πρόταση απόρριψης δεν εγκριθεί, 

το Kοινοβούλιο προχωρεί βάσει των 
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παραγράφων 1α έως 1γ. 

 1α. Οποιαδήποτε προσωρινή 

συμφωνία κατατεθεί από την αρμόδια επί 

της ουσίας επιτροπή σύμφωνα με το 

άρθρο 73δ παράγραφος 4 έχει 

προτεραιότητα στην ψηφοφορία και 

τίθεται σε μία και μοναδική ψηφοφορία, 

εκτός αν, κατόπιν αιτήσεως πολιτικής 

ομάδας ή τουλάχιστον 40 βουλευτών, το 

Κοινοβούλιο αποφασίσει αντιθέτως να 

προχωρήσει στην ψηφοφορία επί των 

τροπολογιών σύμφωνα με την παράγραφο 

1β. Στην περίπτωση αυτή, το Κοινοβούλιο 

αποφασίζει επίσης εάν η ψηφοφορία επί 

των τροπολογιών θα διεξαχθεί ή όχι 

αμέσως. Εάν δεν διεξαχθεί, το 

Κοινοβούλιο ορίζει νέα προθεσμία για την 

υποβολή τροπολογιών και η ψηφοφορία 

λαμβάνει χώρα σε μεταγενέστερη 

συνεδρίαση. 

 Εάν η προσωρινή συμφωνία εγκριθεί με 

μία και μοναδική ψηφοφορία, ο 

Πρόεδρος ανακοινώνει ότι έχει 

περατωθεί η πρώτη ανάγνωση του 

Κοινοβουλίου. 

 Εάν κατά τη μια και μοναδική 

ψηφοφορία η προσωρινή συμφωνία δεν 

εξασφαλίσει την πλειοψηφία επί των 

ψηφισάντων, ο Πρόεδρος ορίζει νέα 

προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών 

στο σχέδιο νομοθετικής πράξης. Οι 

τροπολογίες αυτές τίθενται σε ψηφοφορία 

σε μεταγενέστερη συνεδρίαση, ώστε το 

Κοινοβούλιο να ολοκληρώσει την πρώτη 

ανάγνωσή του. 

 1β. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου 

πρόταση απόρριψης έχει εγκριθεί 

σύμφωνα με την παράγραφο 1 ή 

προσωρινή συμφωνία έχει εγκριθεί 

σύμφωνα με την παράγραφο 1α, 

οποιαδήποτε τροπολογία στο σχέδιο 

νομοθετικής πράξης τίθεται σε 

ψηφοφορία, συμπεριλαμβανομένων, όπου 

τούτο έχε εφαρμογή, μεμονωμένων 

τμημάτων της προσωρινής συμφωνίας, 

εφόσον έχουν υποβληθεί αιτήσεις 

χωριστής ψηφοφορίας ή ψηφοφορίας 
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κατά τμήματα ή αντίπαλες τροπολογίες. 

 Πριν από την ψηφοφορία επί των 

τροπολογιών, ο Πρόεδρος μπορεί να 

ζητήσει από την Επιτροπή να δηλώσει τη 

θέση της και από το Συμβούλιο να 

σχολιάσει. 

 Αφού διεξαχθεί η ψηφοφορία επ’ αυτών 

των τροπολογιών, το Κοινοβούλιο ψηφίζει 

επί του συνολικού σχεδίου νομοθετικής 

πράξης, τροποποιημένου ή μη. 

 Εάν εγκριθεί το συνολικό, τροποποιημένο 

ή μη, σχέδιο νομοθετικής πράξης, ο 

Πρόεδρος ανακοινώνει ότι η πρώτη 

ανάγνωση του Κοινοβουλίου έχει 

περατωθεί, εκτός εάν, κατόπιν πρότασης 

του προέδρου ή του εισηγητή της 

αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής ή 

μιας πολιτικής ομάδας ή 40 τουλάχιστον 

βουλευτών, το Κοινοβούλιο αποφασίσει 

να αναπέμψει το θέμα στην αρμόδια επί 

της ουσίας επιτροπή, για διοργανικές 

διαπραγματεύσεις σύμφωνα με τα άρθρα 

59α, 73α και 73δ. 

 Εάν το συνολικό σχέδιο νομοθετικής 

πράξης, τροποποιημένο ή μη, δεν 

εξασφαλίσει την πλειοψηφία επί των 

ψηφισάντων, ο Πρόεδρος ανακοινώνει 

ότι η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου 

έχει περατωθεί, εκτός εάν το Κοινοβούλιο 

αποφασίσει να αναπέμψει το θέμα στην 

αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή προς 

επανεξέταση, μετά από πρόταση του 

προέδρου ή του εισηγητή της αρμόδιας 

επί της ουσίας επιτροπής ή μιας 

πολιτικής ομάδας ή 40 τουλάχιστον 

βουλευτών. 

 1γ. Μετά τη διεξαγωγή των 

ψηφοφοριών σύμφωνα με τις 

παραγράφους 1 έως 1β και ακολούθως 

των ψηφοφοριών επί των τροπολογιών 

στο σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος 

σχετικά με διαδικαστικές αιτήσεις, εάν 

υπάρχουν τέτοιες, το νομοθετικό 

ψήφισμα θεωρείται εγκριθέν. Εάν 

χρειαστεί, το νομοθετικό ψήφισμα 

τροποποιείται βάσει του άρθρου 193 

παράγραφος 2, ώστε να απηχεί το 
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αποτέλεσμα των ψηφοφοριών που έγιναν 

σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 1β. 

 Το κείμενο του νομοθετικού ψηφίσματος 

και της θέσης του Κοινοβουλίου 

διαβιβάζεται από τον Πρόεδρο στο 

Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και 

στην ομάδα κρατών μελών, στο 

Δικαστήριο ή στην Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα εφόσον το σχέδιο νομοθετικής 

πράξης έχει συνταχθεί από έναν από τους 

τρεις τελευταίους. 

2. Το Κοινοβούλιο ψηφίζει αρχικά 

επί των τροπολογιών που αφορούν την 

πρόταση στην οποία βασίζεται η έκθεση 

της αρμόδιας επιτροπής, κατόπιν επί της 

ενδεχομένως κατ’ αυτό τον τρόπο 

τροποποιηθείσας πρότασης, εν συνεχεία 

επί των τροπολογιών στο σχέδιο 

νομοθετικού ψηφίσματος, τέλος δε επί 

του συνόλου του σχεδίου νομοθετικού 

ψηφίσματος, το οποίο περιέχει μόνο 

δήλωση η οποία αναφέρει εάν το 

Κοινοβούλιο εγκρίνει, απορρίπτει ή 

προτείνει τροπολογίες στην προτεινόμενη 

νομοθετική πράξη, και τυχόν αιτήματα 

επί της διαδικασίας. 

 

Η πρώτη ανάγνωση περατώνεται εάν το 

σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος εγκριθεί. 

Εάν το Κοινοβούλιο δεν εγκρίνει το 

νομοθετικό ψήφισμα, η πρόταση 

παραπέμπεται εκ νέου στην αρμόδια 

επιτροπή. 

 

Κάθε έκθεση που υποβάλλεται στο 

πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας θα 

πρέπει να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις 

των άρθρων 39, 47 και 49. Η υποβολή μη 

νομοθετικού ψηφίσματος από επιτροπή 

πρέπει να γίνεται στο πλαίσιο ειδικής 

παραπομπής, όπως προβλέπεται στα 

άρθρα 52 ή 201. 

 

3. Το κείμενο της πρότασης, με τη μορφή 

που εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο, και το 

σχετικό ψήφισμα διαβιβάζονται από τον 

Πρόεδρο στο Συμβούλιο και την 

Επιτροπή, ως θέση του Κοινοβουλίου. 
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Αιτιολόγηση 

The change of the title aims to clarify what the Rule is about(see also Rule 67a below). 

As regards the changes to paragraph 1, it extends the possibility to table a motion for 

rejection to the political groups (this possibility is not foreseen in the current Rule 60). 

Otherwise,this sub-paragraph to paragraph 1 regroups the provisions in Rule 60 paras 2 and 

3, with few modifications aiming to make its reading clearer. These provisions will be placed 

here in order to observe the logical sequence of the vote in plenary.Following the discussion 

in AFCO WG, it was agreed to invert the standard procedure so far (referral back to 

Committee) with the exceptional procedure (to immediately close the first reading).The 

reference to the vote on the draft legislative resolution has been deleted following the 

discussion in AFCO WG on 8/10/2015. 

The insertion of paragraph 1 a (new) aims at granting a privileged status to any provisional 

agreement reached through informal negotiations in trilogue in accordance with Rule 73, by 

putting it to a single vote before any other amendments tabled. However, on request by 

political group/40 members, the Parliament will take a decision on the voting order. Thus, all 

political groups will have the possibility to ask for split votes and to table amendments to the 

Commission's proposal at plenary stage within the usual deadlines, but it would be for the 

plenary to decide the voting order. 

The insertion of paragraph 1 a, subparagraph 3(new) is necessary as under paragraph 2 

amendments would have been already tabled. Usual practice is that amendments which would 

not have been put to vote under paragraph 2 would be put to vote at the next voting session. 

As regards, paragraph 1 b, subparagraphs 3 to 5 (new) - technical adaptation of the text 

following AFCO WG decision not to have a vote on the draft legislative resolution 

anymore.Provision corresponding to current rule 61 paragraph 2, second 

subparagraph.Provision currently in Rule 60 paragraph 3. 

Current Rule 59 §3 is inserted as paragraph 1 c (new), subparagraph 2. 

 

Τροπολογία  61 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 59 α (νέο) 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 Άρθρο 59α 

 Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας 

επιτροπή 

 Αν, σύμφωνα με το άρθρο 59, ένα θέμα 

αναπέμπεται στην αρμόδια επί της ουσίας 

επιτροπή για επανεξέταση ή για 

διοργανικές διαπραγματεύσεις σύμφωνα 

με τα άρθρα 73α και 73δ, η αρμόδια επί 
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της ουσίας επιτροπή υποβάλλει 

προφορικά ή γραπτά σχετική έκθεση στο 

Κοινοβούλιο εντός τεσσάρων μηνών, 

διάστημα το οποίο μπορεί να παραταθεί 

από τη Διάσκεψη των Προέδρων. 

 Κατόπιν εκ νέου παραπομπής σε 

επιτροπή, η κυρίως αρμόδια επιτροπή, 

πριν αποφασίσει σχετικά με την 

ακολουθητέα διαδικασία, επιτρέπει σε 

συνδεδεμένη επιτροπή του άρθρου 54 να 

καθορίσει τις επιλογές της ως προς τις 

τροπολογίες που εμπίπτουν στην 

αποκλειστική της αρμοδιότητα, ιδίως την 

επιλογή των τροπολογιών που πρόκειται 

να υποβληθούν εκ νέου στην Ολομέλεια. 

 Τίποτε δεν εμποδίζει το Κοινοβούλιο να 

αποφασίσει τη διεξαγωγή καταληκτικής 

συζήτησης, εφόσον ενδείκνυται, μετά την 

έκθεση της αρμόδιας επιτροπής στην 

οποία το θέμα είχε αναπεμφθεί. 

 (Oι δυο τελευταίες παράγραφοι 

προστίθενται ως ερμηνείες) 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία παρατείνει την προθεσμία από τους δύο στους τέσσερις μήνες, καθώς οι δύο 

μήνες αποδείχθηκαν υπερβολικά περιοριστική προθεσμία για οποιαδήποτε αξιόλογη πρόοδο σε 

νομοθετικούς φακέλους. Πέραν τούτου προστέθηκε η δυνατότητα της ΔτΠ να την παρατείνει, 

για να διασαφηνιστεί η διάταξη που περιλαμβάνεται στο τωρινό άρθρο 61 παράγραφος 2 

δεύτερο εδάφιο. 

H πρώτη παράγραφος προέρχεται από την τρέχουσα ερμηνεία του άρθρου 60 παράγραφος 3. 

H δεύτερη παράγραφος της ερμηνείας προέρχεται από το άρθρο 61 παράγραφος 2, τέταρτο 

εδάφιο, όπως εγκρίθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 2016. 

 

Τροπολογία  62 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 60 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 60 διαγράφεται 

Απόρριψη πρότασης της Επιτροπής  

1. Αν πρόταση της Επιτροπής δεν  
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συγκεντρώσει την πλειοψηφία των 

ψηφισάντων ή αν γίνει δεκτή πρόταση για 

την απόρριψή της, την οποία δύναται να 

υποβάλει η αρμόδια επιτροπή ή, 

τουλάχιστον, σαράντα βουλευτές, ο 

Πρόεδρος ζητεί από την Επιτροπή να 

ανακαλέσει την πρότασή της πριν το 

Κοινοβούλιο ψηφίσει επί του σχεδίου 

νομοθετικού ψηφίσματος. 

2. Αν η Επιτροπή ανακαλέσει την 

πρότασή της, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη 

λήξη της διαδικασίας και πληροφορεί 

σχετικά το Συμβούλιο. 

 

3. Αν η Επιτροπή δεν ανακαλέσει την 

πρότασή της, το Κοινοβούλιο παραπέμπει 

εκ νέου το ζήτημα στην αρμόδια 

επιτροπή χωρίς να ψηφίσει επί του 

σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος, εκτός 

εάν το Κοινοβούλιο θέτει το σχέδιο 

νομοθετικού ψηφίσματος σε ψηφοφορία, 

μετά από πρόταση του προέδρου ή του 

εισηγητή της αρμόδιας επιτροπής ή μιας 

πολιτικής ομάδας ή τουλάχιστον σαράντα 

βουλευτών. 

 

Σε περίπτωση εκ νέου παραπομπής, η 

αρμόδια επιτροπή αποφασίζει σχετικά με 

την ακολουθητέα διαδικασία και 

υποβάλλει προφορική ή γραπτή έκθεση 

στο Κοινοβούλιο εντός προθεσμίας που 

τάσσει το Κοινοβούλιο, και η οποία δεν 

μπορεί να υπερβαίνει τους δύο μήνες. 

 

Κατόπιν εκ νέου παραπομπής σε 

επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 3, 

η κυρίως αρμόδια επιτροπή, πριν 

αποφασίσει σχετικά με τη διαδικασία, 

πρέπει να επιτρέψει σε συνδεδεμένη 

επιτροπή του άρθρου 54 να καθορίσει τις 

επιλογές της ως προς τις τροπολογίες που 

εμπίπτουν στην αποκλειστική της 

αρμοδιότητα, ιδίως την επιλογή των 

τροπολογιών που πρόκειται να 

υποβληθούν εκ νέου στο Κοινοβούλιο. 

 

Η προθεσμία κατά την παράγραφο 3 

δεύτερο εδάφιο εφαρμόζεται για την 

γραπτή κατάθεση ή την προφορική 

παρουσίαση της έκθεσης της αρμόδιας 

επιτροπής. Δεν δεσμεύει τον καθορισμό 
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από το Κοινοβούλιο της κατάλληλης 

χρονικής στιγμής για να συνεχίσει την 

εξέταση της εν λόγω διαδικασίας. 

4. Εφόσον η αρμόδια επιτροπή δεν 

μπορεί να τηρήσει την προθεσμία, οφείλει 

να ζητήσει την αναπομπή σε επιτροπή 

βάσει του άρθρου 188 παράγραφος 1. 

Εφόσον απαιτείται, το Κοινοβούλιο 

μπορεί να ορίσει νέα προθεσμία βάσει του 

άρθρου 188 παράγραφος 5. Εάν δεν γίνει 

δεκτή η αίτηση της επιτροπής, το 

Κοινοβούλιο προβαίνει στη διεξαγωγή 

ψηφοφορίας επί του σχεδίου νομοθετικού 

ψηφίσματος. 

 

Αιτιολόγηση 

H διαγραφή προτείνεται επειδή η περίπτωση της απόρριψης, με ελαφρές αναπροσαρμογές που 

απηχούν την τρέχουσα πρακτική, καλύπτεται από τα προταθέντα νέα άρθρα 59 και 59α. 

 

Τροπολογία  63 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 61 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 61 διαγράφεται 

Έγκριση τροπολογιών επί πρότασης της 

Επιτροπής 

 

1. Αν η πρόταση της Επιτροπής γίνει 

δεκτή στο σύνολό της, βάσει όμως 

τροπολογιών που εγκρίθηκαν συγχρόνως, 

η ψηφοφορία επί του σχεδίου 

νομοθετικού ψηφίσματος αναβάλλεται 

έως ότου η Επιτροπή γνωστοποιήσει τη 

θέση της για κάθε μία από τις 

τροπολογίες του Κοινοβουλίου. 

 

Εάν η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να 

πραγματοποιήσει τέτοια δήλωση μετά το 

τέλος της ψηφοφορίας του Κοινοβουλίου 

επί της πρότασής της, η Επιτροπή 

ενημερώνει τον Πρόεδρο ή την αρμόδια 

επιτροπή για το χρονικό σημείο κατά το 

οποίο θα είναι σε θέση να 

πραγματοποιήσει αυτή τη δήλωση· η 
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πρόταση εγγράφεται τότε στο σχέδιο 

ημερήσιας διάταξης της περιόδου 

συνόδου που ακολουθεί αυτό το χρονικό 

σημείο. 

2. Εφόσον η Επιτροπή ανακοινώσει 

ότι δεν προτίθεται να δεχθεί όλες τις 

τροπολογίες του Κοινοβουλίου, ο 

εισηγητής της αρμόδιας επιτροπής ή, 

άλλως, ο Πρόεδρος αυτής της επιτροπής 

υποβάλλει επίσημη πρόταση στο 

Κοινοβούλιο όσον αφορά τη σκοπιμότητα 

διεξαγωγής ψηφοφορίας επί του σχεδίου 

νομοθετικού ψηφίσματος. Πριν από την 

υποβολή της πρότασης αυτής, ο 

εισηγητής ή ο Πρόεδρος της αρμόδιας 

επιτροπής μπορεί να ζητήσει από τον 

Πρόεδρο να αναστείλει την εξέταση του 

εν λόγω θέματος. 

 

Εφόσον το Κοινοβούλιο αποφασίσει να 

αναβάλει την ψηφοφορία, το θέμα 

λογίζεται ως αναπεμφθέν στην αρμόδια 

επιτροπή προς επανεξέταση. 

 

Στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια 

επιτροπή υποβάλλει προφορική ή γραπτή 

έκθεση στο Κοινοβούλιο εντός 

προθεσμίας που δεν μπορεί να υπερβαίνει 

τους δύο μήνες. 

 

Εάν η αρμόδια επιτροπή δεν είναι σε 

θέση να τηρήσει την προθεσμία αυτή, 

εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 60 

παράγραφος 4. 

 

Μόνο οι τροπολογίες που κατατίθενται 

από την αρμόδια επιτροπή και 

αποβλέπουν στην επίτευξη συμβιβασμού 

με την Επιτροπή είναι παραδεκτές στο 

στάδιο αυτό. 

 

Δεν υπάρχει κανένα κώλυμα σε 

περίπτωση που το Κοινοβούλιο 

αποφασίσει, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, να 

διεξαγάγει συμπερασματική συζήτηση εν 

συνεχεία της έκθεσης της αρμόδιας επί 

της ουσίας επιτροπής στην οποία 

αναπέμφθηκε το θέμα. 

 

3. Η εφαρμογή της παραγράφου 2 

δεν στερεί από οιονδήποτε βουλευτή τη 

δυνατότητα να υποβάλει αίτηση 
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αναπομπής σύμφωνα με το άρθρο 188. 

Σε περίπτωση αναπομπής βάσει της 

παραγράφου 2, η αρμόδια επιτροπή 

οφείλει, κατ' αρχήν, σύμφωνα με την 

εντολή που της έχει δοθεί, να υποβάλει 

έκθεση στο Κοινοβούλιο μέσα στην 

καθορισμένη προθεσμία και, 

ενδεχομένως, να υποβάλει τροπολογίες με 

στόχο την επίτευξη συμβιβασμού με την 

Επιτροπή, χωρίς υποχρέωση να 

επανεξετάσει στο σύνολό τους τις 

διατάξεις που έχει εγκρίνει το 

Κοινοβούλιο. 

 

Υπ’ αυτήν ωστόσο την ιδιότητα, λόγω του 

ανασταλτικού αποτελέσματος της 

αναπομπής, η επιτροπή είναι απολύτως 

ελεύθερη, εάν το θεωρεί αναγκαίο για την 

επίτευξη συμβιβασμού, να προτείνει την 

επανεξέταση των διατάξεων που έχουν 

υπερψηφισθεί στην Ολομέλεια. 

 

Στην περίπτωση αυτή, δεδομένου ότι 

είναι παραδεκτές μόνο οι συμβιβαστικές 

τροπολογίες της επιτροπής και 

προκειμένου να μη θιγεί η κυριαρχία του 

Σώματος, η έκθεση της παραγράφου 2 

πρέπει να αναφέρει σαφώς τις διατάξεις 

που έχουν ήδη εγκριθεί και οι οποίες θα 

ακυρωθούν εφόσον υιοθετηθούν οι 

προτεινόμενες τροπολογίες. 

 

Αιτιολόγηση 

H διαγραφή προτείνεται επειδή όλες οι επίκαιρες ακόμη διατάξεις που σήμερα συζητιούνται 

ανάμεσα στο Kοινοβούλιο και το Συμβούλιο καλύπτονται από τα προταθέντα νέα άρθρα 59 και 

59α.  

H ερμηνεία της παραγράφου 2 μεταφέρθηκε στο άρθρο 59α. 

 

Τροπολογία  64 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Τίτλος II – κεφάλαιο 3 – επιμέρους τίτλος 3 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Διαδικασία παρακολούθησης διαγράφεται 



 

RR\1110426EL.docx 99/445 PE585.606v03-00 

 EL 

 

Τροπολογία  65 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 62 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 62 διαγράφεται 

Παρακολούθηση της θέσης του 

Κοινοβουλίου 

 

1. Κατά την περίοδο που ακολουθεί 

την έγκριση από το Κοινοβούλιο της 

θέσης του επί της πρότασης της 

Επιτροπής, ο πρόεδρος και ο εισηγητής 

της αρμόδιας επιτροπής παρακολουθούν 

την πρόοδο της διαδικασίας που οδηγεί 

στην έγκριση της πρότασης εκ μέρους 

του Συμβουλίου, μεριμνώντας ιδίως ώστε 

να εξασφαλίζεται η πιστή τήρηση των 

δεσμεύσεων που ανέλαβαν το Συμβούλιο 

ή η Επιτροπή έναντι του Κοινοβουλίου 

όσον αφορά τη θέση του. 

 

2. Η αρμόδια επιτροπή μπορεί να 

ζητήσει από την Επιτροπή και το 

Συμβούλιο να εξετάσουν μαζί της το εν 

λόγω ζήτημα. 

 

3. Η αρμόδια επιτροπή μπορεί, εάν 

κρίνει ότι είναι απαραίτητο και σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας που 

προβλέπεται στο παρόν άρθρο, να 

καταθέσει πρόταση ψηφίσματος βάσει 

του παρόντος άρθρου, με το οποίο να 

συνιστά στο Κοινοβούλιο: 

 

– να καλέσει την Επιτροπή να αποσύρει 

την πρότασή της ή 

 

– να καλέσει την Επιτροπή ή το 

Συμβούλιο να ζητήσουν εκ νέου από το 

Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει, σύμφωνα 

με το άρθρο 63, ή να ζητήσει από την 

Επιτροπή να καταθέσει νέα πρόταση ή 

 

– να αποφασίσει να λάβει όποιο μέτρο 

κρίνει αναγκαίο. 

 

Η εν λόγω πρόταση ψηφίσματος 

εγγράφεται στο σχέδιο ημερήσιας 
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διάταξης της συνόδου που ακολουθεί την 

απόφαση της επιτροπής. 

Αιτιολόγηση 

Να μεταφερθεί στο νέο κεφάλαιο 4 σχετικά με τη διαδικασία διαβούλευσης. 

 

Τροπολογία  66 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 63 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 63 Άρθρο 63 

Εκ νέου παραπομπή στο Κοινοβούλιο Εκ νέου παραπομπή στο Κοινοβούλιο 

Συνήθης νομοθετική διαδικασία  

1. Ο Πρόεδρος, μετά από αίτηση της 

αρμόδιας επιτροπής, καλεί την Επιτροπή 

να παραπέμψει εκ νέου την πρότασή της 

στο Κοινοβούλιο: 

1. Ο Πρόεδρος, μετά από αίτηση της 

αρμόδιας επιτροπής, καλεί την Επιτροπή 

να παραπέμψει εκ νέου την πρότασή της 

στο Κοινοβούλιο εάν: 

– εάν, αφού το Κοινοβούλιο εγκρίνει 

τη θέση του, η Επιτροπή ανακαλέσει την 

αρχική της πρόταση για να την 

αντικαταστήσει με άλλο κείμενο, εκτός 

εάν η ανάκληση αυτή πραγματοποιείται 

προκειμένου να ληφθεί υπόψη η θέση του 

Κοινοβουλίου, or 

 

–  εάν η Επιτροπή τροποποιήσει ή 

προτίθεται να επιφέρει ουσιαστικές 

τροποποιήσεις στην αρχική της πρόταση, 

εκτός εάν η τροποποίηση αυτή 

πραγματοποιείται προκειμένου να ληφθεί 

υπόψη η θέση του Κοινοβουλίου, ή 

– η Επιτροπή αντικαταστήσει, 

τροποποιήσει ουσιαστικά ή προτίθεται να 

τροποποιήσει ουσιαστικά την αρχική της 

πρόταση, αφού το Κοινοβούλιο εγκρίνει τη 

θέση του, εκτός εάν η τροποποίηση αυτή 

πραγματοποιείται προκειμένου να ληφθεί 

υπόψη η θέση του Κοινοβουλίου,  

– εάν, λόγω παρόδου του χρόνου η 

αλλαγής των περιστάσεων, μεταβληθεί 

ουσιαστικά η φύση του προβλήματος που 

αφορά η πρόταση, or 

– μεταβληθεί ουσιαστικά η φύση του 

προβλήματος που αφορά η πρόταση ως 

αποτέλεσμα της παρόδου του χρόνου ή 

αλλαγής των περιστάσεων, or 

– εάν, από τότε που το Κοινοβούλιο 

ενέκρινε τη θέση του, έχουν διεξαχθεί νέες 

εκλογές για το Κοινοβούλιο και εάν η 

Διάσκεψη των Προέδρων το κρίνει 

σκόπιμο. 

– από τότε που το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη 

θέση του, έχουν διεξαχθεί νέες εκλογές για 

το Κοινοβούλιο και εάν η Διάσκεψη των 

Προέδρων το κρίνει σκόπιμο. 
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 1α. Εάν εξετάζεται το ενδεχόμενο να 

τροποποιηθεί η νομική βάση μιας 

πρότασης, πράγμα που θα είχε ως 

αποτέλεσμα να μην έχει πλέον εφαρμογή 

η συνήθης νομοθετική διαδικασία στην εν 

λόγω πρόταση, το Κοινοβούλιο, το 

Συμβούλιο και η Επιτροπή, σύμφωνα με 

την παράγραφο 25 της διοργανικής 

συμφωνίας για τη βελτίωση του 

νομοθετικού έργου, ανταλλάσσουν επ’ 

αυτού απόψεις μέσω των Προέδρων τους 

ή των εκπροσώπων τους. 

2. Το Κοινοβούλιο, μετά από αίτηση 

της αρμόδιας επιτροπής, ζητεί από το 

Συμβούλιο να παραπέμψει εκ νέου στο 

Κοινοβούλιο πρόταση που έχει υποβληθεί 

από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 

294 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον το 

Συμβούλιο προτίθεται να τροποποιήσει τη 

νομική βάση της πρότασης, με 

αποτέλεσμα να μην έχει πλέον εφαρμογή η 

συνήθης νομοθετική διαδικασία. 

2. Mετά την προβλεπόμενη στην 

παράγραφο 1α ανταλλαγή απόψεων, ο 

Πρόεδρος, μετά από αίτηση της αρμόδιας 

επιτροπής, ζητεί από το Συμβούλιο να 

παραπέμψει το σχέδιο νομικά 

δεσμευτικής πράξης εκ νέου στο 

Κοινοβούλιο, εάν η Επιτροπή ή το 

Συμβούλιο προτίθεται να τροποποιήσει τη 

νομική βάση που προβλέπει η σε πρώτη 

ανάγνωση θέση του Kοινοβουλίου, με 

αποτέλεσμα να μην έχει πλέον εφαρμογή η 

συνήθης νομοθετική διαδικασία. 

Άλλες διαδικασίες  

3. Μετά από αίτηση της αρμόδιας 

επιτροπής, ο Πρόεδρος καλεί το 

Συμβούλιο να ζητήσει εκ νέου τη γνώμη 

του Κοινοβουλίου εφόσον συντρέχουν οι 

συνθήκες και όροι της παραγράφου 1, και 

επίσης εφόσον το Συμβούλιο τροποποιεί ή 

προτίθεται να τροποποιήσει ουσιαστικά 

την αρχική πρόταση επί της οποίας το 

Κοινοβούλιο είχε γνωμοδοτήσει, εκτός 

εάν τούτο αποσκοπεί στην ενσωμάτωση 

των τροπολογιών του Κοινοβουλίου. 

 

4. Ο Πρόεδρος ζητεί επίσης να 

παραπεμφθεί εκ νέου στο Κοινοβούλιο 

πρόταση για την έκδοση πράξης, βάσει 

του παρόντος άρθρου, εφόσον το 

Κοινοβούλιο λάβει απόφαση σχετικώς, 

μετά από πρόταση μίας πολιτικής ομάδας 

ή σαράντα τουλάχιστον βουλευτών. 

 

Αιτιολόγηση 

Oι τίτλοι του υποκεφαλαίου μπορούν να απαλειφθούν διότι αυτό θα αποτελέσει τμήμα του 
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κεφαλαίου της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας. 

H παράγραφο 1 εδάφιο 2 απαλείφεται διότι συγχωνεύεται με το ανωτέρω εδάφιο. 

Oι παράγραφοι 3 και 4, τροποποιημένες ελαφρώς, θα μεταφερθούν σε ένα νέο KΕΦAΛAΙO 4 

για τη διαδικασία της διαβούλευσης.  

 

Τροπολογία  67 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Τίτλος II – κεφάλαιο 4 – τίτλος 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΜΗΜΑ 2 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ 

 

Τροπολογία  68 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Τίτλος II – κεφάλαιο 4 – επιμέρους τίτλος 1 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Στάδιο της εξέτασης σε επιτροπή διαγράφεται 

 

Τροπολογία  69 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 64 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 64 Άρθρο 64 

Ανακοίνωση της θέσης του Συμβουλίου Ανακοίνωση της θέσης του Συμβουλίου 

1. Η ανακοίνωση της θέσης του 

Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 

της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, πραγματοποιείται 

όταν ο Πρόεδρος προβαίνει στη σχετική 

αναγγελία σε συνεδρίαση Ολομέλειας. Ο 

Πρόεδρος προβαίνει στην αναγγελία αφού 

λάβει τα έγγραφα που περιέχουν την θέση, 

όλες τις δηλώσεις στα Πρακτικά του 

Συμβουλίου όταν καθόρισε την θέση, τους 

1. Η ανακοίνωση της θέσης του 

Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 

της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, πραγματοποιείται 

όταν ο Πρόεδρος προβαίνει στη σχετική 

αναγγελία σε συνεδρίαση Ολομέλειας. Ο 

Πρόεδρος προβαίνει στην αναγγελία αφού 

λάβει τα έγγραφα που περιέχουν την θέση, 

όλες τις δηλώσεις στα Πρακτικά του 

Συμβουλίου όταν καθόρισε την θέση, τους 
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λόγους που ώθησαν το Συμβούλιο να την 

υιοθετήσει και τη θέση της Επιτροπής, 

καθώς και τις μεταφράσεις τους στις 

επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Η ανακοίνωση του Προέδρου 

πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της 

περιόδου συνόδου που ακολουθεί την 

παραλαβή των εγγράφων αυτών. 

λόγους που ώθησαν το Συμβούλιο να την 

υιοθετήσει και τη θέση της Επιτροπής, 

καθώς και τις μεταφράσεις τους στις 

επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Η ανακοίνωση του Προέδρου 

πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της 

περιόδου συνόδου που ακολουθεί την 

παραλαβή των εγγράφων αυτών. 

Προτού προβεί στην ανακοίνωση, ο 

Πρόεδρος εξακριβώνει, σε διαβούλευση με 

τον πρόεδρο της αρμόδιας επιτροπής και/ή 

τον εισηγητή, ότι το κείμενο που του 

διαβιβάστηκε έχει πραγματικά χαρακτήρα 

θέσης του Συμβουλίου σε πρώτη 

ανάγνωση και ότι δεν υφίστανται οι 

περιπτώσεις του άρθρου 63. Στην αντίθετη 

περίπτωση, ο Πρόεδρος αναζητεί, σε 

συνεννόηση με την αρμόδια επιτροπή και, 

ει δυνατόν, σε συμφωνία με το Συμβούλιο, 

την κατάλληλη λύση. 

Προτού προβεί στην ανακοίνωση, ο 

Πρόεδρος εξακριβώνει, σε διαβούλευση με 

τον πρόεδρο της αρμόδιας επιτροπής και/ή 

τον εισηγητή, ότι το κείμενο που του 

διαβιβάστηκε έχει πραγματικά χαρακτήρα 

θέσης του Συμβουλίου σε πρώτη 

ανάγνωση και ότι δεν υφίστανται οι 

περιπτώσεις του άρθρου 63. Στην αντίθετη 

περίπτωση, ο Πρόεδρος αναζητεί, σε 

συνεννόηση με την αρμόδια επιτροπή και, 

ει δυνατόν, σε συμφωνία με το Συμβούλιο, 

την κατάλληλη λύση. 

 1α. Την ημέρα της ανακοίνωσής της 

στο Κοινοβούλιο, η θέση του Συμβουλίου 

θεωρείται ότι έχει αναπεμφθεί αυτομάτως 

στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή 

κατά την πρώτη ανάγνωση. 

2. Κατάλογος των ανακοινώσεων 

δημοσιεύεται στα Συνοπτικά Πρακτικά 

των συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου μαζί 

με την επωνυμία της αρμόδιας επιτροπής. 

2. Κατάλογος των ανακοινώσεων 

δημοσιεύεται στα Συνοπτικά Πρακτικά 

των συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου μαζί 

με την επωνυμία της αρμόδιας επιτροπής. 

Αιτιολόγηση 

H παράγραφος 1α (νέα) μεταφέρεται εδώ από το άρθρο 66 παράγραφος 1. 

 

Τροπολογία  70 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 65 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 65 Άρθρο 65 

Παράταση των προθεσμιών Παράταση των προθεσμιών 

1. Μετά από αίτηση του προέδρου της 

αρμόδιας επιτροπής όσον αφορά τις 

προθεσμίες που καθορίζονται για τη 

1. O Πρόεδρος, μετά από αίτηση του 

προέδρου της αρμόδιας επιτροπής, 

παρατείνει τις προθεσμίες για τη δεύτερη 
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δεύτερη ανάγνωση, ή μετά από αίτηση 

της αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου 

στην επιτροπή συνδιαλλαγής όσον αφορά 

τις προθεσμίες που καθορίζονται για τη 

συνδιαλλαγή, ο Πρόεδρος παρατείνει τις 

εν λόγω προθεσμίες σύμφωνα με το άρθρο 

294 παράγραφος 14 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

ανάγνωση, σύμφωνα με το άρθρο 294 

παράγραφος 14 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

2. Ο Πρόεδρος ανακοινώνει στο 

Κοινοβούλιο κάθε παράταση των 

προθεσμιών σύμφωνα με το άρθρο 294 

παράγραφος 14 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

κατόπιν πρωτοβουλίας του Κοινοβουλίου 

ή του Συμβουλίου. 

2. Ο Πρόεδρος ανακοινώνει στο 

Κοινοβούλιο κάθε παράταση των 

προθεσμιών σύμφωνα με το άρθρο 294 

παράγραφος 14 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

κατόπιν πρωτοβουλίας του Κοινοβουλίου 

ή του Συμβουλίου. 

Αιτιολόγηση 

Tο άρθρο 65 περιλαμβάνεται στο κεφάλαιο της δεύτερης ανάγνωσης αλλά στην πράξη καλύπτει 

και τη δεύτερη και την τρίτη ανάγνωση. H διάταξη που σήμερα είναι στην παράγραφο 1, η 

παράταση των προθεσμιών στην τρίτη ανάγνωση, περιλαμβάνεται στο νέο άρθρο 69α. 

 

Τροπολογία  71 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 66 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 66 Άρθρο 66 

Παραπομπή στην αρμόδια επιτροπή και 

ακολουθούμενη διαδικασία 

Διαδικασία στην αρμόδια επιτροπή 

1. Κατά την ημέρα της ανακοίνωσής 

της στο Κοινοβούλιο, σύμφωνα με το 

άρθρο 64 παράγραφος 1, η θέση του 

Συμβουλίου λογίζεται αυτομάτως 

παρεπεμφθείσα στην αρμόδια επί της 

ουσίας επιτροπή και στις γνωμοδοτικές 

επιτροπές που είχαν επιληφθεί κατά την 

πρώτη ανάγνωση. 

 

2. Η θέση του Συμβουλίου εγγράφεται 

ως πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

κατά την πρώτη συνεδρίαση της αρμόδιας 

επί της ουσίας επιτροπής, η οποία 

διεξάγεται μετά την ημερομηνία της 

ανακοίνωσής της. Το Συμβούλιο μπορεί να 

2. Η θέση του Συμβουλίου εγγράφεται 

ως θέμα προτεραιότητας της ημερήσιας 

διάταξης κατά την πρώτη συνεδρίαση της 

αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής, η 

οποία διεξάγεται μετά την ημερομηνία της 

ανακοίνωσής της. Το Συμβούλιο μπορεί να 
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κληθεί να παρουσιάσει την θέση του. κληθεί να παρουσιάσει την θέση του. 

3. Αν δεν ληφθεί διαφορετική 

απόφαση, κατά τη δεύτερη ανάγνωση 

παραμένει ως εισηγητής ο εισηγητής της 

πρώτης ανάγνωσης. 

3. Αν δεν ληφθεί διαφορετική 

απόφαση, κατά τη δεύτερη ανάγνωση 

παραμένει ως εισηγητής ο εισηγητής της 

πρώτης ανάγνωσης. 

4. Κατά τις διαδικασίες ενώπιον της 

αρμόδιας επιτροπής εφαρμόζονται οι 

διατάξεις του άρθρου 69 παράγραφοι 2, 3 

και 5 που αφορούν τη δεύτερη ανάγνωση 

στο Κοινοβούλιο· μόνο τακτικά μέλη ή 

μόνιμοι αναπληρωτές αυτής της επιτροπής 

μπορούν να καταθέσουν προτάσεις 

απόρριψης ή τροπολογίες. Η επιτροπή 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία των 

ψηφισάντων. 

4. Κατά τις διαδικασίες ενώπιον της 

αρμόδιας επιτροπής εφαρμόζονται οι 

διατάξεις του άρθρου 69 παράγραφοι 2 και 

3 που αφορούν το παραδεκτό των 

τροπολογιών στη θέση του Συμβουλίου· 
μόνο τακτικά μέλη ή μόνιμοι αναπληρωτές 

αυτής της επιτροπής μπορούν να 

καταθέσουν προτάσεις απόρριψης ή 

τροπολογίες. Η επιτροπή αποφασίζει κατά 

πλειοψηφία των ψηφισάντων. 

5. Πριν από την ψηφοφορία, η 

επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τον 

πρόεδρο και τον εισηγητή να εξετάσουν 

με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου ή 

εκπρόσωπό του και μαζί με τον παρόντα 

αρμόδιο επίτροπο τις τροπολογίες που 

υποβλήθηκαν στην επιτροπή. Ο 

εισηγητής μπορεί να καταθέσει 

συμβιβαστικές τροπολογίες μετά την 

εξέταση αυτή. 

 

6. Η αρμόδια επιτροπή υποβάλλει 

σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση με την 

οποία προτείνει την έγκριση, τροποποίηση 

ή απόρριψη της θέσης που καθόρισε το 

Συμβούλιο. Η σύσταση περιέχει σύντομη 

αιτιολόγηση της προτεινόμενης απόφασης. 

6. Η αρμόδια επιτροπή υποβάλλει 

σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση με την 

οποία προτείνει την έγκριση, τροποποίηση 

ή απόρριψη της θέσης που καθόρισε το 

Συμβούλιο. Η σύσταση περιέχει σύντομη 

αιτιολόγηση της προτεινόμενης απόφασης. 

 6α. Τα άρθρα 49, 50, 53 και 188 δεν 

εφαρμόζονται κατά τη δεύτερη 

ανάγνωση. 

Αιτιολόγηση 

Paragraph 1 is deleted here and moved, as amended, to Rule 64(1a). The end of the 

paragraph ("referred automatically to... the committees asked for their opinion at first 

reading.") is misleading. The committees asked for an opinion do not intervene in second 

reading, except if they are "associated committees" in the meaning of Rule 54 (see Rule 47(4) 

and 3rd paragraph of interpretation of Rule 54). 

As regards the deletion of paragraph 5, this provision is not in line with (the current and 

revised) Rule 73, which provide for the intervention of the negotiation team (not only the 

chair and rapporteur). 
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As regards the insertion of paragraph 6 a (new), it is moved here, with modifications, from 

current Rule 47 (4). 

 

Τροπολογία  72 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Τίτλος II – κεφάλαιο 4 –επιμέρους τίτλος 2 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Στάδιο της εξέτασης στην Ολομέλεια διαγράφεται 

 

Τροπολογία  73 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 67 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 67 Άρθρο 67 

Περάτωση της δεύτερης ανάγνωσης Υποβολή στο Κοινοβούλιο 

1. Η θέση του Συμβουλίου και, αν 

υπάρχει, η σύσταση για τη δεύτερη 

ανάγνωση της αρμόδιας επιτροπής 

εγγράφονται αυτοδικαίως στο σχέδιο 

ημερήσιας διάταξης της περιόδου συνόδου, 

της οποίας η Τετάρτη είναι η πλησιέστερη 

πριν από την ημερομηνία εκπνοής της 

τρίμηνης προθεσμίας ή, αν αυτή έχει 

παραταθεί, της τετράμηνης προθεσμίας 

σύμφωνα με το άρθρο 65, εκτός αν το θέμα 

έχει συζητηθεί σε προηγούμενη περίοδο 

συνόδου. 

Η θέση του Συμβουλίου και, αν υπάρχει, η 

σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της 

αρμόδιας επιτροπής εγγράφονται 

αυτοδικαίως στο σχέδιο ημερήσιας 

διάταξης της περιόδου συνόδου, της 

οποίας η Τετάρτη είναι η πλησιέστερη πριν 

από την ημερομηνία εκπνοής της τρίμηνης 

προθεσμίας ή, αν αυτή έχει παραταθεί, της 

τετράμηνης προθεσμίας σύμφωνα με το 

άρθρο 65, εκτός αν το θέμα έχει συζητηθεί 

σε προηγούμενη περίοδο συνόδου. 

Επειδή οι συστάσεις για τη δεύτερη 

ανάγνωση είναι κείμενα που μπορούν να 

εξομοιωθούν με αιτιολογική έκθεση με 

την οποία η κοινοβουλευτική επιτροπή 

αιτιολογεί τη στάση της ως προς την 

θέση του Συμβουλίου, δεν διενεργείται 

ψηφοφορία επ’ αυτών των κειμένων. 

 

2. Η δεύτερη ανάγνωση περατώνεται 

όταν εντός των προθεσμιών και σύμφωνα 

με τους όρους του άρθρου 294 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Κοινοβούλιο 
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εγκρίνει, απορρίψει ή τροποποιήσει την 

θέση του Συμβουλίου. 

Αιτιολόγηση 

H παράγραφος 2 απαλείφεται εδώ και μεταφέρεται, τροποποιημένη, στο άρθρο 67α εδάφιο 5. 

 

Τροπολογία  74 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 67 α (νέο) 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 Άρθρο 67α 

 Ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο – δεύτερη 

ανάγνωση 

 1. Το Κοινοβούλιο ψηφίζει πρώτα επί 

οποιασδήποτε πρότασης περί άμεσης 

απόρριψης του σχεδίου νομοθετικής 

πράξης, κατατεθείσας εγγράφως από την 

αρμόδια επιτροπή, πολιτική ομάδα ή 

τουλάχιστον 40 βουλευτές. Για να 

εγκριθεί, μια τέτοια πρόταση πρέπει να 

συγκεντρώσει την πλειοψηφία των 

βουλευτών που απαρτίζουν το 

Κοινοβούλιο. 

 Εάν η πρόταση απόρριψης εγκριθεί, με 

αποτέλεσμα την απόρριψη της θέσης του 

Συμβουλίου, ο Πρόεδρος ανακοινώνει στο 

Σώμα ότι η νομοθετική διαδικασία έχει 

περατωθεί. 

 Αν δεν εγκριθεί η πρόταση απόρριψης, το 

Κοινοβούλιο ενεργεί σύμφωνα με τις 

παραγράφους 2 έως 5. 

 2. Οποιαδήποτε προσωρινή 

συμφωνία κατατεθεί από την αρμόδια επί 

της ουσίας επιτροπή σύμφωνα με το 

άρθρο 73δ παράγραφος 4 έχει 

προτεραιότητα στην ψηφοφορία και 

τίθεται σε μία και μοναδική ψηφοφορία 

εκτός αν, κατόπιν αιτήσεως πολιτικής 

ομάδας ή τουλάχιστον 40 βουλευτών, το 

Κοινοβούλιο αποφασίσει να προχωρήσει 

αμέσως στην ψηφοφορία επί των 

τροπολογιών σύμφωνα με την παράγραφο 
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3. 

 Αν η προσωρινή συμφωνία εξασφαλίσει 

την πλειοψηφία των βουλευτών που 

απαρτίζουν το Κοινοβούλιο με μία και 

μοναδική ψηφοφορία, ο Πρόεδρος 

ανακοινώνει ότι έχει περατωθεί η δεύτερη 

ανάγνωση του Κοινοβουλίου. 

 Αν η προσωρινή συμφωνία δεν 

εξασφαλίσει την πλειοψηφία των 

βουλευτών που απαρτίζουν το 

Κοινοβούλιο με μία και μοναδική 

ψηφοφορία, το Κοινοβούλιο ενεργεί 

σύμφωνα με τις παραγράφους 3 έως 5. 

 3. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που 

έχει εγκριθεί πρόταση απόρριψης 

σύμφωνα με την παράγραφο 1 ή που έχει 

εγκριθεί προσωρινή συμφωνία σύμφωνα 

με την παράγραφο 2, οι τροπολογίες στη 

θέση του Συμβουλίου, 

συμπεριλαμβανομένων όσων 

περιλαμβάνονται στην προσωρινή 

συμφωνία που κατέθεσε η αρμόδια επί 

της ουσίας επιτροπή σύμφωνα με το 

άρθρο 73δ παράγραφος 4, τίθενται σε 

ψηφοφορία. Οποιαδήποτε τροπολογία 

στη θέση του Συμβουλίου εγκρίνεται μόνο 

εφόσον εξασφαλίσει την πλειοψηφία των 

βουλευτών που απαρτίζουν το 

Κοινοβούλιο. 

 Πριν από την ψηφοφορία επί των 

τροπολογιών, ο Πρόεδρος μπορεί να 

ζητήσει από την Επιτροπή να δηλώσει τη 

θέση της και από το Συμβούλιο να 

σχολιάσει. 

 4. Παρά την ψηφοφορία του 

Κοινοβουλίου κατά της αρχικής 

πρότασης περί απόρριψης της θέσης του 

Συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 

1, το Κοινοβούλιο μπορεί, μετά από 

πρόταση του προέδρου ή του εισηγητή 

της αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής ή 

πολιτικής ομάδας ή τουλάχιστον 40 

βουλευτών, να εξετάσει νέα πρόταση 

απόρριψης, αφού πρώτα διεξαχθεί η 

ψηφοφορία επί των τροπολογιών, 

σύμφωνα με τις παραγράφους 2 ή 3. Για 

να εγκριθεί, μια τέτοια πρόταση πρέπει να 
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συγκεντρώσει την πλειοψηφία των 

βουλευτών που απαρτίζουν το 

Κοινοβούλιο. 

 Εάν η θέση του Συμβουλίου απορριφθεί, 

ο Πρόεδρος ανακοινώνει στο Κοινοβούλιο 

ότι η νομοθετική διαδικασία έχει 

περατωθεί. 

 5. Μετά τις ψηφοφορίες σύμφωνα με 

τις παραγράφους 1 έως 4 και τις τυχόν εν 

συνεχεία ψηφοφορίες επί τροπολογιών 

στο σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος που 

αφορούν διαδικαστικές αιτήσεις, ο 

Πρόεδρος ανακοινώνει ότι η δεύτερη 

ανάγνωση του Κοινοβουλίου έχει 

περατωθεί και το νομοθετικό ψήφισμα 

θεωρείται εγκριθέν. Αν χρειαστεί, το 

νομοθετικό ψήφισμα τροποποιείται, 

σύμφωνα με το άρθρο 193 παράγραφος 2, 

ώστε να αντανακλά το αποτέλεσμα των 

ψηφοφοριών που διεξήχθησαν σύμφωνα 

με τις παραγράφους 1 έως 4 ή την 

εφαρμογή του άρθρου 76. 

 Το κείμενο του νομοθετικού ψηφίσματος 

και της θέσης του Κοινοβουλίου, εάν 

υπάρχει, διαβιβάζεται από τον Πρόεδρο 

στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή. 

 Εάν δεν υποβληθεί πρόταση απόρριψης ή 

τροποποίησης της θέσης του Συμβουλίου, 

η θέση θεωρείται εγκριθείσα. 

Αιτιολόγηση 

Οι αλλαγές στην παράγραφο 1 αντιστοιχούν στο τρέχον άρθρο 68 παράγραφος 1, οι αλλαγές 

στην παράγραφο 2 επιδιώκουν την εναρμόνισή της με την διάταξη περί ψήφισης του 

συμφωνημένου κειμένου στην Ολομέλεια κατά την πρώτη ανάγνωση. Η τροποποίηση στην 

παράγραφο 4 επιδιώκει να επεκτείνει (σε σύγκριση με το τρέχον άρθρο 68 παράγραφος 2) και 

στον πρόεδρο της επιτροπής, σε μια πολιτική ομάδα ή σε 40 τουλάχιστον βουλευτές τη 

δυνατότητα να προτείνουν την απόρριψη. Η διάταξη αυτή που σήμερα είναι στο άρθρο 171 

παράγραφος 2 εδάφιο α μεταφέρεται στο τέλος του παρόντος άρθρου και απαλείφεται από το 

προηγούμενο άρθρο. 

 

Τροπολογία  75 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 68 
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 68 διαγράφεται 

Απόρριψη της θέσης του Συμβουλίου  

1. Η αρμόδια επιτροπή, μία πολιτική 

ομάδα ή σαράντα τουλάχιστον βουλευτές 

μπορούν, εντός προθεσμίας που 

καθορίζεται από τον Πρόεδρο, να 

καταθέσουν εγγράφως πρόταση 

απόρριψης της θέσης του Συμβουλίου. 

Αυτή η πρόταση πρέπει να συγκεντρώσει, 

για να εγκριθεί, την πλειοψηφία των 

βουλευτών που απαρτίζουν το 

Κοινοβούλιο. Πρόταση για την απόρριψη 

της θέσης του Συμβουλίου πρέπει να 

ψηφισθεί πριν από την ψηφοφορία επί 

των τυχόν τροπολογιών. 

 

2. Παρά την ψηφοφορία του 

Κοινοβουλίου κατά της πρότασης για την 

απόρριψη της θέσης του Συμβουλίου, το 

Κοινοβούλιο μπορεί, μετά από σύσταση 

του εισηγητή, να εξετάσει περαιτέρω 

πρόταση απόρριψης αφού ψηφίσει επί 

των τροπολογιών και ακούσει δήλωση 

της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 69 

παράγραφος 5. 

 

3. Εάν η θέση του Συμβουλίου 

απορριφθεί, ο Πρόεδρος ανακοινώνει στο 

Κοινοβούλιο ότι η νομοθετική διαδικασία 

έχει περατωθεί. 

 

Αιτιολόγηση 

Αυτό το άρθρο διαγράφεται, καθώς η περίπτωση της απόρριψης θα καλύπτεται από το νέο 

σχέδιο άρθρου 67α. 

 

Τροπολογία  76 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 69 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 69 Άρθρο 69 

Τροπολογίες στην θέση του Συμβουλίου Παραδεκτό των τροπολογιών στην θέση 
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του Συμβουλίου 

1. Η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή, 

μία πολιτική ομάδα ή σαράντα 

τουλάχιστον βουλευτές μπορούν να 

καταθέσουν τροπολογίες επί της θέσης του 

Συμβουλίου, οι οποίες εξετάζονται στις 

συνεδριάσεις της Ολομέλειας. 

1. Η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή, 

μία πολιτική ομάδα ή σαράντα 

τουλάχιστον βουλευτές μπορούν να 

καταθέσουν τροπολογίες επί της θέσης του 

Συμβουλίου, οι οποίες εξετάζονται στις 

συνεδριάσεις της Ολομέλειας. 

2. Οι τροπολογίες στην θέση του 

Συμβουλίου θεωρούνται παραδεκτές μόνον 

εφόσον είναι σύμφωνες προς τα άρθρα 169 

και 170 και αποσκοπούν 

2. Οι τροπολογίες στην θέση του 

Συμβουλίου θεωρούνται παραδεκτές μόνον 

εφόσον είναι σύμφωνες προς τα άρθρα 169 

και 170 και αποσκοπούν 

α) στη συνολική ή μερική 

αποκατάσταση της θέσης που ενέκρινε το 

Κοινοβούλιο κατά την πρώτη ανάγνωση ή 

α) στη συνολική ή μερική 

αποκατάσταση της θέσης που ενέκρινε το 

Κοινοβούλιο κατά την πρώτη ανάγνωση ή 

β) στην επίτευξη συμβιβασμού μεταξύ 

Συμβουλίου και Κοινοβουλίου ή 

β) στην επίτευξη συμβιβασμού μεταξύ 

Συμβουλίου και Κοινοβουλίου ή 

γ) στην τροποποίηση τμήματος του 

κειμένου της θέσης του Συμβουλίου που 

δεν υπήρχε ή υπήρχε με διαφορετικό 

περιεχόμενο στην πρόταση η οποία είχε 

υποβληθεί σε πρώτη ανάγνωση, χωρίς να 

συνιστούν ουσιώδη τροποποίηση υπό την 

έννοια του άρθρου 63 ή 

γ) στην τροποποίηση τμήματος του 

κειμένου της θέσης του Συμβουλίου που 

δεν υπήρχε ή υπήρχε με διαφορετικό 

περιεχόμενο στην πρόταση η οποία είχε 

υποβληθεί σε πρώτη ανάγνωση· ή 

δ) στο να λάβουν υπόψη γεγονός ή 

νέα νομική κατάσταση που δημιουργήθηκε 

μετά την πρώτη ανάγνωση. 

δ) στο να λάβουν υπόψη νέο γεγονός 

ή νομική κατάσταση που δημιουργήθηκε 

μετά την έγκριση της θέσης του 

Κοινοβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση. 

Η απόφαση του Προέδρου περί του 

παραδεκτού τροπολογίας δεν μπορεί να 

αμφισβητηθεί. 

Η απόφαση του Προέδρου περί του 

παραδεκτού τροπολογίας δεν μπορεί να 

αμφισβητηθεί. 

3. Εάν μετά την πρώτη ανάγνωση 

έχουν πραγματοποιηθεί εκλογές χωρίς, 

ωστόσο, να εφαρμοσθεί το άρθρο 63, ο 

Πρόεδρος μπορεί να αποφασίσει την 

αναστολή των περιορισμών του 

παραδεκτού που προβλέπονται με την 

παράγραφο 2. 

3. Εάν μετά την πρώτη ανάγνωση 

έχουν πραγματοποιηθεί εκλογές χωρίς, 

ωστόσο, να εφαρμοσθεί το άρθρο 63, ο 

Πρόεδρος μπορεί να αποφασίσει την 

αναστολή των περιορισμών του 

παραδεκτού που προβλέπονται με την 

παράγραφο 2. 

4. Τροπολογία εγκρίνεται μόνο 

εφόσον συγκεντρώσει την πλειοψηφία 

των βουλευτών που απαρτίζουν το 

Κοινοβούλιο. 

 

5. Πριν από την ψηφοφορία επί των 

τροπολογιών, ο Πρόεδρος μπορεί να 

ζητήσει από την Επιτροπή να δηλώσει τη 
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θέση της και από το Συμβούλιο να 

σχολιάσει. 

Αιτιολόγηση 

Οι αλλαγές στην παράγραφο 2 εδάφιο 1 σημείο γ προτείνονται επειδή το απόσπασμα «χωρίς να 

συνιστούν ουσιώδη τροποποίηση υπό την έννοια του άρθρου 63» μπορεί να ερμηνευθεί ως 

επιπλέον όρος για το παραδεκτό. 

Οι παράγραφοι 4 και 5 απαλείφονται, διότι θα καλύπτονται από το άρθρο 67α παράγραφος 3. 

 

Τροπολογία  77 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Τίτλος II – κεφάλαιο 5 – τίτλος 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΤΜΗΜΑ 4 

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ 

ΑΝΑΓΝΩΣΗ 

 

Τροπολογία  78 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Τίτλος II – κεφάλαιο 5 – επιμέρους τίτλος 1 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Συνδιαλλαγή διαγράφεται 

 

Τροπολογία  79 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 69 β (νέο) 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 Άρθρο 69β (νέο) 

 Παράταση των προθεσμιών 

 1. Ο Πρόεδρος, μετά από αίτηση της 

αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου στην 

επιτροπή συνδιαλλαγής, παρατείνει τις 

προθεσμίες για την τρίτη ανάγνωση, 

σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 
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14 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 2. Ο Πρόεδρος ανακοινώνει στο 

Κοινοβούλιο κάθε παράταση των 

προθεσμιών σύμφωνα με το άρθρο 294 

παράγραφος 14 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

κατόπιν πρωτοβουλίας του Κοινοβουλίου 

ή του Συμβουλίου. 

 

Τροπολογία  80 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 71 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 71 Άρθρο 71 

Αντιπροσωπεία στην επιτροπή 

συνδιαλλαγής 

Αντιπροσωπεία στην επιτροπή 

συνδιαλλαγής 

1. Η αντιπροσωπεία του 

Κοινοβουλίου στην επιτροπή 

συνδιαλλαγής αποτελείται από αριθμό 

μελών ίσο με τον αριθμό των μελών της 

αντιπροσωπείας του Συμβουλίου. 

1. Η αντιπροσωπεία του 

Κοινοβουλίου στην επιτροπή 

συνδιαλλαγής αποτελείται από αριθμό 

μελών ίσο με τον αριθμό των μελών της 

αντιπροσωπείας του Συμβουλίου. 

2. Η πολιτική σύνθεση της 

αντιπροσωπείας αντικατοπτρίζει τη 

σύνθεση του Κοινοβουλίου ως προς τις 

πολιτικές ομάδες. Η Διάσκεψη των 

Προέδρων ορίζει τον ακριβή αριθμό των 

μελών από κάθε πολιτική ομάδα που την 

απαρτίζουν. 

2. Η πολιτική σύνθεση της 

αντιπροσωπείας αντικατοπτρίζει τη 

σύνθεση του Κοινοβουλίου ως προς τις 

πολιτικές ομάδες. Η Διάσκεψη των 

Προέδρων ορίζει τον ακριβή αριθμό των 

μελών από κάθε πολιτική ομάδα που την 

απαρτίζουν. 

3. Τα μέλη της αντιπροσωπείας 

ορίζονται από τις πολιτικές ομάδες για 

κάθε συγκεκριμένη περίπτωση 

συνδιαλλαγής, κατά προτίμηση μεταξύ των 

μελών των ενδιαφερομένων επιτροπών, 

εξαιρέσει τριών μελών, τα οποία ορίζονται 

ως μόνιμα μέλη διαδοχικών 

αντιπροσωπειών για χρονικό διάστημα 12 

μηνών. Τα τρία μόνιμα μέλη ορίζονται από 

τις πολιτικές ομάδες μεταξύ των 

αντιπροέδρων και εκπροσωπούν 

τουλάχιστον δύο διαφορετικές πολιτικές 

ομάδες. Ο πρόεδρος και ο εισηγητής της 

αρμόδιας επιτροπής είναι σε κάθε 

3. Τα μέλη της αντιπροσωπείας 

ορίζονται από τις πολιτικές ομάδες για 

κάθε συγκεκριμένη περίπτωση 

συνδιαλλαγής, κατά προτίμηση μεταξύ των 

μελών της ενδιαφερόμενης επιτροπής, 

εξαιρέσει τριών μελών, τα οποία ορίζονται 

ως μόνιμα μέλη διαδοχικών 

αντιπροσωπειών για χρονικό διάστημα 12 

μηνών. Τα τρία μόνιμα μέλη ορίζονται από 

τις πολιτικές ομάδες μεταξύ των 

αντιπροέδρων και εκπροσωπούν 

τουλάχιστον δύο διαφορετικές πολιτικές 

ομάδες. Ο πρόεδρος και ο εισηγητής της 

αρμόδιας επιτροπής κατά τη δεύτερη 
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περίπτωση μέλη της αντιπροσωπείας. ανάγνωση καθώς και ο εισηγητής κάθε 

συνδεδεμένης επιτροπής είναι σε κάθε 

περίπτωση μέλη της αντιπροσωπείας. 

4. Οι εκπροσωπούμενες στην 

αντιπροσωπεία πολιτικές ομάδες ορίζουν 

αναπληρωτές. 

4. Οι εκπροσωπούμενες στην 

αντιπροσωπεία πολιτικές ομάδες ορίζουν 

αναπληρωτές. 

5. Μη εκπροσωπούμενες στην 

αντιπροσωπεία πολιτικές ομάδες και μη 

εγγεγραμμένοι βουλευτές μπορούν να 

αποστέλλουν έναν εκπρόσωπο η κάθε μια 

στις εσωτερικές προπαρασκευαστικές 

συνεδριάσεις της αντιπροσωπείας. 

5. Μη εκπροσωπούμενες στην 

αντιπροσωπεία πολιτικές ομάδες μπορούν 

να αποστέλλουν έναν εκπρόσωπο η κάθε 

μια στις εσωτερικές προπαρασκευαστικές 

συνεδριάσεις της αντιπροσωπείας. Αν η 

αντιπροσωπεία δεν περιλαμβάνει κανένα 

μη εγγεγραμμένο βουλευτή, ένας μη 

εγγεγραμμένος βουλευτής μπορεί να 

παρίσταται σε οποιαδήποτε εσωτερική 

προπαρασκευαστική συνεδρίαση της 

αντιπροσωπείας.  

6. Επικεφαλής της αντιπροσωπείας 

είναι ο Πρόεδρος ή ένα από τα τρία μόνιμα 

μέλη. 

6. Επικεφαλής της αντιπροσωπείας 

είναι ο Πρόεδρος ή ένα από τα τρία μόνιμα 

μέλη. 

7. Η αντιπροσωπεία αποφασίζει με 

την πλειοψηφία των μελών της. Οι 

διαβουλεύσεις της δεν είναι δημόσιες. 

7. Η αντιπροσωπεία αποφασίζει με 

την πλειοψηφία των μελών της. Οι 

διαβουλεύσεις της δεν είναι δημόσιες. 

Η Διάσκεψη των Προέδρων καθορίζει 

συμπληρωματικές οδηγίες διαδικασίας για 

τις εργασίες της αντιπροσωπείας στην 

επιτροπή συνδιαλλαγής. 

Η Διάσκεψη των Προέδρων καθορίζει 

συμπληρωματικές οδηγίες διαδικασίας για 

τις εργασίες της αντιπροσωπείας στην 

επιτροπή συνδιαλλαγής. 

8. Η αντιπροσωπεία ανακοινώνει 

εγκαίρως στο Κοινοβούλιο τα 

αποτελέσματα της συνδιαλλαγής. 

8. Η αντιπροσωπεία ανακοινώνει 

εγκαίρως στο Κοινοβούλιο τα 

αποτελέσματα της συνδιαλλαγής. 

Αιτιολόγηση 

Ως προς τις αλλαγές στην παράγραφο 3, η προσθήκη του «εισηγητή κάθε συνδεδεμένης 

επιτροπής» απηχεί την τελευταία περίπτωση του άρθρου 54. 

Η παράγραφος 5 αναδιατυπώνεται, για να καταστεί σαφές ότι όλοι οι μη εγγεγραμμένοι 

βουλευτές εκπροσωπούνται συλλογικά από ένα και μόνο πρόσωπο. 

 

Τροπολογία  81 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

 Τίτλος II – κεφάλαιο 5 – επιμέρους τίτλος 2 
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Στάδιο της εξέτασης στην Ολομέλεια διαγράφεται 

 

Τροπολογία  82 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 72 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 72 Άρθρο 72 

Κοινό σχέδιο Κοινό σχέδιο 

1. Εάν η επιτροπή συνδιαλλαγής 

συμφωνήσει επί ενός κοινού σχεδίου, το 

θέμα εγγράφεται στην ημερήσια διάταξη 

συνόδου Ολομέλειας που προβλέπεται να 

διεξαχθεί εντός έξι εβδομάδων ή, εάν δοθεί 

παράταση, εντός οκτώ εβδομάδων από την 

ημέρα που η επιτροπή συνδιαλλαγής 

έδωσε την έγκρισή της. 

1. Εάν η επιτροπή συνδιαλλαγής 

συμφωνήσει επί ενός κοινού σχεδίου, το 

θέμα εγγράφεται στην ημερήσια διάταξη 

συνόδου Ολομέλειας που προβλέπεται να 

διεξαχθεί εντός έξι εβδομάδων ή, εάν δοθεί 

παράταση, εντός οκτώ εβδομάδων από την 

ημέρα που η επιτροπή συνδιαλλαγής 

έδωσε την έγκρισή της. 

2. Ο πρόεδρος της αντιπροσωπείας ή 

άλλο ορισθέν μέλος της αντιπροσωπείας 

στην επιτροπή συνδιαλλαγής προβαίνει σε 

δήλωση επί του κοινού σχεδίου, το οποίο 

συνοδεύεται από έκθεση. 

2. Ο πρόεδρος της αντιπροσωπείας ή 

άλλο ορισθέν μέλος της αντιπροσωπείας 

στην επιτροπή συνδιαλλαγής προβαίνει σε 

δήλωση επί του κοινού σχεδίου, το οποίο 

συνοδεύεται από έκθεση. 

3. Δεν επιτρέπεται η κατάθεση 

τροπολογιών στο κοινό σχέδιο. 

3. Δεν επιτρέπεται η κατάθεση 

τροπολογιών στο κοινό σχέδιο. 

4. Το κοινό σχέδιο στο σύνολό του 

αποτελεί αντικείμενο μίας και μοναδικής 

ψηφοφορίας. Προς έγκριση του κοινού 

σχεδίου απαιτείται η πλειοψηφία των 

ψηφισάντων. 

4. Το κοινό σχέδιο στο σύνολό του 

αποτελεί αντικείμενο μίας και μοναδικής 

ψηφοφορίας. Προς έγκριση του κοινού 

σχεδίου απαιτείται η πλειοψηφία των 

ψηφισάντων. 

5. Εφόσον δεν επιτυγχάνεται 

συμφωνία επί ενός κοινού σχεδίου στο 

πλαίσιο της επιτροπής συνδιαλλαγής, ο 

πρόεδρος ή άλλο ορισθέν μέλος της 

αντιπροσωπείας στην επιτροπή 

συνδιαλλαγής προβαίνει σε δήλωση. Μετά 

τη δήλωση αυτή πραγματοποιείται 

συζήτηση. 

5. Εφόσον δεν επιτυγχάνεται 

συμφωνία επί ενός κοινού σχεδίου στο 

πλαίσιο της επιτροπής συνδιαλλαγής, ο 

πρόεδρος ή άλλο ορισθέν μέλος της 

αντιπροσωπείας στην επιτροπή 

συνδιαλλαγής προβαίνει σε δήλωση. Μετά 

τη δήλωση αυτή πραγματοποιείται 

συζήτηση. 

 5α. Στη διάρκεια της διαδικασίας 

συνδιαλλαγής μεταξύ Κοινοβουλίου και 

Συμβουλίου μετά τη δεύτερη ανάγνωση, 
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δεν μπορεί να γίνει αναπομπή σε 

επιτροπή. 

 5β. Τα άρθρα 49, 50 και 53 δεν 

εφαρμόζονται κατά την τρίτη ανάγνωση. 

Αιτιολόγηση 

Η παράγραφος 5α (νέα) επανεισάγεται εδώ προερχόμενη από το άρθρο 47 παράγραφος 3, η δε 

παράγραφος 5β προερχόμενη από το άρθρο 47 παράγραφος 4. 

 

Τροπολογία  83 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Τίτλος II – κεφάλαιο 6 – τίτλος 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΤΜΗΜΑ 5 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Αιτιολόγηση 

Μεταφέρεται κάτω, πριν από το άρθρο 78. 

 

Τροπολογία  84 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Τίτλος II – κεφάλαιο 3 – τμήμα 3 (νέο) 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 ΤΜΗΜΑ 3 

 ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΗΘΟΥΣ 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

 (Το τμήμα 3 ενσωματώνεται εδώ πριν από 

το τμήμα 4 σχετικά με τη συνδιαλλαγή και 

την τρίτη ανάγνωση και περιέχει το άρθρο 

73, όπως τροποποιήθηκε, και τα άρθρα 73α 

έως 73δ). 
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Τροπολογία  85 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 73 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 73 Άρθρο 73 

Διοργανικές διαπραγματεύσεις στο 

πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας 

Γενικές διατάξεις 

1. Οι διαπραγματεύσεις με τα άλλα 

όργανα, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας 

κατά τη διάρκεια νομοθετικής διαδικασίας, 

διεξάγονται λαμβανομένου υπόψη του 

κώδικα συμπεριφοράς που καθορίζεται 

από τη Διάσκεψη των Προέδρων10. 

Οι διαπραγματεύσεις με τα άλλα όργανα, 

με στόχο την επίτευξη συμφωνίας κατά τη 

διάρκεια νομοθετικής διαδικασίας, 

μπορούν να ξεκινήσουν μόνο μετά από 

απόφαση η οποία λαμβάνεται σύμφωνα 

με τα άρθρα 73α έως 73γ ή μετά από 

αναπομπή εκ μέρους του Κοινοβουλίου 

για διοργανικές διαπραγματεύσεις. Οι 

διαπραγματεύσεις αυτές διεξάγονται 

λαμβανομένου υπόψη του κώδικα 

συμπεριφοράς που καθορίζεται από τη 

Διάσκεψη των Προέδρων10. 

2. Αυτές οι διαπραγματεύσεις δεν 

αρχίζουν προτού η αρμόδια επί της 

ουσίας επιτροπή λάβει απόφαση, κατά 

περίπτωση για κάθε σχετική νομοθετική 

διαδικασία και με την πλειοψηφία των 

μελών της, για την έναρξη 

διαπραγματεύσεων. Η απόφαση αυτή 

καθορίζει την εντολή και τη σύνθεση της 

διαπραγματευτικής ομάδας. Οι εν λόγω 

αποφάσεις κοινοποιούνται στον Πρόεδρο, 

ο οποίος ενημερώνει τακτικά τη 

Διάσκεψη των Προέδρων. 

 

Η εντολή συνίσταται από έκθεση που 

εγκρίνεται από την επιτροπή και 

κατατίθεται στο Κοινοβούλιο προς 

εξέταση. Κατ’ εξαίρεση, όταν η αρμόδια 

επί της ουσίας επιτροπή θεωρεί δεόντως 

δικαιολογημένη την έναρξη 

διαπραγματεύσεων πριν από την έγκριση 

έκθεσης στην επιτροπή, η εντολή δύναται 

να συνίσταται σε μια σειρά τροπολογιών 

ή σε μια σειρά σαφώς καθορισμένων 

στόχων, προτεραιοτήτων ή 

κατευθυντηρίων γραμμών. 
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3. Της διαπραγματευτικής ομάδας 

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. 

 

4. Κάθε έγγραφο που προορίζεται να 

συζητηθεί στο πλαίσιο συνεδρίασης με το 

Συμβούλιο και την Επιτροπή («τριμερής 

διάλογος») περιέχει τις αντίστοιχες θέσεις 

των ενεχομένων θεσμικών οργάνων και 

πιθανές συμβιβαστικές λύσεις και 

διανέμεται στη διαπραγματευτική ομάδα 

τουλάχιστον 48 ώρες, ή σε επείγουσες 

περιπτώσεις τουλάχιστον 24 ώρες, πριν 

από κάθε τριμερή διάλογο. 

 

Μετά από κάθε τριμερή διάλογο, η 

διαπραγματευτική ομάδα υποβάλλει 

αναφορά στην επόμενη συνεδρίαση της 

αρμόδιας επιτροπής. Τα έγγραφα που 

αντικατοπτρίζουν την έκβαση του πιο 

πρόσφατου τριμερούς διαλόγου τίθενται 

στη διάθεση της επιτροπής. 

 

Όταν είναι ανέφικτη η έγκαιρη σύγκληση 

συνεδρίασης της επιτροπής, η 

διαπραγματευτική ομάδα ενημερώνει τον 

πρόεδρο, τους σκιώδεις εισηγητές και 

τους συντονιστές της επιτροπής, κατά 

περίπτωση. 

 

Η αρμόδια επιτροπή μπορεί να ανανεώνει 

την εντολή υπό το φως της προόδου των 

διαπραγματεύσεων. 

 

5. Εάν οι διαπραγματεύσεις 

καταλήξουν σε συμβιβασμό, η αρμόδια 

επιτροπή ενημερώνεται χωρίς 

καθυστέρηση. Το συμφωνηθέν κείμενο 

υποβάλλεται στην αρμόδια επιτροπή προς 

εξέταση. Εφόσον εγκριθεί με ψηφοφορία 

στην επιτροπή, το συμφωνηθέν κείμενο 

κατατίθεται προς εξέταση στο 

Κοινοβούλιο υπό την ενδεδειγμένη μορφή, 

συμπεριλαμβανομένων συμβιβαστικών 

τροπολογιών. Δύναται να υποβληθεί ως 

ενοποιημένο κείμενο, υπό τον όρο ότι 

επισημαίνει σαφώς τις τροποποιήσεις 

στην υπό εξέταση πρόταση νομοθετικής 
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πράξης. 

6. Στις περιπτώσεις όπου η 

διαδικασία περιλαμβάνει διαδικασία με 

συνδεδεμένες επιτροπές ή με κοινές 

συνεδριάσεις επιτροπών, τα άρθρα 54 και 

55 εφαρμόζονται επί της απόφασης 

σχετικά με την έναρξη 

διαπραγματεύσεων και τη διεξαγωγή των 

εν λόγω διαπραγματεύσεων. 

 

Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των 

ενδιαφερομένων επιτροπών, οι 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 σε 

εκείνα τα άρθρα του Κανονισμού. 

 

__________________ __________________ 

10 Βλέπε παράρτημα XX. 10 Κώδικας συμπεριφοράς του ΕΚ για τη 

διαπραγμάτευση φακέλων στο πλαίσιο 

της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας 

 

Τροπολογία  86 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 73 α (νέο) 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 Άρθρο 73α 

 Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη 

ανάγνωση του Κοινοβουλίου 

 1.  Όταν επιτροπή έχει εγκρίνει 

νομοθετική έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 

49, μπορεί να αποφασίσει με πλειοψηφία 

των μελών της να ξεκινήσει 

διαπραγματεύσεις με βάση την εν λόγω 

έκθεση. 

 2.  Οι αποφάσεις για την έναρξη 

διαπραγματεύσεων ανακοινώνονται κατά 

την έναρξη της περιόδου συνόδου που 

ακολουθεί την έγκρισή τους στην 

επιτροπή. Με το τέλος της ημέρας που 

ακολουθεί την ανακοίνωση στο 

Κοινοβούλιο, πολιτικές ομάδες ή 
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μεμονωμένοι βουλευτές που αποτελούν 

συνολικά το ένα δέκατο των βουλευτών 

του Κοινοβουλίου μπορεί να ζητήσουν 

γραπτώς να τεθεί σε ψηφοφορία απόφαση 

της επιτροπής για την έναρξη 

διαπραγματεύσεων. Το Κοινοβούλιο 

ψηφίζει επ’ αυτών των αιτημάτων κατά 

την ίδια περίοδο συνόδου. 

 Αν δεν έχει παραληφθεί τέτοιο αίτημα 

μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας του 

πρώτου εδαφίου, ο Πρόεδρος ενημερώνει 

σχετικά το Σώμα. Αν διατυπωθεί τέτοιο 

αίτημα, ο Πρόεδρος μπορεί να δώσει τον 

λόγο σε έναν ομιλητή υπέρ και σε έναν 

ομιλητή κατά του αιτήματος, αμέσως 

πριν από την ψηφοφορία. Κάθε ομιλητής 

μπορεί να προβεί σε δήλωση που δεν 

διαρκεί πάνω από δύο λεπτά. 

 3.  Αν το Κοινοβούλιο απορρίψει την 

απόφαση της επιτροπής για την έναρξη 

διαπραγματεύσεων, το σχέδιο 

νομοθετικής πράξης και η έκθεση της 

αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής 

εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της 

επόμενης περιόδου συνόδου και ο 

Πρόεδρος ορίζει προθεσμία για 

τροπολογίες. Εφαρμόζεται το άρθρο 59 

παράγραφος 1β. 

 4. Οι διαπραγματεύσεις μπορεί να 

ξεκινήσουν ανά πάσα στιγμή αφού 

εκπνεύσει η προθεσμία που ορίζεται στο 

πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 χωρίς 

να έχει διατυπωθεί αίτημα για ψηφοφορία 

στο Κοινοβούλιο σχετικά με την απόφαση 

για έναρξη διαπραγματεύσεων. Αν 

διατυπωθεί τέτοιο αίτημα, οι 

διαπραγματεύσεις μπορεί να ξεκινήσουν 

ανά πάσα στιγμή μετά που η απόφαση 

της επιτροπής να ξεκινήσουν 

διαπραγματεύσεις εγκριθεί στο 

Κοινοβούλιο. 

Αιτιολόγηση 

Η διόρθωση αφορά τη διαγραφή της τελευταίας φράσης της παραγράφου 4 της τροπολογίας 

263, δεδομένου ότι η πλειοψηφία στην οποία αυτή αναφέρεται είναι η συνήθης και δεν 

απαιτείται ιδιαίτερη αναφορά. Διορθώνεται επίσης στην παράγραφο 4 η φράση «ψηφοφορία 
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στην Ολομέλεια» σε «ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο». 

 

Τροπολογία  87 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 73 β (νέο) 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 Άρθρο 73β 

 Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη 

ανάγνωση του Συμβουλίου 

 Τυχόν έγκριση της θέσης του 

Κοινοβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση 

συνιστά την εντολή για οποιεσδήποτε 

διαπραγματεύσεις με άλλα όργανα. 

Κατόπιν τούτου η αρμόδια επί της ουσίας 

επιτροπή μπορεί να αποφασίσει με 

πλειοψηφία των μελών της να ξεκινήσει 

διαπραγματεύσεις ανά πάσα στιγμή. Οι 

αποφάσεις αυτές ανακοινώνονται στο 

Κοινοβούλιο κατά την περίοδο συνόδου 

που ακολουθεί την ψηφοφορία στην 

επιτροπή και η αναφορά τους 

συμπεριλαμβάνεται στα πρακτικά. 

 

Τροπολογία  88 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 73 γ (νέο) 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 Άρθρο 73γ 

 Διαπραγματεύσεις πριν από τη δεύτερη 

ανάγνωση του Κοινοβουλίου 

 Όταν αναπέμπεται η θέση του 

Συμβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση 

στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή, η 

θέση του Κοινοβουλίου κατά την πρώτη 

ανάγνωση, σύμφωνα με το άρθρο 69, 

συνιστά την εντολή για οποιεσδήποτε 

διαπραγματεύσεις με άλλα θεσμικά 

όργανα. Η αρμόδια επί της ουσίας 

επιτροπή μπορεί να ξεκινήσει 
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διαπραγματεύσεις ανά πάσα στιγμή. 

 Όταν η θέση του Συμβουλίου 

περιλαμβάνει στοιχεία που δεν 

καλύπτονται από το σχέδιο νομοθετικής 

πράξης ή από τη θέση του Κοινοβουλίου 

κατά την πρώτη ανάγνωση, η επιτροπή 

μπορεί να εγκρίνει κατευθυντήριες 

γραμμές, μεταξύ άλλων υπό μορφή 

τροπολογιών στη θέση του Συμβουλίου, 

για τη διαπραγματευτική ομάδα. 

 

Τροπολογία  89 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 73 δ (νέο) 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 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 
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εισηγητής, εκ μέρους της 

διαπραγματευτικής ομάδας, υποβάλλουν 

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 πιο 

πρόσφατου 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. 

 

Τροπολογία  90 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 74 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 74 διαγράφεται 

Έγκριση απόφασης για την έναρξη 

διοργανικών διαπραγματεύσεων πριν από 

την έγκριση έκθεσης σε επιτροπή 

 

1. Κάθε απόφαση επιτροπής για την 

έναρξη διαπραγματεύσεων πριν από την 

έγκριση έκθεσης στην επιτροπή 
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μεταφράζεται σε όλες τις επίσημες 

γλώσσες, διανέμεται σε όλους τους 

βουλευτές του Κοινοβουλίου και 

υποβάλλεται στη Διάσκεψη των 

Προέδρων. 

Κατόπιν αιτήσεως πολιτικής ομάδας, η 

Διάσκεψη των Προέδρων μπορεί να 

αποφασίσει να περιλάβει το θέμα, προς 

εξέταση με συζήτηση και ψηφοφορία, 

στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης της 

περιόδου συνόδου που έπεται της 

διανομής, οπότε ο Πρόεδρος ορίζει 

προθεσμία για την κατάθεση 

τροπολογιών. 

 

Σε περίπτωση που η Διάσκεψη των 

Προέδρων δεν αποφασίσει να περιλάβει 

το θέμα στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης 

της εν λόγω περιόδου συνόδου, η 

απόφαση για την έναρξη 

διαπραγματεύσεων ανακοινώνεται από 

τον Πρόεδρο κατά την έναρξη αυτής της 

περιόδου συνόδου. 

 

2. Το θέμα περιλαμβάνεται στο 

σχέδιο ημερήσιας διάταξης της περιόδου 

συνόδου που έπεται της ανακοίνωσης 

προς εξέταση με συζήτηση και 

ψηφοφορία, και ο Πρόεδρος ορίζει 

προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών 

εφόσον αυτό ζητηθεί από μία πολιτική 

ομάδα ή 40 τουλάχιστον βουλευτές εντός 

48 ωρών από την ανακοίνωση. 

 

Διαφορετικά, η απόφαση για την έναρξη 

των διαπραγματεύσεων θεωρείται 

εγκριθείσα. 

 

 

Τροπολογία  91 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 75 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 75 Άρθρο 63α 

Συμφωνία κατά την πρώτη ανάγνωση Συμφωνία κατά την πρώτη ανάγνωση 

Όταν, σύμφωνα με το άρθρο 294 Όταν, σύμφωνα με το άρθρο 294 
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παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 

Συμβούλιο ενημερώνει το Κοινοβούλιο ότι 

εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, ο 

Πρόεδρος, αφού η θέση λάβει την οριστική 

της διατύπωση κατά το άρθρο 193 του 

Κανονισμού, ανακοινώνει στο 

Κοινοβούλιο ότι η πρόταση έχει οριστικά 

εγκριθεί κατά την διατύπωση που 

ανταποκρίνεται στη θέση του 

Κοινοβουλίου. 

παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 

Συμβούλιο ενημερώνει το Κοινοβούλιο ότι 

εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, ο 

Πρόεδρος, αφού η θέση λάβει την οριστική 

της διατύπωση κατά το άρθρο 193 του 

Κανονισμού, ανακοινώνει στο 

Κοινοβούλιο ότι η νομοθετική πράξη έχει 

οριστικά εγκριθεί κατά την διατύπωση που 

ανταποκρίνεται στη θέση του 

Κοινοβουλίου. 

 (Το παρόν άρθρο μεταφέρεται στο τέλος 

του τομέα 1 σχετικά με την πρώτη 

ανάγνωση) 

Αιτιολόγηση 

Μεταφέρεται στο τέλος του τομέα 1 παραπάνω σχετικά με την πρώτη ανάγνωση 

 

Τροπολογία  92 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 76 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 76 Άρθρο 69α 

Συμφωνία κατά τη δεύτερη ανάγνωση Συμφωνία κατά τη δεύτερη ανάγνωση 

Εφόσον δεν γίνει δεκτή πρόταση για 

απόρριψη της θέσης του Συμβουλίου και 

δεν εγκριθούν τροπολογίες στην εν λόγω 

θέση, σύμφωνα με τα άρθρα 68 και 69, 

εντός των προθεσμιών για την υποβολή και 

ψήφιση τροπολογιών ή προτάσεων 

απόρριψης, ο Πρόεδρος ανακοινώνει στην 

Ολομέλεια ότι η προτεινόμενη πράξη έχει 

οριστικά εγκριθεί. Ο Πρόεδρος, από 

κοινού με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, 

υπογράφει την πρόταση και μεριμνά για 

τη δημοσίευσή της στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

σύμφωνα με το άρθρο 78. 

Εφόσον δεν γίνει δεκτή πρόταση για 

απόρριψη της θέσης του Συμβουλίου και 

δεν κατατεθούν τροπολογίες στην εν λόγω 

θέση, σύμφωνα με τα άρθρα 67α και 69, 

εντός των προθεσμιών για την υποβολή και 

ψήφιση τροπολογιών ή προτάσεων 

απόρριψης, ο Πρόεδρος ανακοινώνει στην 

Ολομέλεια ότι η προτεινόμενη πράξη έχει 

οριστικά εγκριθεί. 

 (Το παρόν άρθρο μεταφέρεται στο τέλος 

του τομέα 2 σχετικά με την δεύτερη 

ανάγνωση) 
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Αιτιολόγηση 

Το περιεχόμενο της τελευταίας πρότασης μεταφέρεται στο άρθρο 78. 

 

Τροπολογία  93 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 77 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 77 διαγράφεται 

Απαιτήσεις για τη σύνταξη νομοθετικών 

πράξεων 

 

1. Στις πράξεις που εκδίδονται από 

κοινού από το Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο με τη συνήθη νομοθετική 

διαδικασία αναγράφεται το είδος της 

αντίστοιχης πράξης, ακολουθούμενο από 

τον αύξοντα αριθμό, την ημερομηνία 

έγκρισής της και μνεία του αντικειμένου 

της. 

 

2. Οι πράξεις που εκδίδονται από 

κοινού από το Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο περιλαμβάνουν τη φράση: 

 

a) «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης»· 

 

β) μνεία των διατάξεων δυνάμει των 

οποίων εκδίδεται η πράξη, κατόπιν των 

λέξεων «έχοντας υπόψη»· 

 

γ) μνεία των υποβληθεισών προτάσεων, 

των γνωμών που έχουν συλλεγεί και των 

διαβουλεύσεων που πραγματοποιήθηκαν· 

 

δ) το σκεπτικό της πράξης, που αρχίζει 

με τη λέξη «εκτιμώντας»· 

 

ε) τις φράσεις «εξέδωσαν τον παρόντα 

κανονισμό», «εξέδωσαν την παρούσα 

οδηγία» ή «εξέδωσαν την παρούσα 

απόφαση», των οποίων έπεται το κυρίως 

σώμα της πράξης. 

 

3. Οι πράξεις διαιρούνται σε άρθρα 

τα οποία, ενδεχομένως, συνενώνονται σε 

κεφάλαια και τμήματα. 

 

4. Το τελευταίο άρθρο της πράξης  
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ορίζει την ημερομηνία έναρξης ισχύος 

στην περίπτωση κατά την οποία είναι 

προγενέστερη ή μεταγενέστερη της 

εικοστής ημέρας από τη δημοσίευση. 

5. Έπονται του τελευταίου άρθρου 

της πράξης: 

 

– η δέουσα διατύπωση, σύμφωνα με τις 

σχετικές διατάξεις των Συνθηκών, όσον 

αφορά τη θέση σε ισχύ της πράξης αυτής· 

 

– η μνεία του τόπου έκδοσης, 

ακολουθούμενη από την ημερομηνία 

έκδοσης· 

 

– οι λέξεις «Για το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, ο Πρόεδρος», «Για το 

Συμβούλιο, ο Πρόεδρος», 

ακολουθούμενες από τα ονόματα του 

Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του εν ενεργεία Προέδρου του 

Συμβουλίου την στιγμή κατά την οποία 

εγκρίθηκε η πράξη. 

 

Αιτιολόγηση 

Το παρόν άρθρο διαγράφεται εδώ και μετατρέπεται σε παράρτημα του Κανονισμού.Ο 

Κανονισμός του Συμβουλίου περιέχει παρεμφερείς διατάξεις στο παράρτημα και όχι στο ίδιο το 

σώμα του κειμένου.Το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή έχουν συμφωνήσει σε 

διοικητικό επίπεδο λεπτομερείς κανόνες για τη σύνταξη νομοθετικών πράξεων (ιδίως στον 

κοινό πρακτικό οδηγό για τα πρόσωπα που συμβάλλουν στη σύνταξη των νομοθετικών 

κειμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης). 

 

Τροπολογία  94 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 78 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 78 Άρθρο 78 

Υπογραφή εγκριθεισών πράξεων Υπογραφή και δημοσίευση εγκριθεισών 

πράξεων 

Μετά την οριστική διατύπωση του 

κειμένου που εγκρίθηκε σύμφωνα με το 

άρθρο 193 και αφού έχει προηγουμένως 

ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν 

δεόντως ολοκληρωθεί, οι πράξεις που 

Μετά την οριστική διατύπωση του 

κειμένου που εγκρίθηκε σύμφωνα με το 

άρθρο 193 και το παράρτημα XVIα και 

αφού έχει προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες 

οι διαδικασίες έχουν δεόντως 
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εγκρίνονται κατά τη συνήθη νομοθετική 

διαδικασία υπογράφονται από τον 

Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα και 

δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιμελεία των 

Γενικών Γραμματέων του Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου. 

ολοκληρωθεί, οι πράξεις που εγκρίνονται 

κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία 

υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον 

Γενικό Γραμματέα. 

 Στη συνέχεια, οι Γενικοί Γραμματείς του 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

επιμελούνται της δημοσίευσης της 

πράξης στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Αιτιολόγηση 

Στόχος της τροποποίησης είναι να καθοριστεί νομική βάση για το νέο παράρτημα που 

δημιουργείται με το κείμενο του ισχύοντος άρθρου 77. 

 

Τροπολογία  95 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Τίτλος II – κεφάλαιο 4 (νέο)  

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

 (Ενσωματώνεται μετά το άρθρο 78) 

Αιτιολόγηση 

Η διόρθωση αφορά μόνο τον τίτλο του κεφαλαίου 4 προκειμένου να μην δίνεται η εντύπωση ότι 

στο κεφάλαιο αυτό εκτίθενται όλες οι διατάξεις για τη διαδικασία διαβούλευσης. 

 

Τροπολογία  96 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 78 α (νέο) 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 Άρθρο 78α 

 Τροποποιημένη πρόταση για νομικά 

δεσμευτική πράξη 
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 Εάν η Επιτροπή προτίθεται να 

αντικαταστήσει ή να τροποποιήσει την 

πρότασή της για νομικά δεσμευτική 

πράξη, η αρμόδια επιτροπή μπορεί να 

αναβάλει την εξέταση του θέματος έως 

ότου λάβει τη νέα πρόταση ή τις 

τροποποιήσεις της Επιτροπής. 

Αιτιολόγηση 

Η εν λόγω διάταξη αποτελεί επί του παρόντος το άρθρο 57 παράγραφος 1 και στόχος των 

προτεινόμενων αλλαγών είναι να απλοποιηθεί το κείμενο. 

 

Τροπολογία  97 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 78 β (νέο) 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 Άρθρο 78β 

 Θέση της Επιτροπής επί των 

τροπολογιών 

 Πριν η αρμόδια επιτροπή προχωρήσει 

στην τελική ψηφοφορία επί πρότασης 

νομικά δεσμευτικής πράξης, μπορεί να 

ζητήσει από την Επιτροπή να 

γνωστοποιήσει τη θέση της επί όλων των 

τροπολογιών στην εν λόγω πρόταση, τις 

οποίες ενέκρινε η επιτροπή. 

 Εφόσον συντρέχει λόγος, η θέση αυτή 

συμπεριλαμβάνεται στην έκθεση. 

Αιτιολόγηση 

Πρόκειται για το τωρινό άρθρο 58 και στόχος των προτεινόμενων αλλαγών είναι να 

απλοποιηθεί το κείμενο.  

 

Τροπολογία  98 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 78 γ (νέο) 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 Άρθρο 78γ 
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 Ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο 

 Το άρθρο 59 παράγραφοι (-1), (1), (1β) 

και (1γ) εφαρμόζεται κατ’ αναλογίαν. 

 

Τροπολογία  99 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 78 δ (νέο) 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 Άρθρο 78δ 

 Παρακολούθηση της θέσης του 

Κοινοβουλίου 

 1. Κατά την περίοδο που ακολουθεί 

την έγκριση από το Κοινοβούλιο της 

θέσης του επί του σχεδίου νομικά 

δεσμευτικής πράξης, ο πρόεδρος και ο 

εισηγητής της αρμόδιας επιτροπής 

παρακολουθούν την πρόοδο της 

διαδικασίας που οδηγεί στην έγκριση του 

σχεδίου πράξης εκ μέρους του 

Συμβουλίου, μεριμνώντας ιδίως ώστε να 

εξασφαλίζεται η πιστή τήρηση τυχόν 

δεσμεύσεων που ανέλαβαν το Συμβούλιο 

ή η Επιτροπή έναντι του Κοινοβουλίου 

όσον αφορά τη θέση του. Υποβάλλουν δε 

εκθέσεις στην επιτροπή σε τακτική βάση. 

 2. Η αρμόδια επιτροπή μπορεί να 

ζητήσει από την Επιτροπή και το 

Συμβούλιο να εξετάσουν μαζί της το εν 

λόγω ζήτημα. 

 3. Η αρμόδια επιτροπή μπορεί, εάν 

κρίνει ότι είναι απαραίτητο και σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, να 

καταθέσει πρόταση ψηφίσματος με το 

οποίο να συνιστά στο Κοινοβούλιο: 

 – να καλέσει την Επιτροπή να 

αποσύρει την πρότασή της,  

 – να καλέσει την Επιτροπή ή το 

Συμβούλιο να ζητήσουν εκ νέου από το 

Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει, σύμφωνα 

με το άρθρο 63, ή να ζητήσει από την 

Επιτροπή να καταθέσει νέα πρόταση ή 
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 – να αποφασίσει να λάβει 

οποιοδήποτε άλλο μέτρο κρίνει αναγκαίο. 

 Η εν λόγω πρόταση ψηφίσματος 

εγγράφεται στο σχέδιο ημερήσιας 

διάταξης της συνόδου που ακολουθεί την 

έγκρισή της από την επιτροπή. 

Αιτιολόγηση 

Η διάταξη μεταφέρεται εδώ από το τωρινό άρθρο 62. 

 

Τροπολογία  100 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 78 ε (νέο) 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 Άρθρο 78ε 

 Εκ νέου παραπομπή στο Κοινοβούλιο 

 1. Μετά από αίτηση της αρμόδιας 

επιτροπής, ο Πρόεδρος καλεί το 

Συμβούλιο να ζητήσει εκ νέου τη γνώμη 

του Κοινοβουλίου εφόσον συντρέχουν οι 

συνθήκες και όροι του άρθρου 63 

παράγραφος 1, και επίσης εφόσον το 

Συμβούλιο τροποποιεί ή προτίθεται να 

τροποποιήσει ουσιαστικά το σχέδιο 

νομικά δεσμευτικής πράξης επί του 

οποίου το Κοινοβούλιο είχε τοποθετηθεί 

αρχικά, εκτός εάν τούτο αποσκοπεί στην 

ενσωμάτωση των τροπολογιών του 

Κοινοβουλίου. 

 2. Ο Πρόεδρος ζητεί επίσης να 

παραπεμφθεί εκ νέου στο Κοινοβούλιο 

σχέδιο νομικά δεσμευτικής πράξης, βάσει 

του παρόντος άρθρου, εφόσον το 

Κοινοβούλιο λάβει απόφαση σχετικώς, 

μετά από πρόταση μίας πολιτικής ομάδας 

ή σαράντα τουλάχιστον βουλευτών. 

Αιτιολόγηση 

Η παράγραφος 1 μεταφέρεται εδώ από το άρθρο 63 παράγραφος 3, ενώ η παράγραφος 2 από το 

άρθρο 63 παράγραφος 4. 
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Τροπολογία  101 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Τίτλος II – κεφάλαιο 7 – αρίθμηση 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

Αιτιολόγηση 

Το κεφάλαιο 7 γίνεται κεφάλαιο 5. 

 

Τροπολογία  102 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 81 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 81 Άρθρο 81 

Συνθήκες προσχώρησης Συνθήκες προσχώρησης 

1. Κάθε αίτηση ευρωπαϊκού κράτους 

να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

παραπέμπεται προς εξέταση στην αρμόδια 

επιτροπή. 

1. Κάθε αίτηση ευρωπαϊκού κράτους 

να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

παραπέμπεται προς εξέταση στην αρμόδια 

επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 49 της 

Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

2. Το Κοινοβούλιο μπορεί να 

αποφασίσει μετά από πρόταση της 

αρμόδιας επιτροπής, μίας πολιτικής 

ομάδας ή σαράντα τουλάχιστον βουλευτών 

να ζητήσει από την Επιτροπή και το 

Συμβούλιο να συμμετάσχουν σε συζήτηση 

πριν από την έναρξη των 

διαπραγματεύσεων με το αιτούν κράτος. 

2. Το Κοινοβούλιο μπορεί να 

αποφασίσει μετά από πρόταση της 

αρμόδιας επιτροπής, μίας πολιτικής 

ομάδας ή σαράντα τουλάχιστον βουλευτών 

να ζητήσει από την Επιτροπή και το 

Συμβούλιο να συμμετάσχουν σε συζήτηση 

πριν από την έναρξη των 

διαπραγματεύσεων με το αιτούν κράτος. 

3. Καθ’ όλη τη διάρκεια των 

διαπραγματεύσεων, η Επιτροπή και το 

Συμβούλιο παρέχουν τακτικά στην 

αρμόδια επιτροπή πλήρη ενημέρωση 

σχετικά με την πρόοδό τους και, εφόσον 

απαιτείται, σε εμπιστευτική βάση. 

3. Η αρμόδια επιτροπή ζητεί από την 

Επιτροπή και το Συμβούλιο να παρέχουν 

πλήρη και τακτική ενημέρωση σχετικά με 

την πρόοδο των διαπραγματεύσεων και, 

εφόσον απαιτείται, σε εμπιστευτική βάση. 

4. Σε κάθε στάδιο των 

διαπραγματεύσεων, το Κοινοβούλιο 

μπορεί, βάσει έκθεσης της αρμόδιας 

επιτροπής του, να εγκρίνει συστάσεις με το 

4. Σε κάθε στάδιο των 

διαπραγματεύσεων, το Κοινοβούλιο 

μπορεί, βάσει έκθεσης της αρμόδιας 

επιτροπής του, να εγκρίνει συστάσεις με το 
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αίτημα να ληφθούν αυτές υπόψη πριν από 

τη σύναψη της Συνθήκης για την 

προσχώρηση αιτούντος κράτους στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

αίτημα να ληφθούν αυτές υπόψη πριν από 

τη σύναψη της Συνθήκης για την 

προσχώρηση αιτούντος κράτους στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

5. Μετά την ολοκλήρωση των 

διαπραγματεύσεων, πριν όμως από την 

υπογραφή οιασδήποτε συμφωνίας, το 

σχέδιο συμφωνίας υποβάλλεται στο 

Κοινοβούλιο για έγκριση σύμφωνα με το 

άρθρο 99. 

5. Μετά την ολοκλήρωση των 

διαπραγματεύσεων, πριν όμως από την 

υπογραφή οιασδήποτε συμφωνίας, το 

σχέδιο συμφωνίας υποβάλλεται στο 

Κοινοβούλιο για έγκριση σύμφωνα με το 

άρθρο 99. Σύμφωνα με το άρθρο 49 της 

Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για 

την έγκριση του Κοινοβουλίου 

απαιτούνται οι ψήφοι της πλειοψηφίας 

των μελών που το απαρτίζουν. 

Αιτιολόγηση 

Η διατύπωση στην παράγραφο 3 προσαρμόζεται ώστε να αποφεύγεται μονομερής δήλωση στον 

Κανονισμό του ΕΚ σχετικά με το τι πρέπει να πράξουν τα άλλα θεσμικά όργανα. 

 

Τροπολογία  103 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 83 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 83 Άρθρο 83 

Παραβίαση των θεμελιωδών αρχών από 

κράτος μέλος 

Παραβίαση των θεμελιωδών αρχών και 

αξιών από κράτος μέλος 

1. Το Κοινοβούλιο μπορεί, βάσει 

ειδικής έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής 

που καταρτίστηκε σύμφωνα με τα άρθρα 

45 και 52: 

1. Το Κοινοβούλιο μπορεί, βάσει 

ειδικής έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής 

που καταρτίστηκε σύμφωνα με τα άρθρα 

45 και 52: 

α) να ψηφίσει επί αιτιολογημένης 

προτάσεως που καλεί το Συμβούλιο να 

λάβει μέτρα, σύμφωνα με το άρθρο 7 

παράγραφος 1 της Συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, 

α) να ψηφίσει επί αιτιολογημένης 

προτάσεως που καλεί το Συμβούλιο να 

λάβει μέτρα, σύμφωνα με το άρθρο 7 

παράγραφος 1 της Συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, 

β) να ψηφίσει επί προτάσεως που καλεί 

την Επιτροπή ή τα κράτη μέλη να 

υποβάλουν πρόταση, σύμφωνα με το 

άρθρο 7 παράγραφος 2 της Συνθήκης για 

την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

β) να ψηφίσει επί προτάσεως που καλεί 

την Επιτροπή ή τα κράτη μέλη να 

υποβάλουν πρόταση, σύμφωνα με το 

άρθρο 7 παράγραφος 2 της Συνθήκης για 

την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

γ) να ψηφίσει επί προτάσεως που καλεί το γ) να ψηφίσει επί προτάσεως που καλεί το 
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Συμβούλιο να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το 

άρθρο 7 παράγραφος 3 ή, εν συνεχεία, το 

άρθρο 7 παράγραφος 4 της Συνθήκης για 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Συμβούλιο να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το 

άρθρο 7 παράγραφος 3 ή, εν συνεχεία, το 

άρθρο 7 παράγραφος 4 της Συνθήκης για 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

2. Κάθε αίτηση που έχει ληφθεί από 

το Συμβούλιο για την έγκριση πρότασης με 

βάση το άρθρο 7 παράγραφοι 1 και 2 της 

Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

ανακοινώνεται στο Κοινοβούλιο, μαζί με 

τις παρατηρήσεις που έχει υποβάλει το 

ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και 

διαβιβάζεται στην αρμόδια επιτροπή 

σύμφωνα με το άρθρο 99 του Κανονισμού. 

Το Κοινοβούλιο αποφασίζει μετά από 

πρόταση της αρμόδιας επιτροπής, εκτός 

από επείγουσες και αιτιολογημένες 

περιπτώσεις. 

2. Κάθε αίτηση που έχει ληφθεί από 

το Συμβούλιο για την έγκριση πρότασης με 

βάση το άρθρο 7 παράγραφοι 1 και 2 της 

Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

ανακοινώνεται στο Κοινοβούλιο, μαζί με 

τις παρατηρήσεις που έχει υποβάλει το 

ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και 

διαβιβάζεται στην αρμόδια επιτροπή 

σύμφωνα με το άρθρο 99 του Κανονισμού. 

Το Κοινοβούλιο αποφασίζει μετά από 

πρόταση της αρμόδιας επιτροπής, εκτός 

από επείγουσες και αιτιολογημένες 

περιπτώσεις. 

3. Οι αποφάσεις σύμφωνα με τις 

παραγράφους 1 και 2 απαιτούν πλειοψηφία 

των δύο τρίτων των ψηφισάντων, που 

αποτελούν ταυτόχρονα την πλειοψηφία 

των βουλευτών που απαρτίζουν το 

Κοινοβούλιο. 

3. Βάσει του άρθρου 354 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι αποφάσεις 

σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 

απαιτούν πλειοψηφία των δύο τρίτων των 

ψηφισάντων, που αποτελούν ταυτόχρονα 

την πλειοψηφία των βουλευτών που 

απαρτίζουν το Κοινοβούλιο. 

4. Με την επιφύλαξη της έγκρισης της 

Διάσκεψης των Προέδρων, η αρμόδια 

επιτροπή μπορεί να καταθέσει συνοδευτική 

πρόταση ψηφίσματος. Η εν λόγω πρόταση 

ψηφίσματος εκφράζει τις απόψεις του 

Κοινοβουλίου για σοβαρή παραβίαση από 

κράτος μέλος, τις κατάλληλες κυρώσεις, 

καθώς και για την τροποποίηση ή 

ανάκληση των κυρώσεων αυτών. 

4. Με την επιφύλαξη της έγκρισης της 

Διάσκεψης των Προέδρων, η αρμόδια 

επιτροπή μπορεί να καταθέσει συνοδευτική 

πρόταση ψηφίσματος. Η εν λόγω πρόταση 

ψηφίσματος εκφράζει τις απόψεις του 

Κοινοβουλίου για σοβαρή παραβίαση από 

κράτος μέλος, για τα κατάλληλα μέτρα 

που πρέπει να ληφθούν, καθώς και για την 

τροποποίηση ή ανάκληση των μέτρων 

αυτών. 

5. Η αρμόδια επιτροπή εξασφαλίζει 

την πλήρη ενημέρωση του Κοινοβουλίου 

και, εφόσον απαιτείται, τη δυνατότητά του 

να εκφράσει τις απόψεις του σχετικά με 

όλα τα μέτρα που δίδουν συνέχεια στη 

σύμφωνη γνώμη του, η οποία παρέχεται 

σύμφωνα με την παράγραφο 3. Το 

Συμβούλιο καλείται να παρουσιάσει όλες 

τις σχετικές εξελίξεις. Μετά από πρόταση 

της αρμόδιας επιτροπής, διατυπούμενης με 

την έγκριση της Διάσκεψης των 

Προέδρων, το Κοινοβούλιο μπορεί να 

5. Η αρμόδια επιτροπή εξασφαλίζει 

την πλήρη ενημέρωση του Κοινοβουλίου 

και, εφόσον απαιτείται, τη δυνατότητά του 

να εκφράσει τις απόψεις του σχετικά με 

όλα τα μέτρα που δίδουν συνέχεια στη 

σύμφωνη γνώμη του, η οποία παρέχεται 

σύμφωνα με την παράγραφο 3. Το 

Συμβούλιο καλείται να παρουσιάσει όλες 

τις σχετικές εξελίξεις. Μετά από πρόταση 

της αρμόδιας επιτροπής, διατυπούμενης με 

την έγκριση της Διάσκεψης των 

Προέδρων, το Κοινοβούλιο μπορεί να 
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εγκρίνει συστάσεις προς το Συμβούλιο. εγκρίνει συστάσεις προς το Συμβούλιο. 

Αιτιολόγηση 

Η αλλαγή στην παράγραφο 4 στοχεύει στην ευθυγράμμιση της διατύπωσης με την αντίστοιχη της 

Συνθήκης (το άρθρο 7 της ΣΕΕ αναφέρεται σε «μέτρα» και όχι σε «κυρώσεις»). 

 

Τροπολογία  104 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 84 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 84 Άρθρο 84 

Σύνθεση του Κοινοβουλίου Σύνθεση του Κοινοβουλίου 

Εν ευθέτω χρόνω πριν από τη λήξη μιας 

κοινοβουλευτικής περιόδου, το 

Κοινοβούλιο μπορεί, βάσει έκθεσης της 

αρμόδιας επιτροπής του σύμφωνα με το 

άρθρο 45, να υποβάλλει πρόταση για την 

αλλαγή της σύνθεσής του. Το σχέδιο 

απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 

σχετικά με τον καθορισμό της σύνθεσης 

του Κοινοβουλίου εξετάζεται σύμφωνα με 

το άρθρο 99. 

Εν ευθέτω χρόνω πριν από τη λήξη μιας 

κοινοβουλευτικής περιόδου, το 

Κοινοβούλιο μπορεί, βάσει έκθεσης της 

αρμόδιας επιτροπής του σύμφωνα με το 

άρθρο 14 παράγραφος 2 της Συνθήκης 

για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα άρθρα 

45 και 52 του παρόντος Κανονισμού, να 

υποβάλλει πρόταση για την αλλαγή της 

σύνθεσής του. Το σχέδιο απόφασης του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με τον 

καθορισμό της σύνθεσης του 

Κοινοβουλίου εξετάζεται σύμφωνα με το 

άρθρο 99. 

Αιτιολόγηση 

Όπως και στα άλλα άρθρα του παρόντος κεφαλαίου, απαιτείται αναφορά στο σχετικό άρθρο της 

Συνθήκης (άρθρο 14 παράγραφος 2 της ΣΕΕ), καθώς εκεί θεμελιώνεται η πρωτοβουλία του 

Κοινοβουλίου. 

 

Τροπολογία  105 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 85 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 85 Άρθρο 85 

Ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των 

κρατών μελών 

Ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των 

κρατών μελών 
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1. Οι αιτήσεις για την εφαρμογή 

ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ των 

κρατών μελών σύμφωνα με το άρθρο 20 

της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 

παραπέμπονται από τον Πρόεδρο προς 

εξέταση στην αρμόδια επιτροπή. 

Εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, τα 

άρθρα 39, 41, 43, 47, 57 έως 63 και 99 

του Κανονισμού. 

1. Οι αιτήσεις για την εφαρμογή 

ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ των 

κρατών μελών σύμφωνα με το άρθρο 20 

της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 

παραπέμπονται από τον Πρόεδρο προς 

εξέταση στην αρμόδια επιτροπή. 

Εφαρμόζεται το άρθρο 99. 

2. Η αρμόδια επιτροπή μεριμνά για 

την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 20 

της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 

και των άρθρων 326 έως 334 της Συνθήκης 

για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

2. Η αρμόδια επιτροπή μεριμνά για 

την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 20 

της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 

και των άρθρων 326 έως 334 της Συνθήκης 

για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

3. Οι πράξεις που προτείνονται 

μετέπειτα στο πλαίσιο της ενισχυμένης 

συνεργασίας, όταν αποφασιστεί η 

εφαρμογή της, αντιμετωπίζονται από το 

Κοινοβούλιο βάσει των ίδιων διαδικασιών 

που ισχύουν στις περιπτώσεις κατά τις 

οποίες δεν εφαρμόζεται η ενισχυμένη 

συνεργασία. Εφαρμόζεται το άρθρο 47. 

3. Οι πράξεις που προτείνονται 

μετέπειτα στο πλαίσιο της ενισχυμένης 

συνεργασίας, όταν αποφασιστεί η 

εφαρμογή της, αντιμετωπίζονται από το 

Κοινοβούλιο βάσει των ίδιων διαδικασιών 

που ισχύουν στις περιπτώσεις κατά τις 

οποίες δεν εφαρμόζεται η ενισχυμένη 

συνεργασία. Εφαρμόζεται το άρθρο 47. 

Αιτιολόγηση 

Αρκετές αναφορές διαγράφονται, είτε επειδή δεν είναι απαραίτητες, είτε επειδή είναι περιττές (η 

αναφορά στα άρθρα 57 έως 63 σχετικά με την πρώτη ανάγνωση και οι αναφορές στα άρθρα 

39,41,43 και 47 είναι περιττές). Η δε διαδικασία έγκρισης διέπεται συνήθως από το άρθρο 99 

και μόνο. 

 

Τροπολογία  106 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Τίτλος II – κεφάλαιο 8 – αρίθμηση 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 

Τροπολογία  107 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 86 
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 86 Άρθρο 86 

Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 

Όταν το Συμβούλιο ζητεί την έγκριση του 

Κοινοβουλίου επί της πρότασης 

κανονισμού σχετικά με τη θέσπιση του 

πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, το 

ζήτημα παραπέμπεται στην αρμόδια 

επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία του 

άρθρου 99. Για την έγκριση του 

Κοινοβουλίου απαιτούνται οι ψήφοι της 

πλειοψηφίας των μελών που το 

απαρτίζουν. 

Όταν το Συμβούλιο ζητεί την έγκριση του 

Κοινοβουλίου επί της πρότασης 

κανονισμού σχετικά με τη θέσπιση του 

πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, το 

ζήτημα αντιμετωπίζεται βάσει του 

άρθρου 99. Σύμφωνα με το άρθρο 312 

παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για 

την έγκριση του Κοινοβουλίου 

απαιτούνται οι ψήφοι της πλειοψηφίας των 

μελών που το απαρτίζουν. 

 

Τροπολογία  108 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 86 α (νέο) 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 Άρθρο 86α 

 Ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού 

 Η αρμόδια επιτροπή μπορεί να 

αποφασίσει να καταρτίσει οποιαδήποτε 

έκθεση κρίνεται κατάλληλη σε ό,τι αφορά 

τον προϋπολογισμό, έχοντας υπόψη το 

παράρτημα της διοργανικής συμφωνίας, 

της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τη 

δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία 

σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή 

δημοσιονομική διαχείριση1a. 

 Οποιαδήποτε άλλη επιτροπή έχει το 

δικαίωμα να γνωμοδοτήσει εντός της 

προθεσμίας που ορίζει η αρμόδια 

επιτροπή. 

 ___________________ 

 1α ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1. 

Αιτιολόγηση 

Προτείνεται η διαγραφή του τωρινού άρθρου 87 και η αντικατάσταση του από νέο άρθρο 



 

PE585.606v03-00 138/445 RR\1110426EL.docx 

EL 

σχετικά με την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού. 

 

Τροπολογία  109 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 87 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 87 διαγράφεται 

Έγγραφα Συνόδου  

1. Τα εξής έγγραφα τίθενται στη 

διάθεση των βουλευτών: 

 

α) το σχέδιο προϋπολογισμού που 

υποβάλλει η Επιτροπή· 

 

β) συνοπτική παρουσίαση, από το 

Συμβούλιο, των συζητήσεών του επί του 

σχεδίου προϋπολογισμού· 

 

γ) η θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου 

προϋπολογισμού που συντάχθηκε 

σύμφωνα με το άρθρο 314 παράγραφος 3 

της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

 

δ) ενδεχόμενα σχέδια αποφάσεων σχετικά 

με τα προσωρινά δωδεκατημόρια 

σύμφωνα με το άρθρο 315 της Συνθήκης 

για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

 

2. Τα έγγραφα αυτά παραπέμπονται 

στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή. 

Κάθε ενδιαφερόμενη επιτροπή έχει το 

δικαίωμα να γνωμοδοτήσει. 

 

3. Ο Πρόεδρος καθορίζει την 

προθεσμία εντός της οποίας οι επιτροπές 

που επιθυμούν να εκδώσουν 

γνωμοδότηση οφείλουν να την 

κοινοποιήσουν στην αρμόδια επί της 

ουσίας επιτροπή. 

 

 

Τροπολογία  110 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 88 
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 88 Άρθρο 88 

Εξέταση του σχεδίου προϋπολογισμού - 

πρώτη φάση 

Θέση του Κοινοβουλίου επί του σχεδίου 

προϋπολογισμού 

1. Κάθε βουλευτής μπορεί, υπό τις 

προϋποθέσεις που καθορίζονται 

κατωτέρω, να υποβάλει και να 

υποστηρίξει σχέδια τροπολογιών στο 
σχέδιο προϋπολογισμού. 

1. Κάθε βουλευτής μπορεί να 

υποβάλει στην αρμόδια επιτροπή 

τροπολογίες στη θέση του Συμβουλίου επί 

του σχεδίου προϋπολογισμού. 

 Τροπολογίες στη θέση του Συμβουλίου 

μπορούν να υποβληθούν στην Ολομέλεια 

από τουλάχιστον 40 βουλευτές ή εξ 

ονόματος επιτροπής ή πολιτικής ομάδας. 

2. Τα σχέδια τροπολογιών είναι 

παραδεκτά μόνον εφόσον υποβάλλονται 
εγγράφως, υπογράφονται από σαράντα 

τουλάχιστον βουλευτές ή κατατίθενται εξ 

ονόματος μιας πολιτικής ομάδας ή 

επιτροπής, προσδιορίζουν ποιον τομέα 

του προϋπολογισμού αφορούν και 

διασφαλίζουν την τήρηση της αρχής της 

ισοσκέλισης εσόδων και εξόδων. Τα 

σχέδια τροπολογιών περιέχουν κάθε 

χρήσιμο στοιχείο όσον αφορά τις 

παρατηρήσεις που πρέπει να εγγραφούν 

στον αντίστοιχο τομέα του 

προϋπολογισμού. 

2. Οι τροπολογίες υποβάλλονται και 

αιτιολογούνται εγγράφως, υπογράφονται 

από τους συντάκτες τους και 

προσδιορίζουν ποια γραμμή του 

προϋπολογισμού αφορούν. 

Όλα τα σχέδια τροπολογιών στο σχέδιο 

προϋπολογισμού αιτιολογούνται 

εγγράφως. 

 

3. Ο Πρόεδρος καθορίζει την 

προθεσμία κατάθεσης των σχεδίων 

τροπολογιών. 

3. Ο Πρόεδρος καθορίζει την 

προθεσμία κατάθεσης των τροπολογιών. 

4. Η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή 

γνωμοδοτεί επί των κειμένων που έχουν 

υποβληθεί, πριν αυτά εξετασθούν στην 

Ολομέλεια. 

4. Η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή 

ψηφίζει επί των τροπολογιών, πριν αυτές 

εξετασθούν στην Ολομέλεια. 

Τα σχέδια τροπολογιών που 

απορρίπτονται από την αρμόδια επί της 

ουσίας επιτροπή δεν τίθενται σε 

ψηφοφορία ενώπιον της Ολομέλειας, 

εκτός εάν το ζητήσουν εγγράφως, εντός 

προθεσμίας που καθορίζει ο Πρόεδρος, μία 

4α.  Οι τροπολογίες που κατατίθενται 

στην Ολομέλεια και απορρίπτονται από 

την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή 

μπορούν να τεθούν σε ψηφοφορία, μόνο 

εάν το ζητήσουν εγγράφως, εντός 

προθεσμίας που καθορίζει ο Πρόεδρος, μία 
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επιτροπή ή τουλάχιστον 40 βουλευτές· η 

εν λόγω προθεσμία δεν μπορεί να είναι 

βραχύτερη των 24 ωρών πριν από την 

έναρξη της ψηφοφορίας. 

επιτροπή ή τουλάχιστον 40 βουλευτές· η 

εν λόγω προθεσμία δεν μπορεί να είναι 

βραχύτερη των 24 ωρών πριν από την 

έναρξη της ψηφοφορίας. 

5. Τα σχέδια τροπολογιών επί της 

κατάστασης προβλέψεων του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου τα οποία έχουν το ίδιο 

περιεχόμενο με εκείνα που απορρίφθηκαν 

ήδη από το Κοινοβούλιο κατά την 

κατάρτιση αυτής της κατάστασης 

προβλέψεων εξετάζονται μόνο αν η 

αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή 

συνηγορεί σε αυτό. 

5. Οι τροπολογίες επί της κατάστασης 

προβλέψεων του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου οι οποίες έχουν το ίδιο 

περιεχόμενο με εκείνες που απορρίφθηκαν 

ήδη από το Κοινοβούλιο κατά την 

κατάρτιση αυτής της κατάστασης 

προβλέψεων εξετάζονται μόνο αν η 

αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή 

συνηγορεί σε αυτό. 

6. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 

59 παράγραφος 2, το Κοινοβούλιο 

αποφαίνεται με χωριστές και διαδοχικές 

ψηφοφορίες επί: 

6. Το Κοινοβούλιο αποφαίνεται με 

διαδοχικές ψηφοφορίες επί: 

– κάθε σχεδίου τροπολογίας, – κάθε τροπολογίας στη θέση του 

Συμβουλίου σχετικά με το σχέδιο 

προϋπολογισμού, ανά τμήμα, 

– κάθε τμήματος του σχεδίου 

προϋπολογισμού, 

 

– πρότασης ψηφίσματος επί του 

σχεδίου προϋπολογισμού. 

–  πρότασης ψηφίσματος επί του 

σχεδίου προϋπολογισμού. 

Εφαρμόζεται, ωστόσο, το άρθρο 174 

παράγραφοι 4 έως 8. 

Εφαρμόζεται, ωστόσο, το άρθρο 174 

παράγραφοι 4 έως 8α. 

7. Λογίζονται εγκριθέντα τα άρθρα, 

τα κεφάλαια, οι τίτλοι και τα τμήματα του 

σχεδίου προϋπολογισμού για τα οποία δεν 

έχουν κατατεθεί σχέδια τροπολογιών. 

7. Λογίζονται εγκριθέντα τα άρθρα, 

τα κεφάλαια, οι τίτλοι και τα τμήματα του 

σχεδίου προϋπολογισμού για τα οποία δεν 

έχουν κατατεθεί τροπολογίες. 

8. Προκειμένου να εγκριθούν τα 

σχέδια τροπολογιών πρέπει να ψηφισθούν 

από την πλειοψηφία των βουλευτών που 

απαρτίζουν το Κοινοβούλιο. 

8. Σύμφωνα με το άρθρο 314 

παράγραφος 4 στοιχείο α) της Συνθήκης 

για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, προκειμένου να εγκριθούν οι 

τροπολογίες πρέπει να ψηφισθούν από την 

πλειοψηφία των βουλευτών που 

απαρτίζουν το Κοινοβούλιο. 

9. Εφόσον το Κοινοβούλιο 

τροποποιήσει το σχέδιο προϋπολογισμού, 

το εν λόγω σχέδιο διαβιβάζεται στο 

Συμβούλιο και στην Επιτροπή, μαζί με τις 

αιτιολογήσεις. 

9. Εφόσον το Κοινοβούλιο 

τροποποιήσει τη θέση του Συμβουλίου επί 

του σχεδίου προϋπολογισμού, η εν λόγω 

θέση διαβιβάζεται στο Συμβούλιο και στην 

Επιτροπή, μαζί με τις αιτιολογήσεις και τα 

πρακτικά της συνεδρίασης στην οποία 

εγκρίθηκαν οι τροπολογίες. 
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10. Τα πρακτικά της συνεδρίασης 

στην οποία το Κοινοβούλιο γνωμοδότησε 

επί του σχεδίου προϋπολογισμού 

διαβιβάζονται στο Συμβούλιο και στην 

Επιτροπή. 

 

Αιτιολόγηση 

The title of Rule 88 is changed and brought in line with point 13 of the Annex to the IIA. As 

regards the changes to paragraph 1, they clarify the possibility to table amendments to the 

Council's position.  

Paragraph 2 subparagraph 2 is deleted here and included in subparagraph 1. 

As regards the changes to paragraph 4, the word "texts" is quite vague and therefore it is 

replaced by "amendments". 

As regards the changes to paragraph 6 in the introductory part, the word "notwithstanding" 

is deleted to avoid unnecessary questions on the applicability of the other Rules governing the 

first reading. 

The modifications to paragraph 6 subparagraph 2 reflect the changes in Rule 174. 

 

Τροπολογία  111 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 89 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 89 Άρθρο 95α 

Τριμερής διάλογος για δημοσιονομικά 

θέματα 

Διοργανική συνεργασία 

Ο Πρόεδρος συμμετέχει στις τακτικές 

συναντήσεις μεταξύ των προέδρων του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 

Συμβουλίου και της Επιτροπής, οι οποίες 

λαμβάνουν χώρα με πρωτοβουλία της 

Επιτροπής στο πλαίσιο των διαδικασιών 

του προϋπολογισμού στις οποίες 

αναφέρεται ο Τίτλος ΙΙ του Έκτου Μέρους 

της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Πρόεδρος 

λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να 

προωθήσει τη διαβούλευση και την 

προσέγγιση των θέσεων των οργάνων, 

προκειμένου να διευκολύνει την εφαρμογή 

Σύμφωνα με το άρθρο 324 της Συνθήκης 

για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, ο Πρόεδρος συμμετέχει στις 

τακτικές συναντήσεις μεταξύ των 

προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

του Συμβουλίου και της Επιτροπής, οι 

οποίες λαμβάνουν χώρα με πρωτοβουλία 

της Επιτροπής στο πλαίσιο των 

διαδικασιών του προϋπολογισμού στις 

οποίες αναφέρεται ο Τίτλος ΙΙ του Έκτου 

Μέρους της Συνθήκης για τη λειτουργία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Πρόεδρος 

λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να 

προωθήσει τη διαβούλευση και την 

προσέγγιση των θέσεων των οργάνων, 
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των ανωτέρω διαδικασιών. προκειμένου να διευκολύνει την εφαρμογή 

των ανωτέρω διαδικασιών. 

Ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου μπορεί να 

εκχωρήσει την εν λόγω αρμοδιότητα σε 

έναν Αντιπρόεδρο ο οποίος διαθέτει πείρα 

σε δημοσιονομικά ζητήματα, ή στον 

πρόεδρο της αρμόδιας για τα 

δημοσιονομικά ζητήματα επιτροπής. 

Ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου μπορεί να 

εκχωρήσει την εν λόγω αρμοδιότητα σε 

έναν Αντιπρόεδρο ο οποίος διαθέτει πείρα 

σε δημοσιονομικά ζητήματα, ή στον 

πρόεδρο της αρμόδιας για τα 

δημοσιονομικά ζητήματα επιτροπής. 

 (Το παρόν άρθρο μεταφέρεται όπως 

τροποποιήθηκε στο τέλος του κεφαλαίου για 

τις διαδικασίες του προϋπολογισμού, μετά 

το άρθρο 95.) 

 

Τροπολογία  112 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 91 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 91 Άρθρο 91 

Οριστική έγκριση του προϋπολογισμού Οριστική έγκριση του προϋπολογισμού 

Όταν ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι ο 

προϋπολογισμός έχει εγκριθεί σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 314 της Συνθήκης 

για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, κηρύσσει σε συνεδρίαση 

Ολομέλειας την οριστική έγκριση του 

προϋπολογισμού και μεριμνά για τη 

δημοσίευσή του στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένω

σης. 

Όταν ο Πρόεδρος θεωρεί ότι ο 

προϋπολογισμός έχει εγκριθεί σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 314 της Συνθήκης 

για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, κηρύσσει σε συνεδρίαση 

Ολομέλειας την οριστική έγκριση του 

προϋπολογισμού και μεριμνά για τη 

δημοσίευσή του στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένω

σης. 

 

Τροπολογία  113 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 93 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 93 Άρθρο 93 

Απαλλαγή της Επιτροπής για την εκτέλεση 

του προϋπολογισμού 

Απαλλαγή της Επιτροπής για την εκτέλεση 

του προϋπολογισμού 

Οι διατάξεις για τη διαδικασία που Οι διατάξεις για τη διαδικασία που 



 

RR\1110426EL.docx 143/445 PE585.606v03-00 

 EL 

ακολουθείται σχετικά με την απόφαση 

περί χορηγήσεως απαλλαγής στην 

Επιτροπή για την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις 

δημοσιονομικές διατάξεις της Συνθήκης 

για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και τον δημοσιονομικό κανονισμό, 

προσαρτώνται στον παρόντα Κανονισμό11. 

Το εν λόγω παράρτημα εγκρίθηκε 

σύμφωνα με το άρθρο 227 παράγραφος 2 

του Κανονισμού. 

ακολουθείται σχετικά με τη χορήγηση 

απαλλαγής στην Επιτροπή για την 

εκτέλεση του προϋπολογισμού, σύμφωνα 

με τις δημοσιονομικές διατάξεις της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον 

δημοσιονομικό κανονισμό, προσαρτώνται 

στον παρόντα Κανονισμό, ως 

παράρτημα11.  

__________________ __________________ 

11 Βλέπε παράρτημα V. 11 Βλέπε παράρτημα V. 

Αιτιολόγηση 

Ευθυγράμμιση της αγγλικής εκδοχής με άλλες γλωσσικές εκδοχές (γαλλική, ιταλική, ολλανδική).  

 

Τροπολογία  114 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 94 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 94 Άρθρο 94 

Άλλες διαδικασίες απαλλαγής Άλλες διαδικασίες απαλλαγής 

Οι διατάξεις σχετικά με τη διαδικασία 

χορήγησης απαλλαγής στην Επιτροπή για 

την εκτέλεση του προϋπολογισμού 

εφαρμόζονται, αναλόγως: 

Οι διατάξεις σχετικά με τη διαδικασία 

χορήγησης απαλλαγής στην Επιτροπή για 

την εκτέλεση του προϋπολογισμού 

σύμφωνα με το άρθρο 319 της Συνθήκης 

για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης εφαρμόζονται, αναλόγως: 

στη διαδικασία χορήγησης απαλλαγής 

στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου για την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου· 

στη διαδικασία χορήγησης απαλλαγής 

στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου για την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου· 

– στη διαδικασία χορήγησης 

απαλλαγής στα πρόσωπα που είναι 

υπεύθυνα για την εκτέλεση των 

προϋπολογισμών άλλων θεσμικών και 

άλλων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

όπως το Συμβούλιο (όσον αφορά τη 

δραστηριότητά του ως εκτελεστικού 

– στη διαδικασία χορήγησης 

απαλλαγής στα πρόσωπα που είναι 

υπεύθυνα για την εκτέλεση των 

προϋπολογισμών άλλων θεσμικών και 

άλλων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

όπως το Συμβούλιο, το Δικαστήριο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ελεγκτικό 
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οργάνου), το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, το Ελεγκτικό Συνέδριο, η 

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή και η Επιτροπή των 

Περιφερειών· 

Συνέδριο, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και 

Κοινωνική Επιτροπή και η Επιτροπή των 

Περιφερειών· 

στη διαδικασία χορήγησης απαλλαγής 

στην Επιτροπή όσον αφορά την εκτέλεση 

του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού 

Ταμείου Ανάπτυξης· 

στη διαδικασία χορήγησης απαλλαγής 

στην Επιτροπή όσον αφορά την εκτέλεση 

του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού 

Ταμείου Ανάπτυξης· 

στη διαδικασία χορήγησης απαλλαγής στα 

όργανα τα υπεύθυνα για την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού νομικώς αυτοτελών 

οργανισμών που επιτελούν έργο της 

Ένωσης, εφόσον στις νομικές διατάξεις 

που διέπουν τη δραστηριότητά τους 

προβλέπεται η χορήγηση απαλλαγής από 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

στη διαδικασία χορήγησης απαλλαγής στα 

όργανα τα υπεύθυνα για την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού νομικώς αυτοτελών 

οργανισμών που επιτελούν έργο της 

Ένωσης, εφόσον στις νομικές διατάξεις 

που διέπουν τη δραστηριότητά τους 

προβλέπεται η χορήγηση απαλλαγής από 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Αιτιολόγηση 

Με την προτεινόμενη αλλαγή στην εισαγωγή του άρθρου διευκρινίζεται ότι η απαλλαγή 

χορηγείται βάσει του άρθρου 319 της ΣΛΕΕ.  

Όσον αφορά τη δεύτερη περίπτωση, η φράση «όσον αφορά τη δραστηριότητά του ως 

εκτελεστικού οργάνου» διαγράφεται, γιατί είναι προφανές ότι η απαλλαγή δεν αφορά τις 

πολιτικές δραστηριότητες του Συμβουλίου. 

 

Τροπολογία  115 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 95 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 95 Άρθρο 92α 

Έλεγχος του Κοινοβουλίου επί της 

εκτέλεσης του προϋπολογισμού 

Εκτέλεση του προϋπολογισμού 

1. Το Κοινοβούλιο προβαίνει στον 

έλεγχο της εκτέλεσης του τρέχοντος 

προϋπολογισμού. Αναθέτει το καθήκον 

αυτό στις αρμόδιες επιτροπές του για τον 

προϋπολογισμό και για τον έλεγχο του 

προϋπολογισμού, καθώς και στις άλλες 

ενδιαφερόμενες επιτροπές. 

1. Το Κοινοβούλιο προβαίνει στον 

έλεγχο της εκτέλεσης του τρέχοντος 

προϋπολογισμού. Αναθέτει το καθήκον 

αυτό στις αρμόδιες επιτροπές του για τον 

προϋπολογισμό και για τον έλεγχο του 

προϋπολογισμού, καθώς και στις άλλες 

ενδιαφερόμενες επιτροπές. 

2. Εξετάζει κάθε χρόνο τα 

προβλήματα τα σχετικά με την εκτέλεση 

2. Εξετάζει κάθε χρόνο τα 

προβλήματα τα σχετικά με την εκτέλεση 



 

RR\1110426EL.docx 145/445 PE585.606v03-00 

 EL 

του τρέχοντος προϋπολογισμού, 

ενδεχομένως βάσει πρότασης ψηφίσματος 

που υποβάλλεται από την αρμόδια 

επιτροπή του και πριν από την πρώτη 

ανάγνωση του σχεδίου προϋπολογισμού 

για το επόμενο οικονομικό έτος. 

του τρέχοντος προϋπολογισμού, 

ενδεχομένως βάσει πρότασης ψηφίσματος 

που υποβάλλεται από την αρμόδια 

επιτροπή του και πριν από την ανάγνωση 

του σχεδίου προϋπολογισμού για το 

επόμενο οικονομικό έτος. 

 (Το παρόν άρθρο μεταφέρεται όπως 

τροποποιήθηκε πριν από το άρθρο 93.) 

 

Τροπολογία  116 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Τίτλος II – κεφάλαιο 9 – αρίθμηση 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Αιτιολόγηση 

Το κεφάλαιο 9 γίνεται κεφάλαιο 7. 

 

Τροπολογία  117 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 98 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 98 Άρθρο 98 

Αρμοδιότητες ως προς την ανάληψη και 

εκκαθάριση των δαπανών 

Αρμοδιότητες ως προς την ανάληψη και 

εκκαθάριση των δαπανών, την έγκριση 

λογαριασμών και τη χορήγηση απαλλαγής 

1. Ο Πρόεδρος προβαίνει ο ίδιος ή 

αναθέτει περαιτέρω την ανάληψη και την 

εκκαθάριση των δαπανών, στο πλαίσιο του 

εγκεκριμένου από το Προεδρείο 

εσωτερικού δημοσιονομικού κανονισμού, 

μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας 

επιτροπής. 

1. Ο Πρόεδρος προβαίνει ο ίδιος ή 

αναθέτει περαιτέρω την ανάληψη και την 

εκκαθάριση των δαπανών, στο πλαίσιο του 

εγκεκριμένου από το Προεδρείο 

εσωτερικού δημοσιονομικού κανονισμού, 

μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας 

επιτροπής. 

2. Ο Πρόεδρος διαβιβάζει το σχέδιο 

ετήσιων λογαριασμών στην αρμόδια 

2. Ο Πρόεδρος διαβιβάζει το σχέδιο 

ετήσιων λογαριασμών στην αρμόδια 
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επιτροπή. επιτροπή. 

3. Βάσει έκθεσης της αρμόδιας 

επιτροπής του, το Κοινοβούλιο εγκρίνει 

τους λογαριασμούς του και αποφασίζει επί 

της απαλλαγής. 

3. Βάσει έκθεσης της αρμόδιας 

επιτροπής του, το Κοινοβούλιο εγκρίνει 

τους λογαριασμούς του και αποφασίζει επί 

της απαλλαγής. 

 

Τροπολογία  118 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Τίτλος II – κεφάλαιο 10 – αρίθμηση 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

Αιτιολόγηση 

Το κεφάλαιο 10 γίνεται κεφάλαιο 8. 

 

Τροπολογία  119 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 99 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 99 Άρθρο 99 

Διαδικασία έγκρισης Διαδικασία έγκρισης 

1. Το Κοινοβούλιο, όταν του ζητηθεί 

να παράσχει την έγκρισή του σε 

προτεινόμενη πράξη, λαμβάνει υπόψη, 

κατά την έκδοση της απόφασής του, 
σύσταση της αρμόδιας επιτροπής του, η 

οποία αποβλέπει στην έγκριση ή στην 

απόρριψη της εν λόγω πράξης. Η σύσταση 

περιλαμβάνει αιτιολογικές αναφορές, αλλά 

όχι αιτιολογικές σκέψεις. Μπορεί να 

περιλαμβάνει σύντομη αιτιολόγηση η 

οποία συντάσσεται με ευθύνη του 

εισηγητή και δεν αποτελεί αντικείμενο 

ψηφοφορίας. Το άρθρο 56 παράγραφος 1 

εφαρμόζεται κατ’ αναλογίαν. Οι 

τροπολογίες που κατατίθενται στην 

επιτροπή είναι παραδεκτές μόνον εάν 

1. Όταν ζητείται από το Κοινοβούλιο 

να παράσχει την έγκρισή του σε νομικά 

δεσμευτική πράξη, η αρμόδια επιτροπή 

υποβάλλει στο Κοινοβούλιο σύσταση, η 

οποία αποβλέπει στην έγκριση ή στην 

απόρριψη της προτεινόμενης πράξης. 
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έχουν ως στόχο να αναιρέσουν τη 

σύσταση όπως προτείνεται από τον 

εισηγητή. 

 Η σύσταση περιλαμβάνει αιτιολογικές 

αναφορές, αλλά όχι αιτιολογικές σκέψεις. 

Τροπολογίες σε επίπεδο επιτροπής είναι 

παραδεκτές μόνον εάν έχουν ως στόχο να 

αναιρέσουν τη σύσταση όπως προτείνεται 

από τον εισηγητή. 

 Η σύσταση μπορεί να συνοδεύεται από 

σύντομη αιτιολογική έκθεση, η οποία 

συντάσσεται με ευθύνη του εισηγητή και 

δεν αποτελεί αντικείμενο ψηφοφορίας. Το 

άρθρο 56 παράγραφος 1 εφαρμόζεται κατ’ 

αναλογίαν. 

Η αρμόδια επιτροπή μπορεί να υποβάλει 

πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος. 

Άλλες επιτροπές είναι δυνατόν να 

συμμετάσχουν στην κατάρτιση του 

ψηφίσματος σύμφωνα με το άρθρο 201 

παράγραφος 3 σε συνδυασμό με τα άρθρα 

53, 54 ή 55. 

1α.  Εφόσον κρίνεται απαραίτητο, η 

αρμόδια επιτροπή μπορεί, επίσης, να 

υποβάλει έκθεση που να περιλαμβάνει 

πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος με 

μνεία των λόγων, για τους οποίους το 

Κοινοβούλιο πρέπει να δώσει ή να 

αρνηθεί την έγκρισή του, και, όπου 

αρμόζει, με συστάσεις για την εφαρμογή 

της προτεινόμενης πρότασης. 

 1β.  Η αρμόδια επιτροπή εξετάζει 

αμελλητί την αίτηση έγκρισης. Εάν η 

αρμόδια επιτροπή δεν έχει εγκρίνει τη 

σύστασή της εντός έξι μηνών από την 

παραπομπή της αίτησης έγκρισης σε 

αυτήν, η Διάσκεψη των Προέδρων 

μπορεί είτε να εγγράψει το θέμα προς 

εξέταση στην ημερήσια διάταξη μιας από 

τις προσεχείς περιόδους συνόδου, είτε να 

αποφασίσει, σε δεόντως αιτιολογημένες 

περιπτώσεις, να παρατείνει την εξάμηνη 

περίοδο. 

Το Κοινοβούλιο αποφασίζει στη συνέχεια 

σχετικά με την πράξη για την οποία η 

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση ή η 

Συνθήκη για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτούν την 

έγκρισή του, σε μία και μοναδική 

ψηφοφορία σχετικά με την έγκριση, 

ανεξαρτήτως του εάν αρμόδια επιτροπή 

συνιστά την έγκριση ή την απόρριψη της 

πράξης και χωρίς να επιτρέπεται να 

κατατεθούν τροπολογίες. Η απαιτούμενη 

1γ.  Το Κοινοβούλιο αποφασίζει στη 

συνέχεια σχετικά με την προτεινόμενη 

πράξη, σε μία και μοναδική ψηφοφορία 

σχετικά με την έγκριση, ανεξαρτήτως του 

εάν αρμόδια επιτροπή συνιστά την έγκριση 

ή την απόρριψη της πράξης και χωρίς να 

επιτρέπεται να κατατεθούν τροπολογίες. 

Εάν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη 

πλειοψηφία, η προτεινόμενη πράξη 

λογίζεται ως απορριφθείσα. 



 

PE585.606v03-00 148/445 RR\1110426EL.docx 

EL 

πλειοψηφία για την έγκριση είναι η 

προβλεπόμενη στο αντίστοιχο άρθρο της 

Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ή 

της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο αποτελεί 

τη νομική βάση της προτεινόμενης 

πράξης ή, στις περιπτώσεις που δεν 

προσδιορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο 

πλειοψηφία, η πλειοψηφία των 

ψηφισάντων. Εάν δεν επιτευχθεί η 

απαιτούμενη πλειοψηφία, η προτεινόμενη 

πράξη λογίζεται ως απορριφθείσα. 

2. Για τις διεθνείς συμφωνίες, τις 

συνθήκες προσχώρησης, τις περιπτώσεις 

διαπίστωσης σοβαρής και διαρκούς 

παραβίασης των θεμελιωδών αρχών εκ 

μέρους κράτους μέλους, τον καθορισμό 

της σύνθεσης του Κοινοβουλίου, την 

καθιέρωση ενισχυμένης συνεργασίας 

μεταξύ κρατών μελών ή την έγκριση του 

πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, 

εφαρμόζονται αντιστοίχως τα άρθρα 108, 

81, 83, 84, 85 και 86. 

 

3. Εφόσον απαιτείται η έγκριση του 

Κοινοβουλίου επί πρότασης νομοθετικής 

πράξης ή σχεδιαζόμενης διεθνούς 

συμφωνίας, η αρμόδια επιτροπή μπορεί να 

υποβάλει στο Κοινοβούλιο προσωρινή 

έκθεση, η οποία περιλαμβάνει σχέδιο 

ψηφίσματος που περιέχει συστάσεις για 

την τροποποίηση ή την εφαρμογή της 

προτεινόμενης νομοθετικής πράξης ή της 

σχεδιαζόμενης διεθνούς συμφωνίας. 

3. Εφόσον απαιτείται η έγκριση του 

Κοινοβουλίου, η αρμόδια επιτροπή μπορεί, 

ανά πάσα στιγμή, να υποβάλει στο 

Κοινοβούλιο προσωρινή έκθεση, η οποία 

περιλαμβάνει πρόταση ψηφίσματος που 

περιέχει συστάσεις για την τροποποίηση ή 

την εφαρμογή της προτεινόμενης πράξης. 

4. Η αρμόδια επιτροπή εξετάζει 

αμελλητί την αίτηση έγκρισης. Εάν η 

αρμόδια επιτροπή αποφασίσει να μην 

εκδώσει σύσταση ή δεν έχει εγκρίνει 

σύσταση εντός έξι μηνών από την 

παραπομπή της αίτησης έγκρισης σε 

αυτήν, η Διάσκεψη των Προέδρων 

μπορεί είτε να εγγράψει το θέμα στην 

ημερήσια διάταξη μεταγενέστερης 

περιόδου συνόδου προς εξέταση, είτε να 

αποφασίσει, σε δεόντως αιτιολογημένες 

περιπτώσεις, να παρατείνει την περίοδο 

των έξι μηνών. 

 

Εφόσον ζητείται η έγκριση του  
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Κοινοβουλίου για τη σύναψη διεθνούς 

συμφωνίας, το Κοινοβούλιο μπορεί να 

αποφασίσει, βάσει σύστασης της 

αρμόδιας επιτροπής, να αναστείλει τη 

διαδικασία έγκρισης για περίοδο που δεν 

υπερβαίνει το ένα έτος. 

Αιτιολόγηση 

The changes to paragraph 1 reflect the fact that having an explanatory statement as a means 

of supporting/reinforcing the recommendation by rapporteur/committee is useful (it may lead 

to fewer reports under paragraph 2 as the committee would not draft them regularly in order 

to explain its (new)position). 

Paragraph 1 subparagraph 2 shall become par 1a. The addition of "also" aims to clarify this 

aspect. The references to Rules 53, 54 and 55 are deleted because they are superfluous and 

might even lead to an erroneous “a contrary” reasoning concerning the first subparagraph 

(where Rule 53 and Rule 55 could apply, but not Rule 54). The fact that Rule 54 cannot apply 

to a report concerning the consent procedure stricto sensu is mentioned explicitly under Rule 

54. 

The text of paragraph 1 b (new) is moved from the first subparagraph of Rule 99(4) and 

streamlined. 

The suggested changes to paragraph 1 subparagraph 3 aim to streamline the text and to 

delete provisions which are superfluous. Parliament's consent is always required because of a 

Treaty provision. The majority is also clearly indicated. 

The suggested deletion of paragraph 2 aim to streamline the text and to delete provisions 

which are superfluous. This paragraph just reiterates some (but not all) situations where 

consent is required and which are already described in Rules 108, 81, 83, 84, 85 & 86. 

The text of paragraph 4 subparagraph 1 is moved to a new paragraph 1b of Rule 99 and 

streamlined. 

Paragraph 4 subparagraph 2 is to be deleted here and moved under Rule 108. This provision 

only applies to envisaged international agreements, because of the involvement of (and 

probable need for clarification for) third parties, and could therefore be moved under Rule 

108. This paragraph does not impede Parliament abrogating at any time its decision to 

suspend, nor does it prevent Parliament from renewing it after its expiry. 

 

Τροπολογία  120 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Τίτλος II – κεφάλαιο 11 – αρίθμηση 
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

 

Τροπολογία  121 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 100 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 100 Άρθρο 100 

Διαδικασία γνωμοδότησης σύμφωνα με το 

άρθρο 140 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Διαδικασία γνωμοδότησης σχετικά με 

παρεκκλίσεις από την υιοθέτηση του 

ευρώ 

1. Το Κοινοβούλιο, όταν καλείται να 

δώσει τη γνώμη του επί των συστάσεων 

που διατύπωσε το Συμβούλιο, σύμφωνα 

με το άρθρο 140 παράγραφος 2 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά από την 

παρουσίασή τους στην Ολομέλεια από το 

Συμβούλιο, αποφαίνεται με βάση πρόταση 

που υποβλήθηκε εγγράφως ή προφορικώς 

από την αρμόδια επιτροπή του και η 

οποία αποβλέπει στην έγκριση ή την 

απόρριψη των συστάσεων που αποτελούν 

το αντικείμενο της διαβούλευσης. 

1. Το Κοινοβούλιο, όταν καλείται να 

δώσει τη γνώμη του σύμφωνα με το άρθρο 

140 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

αποφαίνεται με βάση έκθεση της 

αρμόδιας επιτροπής του, η οποία 

αποβλέπει στην έγκριση ή την απόρριψη 

της προτεινόμενης πράξης. 

2. Το Κοινοβούλιο ψηφίζει στη 

συνέχεια επί όλων μαζί των εν λόγω 

συστάσεων, επί των οποίων δεν 

επιτρέπεται να κατατεθούν τροπολογίες. 

2. Το Κοινοβούλιο ψηφίζει στη 

συνέχεια με μία και μοναδική ψηφοφορία 

επί της προτεινόμενης πράξης, επί της 

οποίας δεν επιτρέπεται να κατατεθούν 

τροπολογίες. 

Αιτιολόγηση 

Στόχος της αλλαγής είναι να γίνει πιο κατανοητός ο τίτλος του άρθρου. 

Όσον αφορά την αλλαγή στην παράγραφο 1, το άρθρο ως έχει δεν είναι απόλυτα εναρμονισμένο 

με το άρθρο 140 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, ούτε αποτυπώνει την τρέχουσα πρακτική. Το 

Κοινοβούλιο καλείται να δώσει τη γνώμη του σχετικά με σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου, όχι 

σχετικά με «συστάσεις που διατύπωσε το Συμβούλιο» (το εν λόγω σχέδιο απόφασης του 

Συμβουλίου βασίζεται σε σύσταση των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ). Η επιτροπή ECON 

συντάσσει συστηματικά έκθεση. 
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Τροπολογία  122 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 102 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 102 Άρθρο 102 

Διαδικασίες σε σχέση με την εξέταση των 

εθελοντικών συμφωνιών 

Διαδικασίες σε σχέση με την εξέταση 

προβλεπόμενων εθελοντικών συμφωνιών  

1. Όταν η Επιτροπή γνωστοποιεί στο 

Κοινοβούλιο την πρόθεσή της να 

διερευνήσει το ενδεχόμενο 

χρησιμοποίησης εθελοντικών συμφωνιών 

ως εναλλακτικής λύσης έναντι της 

νομοθεσίας, η αρμόδια επιτροπή μπορεί να 

συντάξει έκθεση επί της ουσίας του 

προκειμένου ζητήματος σύμφωνα με το 

άρθρο 52. 

1. Όταν η Επιτροπή γνωστοποιεί στο 

Κοινοβούλιο την πρόθεσή της να 

διερευνήσει το ενδεχόμενο 

χρησιμοποίησης εθελοντικών συμφωνιών 

ως εναλλακτικής λύσης έναντι της 

νομοθεσίας, η αρμόδια επιτροπή μπορεί να 

συντάξει έκθεση επί της ουσίας του 

προκειμένου ζητήματος σύμφωνα με το 

άρθρο 52. 

2. Όταν η Επιτροπή ανακοινώνει ότι 

προτίθεται να προσφύγει σε σύναψη 

εθελοντικής συμφωνίας, η αρμόδια 

επιτροπή μπορεί να καταθέσει πρόταση 

ψηφίσματος με την οποία συνιστά την 

έγκριση ή απόρριψη της πρότασης και 

διευκρινίζει τις σχετικές προϋποθέσεις. 

2. Όταν η Επιτροπή ανακοινώνει ότι 

προτίθεται να προσφύγει σε σύναψη 

εθελοντικής συμφωνίας, η αρμόδια 

επιτροπή μπορεί να καταθέσει πρόταση 

ψηφίσματος με την οποία συνιστά την 

έγκριση ή απόρριψη της πρότασης και 

διευκρινίζει τις σχετικές προϋποθέσεις. 

Αιτιολόγηση 

Ο ισχύων τίτλος είναι παραπλανητικός, καθώς δίνει την εντύπωση ότι η εθελοντική συμφωνία 

έχει ήδη συναφθεί. 

 

Τροπολογία  123 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 103 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 103 Άρθρο 103 

Κωδικοποίηση Κωδικοποίηση 

1. Όταν υποβάλλεται στο 

Κοινοβούλιο πρόταση για κωδικοποίηση 

της νομοθεσίας της Ένωσης, διαβιβάζεται 

1. Όταν υποβάλλεται στο 

Κοινοβούλιο πρόταση για κωδικοποίηση 

της νομοθεσίας της Ένωσης, διαβιβάζεται 
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στην αρμόδια για νομικά θέματα επιτροπή. 

Η επιτροπή αυτή εξετάζει την πρόταση, 

σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχουν 

συμφωνηθεί σε διοργανικό επίπεδο12, για 

να επαληθεύσει ότι περιορίζεται σε απλή 

κωδικοποίηση χωρίς τροποποίηση της 

ουσίας. 

στην αρμόδια για νομικά θέματα επιτροπή. 

Η επιτροπή αυτή εξετάζει την πρόταση, 

σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχουν 

συμφωνηθεί σε διοργανικό επίπεδο12, για 

να επαληθεύσει ότι περιορίζεται σε απλή 

κωδικοποίηση χωρίς τροποποίηση της 

ουσίας. 

2. Η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή 

για τις πράξεις που αποτελούν αντικείμενο 

κωδικοποίησης μπορεί, κατόπιν αιτήσεώς 

της ή κατόπιν αιτήσεως της αρμόδιας για 

νομικά θέματα επιτροπής να επιληφθεί 

γνωμοδοτήσεως όσον αφορά τη 

σκοπιμότητα της κωδικοποίησης. 

2. Η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή 

για τις πράξεις που αποτελούν αντικείμενο 

κωδικοποίησης μπορεί, κατόπιν αιτήσεώς 

της ή κατόπιν αιτήσεως της αρμόδιας για 

νομικά θέματα επιτροπής να επιληφθεί 

γνωμοδοτήσεως όσον αφορά τη 

σκοπιμότητα της κωδικοποίησης. 

3. Οι τροπολογίες στο κείμενο της 

πρότασης δεν είναι παραδεκτές. 

3. Οι τροπολογίες στο κείμενο της 

πρότασης δεν είναι παραδεκτές. 

Ωστόσο, κατόπιν αιτήσεως του εισηγητή, ο 

πρόεδρος της αρμόδιας για νομικά θέματα 

επιτροπής μπορεί να υποβάλει προς 

έγκριση στην εν λόγω επιτροπή 

τροπολογίες που αφορούν τεχνικές 

προσαρμογές, υπό την προϋπόθεση ότι οι 

προσαρμογές αυτές είναι αναγκαίες για τη 

συμμόρφωση της πρότασης προς τους 

κανόνες της κωδικοποίησης και ουδεμία 

τροποποίηση επιφέρουν επί της ουσίας της 

προτάσεως. 

Ωστόσο, κατόπιν αιτήσεως του εισηγητή, ο 

πρόεδρος της αρμόδιας για νομικά θέματα 

επιτροπής μπορεί να υποβάλει προς 

έγκριση στην εν λόγω επιτροπή τεχνικές 

προσαρμογές, υπό την προϋπόθεση ότι οι 

προσαρμογές αυτές είναι αναγκαίες για τη 

συμμόρφωση της πρότασης προς τους 

κανόνες της κωδικοποίησης και ουδεμία 

τροποποίηση επιφέρουν επί της ουσίας της 

προτάσεως. 

4. Εάν η αρμόδια για νομικά θέματα 

επιτροπή κρίνει ότι η πρόταση ουδεμία 

τροποποίηση επιφέρει επί της ουσίας της 

νομοθεσίας της Ένωσης, την υποβάλλει 

στο Κοινοβούλιο προς έγκριση. 

4. Εάν η αρμόδια για νομικά θέματα 

επιτροπή κρίνει ότι η πρόταση ουδεμία 

τροποποίηση επιφέρει επί της ουσίας της 

νομοθεσίας της Ένωσης, την υποβάλλει 

στο Κοινοβούλιο προς έγκριση. 

Εάν κρίνει ότι η πρόταση συνεπάγεται 

ουσιώδη τροποποίηση, προτείνει στο 

Κοινοβούλιο την απόρριψή της. 

Εάν κρίνει ότι η πρόταση συνεπάγεται 

ουσιώδη τροποποίηση, προτείνει στο 

Κοινοβούλιο την απόρριψή της. 

Και στις δύο περιπτώσεις, το Κοινοβούλιο 

αποφαίνεται με μία και μοναδική 

ψηφοφορία, χωρίς τροπολογίες και χωρίς 

συζήτηση. 

Και στις δύο περιπτώσεις, το Κοινοβούλιο 

αποφαίνεται με μία και μοναδική 

ψηφοφορία, χωρίς τροπολογίες και χωρίς 

συζήτηση. 

__________________ __________________ 

12 Διοργανική συμφωνία της 20ής 

Δεκεμβρίου 1994, που αφορά την ταχεία 

μέθοδο εργασίας για την επίσημη 

κωδικοποίηση νομοθετικών κειμένων, 

σημείο 4 (ΕΕ C 102 της 4.4.1996, σ. 2). 

12 Διοργανική συμφωνία της 20ής 

Δεκεμβρίου 1994, που αφορά την ταχεία 

μέθοδο εργασίας για την επίσημη 

κωδικοποίηση νομοθετικών κειμένων, 

σημείο 4 (ΕΕ C 102 της 4.4.1996, σ. 2). 
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Αιτιολόγηση 

Η προτεινόμενη αλλαγή στοχεύει στην απλοποίηση της διατύπωσης του άρθρου και στην 

προσαρμογή του στη συνήθη πρακτική. 

 

Τροπολογία  124 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 104 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 104 Άρθρο 104 

Αναδιατύπωση Αναδιατύπωση 

1. Όταν υποβάλλεται στο 

Κοινοβούλιο πρόταση για αναδιατύπωση 

της νομοθεσίας της Ένωσης, η πρόταση 

διαβιβάζεται προς εξέταση στην αρμόδια 

για νομικά θέματα επιτροπή και στην 

αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή. 

1. Όταν υποβάλλεται στο 

Κοινοβούλιο πρόταση για αναδιατύπωση 

της νομοθεσίας της Ένωσης, η πρόταση 

διαβιβάζεται προς εξέταση στην αρμόδια 

για νομικά θέματα επιτροπή και στην 

αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή. 

2. Η αρμόδια για νομικά θέματα 

επιτροπή την εξετάζει, σύμφωνα με τις 

διαδικασίες που έχουν συμφωνηθεί σε 

διοργανικό επίπεδο13, προκειμένου να 

επαληθεύσει ότι ουδεμία τροποποίηση επί 

της ουσίας επιφέρει πέραν όσων έχουν 

χαρακτηριστεί έτσι με την ίδια την 

πρόταση. 

2. Η αρμόδια για νομικά θέματα 

επιτροπή την εξετάζει, σύμφωνα με τις 

διαδικασίες που έχουν συμφωνηθεί σε 

διοργανικό επίπεδο13, προκειμένου να 

επαληθεύσει ότι ουδεμία τροποποίηση επί 

της ουσίας επιφέρει πέραν όσων έχουν 

χαρακτηριστεί έτσι με την ίδια την 

πρόταση. 

Στο πλαίσιο της εξέτασης αυτής, οι 

τροπολογίες επί του κειμένου της 

πρότασης είναι απαράδεκτες. Ωστόσο, 

όσον αφορά τις διατάξεις που παρέμειναν 

αμετάβλητες στην πρόταση 

αναδιατύπωσης, εφαρμόζεται το άρθρο 

103 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο. 

Στο πλαίσιο της εξέτασης αυτής, οι 

τροπολογίες επί του κειμένου της 

πρότασης είναι απαράδεκτες. Ωστόσο, 

όσον αφορά τις διατάξεις που παρέμειναν 

αμετάβλητες στην πρόταση 

αναδιατύπωσης, εφαρμόζεται το άρθρο 

103 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο. 

3. Εάν η αρμόδια για νομικά θέματα 

επιτροπή κρίνει ότι η πρόταση ουδεμία 

τροποποίηση επιφέρει επί της ουσίας της 

κοινοτικής νομοθεσίας, πέραν όσων έχουν 

χαρακτηριστεί έτσι με την ίδια την 

πρόταση, ενημερώνει σχετικώς την 

αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή. 

3. Εάν η αρμόδια για νομικά θέματα 

επιτροπή κρίνει ότι η πρόταση ουδεμία 

τροποποίηση επιφέρει επί της ουσίας της 

κοινοτικής νομοθεσίας, πέραν όσων έχουν 

χαρακτηριστεί έτσι με την ίδια την 

πρόταση, ενημερώνει σχετικώς την 

αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή. 

Στην περίπτωση αυτή, και υπό τις 

προϋποθέσεις των άρθρων 169 και 170, 

γίνονται δεκτές από την αρμόδια επί της 

ουσίας επιτροπή μόνο οι τροπολογίες επί 

Στην περίπτωση αυτή, και υπό τις 

προϋποθέσεις των άρθρων 169 και 170, 

γίνονται δεκτές από την αρμόδια επί της 

ουσίας επιτροπή μόνο οι τροπολογίες επί 



 

PE585.606v03-00 154/445 RR\1110426EL.docx 

EL 

της πρότασης που αφορούν τα τμήματά της 

που περιλαμβάνουν τροποποιήσεις. 

της πρότασης που αφορούν τα τμήματά της 

που περιλαμβάνουν τροποποιήσεις. 

Ωστόσο, εάν, σύμφωνα με το σημείο 8 της 

Διοργανικής Συμφωνίας, η αρμόδια επί 

της ουσίας επιτροπή προτίθεται επίσης να 

υποβάλει τροπολογίες στα 

κωδικοποιημένα τμήματα της πρότασης, 

κοινοποιεί αμέσως την πρόθεσή της στο 

Συμβούλιο και την Επιτροπή, η οποία θα 

πρέπει να ενημερώσει την επιτροπή, πριν 

από την ψηφοφορία κατά το άρθρο 58 

του Κανονισμού, σχετικά με την 

τοποθέτησή της όσον αφορά τις 
τροπολογίες καθώς και εάν προτίθεται ή 

όχι να αποσύρει την πρόταση 

αναδιατύπωσης. 

Ωστόσο, ο πρόεδρος της αρμόδιας επί της 

ουσίας επιτροπής δύναται να δεχθεί, κατ’ 

εξαίρεση και ανά περίπτωση, τροπολογίες 

επί τμημάτων της πρότασης που 

παραμένουν αμετάβλητα, εφόσον κρίνει 

ότι τούτο επιβάλλεται από επιτακτικούς 

λόγους εσωτερικής συνοχής του κειμένου 

ή επειδή οι εν λόγω τροπολογίες είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένες με άλλες 

παραδεκτές τροπολογίες. Οι λόγοι αυτοί 

πρέπει να εκτίθενται σε γραπτή 

αιτιολόγηση των τροπολογιών. 

4. Εάν η αρμόδια για νομικά θέματα 

επιτροπή κρίνει ότι η πρόταση επιφέρει 

τροποποιήσεις επί της ουσίας πέραν όσων 

έχουν χαρακτηριστεί έτσι με την ίδια την 

πρόταση, προτείνει στο Κοινοβούλιο την 

απόρριψη της πρότασης και ενημερώνει 

σχετικά την αρμόδια επί της ουσίας 

επιτροπή. 

4. Εάν η αρμόδια για νομικά θέματα 

επιτροπή κρίνει ότι η πρόταση επιφέρει 

τροποποιήσεις επί της ουσίας πέραν όσων 

έχουν χαρακτηριστεί έτσι με την ίδια την 

πρόταση, προτείνει στο Κοινοβούλιο την 

απόρριψη της πρότασης και ενημερώνει 

σχετικά την αρμόδια επί της ουσίας 

επιτροπή. 

Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος καλεί 

την Επιτροπή να αποσύρει την πρόταση. 

Εάν η Επιτροπή αποσύρει την πρότασή 

της, ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι η 

διαδικασία κατέστη άνευ αντικειμένου και 

ενημερώνει σχετικώς το Συμβούλιο. Εάν η 

Επιτροπή δεν αποσύρει την πρότασή της, 

το Κοινοβούλιο την αναπέμπει στην 

αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή, η οποία 

την εξετάζει κατά τη συνήθη διαδικασία. 

Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος καλεί 

την Επιτροπή να αποσύρει την πρόταση. 

Εάν η Επιτροπή αποσύρει την πρότασή 

της, ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι η 

διαδικασία κατέστη άνευ αντικειμένου και 

ενημερώνει σχετικώς το Συμβούλιο. Εάν η 

Επιτροπή δεν αποσύρει την πρότασή της, 

το Κοινοβούλιο την αναπέμπει στην 

αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή, η οποία 

την εξετάζει κατά τη συνήθη διαδικασία. 

__________________ __________________ 

13 Διοργανική συμφωνία της 28ης 

Νοεμβρίου 2001, για πλέον 

συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής 

της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων, 

σημείο 9 (ΕΕ C 77 της 28.3.2002, σ. 1). 

13 Διοργανική συμφωνία της 28ης 

Νοεμβρίου 2001, για πλέον 

συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής 

της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων, 

σημείο 9 (ΕΕ C 77 της 28.3.2002, σ. 1). 

Αιτιολόγηση 

Parliament has repeatedly considered recasting as the normal legislative technique (for one 

of the latest resolutions, see 2011/2029(INI), para. 41), but the Commission has reduced the 

number of recasting proposals because of the current wording of this Rule and its 
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implications in terms of unrestricted and unpredictable amending powers. Given the 

reluctance of the Commission to forward new proposals for recast due to the powers of 

Parliament to introduce substantive changes, a new drafting is proposed. The proposed 

change reinstates the original wording of this paragraph (amended in 2009) with a view to 

clarifying the boundaries of Parliament's amending powers and encouraging the Commission 

to present more recasting proposals. Although the current Rule is silent on that, the same 

criteria should apply at plenary stage. 

 

Τροπολογία  125 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Τίτλος II – κεφάλαιο 9 α (νέο) 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9A 

 ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 

Αιτιολόγηση 

Για λόγους σαφήνειας δημιουργείται νέο κεφάλαιο σχετικά με τις κατ’ εξουσιοδότηση και 

εκτελεστικές πράξεις. 

 

Τροπολογία  126 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 105 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 105 Άρθρο 105 

Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

1. Όταν η Επιτροπή υποβάλλει στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξη, ο Πρόεδρος την 

διαβιβάζει στην αρμόδια για τη βασική 

νομοθετική πράξη επιτροπή, η οποία 

μπορεί να αποφασίσει τον ορισμό 

εισηγητή για την εξέταση μιας ή 

περισσοτέρων κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων. 

1. Όταν η Επιτροπή υποβάλλει στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξη, ο Πρόεδρος την 

διαβιβάζει στην αρμόδια για τη βασική 

νομοθετική πράξη επιτροπή, η οποία 

μπορεί να αποφασίσει τον ορισμό ενός από 

τα μέλη της για την εξέταση μιας ή 

περισσοτέρων κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων. 

2. Ο Πρόεδρος ανακοινώνει στο 

Κοινοβούλιο την ημερομηνία παραλαβής 

της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης σε όλες 

τις επίσημες γλώσσες και την προθεσμία 

2. Κατά την περίοδο συνόδου που 

ακολουθεί την παραλαβή της κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξης, ο Πρόεδρος 

ανακοινώνει στο Κοινοβούλιο την 
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εντός της οποίας μπορούν να προβληθούν 

αντιρρήσεις. Η εν λόγω προθεσμία αρχίζει 

από την ημερομηνία αυτή. 

ημερομηνία παραλαβής της σε όλες τις 

επίσημες γλώσσες, καθώς και την 

προθεσμία εντός της οποίας μπορούν να 

προβληθούν αντιρρήσεις. Η εν λόγω 

προθεσμία αρχίζει από την ημερομηνία 

παραλαβής. 

Η ανακοίνωση δημοσιεύεται στα 

συνοπτικά πρακτικά της συνεδρίασης, μαζί 

με την επωνυμία της αρμόδιας επιτροπής. 

Η ανακοίνωση δημοσιεύεται στα 

συνοπτικά πρακτικά της συνεδρίασης, μαζί 

με την επωνυμία της αρμόδιας επιτροπής. 

3. Η αρμόδια επιτροπή μπορεί, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της βασικής 

νομοθετικής πράξης και, εάν το κρίνει 

σκόπιμο, μετά από διαβούλευση με κάθε 

ενδιαφερόμενη επιτροπή, να υποβάλει στο 

Κοινοβούλιο αιτιολογημένη πρόταση 

ψηφίσματος. Σε αυτή την πρόταση 

ψηφίσματος δηλώνονται οι λόγοι της 

αντίρρησης του Κοινοβουλίου και μπορεί 

να περιέχεται αίτημα προς την Επιτροπή 

να υποβάλει νέα κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξη, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις 

που διατύπωσε το Κοινοβούλιο. 

3. Η αρμόδια επιτροπή μπορεί, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της βασικής 

νομοθετικής πράξης και, εάν το κρίνει 

σκόπιμο, μετά από διαβούλευση με κάθε 

ενδιαφερόμενη επιτροπή, να υποβάλει στο 

Κοινοβούλιο αιτιολογημένη πρόταση 

ψηφίσματος, με την οποία να εκφράζει 

την αντίρρησή της προς την κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξη. Εάν, δέκα 

εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη 

της περιόδου συνόδου η Τετάρτη της 

οποίας είναι η αμέσως προηγούμενη και η 

πιο κοντινή της ημέρας λήξης της 

προθεσμίας της παραγράφου 5, η 

αρμόδια επιτροπή δεν έχει υποβάλει 

πρόταση ψηφίσματος, μία πολιτική 

ομάδα ή σαράντα τουλάχιστον βουλευτές 

μπορούν να υποβάλουν πρόταση 

ψηφίσματος σχετικά με το θέμα ούτως 

ώστε αυτό να συμπεριληφθεί στο σχέδιο 

ημερήσιας διάταξης της 

προαναφερόμενης περιόδου συνόδου. 

4. Εάν, δέκα εργάσιμες ημέρες πριν 

από την έναρξη της περιόδου συνόδου η 

Τετάρτη της οποίας είναι η αμέσως 

προηγούμενη και η πιο κοντινή της 

ημέρας λήξης της προθεσμίας της 

παραγράφου 5, η αρμόδια επιτροπή δεν 

έχει υποβάλει πρόταση ψηφίσματος, μία 

πολιτική ομάδα ή σαράντα τουλάχιστον 

βουλευτές μπορούν να υποβάλουν 

πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το θέμα 

ούτως ώστε αυτό να συμπεριληφθεί στο 

σχέδιο ημερήσιας διάταξης της 

προαναφερόμενης περιόδου συνόδου. 

 

 4α. Σε κάθε πρόταση ψηφίσματος που 

κατατίθεται σύμφωνα με την παράγραφο 

3 δηλώνονται οι λόγοι της αντίρρησης 
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του Κοινοβουλίου και μπορεί να 

περιέχεται αίτημα, με το οποίο να 

ζητείται από την Επιτροπή να υποβάλει 

νέα κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, στην 

οποία να λαμβάνονται υπόψη οι 

συστάσεις του Κοινοβουλίου. 

5. Το Κοινοβούλιο αποφασίζει εντός 

της προθεσμίας που ορίζεται στη βασική 

νομοθετική πράξη, για κάθε κατατιθέμενη 

πρόταση ψηφίσματος, με την πλειοψηφία 

που προβλέπεται στο άρθρο 290 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

5. Το Κοινοβούλιο εγκρίνει τέτοια 

πρόταση ψηφίσματος εντός της 

προθεσμίας που ορίζεται στη βασική 

νομοθετική πράξη και, σύμφωνα με το 

άρθρο 290 παράγραφος 2 της Συνθήκης 

για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, με την πλειοψηφία των 

βουλευτών που το απαρτίζουν. 

Εάν η αρμόδια επιτροπή κρίνει ότι είναι 

σκόπιμο, σύμφωνα με τη βασική 

νομοθετική πράξη, να παραταθεί η 

προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων 

όσον αφορά την κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξη, ο πρόεδρος της αρμόδιας επιτροπής 

ενημερώνει σχετικά, εξ ονόματος του 

Κοινοβουλίου, το Συμβούλιο και την 

Επιτροπή. 

Εάν η αρμόδια επιτροπή κρίνει ότι είναι 

σκόπιμο, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

βασικής νομοθετικής πράξης, να 

παραταθεί η προθεσμία για τη διατύπωση 

αντιρρήσεων όσον αφορά την κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξη, ο πρόεδρος της 

αρμόδιας επιτροπής ενημερώνει σχετικά, 

εξ ονόματος του Κοινοβουλίου, το 

Συμβούλιο και την Επιτροπή. 

6. Αν η αρμόδια επιτροπή συνιστά να 

δηλώσει το Κοινοβούλιο, πριν από τη λήξη 

της προθεσμίας που ορίζεται στη βασική 

νομοθετική πράξη, ότι δεν διατυπώνει 

αντίρρηση σχετικά με την κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξη: 

6. Αν η αρμόδια επιτροπή συνιστά να 

δηλώσει το Κοινοβούλιο, πριν από τη λήξη 

της προθεσμίας που ορίζεται στη βασική 

νομοθετική πράξη, ότι δεν διατυπώνει 

αντίρρηση σχετικά με την κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξη: 

ενημερώνει σχετικά τον Πρόεδρο της 

Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών 

με αιτιολογημένη επιστολή και υποβάλλει 

σύσταση προς την κατεύθυνση αυτή· 

ενημερώνει σχετικά τον Πρόεδρο της 

Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών 

με αιτιολογημένη επιστολή και υποβάλλει 

σύσταση προς την κατεύθυνση αυτή· 

στην περίπτωση που δεν διατυπωθεί καμία 

αντίρρηση είτε κατά την επόμενη 

συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων 

των Επιτροπών είτε, σε περίπτωση 

έκτακτης ανάγκης, μέσω γραπτής 

διαδικασίας, ο πρόεδρός της ειδοποιεί 

σχετικά τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου, ο 

οποίος ενημερώνει την Ολομέλεια το 

συντομότερο δυνατό· 

στην περίπτωση που δεν διατυπωθεί καμία 

αντίρρηση είτε κατά την επόμενη 

συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων 

των Επιτροπών είτε, σε περίπτωση 

έκτακτης ανάγκης, μέσω γραπτής 

διαδικασίας, ο πρόεδρός της ειδοποιεί 

σχετικά τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου, ο 

οποίος ενημερώνει την Ολομέλεια το 

συντομότερο δυνατό· 

εάν, εντός προθεσμίας είκοσι τεσσάρων 

ωρών μετά την ανακοίνωση στην 

Ολομέλεια, μια πολιτική ομάδα ή σαράντα 

τουλάχιστον βουλευτές αντιταχθούν στη 

εάν, εντός προθεσμίας είκοσι τεσσάρων 

ωρών μετά την ανακοίνωση στην 

Ολομέλεια, μια πολιτική ομάδα ή σαράντα 

τουλάχιστον βουλευτές αντιταχθούν στη 



 

PE585.606v03-00 158/445 RR\1110426EL.docx 

EL 

σύσταση, η σύσταση τίθεται σε 

ψηφοφορία· 

σύσταση, η σύσταση τίθεται σε 

ψηφοφορία· 

εάν, εντός της ίδιας προθεσμίας, δεν 

διατυπωθεί καμία αντίρρηση, η 

προτεινόμενη σύσταση θεωρείται ότι έχει 

εγκριθεί· 

εάν, εντός της ίδιας προθεσμίας, δεν 

διατυπωθεί καμία αντίρρηση, η 

προτεινόμενη σύσταση θεωρείται ότι έχει 

εγκριθεί· 

η έγκριση παρόμοιας σύστασης καθιστά 

απαράδεκτη κάθε μεταγενέστερη 

διατύπωση αντίρρησης σχετικά με την κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξη. 

η έγκριση παρόμοιας σύστασης καθιστά 

απαράδεκτη κάθε μεταγενέστερη 

διατύπωση αντίρρησης σχετικά με την κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξη. 

7. Η αρμόδια επιτροπή μπορεί, με την 

επιφύλαξη των διατάξεων της βασικής 

νομοθετικής πράξης, να αναλάβει την 

πρωτοβουλία να υποβάλει στο 

Κοινοβούλιο αιτιολογημένη πρόταση 

ψηφίσματος για την ανάκληση, εν όλω ή 

εν μέρει, της εξουσιοδότησης που 

προβλέπει η πράξη αυτή. Το Κοινοβούλιο 

αποφασίζει με την πλειοψηφία του 

άρθρου 290 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

7. Η αρμόδια επιτροπή μπορεί, με την 

επιφύλαξη των διατάξεων της βασικής 

νομοθετικής πράξης, να αναλάβει την 

πρωτοβουλία να υποβάλει στο 

Κοινοβούλιο πρόταση ψηφίσματος για την 

ανάκληση, εν όλω ή εν μέρει, της 

εξουσιοδότησης ή για να εκφράσει την 

αντίρρησή του στη σιωπηρή παράταση 

της εξουσιοδότησης που προβλέπει η 

πράξη αυτή. 

 Σύμφωνα με το άρθρο 290 παράγραφος 2 

της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την απόφαση 

ανάκλησης της εξουσιοδότησης 

απαιτούνται οι ψήφοι της πλειοψηφίας 

των βουλευτών που απαρτίζουν το 

Κοινοβούλιο.  

8. Ο Πρόεδρος ενημερώνει το 

Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με τις 

θέσεις που ελήφθησαν με βάση το παρόν 

άρθρο. 

8. Ο Πρόεδρος ενημερώνει το 

Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με τις 

θέσεις που ελήφθησαν με βάση το παρόν 

άρθρο. 

Αιτιολόγηση 

As regards the changes to paragraph 1, they reflect the practice: the motions for resolutions 

for objecting a delegated act are tabled by the committee responsible, either in the name of 

the Committee Chair, or in the name of the authors of the original request. 

The changes to paragraph 2 aims at clarifying it: in the second sentence, the date could be 

"the date" expressly mentioned in the first sentence or the date of the announcement (see the 

impact of the date of announcement on the deadlines for second reading).  

The last sentence of paragraph 3 shall become paragraph 4a. The restructuring of 

paragraphs 3 and 4 aims to clarify that the current paragraph 3 second sentence also applies 

when a motion for resolution is tabled by a political group or at least 40 Members. 
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Paragraph 4 is deleted here and moved to the end of paragraph 3. 

The insertion of paragraph 4 a (new) is meant to broaden the scope as indicated in paragraph 

3 above. 

As regards the changes to paragraph 7: the Treaty does not require any specific reasons by 

EP when revoking a delegation of powers, therefore the word "reasoned" is deleted. 

Moreover, a provision governing the decision whereby Parliament opposes the tacit extension 

of the period of delegation of powers is introduced in Rule 105 as no such provision existed 

so far. 
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 106 Άρθρο 106 

Εκτελεστικές πράξεις και εκτελεστικά 

μέτρα 

Εκτελεστικές πράξεις και εκτελεστικά 

μέτρα 

1. Όταν η Επιτροπή διαβιβάζει στο 

Κοινοβούλιο σχέδιο εκτελεστικής πράξης 

ή εκτελεστικού μέτρου, ο Πρόεδρος το 

διαβιβάζει στην αρμόδια για τη βασική 

νομοθετική πράξη επιτροπή, η οποία 

μπορεί να αποφασίσει τον ορισμό 

εισηγητή για την εξέταση ενός ή 

περισσοτέρων σχεδίων εκτελεστικών 

πράξεων ή εκτελεστικών μέτρων. 

1. Όταν η Επιτροπή διαβιβάζει στο 

Κοινοβούλιο σχέδιο εκτελεστικής πράξης 

ή εκτελεστικού μέτρου, ο Πρόεδρος το 

διαβιβάζει στην αρμόδια για τη βασική 

νομοθετική πράξη επιτροπή, η οποία 

μπορεί να αποφασίσει τον ορισμό ενός από 

τα μέλη της για την εξέταση ενός ή 

περισσοτέρων σχεδίων εκτελεστικών 

πράξεων ή μέτρων. 

2. Η αρμόδια επιτροπή μπορεί να 

υποβάλει στο Κοινοβούλιο αιτιολογημένη 

πρόταση ψηφίσματος η οποία επισημαίνει 

ότι ένα σχέδιο εκτελεστικής πράξης ή 

εκτελεστικού μέτρου υπερβαίνει τις 

εκτελεστικές αρμοδιότητες που 

προβλέπονται στη βασική νομοθετική 

πράξη ή δεν είναι σύμφωνο με το δίκαιο 

της Ένωσης για άλλους λόγους. 

2. Η αρμόδια επιτροπή μπορεί να 

υποβάλει στο Κοινοβούλιο αιτιολογημένη 

πρόταση ψηφίσματος η οποία επισημαίνει 

ότι ένα σχέδιο εκτελεστικής πράξης ή 

εκτελεστικού μέτρου υπερβαίνει τις 

εκτελεστικές αρμοδιότητες που 

προβλέπονται στη βασική νομοθετική 

πράξη ή δεν είναι σύμφωνο με το δίκαιο 

της Ένωσης για άλλους λόγους. 

3. Η πρόταση ψηφίσματος μπορεί να 

περιλαμβάνει αίτημα προς την Επιτροπή 

να αποσύρει την πράξη, το μέτρο ή το 

σχέδιο πράξης ή μέτρου, να το 

τροποποιήσει λαμβάνοντας υπόψη τις 

αντιρρήσεις που διατύπωσε το 

Κοινοβούλιο ή να υποβάλει νέα 

νομοθετική πρόταση. Ο Πρόεδρος 

3. Η πρόταση ψηφίσματος μπορεί να 

περιλαμβάνει αίτημα προς την Επιτροπή 

να αποσύρει το σχέδιο εκτελεστικής 

πράξης ή εκτελεστικού μέτρου, να το 

τροποποιήσει λαμβάνοντας υπόψη τις 

αντιρρήσεις που διατύπωσε το 

Κοινοβούλιο ή να υποβάλει νέα 

νομοθετική πρόταση. Ο Πρόεδρος 
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ενημερώνει το Συμβούλιο και την 

Επιτροπή σχετικά με τη θέση που ελήφθη. 

ενημερώνει το Συμβούλιο και την 

Επιτροπή σχετικά με τη θέση που ελήφθη. 

4. Εάν τα εκτελεστικά μέτρα που 

προβλέπει η Επιτροπή εμπίπτουν στο 

πλαίσιο της κανονιστικής διαδικασίας με 

έλεγχο που προβλέπεται στην απόφαση 

1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου για τον 

καθορισμό των όρων άσκησης των 

εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που 

ανατίθενται στην Επιτροπή, εφαρμόζονται 

οι ακόλουθες συμπληρωματικές διατάξεις: 

4. Εάν τα εκτελεστικά μέτρα που 

προβλέπει η Επιτροπή εμπίπτουν στο 

πλαίσιο της κανονιστικής διαδικασίας με 

έλεγχο που προβλέπεται στην απόφαση 

1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου για τον 

καθορισμό των όρων άσκησης των 

εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που 

ανατίθενται στην Επιτροπή, εφαρμόζονται 

οι ακόλουθες συμπληρωματικές διατάξεις: 

α) η προθεσμία για τον έλεγχο 

υπολογίζεται από τη στιγμή της υποβολής 

του σχεδίου μέτρων στο Κοινοβούλιο σε 

όλες τις επίσημες γλώσσες. Σε περίπτωση 

συντετμημένης προθεσμίας ελέγχου, κατά 

το άρθρο 5α παράγραφος 5 στοιχείο β) της 

απόφασης 1999/468/ΕΚ και σε επείγουσα 

περίπτωση, κατά το άρθρο 5α παράγραφος 

6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, η 

προθεσμία ελέγχου υπολογίζεται, εκτός 

εάν ο πρόεδρος της αρμόδιας επιτροπής 

προβάλει αντιρρήσεις, από την ημερομηνία 

παραλαβής από το Κοινοβούλιο του 

τελικού σχεδίου εκτελεστικών μέτρων στις 

γλώσσες στις οποίες έχει υποβληθεί στα 

μέλη της επιτροπής που έχει συσταθεί 

σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ. 

Το άρθρο 158 δεν εφαρμόζεται στην 

περίπτωση αυτή· 

α) η προθεσμία για τον έλεγχο 

υπολογίζεται από τη στιγμή της υποβολής 

του σχεδίου εκτελεστικού μέτρου στο 

Κοινοβούλιο σε όλες τις επίσημες 

γλώσσες. Σε περίπτωση συντετμημένης 

προθεσμίας ελέγχου, κατά το άρθρο 5α 

παράγραφος 5 στοιχείο β) της απόφασης 

1999/468/ΕΚ και σε επείγουσα περίπτωση, 

κατά το άρθρο 5α παράγραφος 6 της 

απόφασης 1999/468/ΕΚ, η προθεσμία 

ελέγχου υπολογίζεται, εκτός εάν ο 

πρόεδρος της αρμόδιας επιτροπής 

προβάλει αντιρρήσεις, από την ημερομηνία 

παραλαβής από το Κοινοβούλιο του 

τελικού σχεδίου εκτελεστικών μέτρων στις 

γλώσσες στις οποίες έχει υποβληθεί στα 

μέλη της επιτροπής που έχει συσταθεί 

σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ. 

Το άρθρο 158 δεν εφαρμόζεται στις δύο 

περιπτώσεις που αναφέρονται στην 

προηγούμενη περίοδο· 

β) εάν το σχέδιο εκτελεστικού μέτρου 

βασίζεται στο άρθρο 5α παράγραφοι 5 ή 6 

της απόφασης 1999/468/ΕΚ, οι οποίες 

προβλέπουν συντετμημένες προθεσμίες για 

την έκφραση αντίθεσης από το 

Κοινοβούλιο, δύναται να κατατεθεί από 

τον πρόεδρο της αρμόδιας επιτροπής 

πρόταση ψηφίσματος που αντιτίθεται στην 

έγκριση του σχεδίου μέτρου εφόσον δεν 

κατέστη δυνατό να συνεδριάσει η επιτροπή 

στον διαθέσιμο χρόνο· 

β) εάν το σχέδιο εκτελεστικού μέτρου 

βασίζεται στο άρθρο 5α παράγραφοι 5 ή 6 

της απόφασης 1999/468/ΕΚ, οι οποίες 

προβλέπουν συντετμημένες προθεσμίες για 

την έκφραση αντίθεσης από το 

Κοινοβούλιο, δύναται να κατατεθεί από 

τον πρόεδρο της αρμόδιας επιτροπής 

πρόταση ψηφίσματος που αντιτίθεται στην 

έγκριση του σχεδίου μέτρου εφόσον δεν 

κατέστη δυνατό να συνεδριάσει η επιτροπή 

στον διαθέσιμο χρόνο· 

γ) το Κοινοβούλιο, με την πλειοψηφία 

των μελών του, δύναται να αντιταχθεί 

στην έγκριση του σχεδίου εκτελεστικού 

μέτρου με την επισήμανση ότι το σχέδιο 

γ) το Κοινοβούλιο, με την πλειοψηφία 

των μελών του, δύναται να εγκρίνει 

ψήφισμα, με το οποίο αντιτάσσεται στην 

έγκριση του σχεδίου εκτελεστικού μέτρου 
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υπερβαίνει τις εκτελεστικές εξουσίες που 

προβλέπει η βασική πράξη, δεν συνάδει 

προς το σκοπό ή το περιεχόμενο της 

βασικής πράξης ή δεν σέβεται τις αρχές 

της επικουρικότητας ή της 

αναλογικότητας· 

και επισημαίνει ότι το σχέδιο υπερβαίνει 

τις εκτελεστικές εξουσίες που προβλέπει η 

βασική πράξη, δεν συνάδει προς το σκοπό 

ή το περιεχόμενο της βασικής πράξης ή δεν 

σέβεται τις αρχές της επικουρικότητας ή 

της αναλογικότητας· 

 Εάν, δέκα εργάσιμες ημέρες πριν από την 

έναρξη της περιόδου συνόδου η Τετάρτη 

της οποίας είναι η αμέσως προηγούμενη 

και η πιο κοντινή της ημέρας λήξης της 

προθεσμίας για τη δήλωση αντίθεσης 

στην έγκριση του σχεδίου εκτελεστικού 

μέτρου, η αρμόδια επιτροπή δεν έχει 

καταθέσει πρόταση για τέτοιο ψήφισμα, 

μία πολιτική ομάδα ή σαράντα 

τουλάχιστον βουλευτές μπορούν να 

καταθέσουν πρόταση ψηφίσματος 

σχετικά με το θέμα, ούτως ώστε αυτό να 

συμπεριληφθεί στο σχέδιο ημερήσιας 

διάταξης της προαναφερθείσας περιόδου 

συνόδου. 

δ) στην περίπτωση που η αρμόδια 

επιτροπή, μετά από δεόντως 

αιτιολογημένη αίτηση της Επιτροπής, 
συνιστά, με αιτιολογημένη επιστολή προς 

τον πρόεδρο της Διάσκεψης των 

Προέδρων, να δηλώσει το Κοινοβούλιο, 

πριν από τη λήξη της κανονικής περιόδου 

που προβλέπεται στο άρθρο 5α 

παράγραφος 3 στοιχείο γ) και/ή το άρθρο 

5α παράγραφος 4 στοιχείο ε) της 

απόφασης 1999/468/ΕΚ, ότι δεν θα 

αντιταχθεί στο προτεινόμενο μέτρο, 

εφαρμόζεται η διαδικασία που 

προβλέπεται στο άρθρο 105 παράγραφος 6. 

δ) στην περίπτωση που η αρμόδια 

επιτροπή συνιστά, με αιτιολογημένη 

επιστολή προς τον πρόεδρο της Διάσκεψης 

των Προέδρων, να δηλώσει το 

Κοινοβούλιο, πριν από τη λήξη της 

κανονικής περιόδου που προβλέπεται στο 

άρθρο 5α παράγραφος 3 στοιχείο γ) και/ή 

το άρθρο 5α παράγραφος 4 στοιχείο ε) της 

απόφασης 1999/468/ΕΚ, ότι δεν θα 

αντιταχθεί στο προτεινόμενο μέτρο, 

εφαρμόζεται η διαδικασία που 

προβλέπεται στο άρθρο 105 παράγραφος 6. 

Αιτιολόγηση 

Αποσαφηνίζεται το κείμενο στο στοιχείο α), καθώς το άρθρο 158 δεν εφαρμόζεται μόνο στις 

δύο περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 5α παράγραφος 5 στοιχείο β) και παράγραφος 6 της 

απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου. 
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 108 Άρθρο 108 

Διεθνείς συμφωνίες Διεθνείς συμφωνίες 

1. Όταν πρόκειται να αρχίσουν 

διαπραγματεύσεις για τη σύναψη, 

ανανέωση ή τροποποίηση διεθνούς 

συμφωνίας, η αρμόδια επιτροπή δύναται 

να αποφασίσει να καταρτίσει έκθεση ή να 

παρακολουθήσει με άλλο τρόπο τη 

διαδικασία και να ενημερώσει τη 

Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών 

σχετικά με την εν λόγω απόφαση. Κατά 

περίπτωση, ζητείται και από άλλες 

επιτροπές να γνωμοδοτήσουν, σύμφωνα 

με το άρθρο 53 παράγραφος 1. Τα άρθρα 

201 παράγραφος 2, 54 ή 55 εφαρμόζονται 

κατά περίπτωση. 

1. Όταν πρόκειται να αρχίσουν 

διαπραγματεύσεις για τη σύναψη, 

ανανέωση ή τροποποίηση διεθνούς 

συμφωνίας, η αρμόδια επιτροπή δύναται 

να αποφασίσει να καταρτίσει έκθεση ή να 

παρακολουθήσει με άλλο τρόπο την 

προκαταρκτική αυτή φάση. Ενημερώνει 
τη Διάσκεψη των Προέδρων των 

Επιτροπών σχετικά με την εν λόγω 

απόφαση. 

Οι πρόεδροι και οι εισηγητές της 

αρμόδιας επιτροπής και, κατά 

περίπτωση, των γνωμοδοτικών 

επιτροπών, λαμβάνουν από κοινού τα 

ενδεδειγμένα μέτρα για να διασφαλίσουν 

ότι παρέχεται στο Κοινοβούλιο άμεση, 

τακτική και πλήρης ενημέρωση, εφόσον 

απαιτείται εμπιστευτικά, σε όλα τα 

στάδια των διαπραγματεύσεων και της 

σύναψης διεθνών συμφωνιών, 

περιλαμβανομένων του σχεδίου και του 

τελικώς εγκριθέντος κειμένου των 

διαπραγματευτικών οδηγιών, καθώς και 

οι πληροφορίες κατά την παράγραφο 3: 

 

– από την Επιτροπή σύμφωνα με τις 

υποχρεώσεις της δυνάμει της Συνθήκης 

για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και τις δεσμεύσεις που ανέλαβε 

δυνάμει της συμφωνίας πλαισίου για τις 

σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, και 

 

– από το Συμβούλιο σύμφωνα με τις 

υποχρεώσεις του δυνάμει της Συνθήκης 

για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

 

 1α. Η αρμόδια επιτροπή 

ενημερώνεται από την Επιτροπή, το 
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συντομότερο δυνατόν, όσον αφορά την 

επιλεγείσα νομική βάση για τη σύναψη 

της διεθνούς συμφωνίας που αναφέρεται 

στην παράγραφο 1. Η αρμόδια επιτροπή 

ελέγχει την εν λόγω επιλεγείσα νομική 

βάση, σύμφωνα με το άρθρο 39. 

2. Το Κοινοβούλιο, βάσει πρότασης 

της αρμόδιας επιτροπής, μίας πολιτικής 

ομάδας ή σαράντα τουλάχιστον 

βουλευτών, μπορεί να ζητήσει από το 

Συμβούλιο να μην εγκρίνει την έναρξη 

διαπραγματεύσεων προτού το Κοινοβούλιο 

εκφράσει την άποψή του επί της 

προτεινόμενης διαπραγματευτικής 

εντολής, βάσει έκθεσης της αρμόδιας 

επιτροπής. 

2. Το Κοινοβούλιο, βάσει πρότασης 

της αρμόδιας επιτροπής, μίας πολιτικής 

ομάδας ή σαράντα τουλάχιστον 

βουλευτών, μπορεί να ζητήσει από το 

Συμβούλιο να μην εγκρίνει την έναρξη 

διαπραγματεύσεων προτού το Κοινοβούλιο 

εκφράσει την άποψή του επί της 

προτεινόμενης διαπραγματευτικής 

εντολής, βάσει έκθεσης της αρμόδιας 

επιτροπής. 

3. Κατά τη στιγμή που πρόκειται να 

αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις, η αρμόδια 

επιτροπή ενημερώνεται από την 

Επιτροπή όσον αφορά την επιλεγείσα 

νομική βάση για τη σύναψη της διεθνούς 

συμφωνίας που μνημονεύεται στην 

παράγραφο 1. Η αρμόδια επιτροπή 

ελέγχει την επιλεγείσα νομική βάση, 

σύμφωνα με το άρθρο 39. Εάν η 

Επιτροπή παραλείπει να υποδείξει νομική 

βάση ή εάν υπάρχει αμφιβολία για την 

καταλληλότητά της, εφαρμόζονται οι 

διατάξεις του άρθρου 39. 

 

4. Σε κάθε στάδιο των 

διαπραγματεύσεων και από το τέλος των 

διαπραγματεύσεων μέχρι τη σύναψη της 

διεθνούς συμφωνίας, το Κοινοβούλιο 

μπορεί, βάσει έκθεσης της αρμόδιας 

επιτροπής του και αφού εξετάσει όλες τις 

σχετικές προτάσεις που έχουν υποβληθεί, 

σύμφωνα με το άρθρο 134, να εγκρίνει 

συστάσεις με το αίτημα να ληφθούν υπόψη 

πριν από τη σύναψη της εν λόγω διεθνούς 

συμφωνίας. 

4. Σε κάθε στάδιο των 

διαπραγματεύσεων και από το τέλος των 

διαπραγματεύσεων μέχρι τη σύναψη της 

διεθνούς συμφωνίας, το Κοινοβούλιο 

μπορεί, βάσει έκθεσης της αρμόδιας 

επιτροπής του, που εκπονείται ιδία 

πρωτοβουλία, και αφού εξετάσει όλες τις 

σχετικές προτάσεις που έχουν υποβληθεί 

από πολιτική ομάδα ή από 40 

τουλάχιστον βουλευτές, να εγκρίνει 

συστάσεις προς το Συμβούλιο, την 

Επιτροπή και τον Αντιπρόεδρο της 

Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της 

Ένωσης για θέματα εξωτερικής 

πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας με το 

αίτημα να ληφθούν υπόψη πριν από τη 

σύναψη της εν λόγω διεθνούς συμφωνίας. 

5. Οι αιτήσεις του Συμβουλίου για έγκριση 5. Οι αιτήσεις του Συμβουλίου για έγκριση 
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ή γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου 

διαβιβάζονται από τον Πρόεδρο στην καθ’ 

ύλη αρμόδια επιτροπή δυνάμει του άρθρου 

99 ή του άρθρου 47 παράγραφος 1. 

ή γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου 

διαβιβάζονται από τον Πρόεδρο στην καθ’ 

ύλη αρμόδια επιτροπή δυνάμει του άρθρου 

99 ή του άρθρου 47 παράγραφος 1. 

6. Πριν από την ψηφοφορία, η 

αρμόδια επιτροπή, μια πολιτική ομάδα ή 

τουλάχιστον το ένα δέκατο των βουλευτών 

μπορούν να προτείνουν στο Κοινοβούλιο 

να ζητήσει τη γνώμη του Δικαστηρίου 

σχετικά με τη συμβατότητα διεθνούς 

συμφωνίας με τις Συνθήκες. Εάν το 

Κοινοβούλιο εγκρίνει την πρόταση αυτή, η 

ψηφοφορία αναβάλλεται έως ότου το 

Δικαστήριο διατυπώσει τη γνώμη του14. 

6. Ανά πάσα στιγμή πριν το 

Κοινοβούλιο προβεί σε ψηφοφορία 

σχετικά με αίτηση έγκρισης ή 

γνωμοδότησης, η αρμόδια επιτροπή ή 

τουλάχιστον το ένα δέκατο των βουλευτών 

που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο μπορούν 

να προτείνουν στο Κοινοβούλιο να ζητήσει 

τη γνώμη του Δικαστηρίου σχετικά με τη 

συμβατότητα διεθνούς συμφωνίας με τις 

Συνθήκες. 

 Πριν το Κοινοβούλιο προβεί σε 

ψηφοφορία σχετικά με την εν λόγω 

πρόταση, ο Πρόεδρος μπορεί να ζητήσει 

τη γνώμη της αρμόδιας για νομικά 

θέματα επιτροπής, η οποία θα υποβάλει 

έκθεση με τα συμπεράσματά της στο 

Κοινοβούλιο. 

 Εάν το Κοινοβούλιο εγκρίνει την πρόταση 

να ζητηθεί η γνώμη του Δικαστηρίου, η 

ψηφοφορία σχετικά με την αίτηση 

έγκρισης ή γνωμοδότησης αναβάλλεται 

έως ότου το Δικαστήριο διατυπώσει τη 

γνώμη του. 

7. Το Κοινοβούλιο, με την 

πλειοψηφία των ψηφισάντων, σε μία 

μοναδική ψηφοφορία, εκδίδει 

γνωμοδότηση ή έγκριση για τη σύναψη, 

ανανέωση ή τροποποίηση διεθνούς 

συμφωνίας ή χρηματοδοτικού 

πρωτοκόλλου που συνάπτει η Ευρωπαϊκή 

Ένωση, χωρίς να επιτρέπεται η κατάθεση 

τροπολογιών στο κείμενο της συμφωνίας 

ή του πρωτοκόλλου. 

7. Όταν ζητείται από το Κοινοβούλιο 

να εγκρίνει τη σύναψη, ανανέωση ή 

τροποποίηση διεθνούς συμφωνίας, 

λαμβάνει απόφαση με μία και μοναδική 

ψηφοφορία σύμφωνα με το άρθρο 99. 

 Εάν το Κοινοβούλιο αρνηθεί να παράσχει 

την έγκρισή του, ο Πρόεδρος ενημερώνει 

το Συμβούλιο ότι δεν μπορεί να συναφθεί, 

να ανανεωθεί ή να τροποποιηθεί η 

σχετική συμφωνία. 

 Με την επιφύλαξη του άρθρου 99 

παράγραφος 1β, το Κοινοβούλιο μπορεί 

να αποφασίσει, βάσει σύστασης της 

αρμόδιας επιτροπής, να αναστείλει την 



 

RR\1110426EL.docx 165/445 PE585.606v03-00 

 EL 

απόφαση του σχετικά με τη διαδικασία 

έγκρισης για περίοδο που δεν υπερβαίνει 

το ένα έτος. 

8. Εάν η γνωμοδότηση του 

Κοινοβουλίου είναι αρνητική, ο Πρόεδρος 

ζητεί από το Συμβούλιο να μη συνάψει την 

εν λόγω συμφωνία. 

8. Όταν ζητείται από το Κοινοβούλιο 

να γνωμοδοτήσει σχετικά με τη σύναψη, 

ανανέωση ή τροποποίηση διεθνούς 

συμφωνίας, δεν γίνονται παραδεκτές 

τροπολογίες στο κείμενο της συμφωνίας. 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 170 

παράγραφος 1, γίνονται παραδεκτές 

τροπολογίες στο σχέδιο απόφασης του 

Συμβουλίου. 

 Εάν η γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου 

είναι αρνητική, ο Πρόεδρος ζητεί από το 

Συμβούλιο να μη συνάψει την εν λόγω 

συμφωνία. 

9. Εάν το Κοινοβούλιο αρνηθεί να 

παράσχει την έγκρισή του για διεθνή 

συμφωνία, ο Πρόεδρος ενημερώνει το 

Συμβούλιο ότι δεν μπορεί να συναφθεί η 

σχετική συμφωνία. 

 

 9a. Οι πρόεδροι και οι εισηγητές της 

αρμόδιας επιτροπής και, κατά 

περίπτωση, των συνδεδεμένων 

επιτροπών, ελέγχουν από κοινού κατά 

πόσο, σύμφωνα με το άρθρο 218 

παράγραφος 10 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 

Συμβούλιο, η Επιτροπή και ο 

Αντιπρόεδρος της Επιτροπής / Ύπατος 

Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα 

εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 

ασφαλείας παρέχουν στο Κοινοβούλιο 

άμεση, τακτική και πλήρη ενημέρωση, 

εφόσον απαιτείται εμπιστευτικά, σε όλα 

τα στάδια της προετοιμασίας για τη 

διαπραγμάτευση, της διαπραγμάτευσης 

και της σύναψης διεθνών συμφωνιών, 

περιλαμβανομένης της ενημέρωσης 

σχετικά με το σχέδιο και το τελικώς 

εγκριθέν κείμενο των διαπραγματευτικών 

οδηγιών, καθώς και σχετικά με την 

εφαρμογή των εν λόγω συμφωνιών. 

__________________  

14 Βλέπε επίσης ερμηνεία του άρθρου 141.  
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Αιτιολόγηση 

As regards the changes to paragraph 1, they aim to clarify this paragraph, which concerns 

the monitoring of the steps taken by the other institutions prior to the effective launch of the 

negotiations. The committees responsible could do this monitoring by:- an INI report 

(authorised automatically and notified for information to the CCC);- by any other means 

under these Rules (such as motions for resolutions following debates on statements or on oral 

questions, etc.).The last two sentences are deleted as superfluous. The scope of Rules 53, 54 

and 55 is clearly defined in those Rules. Any committee can do an opinion to INI reports 

under Rule 53. They can also do opinions under Rules 54 or 55. The acknowledgement of 

their exclusive or joint competences are not always questioned and settled under Rule 201 (2) 

(new Rule 201 a). Moreover, referring to the right of asking for opinions under this 

paragraph, but not under all Rules of procedures where they are applicable may lead to an 

erroneous “a contrario” type of reasoning. 

Paragraph 1 indent 1 is deleted as redundant and not comprehensive (there are also 

customary practice and obligations taken in the form of unilateral declarations by 

Commissioners). Similarly, the second indent of paragraph 1is deleted as it is redundant. 

 

Paragraph 1 a (new) applies even before the Commission asks the Council to approve its 

negotiating mandate (here in paragraph 2 above). To observe the chronology paragraphs 2 

and 3 are inverted. 

Paragraph 4 applies during the negotiations and before the conclusion of the international 

agreement. The change aims to clarify that the committee responsible may draw an INI report 

(authorised automatically and notified for information to the CCC).To simplify the reading, it 

is suggested to add the provision concerning the possibility for a political group or at least 40 

members to table such a proposal (currently in Rule 134 paragraph 1 and 2). 

As regards the changes to paragraph 6, questions concerning the compatibility of an 

international agreement with the Treaties often touch upon issues – such as subsidiarity, legal 

basis, the interpretation and application of international law, the legal protection of 

Parliament’s rights and prerogatives etc. – for which the Committee on Legal Affairs is 

responsible under Annex VI to the Rules of Procedure. It is therefore appropriate to involve 

this Committee in the procedure referred to in this provision. 

As regards the changes to paragraph 7, the first sentence covers both consultations and 

consent procedures. In case of consultation, Parliament does not decide in a single vote: 

amendments to the Council decision are admissible and put to the vote. However, the second 

sentence is useful only for consultations since, under Rule 99(1), third subparagraph (Rule 99 

§ 4 new), plenary amendments are never admissible in consent procedures.AFCO WG 

suggests therefore to re-order paragraphs 7, 8 and 9 in order to address the specificity of the 

consent and the consultation procedures.Moreover, the reference to "financial protocol[s]" 

which applies only in this provision shall be deleted. Elsewhere in the Rule, the reference to 

"international agreement[s]" is deemed sufficient.The third subparagraph is moved here from 

Rule 99 paragraph 4 second subparagraph. The text is slightly adapted to correspond to the 

new placement. 
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Paragraph 9 to be deleted here and moved under paragraph 7. 

The new paragraph 9a consists of the text of subparagraph 2 of paragraph 1 which is slightly 

adapted.  

Indeed, the current wording of that subparagraph gives the impression that the EP should be 

proactive in order for Article 218(10) TFEU to be applied. This is not in line with the 

Treaties, under which other institutions must inform the EP without specific requests, 

especially after C-658/11. The wording “…shall jointly supervise/monitor in line with Article 

218(10) TFEU that Parliament is provided…” could be suggested. This subparagraph covers 

all demarches related to the conclusion of international agreements, from the intention to 

open negotiations to its conclusion and implementation.  

 

Τροπολογία  129 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 109 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 109 Άρθρο 109 

Διαδικασίες που βασίζονται στο άρθρο 

218 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίπτωση 

προσωρινής εφαρμογής ή αναστολής 

διεθνών συμφωνιών ή καθορισμού της 

θέσης της Ένωσης σε όργανο που 

συνιστάται από διεθνή συμφωνία 

Προσωρινή εφαρμογή ή αναστολή της 

εφαρμογής διεθνών συμφωνιών ή 

καθορισμός της θέσης της Ένωσης σε 

όργανο που συνιστάται από διεθνή 

συμφωνία 

Όταν η Επιτροπή, σύμφωνα με τις 

υποχρεώσεις της δυνάμει της Συνθήκης 

για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και της συμφωνίας πλαισίου για 

τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, 

ενημερώνει το Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο για την πρόθεσή της να 

προτείνει την προσωρινή εφαρμογή ή την 

αναστολή διεθνούς συμφωνίας, 

διατυπώνεται δήλωση και 

πραγματοποιείται συζήτηση στην 

Ολομέλεια. Το Κοινοβούλιο μπορεί να 

διατυπώνει συστάσεις, σύμφωνα με το 

άρθρο 108 ή το άρθρο 113. 

Όταν η Επιτροπή ή ο Αντιπρόεδρος / 

Ύπατος Εκπρόσωπος ενημερώνουν το 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την 

πρόθεσή τους να προτείνουν την 

προσωρινή εφαρμογή ή την αναστολή 

διεθνούς συμφωνίας, το Κοινοβούλιο 

μπορεί να καλέσει το Συμβούλιο, την 

Επιτροπή ή τον Αντιπρόεδρο της 

Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της 

Ένωσης για θέματα εξωτερικής 

πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας να 

προβούν σε δήλωση, μετά την οποία 

πραγματοποιείται συζήτηση στην 

Ολομέλεια. Το Κοινοβούλιο μπορεί να 

διατυπώνει συστάσεις βάσει έκθεσης της 

αρμόδιας επιτροπής ή σύμφωνα με το 

άρθρο 113, οι οποίες μπορεί να 

περιλαμβάνουν, πιο συγκεκριμένα, αίτημα 

προς το Συμβούλιο να μην προβεί σε 

προσωρινή εφαρμογή μιας συμφωνίας 
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έως ότου το Κοινοβούλιο δώσει την 

έγκρισή του. 

Η ίδια διαδικασία ισχύει όταν η Επιτροπή 

ενημερώνει το Κοινοβούλιο για πρόταση 

που αφορά τις θέσεις που πρόκειται να 

εγκριθούν εξ ονόματος της Ένωσης σε 

όργανο το οποίο έχει συσταθεί με διεθνή 

συμφωνία. 

Η ίδια διαδικασία ισχύει όταν η Επιτροπή 

ή ο Αντιπρόεδρος / Ύπατος Εκπρόσωπος 

προτείνουν θέσεις που πρόκειται να 

εγκριθούν εξ ονόματος της Ένωσης σε 

όργανο το οποίο έχει συσταθεί με διεθνή 

συμφωνία. 

Αιτιολόγηση 

Ο τίτλος γίνεται πιο σύντομος με διαγραφή της αναφοράς στο άρθρο 218 της ΣΛΕΕ (το ίδιο 

άρθρο εφαρμόζεται και στις διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρο 108, ενώ το τωρινό άρθρο 

αφορά μόνο τις παραγράφους 9 και 10 του άρθρου 218). Συνεπώς, η προτεινόμενη αλλαγή έχει 

ως στόχο να εναρμονιστεί ο τίτλος με τη διατύπωση «αναστολή εφαρμογής» του άρθρου 218 

παράγραφος 9 της ΣΛΕΕ. 

Η αλλαγή που προτείνεται στην παράγραφο 1 έχει ως στόχο να διευκρινίσει ποιος είναι ο 

συντάκτης της δήλωσης. Η φράση «Επιτροπή ή ΑΕ/ΥΕ» ενσωματώνεται σε όλο το άρθρο, ώστε 

να ευθυγραμμιστεί με το άρθρο 218 παράγραφος 9 ΣΛΕΕ. 

 

Τροπολογία  130 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 110 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 110 Άρθρο 110 

Eιδικοί εντεταλμένοι Eιδικοί εντεταλμένοι 

1. Όταν το Συμβούλιο προτίθεται να 

διορίσει ειδικό εντεταλμένο σύμφωνα με 

το άρθρο 33 της Συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Πρόεδρος, μετά από 

αίτηση της αρμόδιας επιτροπής, καλεί το 

Συμβούλιο να προβεί σε δήλωση και να 

απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με την 

εντολή, τους στόχους και άλλα συναφή 

θέματα που συνδέονται με τα καθήκοντα 

και το ρόλο που θα διαδραματίσει ο ειδικός 

εντεταλμένος. 

1. Όταν το Συμβούλιο προτίθεται να 

διορίσει ειδικό εντεταλμένο σύμφωνα με 

το άρθρο 33 της Συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Πρόεδρος, μετά από 

αίτηση της αρμόδιας επιτροπής, καλεί το 

Συμβούλιο να προβεί σε δήλωση και να 

απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με την 

εντολή, τους στόχους και άλλα συναφή 

θέματα που συνδέονται με τα καθήκοντα 

και το ρόλο που θα διαδραματίσει ο ειδικός 

εντεταλμένος. 

2. Μόλις διορισθεί ο ειδικός 

εντεταλμένος, αλλά πριν αναλάβει τα 

καθήκοντά του, ο διορισθείς καλείται να 

εμφανισθεί ενώπιον της αρμόδιας 

επιτροπής, για να προβεί σε δήλωση και να 

2. Μόλις διορισθεί ο ειδικός 

εντεταλμένος, αλλά πριν αναλάβει τα 

καθήκοντά του, ο διορισθείς καλείται να 

εμφανισθεί ενώπιον της αρμόδιας 

επιτροπής, για να προβεί σε δήλωση και να 
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απαντήσει σε ερωτήσεις. απαντήσει σε ερωτήσεις. 

3. Εντός τριών μηνών από την 

ακρόαση αυτή, η αρμόδια επιτροπή μπορεί 

να διατυπώσει, σύμφωνα με το άρθρο 134, 

σύσταση που σχετίζεται άμεσα με τη 

δήλωση του ειδικού εντεταλμένου και τις 

απαντήσεις του. 

3. Εντός δύο μηνών από την ακρόαση 

αυτή, η αρμόδια επιτροπή μπορεί να 

διατυπώσει συστάσεις προς το Συμβούλιο, 

την Επιτροπή ή τον Αντιπρόεδρο της 

Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της 

Ένωσης για θέματα εξωτερικής 

πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, οι 

οποίες να σχετίζονται άμεσα με τον 

διορισμό. 

4. Ο ειδικός εντεταλμένος καλείται να 

τηρεί το Κοινοβούλιο πλήρως και συνεχώς 

ενήμερο σχετικά με την πρακτική 

εφαρμογή της εντολής του. 

4. Ο ειδικός εντεταλμένος καλείται να 

τηρεί το Κοινοβούλιο πλήρως και συνεχώς 

ενήμερο σχετικά με την πρακτική 

εφαρμογή της εντολής του. 

5. Ειδικός εντεταλμένος που έχει 

διορισθεί από το Συμβούλιο με εντολή για 

συγκεκριμένα πολιτικά θέματα, μπορεί, 

με πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου ή με 

δική του, να κληθεί να προβεί σε δήλωση 

στην αρμόδια επιτροπή. 

 

Αιτιολόγηση 

Η ισχύουσα διατύπωση στην παράγραφο 3 δεν είναι σαφής, μόνο το τμήμα του άρθρου 134 που 

αφορά την πρόταση που υποβάλλεται από πολιτική ομάδα ή από 40 τουλάχιστον βουλευτές 

φαίνεται να σχετίζεται με την παράγραφο αυτή. Η διαδικασία του άρθρου 113 εξακολουθεί να 

είναι εφαρμοστέα, καθώς η ΚΕΠΠΑ εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω άρθρου. Η 

παράγραφος 5 διαγράφεται ως περιττή. 

 

Τροπολογία  131 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 111 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 111 Άρθρο 111 

Διεθνής εκπροσώπηση Διεθνής εκπροσώπηση 

1. Όταν ορισθεί ο υποψήφιος 

επικεφαλής εξωτερικής αντιπροσωπείας 

της Ένωσης, μπορεί να κληθεί να 

εμφανισθεί ενώπιον του αρμοδίου 

οργάνου του Κοινοβουλίου για να προβεί 

σε δήλωση και να απαντήσει σε ερωτήσεις. 

1. Όταν ορισθεί ο υποψήφιος 

επικεφαλής εξωτερικής αντιπροσωπείας 

της Ένωσης, μπορεί να κληθεί να 

εμφανισθεί ενώπιον της αρμόδιας 

επιτροπής για να προβεί σε δήλωση και να 

απαντήσει σε ερωτήσεις. 

2. Εντός τριών μηνών από την 2. Εντός δύο μηνών από την ακρόαση 
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ακρόαση που προβλέπεται στην 

παράγραφο 1, η αρμόδια επιτροπή μπορεί 

ή να εγκρίνει ψήφισμα ή να διατυπώσει 

σύσταση που σχετίζεται άμεσα με την 

πραγματοποιηθείσα δήλωση και τις 

δοθείσες απαντήσεις. 

που προβλέπεται στην παράγραφο 1, η 

αρμόδια επιτροπή μπορεί ή να εγκρίνει 

ψήφισμα ή να διατυπώσει σύσταση που 

σχετίζεται άμεσα με τον διορισμό. 

Αιτιολόγηση 

Στόχος της αλλαγής είναι η αντικατάσταση της φράσης «του αρμοδίου οργάνου του 

Κοινοβουλίου» με τη φράση «της αρμόδιας επιτροπής», ούτως ώστε να εναρμονιστεί η διάταξη 

με τη δήλωση σχετικά με την πολιτική ευθύνη και να διασφαλιστεί η συνεκτική διατύπωση σε 

ολόκληρο τον Κανονισμό. 

 

Τροπολογία  132 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 112 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 112 Άρθρο 113α 

Διαβούλευση και ενημέρωση του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο 

της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και 

Πολιτικής Ασφαλείας 

Διαβούλευση και ενημέρωση του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο 

της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και 

Πολιτικής Ασφαλείας 

 Όταν ζητείται η γνώμη του 

Κοινοβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 36 

της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

το ζήτημα παραπέμπεται στην αρμόδια 

επιτροπή, η οποία μπορεί να διατυπώσει 

συστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 113 του 

Κανονισμού. 

1. Όταν ζητείται η γνώμη του 

Κοινοβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 36 

της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

το ζήτημα παραπέμπεται στην αρμόδια 

επιτροπή, η οποία μπορεί να εκπονήσει 

σχέδιο συστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 

113 του Κανονισμού. 

2. Οι ενδιαφερόμενες επιτροπές 

διασφαλίζουν ότι ο Αντιπρόεδρος της 

Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπος της 

Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής 

και Πολιτικής Ασφαλείας τους παρέχει 

τακτική και έγκαιρη ενημέρωση για τις 

εξελίξεις και την εφαρμογή της Κοινής 

Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 

Ασφαλείας της Ένωσης, το προβλεπόμενο 

κόστος κάθε φορά που εγκρίνεται 

απόφαση στο πεδίο της εν λόγω πολιτικής 

η οποία συνεπάγεται δημοσιονομικές 

επιπτώσεις και όλες τις άλλες 

δημοσιονομικές πλευρές που σχετίζονται 

2. Οι ενδιαφερόμενες επιτροπές 

διασφαλίζουν ότι ο Αντιπρόεδρος της 

Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπος της 

Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής 

και Πολιτικής Ασφαλείας τους παρέχει 

τακτική και έγκαιρη ενημέρωση για τις 

εξελίξεις και την εφαρμογή της Κοινής 

Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 

Ασφαλείας της Ένωσης, το προβλεπόμενο 

κόστος κάθε φορά που εγκρίνεται 

απόφαση στο πεδίο της εν λόγω πολιτικής 

η οποία συνεπάγεται δημοσιονομικές 

επιπτώσεις και όλες τις άλλες 

δημοσιονομικές πλευρές που σχετίζονται 
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με την εκτέλεση δράσεων της εν λόγω 

πολιτικής. Κατ’ εξαίρεση, μια επιτροπή 

μπορεί, μετά από αίτηση του 

Αντιπροέδρου/Ύπατου Εκπροσώπου, να 

αποφασίσει να συνεδριάσει κεκλεισμένων 

των θυρών. 

με την εκτέλεση δράσεων της εν λόγω 

πολιτικής. Κατ’ εξαίρεση, μια επιτροπή 

μπορεί, μετά από αίτηση του 

Αντιπροέδρου/Ύπατου Εκπροσώπου, να 

αποφασίσει να συνεδριάσει κεκλεισμένων 

των θυρών. 

3. Δύο φορές το χρόνο διεξάγεται 

συζήτηση σχετικά με το έγγραφο 

διαβούλευσης που συντάσσει ο 

Αντιπρόεδρος/Ύπατος Εκπρόσωπος όσον 

αφορά τις κύριες πτυχές και τις βασικές 

επιλογές της κοινής εξωτερικής πολιτικής 

και της πολιτικής ασφαλείας, 

συμπεριλαμβανομένης της κοινής 

πολιτικής για την ασφάλεια και την άμυνα 

καθώς και των δημοσιονομικών 

επιπτώσεων στον προϋπολογισμό της 

Ένωσης. Εφαρμόζονται εν προκειμένω οι 

διαδικασίες του άρθρου 123. 

3. Δύο φορές το χρόνο διεξάγεται 

συζήτηση σχετικά με το έγγραφο 

διαβούλευσης που συντάσσει ο 

Αντιπρόεδρος/Ύπατος Εκπρόσωπος όσον 

αφορά τις κύριες πτυχές και τις βασικές 

επιλογές της κοινής εξωτερικής πολιτικής 

και της πολιτικής ασφαλείας, 

συμπεριλαμβανομένης της κοινής 

πολιτικής για την ασφάλεια και την άμυνα 

καθώς και των δημοσιονομικών 

επιπτώσεων στον προϋπολογισμό της 

Ένωσης. Εφαρμόζονται εν προκειμένω οι 

διαδικασίες του άρθρου 123. 

(Βλ. επίσης την ερμηνεία στο άρθρο 134.)  

4. Ο Αντιπρόεδρος/Ύπατος 

Εκπρόσωπος πρέπει να καλείται να 

παρευρίσκεται σε κάθε συζήτηση στην 

Ολομέλεια που αφορά την εξωτερική 

πολιτική, την πολιτική ασφαλείας ή την 

αμυντική πολιτική. 

4. Ο Αντιπρόεδρος/Ύπατος 

Εκπρόσωπος πρέπει να καλείται να 

παρευρίσκεται σε κάθε συζήτηση στην 

Ολομέλεια που αφορά την εξωτερική 

πολιτική, την πολιτική ασφαλείας ή την 

αμυντική πολιτική. 

 (Το παρόν άρθρο τροποποιείται και 

μεταφέρεται μετά το άρθρο 113, συνεπώς 

περιλαμβάνεται στο νέο κεφάλαιο 2α). 

Justification 

Όσον αφορά τη διαγραφή της ερμηνείας, δεν είναι σαφής η χρησιμότητα της παραπομπής 

αυτής. Η μόνη ερμηνεία στο άρθρο 134 σχετίζεται με την παράγραφο 3 του εν λόγω άρθρου. 

Αφορά εκθέσεις, όχι τις προτάσεις ψηφίσματος του άρθρου 123. 

 

Τροπολογία  133 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Τίτλος III – κεφάλαιο 2 α – τίτλος (νέος)  

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2A 

 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

 (Ενσωματώνεται πριν το άρθρο 113) 

 

Τροπολογία  134 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 113 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 113 Άρθρο 113 

Συστάσεις στο πλαίσιο της Κοινής 

Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 

Ασφαλείας 

Συστάσεις σχετικά με τις εξωτερικές 

πολιτικές της Ένωσης 

1. Η επιτροπή που είναι αρμόδια για 

την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και 

Πολιτική Ασφαλείας, αφού λάβει την 

άδεια από τη Διάσκεψη των Προέδρων ή 

μετά από πρόταση κατά την έννοια του 

άρθρου 134, έχει δικαίωμα να διατυπώσει 

συστάσεις προς το Συμβούλιο για θέματα 

της αρμοδιότητάς της. 

1. Η αρμόδια επιτροπή έχει δικαίωμα 

να εκπονήσει σχέδια συστάσεων προς το 

Συμβούλιο, την Επιτροπή ή τον 

Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο 

Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα 

εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 

ασφαλείας σχετικά με θέματα του τίτλου 

V της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση (εξωτερική δράση της Ένωσης) ή 

σε περιπτώσεις κατά τις οποίες μια 

διεθνής συμφωνία που εμπίπτει στο πεδίο 

εφαρμογής του άρθρου 108 δεν έχει 

παραπεμφθεί στο Κοινοβούλιο ή το 

Κοινοβούλιο δεν έχει ενημερωθεί σχετικά 

σύμφωνα με το άρθρο 109. 

2. Σε περιπτώσεις κατεπείγοντος, η 

άδεια που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο 

μπορεί να χορηγηθεί από τον Πρόεδρο, ο 

οποίος μπορεί επίσης να επιτρέψει την 

επείγουσα συνεδρίαση της ενδιαφερόμενης 

επιτροπής. 

2. Σε περιπτώσεις κατεπείγοντος, ο 

Πρόεδρος μπορεί επιτρέψει την επείγουσα 

συνεδρίαση της ενδιαφερόμενης 

επιτροπής. 

3. Στο πλαίσιο της διαδικασίας 

έγκρισης των συστάσεων αυτών, οι οποίες 

πρέπει να τίθενται σε ψηφοφορία υπό τη 

μορφή γραπτού κειμένου, δεν 

εφαρμόζεται το άρθρο 158 και 

επιτρέπεται η κατάθεση προφορικών 

τροπολογιών. 

3. Στο πλαίσιο της διαδικασίας 

έγκρισης αυτών των σχεδίων συστάσεων 

σε επίπεδο επιτροπών, είναι απαραίτητο 

να τεθεί σε ψηφοφορία γραπτό κείμενο. 

Η μη εφαρμογή του άρθρου 158 δεν είναι 

δυνατή παρά μόνο σε επιτροπή και μόνο 

σε επείγουσες περιπτώσεις. Στις 
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συνεδριάσεις επιτροπής που δεν 

χαρακτηρίζονται ως επείγουσες και στη 

συνεδρίαση Ολομέλειας δεν επιτρέπεται η 

παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 

158. 

Η διάταξη που επιτρέπει την υποβολή 

προφορικών τροπολογιών έχει το νόημα 

ότι οι βουλευτές δεν μπορούν να 

αντιταχθούν στη θέση σε ψηφοφορία 

προφορικών τροπολογιών σε επιτροπή. 

 

 3α. Στις περιπτώσεις κατεπείγοντος 

της παραγράφου 2, το άρθρο 158 δεν 

εφαρμόζεται σε επίπεδο επιτροπών, ενώ 

γίνονται παραδεκτές προφορικές 

τροπολογίες. Οι βουλευτές δεν μπορούν 

να αντιταχθούν στη θέση προφορικών 

τροπολογιών σε ψηφοφορία σε επίπεδο 

επιτροπών. 

4. Οι συστάσεις που διατυπώνονται 

με τον τρόπο αυτό εγγράφονται στην 

ημερήσια διάταξη της περιόδου συνόδου 

που ακολουθεί αμέσως μετά την υποβολή 

τους. Σε περίπτωση κατεπείγοντος που 

αποφασίζεται από τον Πρόεδρο, οι 

συστάσεις μπορούν να εγγραφούν στην 

ημερήσια διάταξη της τρέχουσας περιόδου 

συνόδου. Οι συστάσεις θεωρούνται 

εγκριθείσες, εκτός εάν τουλάχιστον 

σαράντα βουλευτές εκφράσουν την 

αντίρρησή τους γραπτώς πριν από την 

έναρξη της περιόδου συνόδου· στην 

περίπτωση αυτή, οι συστάσεις της 

αρμόδιας επιτροπής τίθενται σε 

συζήτηση και ψηφοφορία στο πλαίσιο 

της ημερήσιας διάταξης της ίδιας 

περιόδου συνόδου. Μια πολιτική ομάδα ή 

σαράντα τουλάχιστον βουλευτές μπορούν 

να καταθέσουν τροπολογίες. 

4. Τα σχέδια συστάσεων που 

εκπονούνται από την επιτροπή 
εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της 

περιόδου συνόδου που ακολουθεί αμέσως 

μετά την υποβολή τους. Σε περίπτωση 

κατεπείγοντος που αποφασίζεται από τον 

Πρόεδρο, οι συστάσεις μπορούν να 

εγγραφούν στην ημερήσια διάταξη της 

τρέχουσας περιόδου συνόδου. 

 4α. Οι συστάσεις θεωρούνται 

εγκριθείσες, εκτός εάν τουλάχιστον 

σαράντα βουλευτές εκφράσουν την 

αντίρρησή τους γραπτώς πριν από την 

έναρξη της περιόδου συνόδου. Όταν 

υποβάλλεται τέτοια αντίρρηση, τα σχέδια 

συστάσεων της επιτροπής 

περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη 

της ίδιας περιόδου συνόδου. Τέτοιες 
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συστάσεις αποτελούν αντικείμενο 

συζήτησης και τυχόν τροπολογία που 

κατατίθεται από πολιτική ομάδα ή από 

τουλάχιστον 40 βουλευτές τίθεται σε 

ψηφοφορία. 

Αιτιολόγηση 

The changes to the title aim to extend the scope of Rule 113, so as to align it with the broader 

scope of Rule 134; moreover, Rule 113 is merged with Rule 134 and a a new chapter 

concerning EP recommendations on the Union’s external action is created. Consequently, 

Rule 134 is to be deleted. 

As regards the changes to paragraph 1, it is suggested to also include the Commission among 

the possible “addressees” of an EP recommendation.  

The deletion in paragraph 3 subparagraph 1 is proposed because this is the only reference in 

the Rules to "oral amendments". All other references are made in interpretations (in 

particular, the interpretation to Rule 169 gives the oral amendments equivalent status to the 

amendments not distributed in all languages). However, the interpretation which follows 

paragraph 3,is deleted and merged, with slight adaptations, with the provision of paragraph 3 

a (new); it acknowledges the specifcity of the CFSP area and the high probability of urgent 

matters which would justify the a derogation for putting "oral amendments" to vote.  

 

Τροπολογία  135 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 114 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 114 Άρθρο 114 

Παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

Σε κάθε περίοδο συνόδου κάθε αρμόδια 

επιτροπή μπορεί, χωρίς να ζητήσει 

εξουσιοδότηση, να υποβάλει ψήφισμα, με 

βάση τη διαδικασία του άρθρου 113 

παράγραφος 4 σχετικά με περιπτώσεις 

παραβίασης των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. 

Σε κάθε περίοδο συνόδου κάθε αρμόδια 

επιτροπή μπορεί, χωρίς να ζητήσει 

εξουσιοδότηση, να υποβάλει ψήφισμα, με 

βάση τη διαδικασία του άρθρου 113 

παράγραφοι 4 και 4α σχετικά με 

περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. 

 

Τροπολογία  136 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 115 
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 115 Άρθρο 115 

Διαφάνεια των δραστηριοτήτων του 

Κοινοβουλίου 

Διαφάνεια των δραστηριοτήτων του 

Κοινοβουλίου 

1. Το Κοινοβούλιο μεριμνά για τη 

μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια των 

δραστηριοτήτων του, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 1 δεύτερο εδάφιο της 

Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, του 

άρθρου 15 της Συνθήκης για τη λειτουργία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και του 

άρθρου 42 του Χάρτη των Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

1. Το Κοινοβούλιο μεριμνά για τη 

μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια των 

δραστηριοτήτων του, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 1 δεύτερο εδάφιο της 

Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, του 

άρθρου 15 της Συνθήκης για τη λειτουργία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και του 

άρθρου 42 του Χάρτη των Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

2. Οι συζητήσεις του Κοινοβουλίου 

διεξάγονται δημοσίως. 

2. Οι συζητήσεις του Κοινοβουλίου 

διεξάγονται δημοσίως. 

3. Οι επιτροπές του Κοινοβουλίου 

συνεδριάζουν κατά κανόνα δημοσίως. 

Ωστόσο, οι επιτροπές μπορούν να 

αποφασίσουν, το αργότερο κατά την 

έγκριση της ημερήσιας διάταξης της 

σχετικής συνεδρίασης, να χωρίσουν την 

ημερήσια διάταξη συγκεκριμένης 

συνεδρίασης σε θέματα εξεταζόμενα 

δημοσίως και σε θέματα εξεταζόμενα 

κεκλεισμένων των θυρών. Αν η 

συνεδρίαση διεξαχθεί κεκλεισμένων των 

θυρών, η επιτροπή μπορεί να θέσει τα 

έγγραφα και τα πρακτικά της συνεδρίασης 

στη διάθεση του κοινού, σύμφωνα με το 

άρθρο 4 παράγραφοι 1 έως 4 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου. Σε περίπτωση παράβασης 

των διατάξεων περί του απορρήτου, 

εφαρμόζεται το άρθρο 166 του 

Κανονισμού. 

3. Οι επιτροπές του Κοινοβουλίου 

συνεδριάζουν κατά κανόνα δημοσίως. 

Ωστόσο, οι επιτροπές μπορούν να 

αποφασίσουν, το αργότερο κατά την 

έγκριση της ημερήσιας διάταξης της 

σχετικής συνεδρίασης, να χωρίσουν την 

ημερήσια διάταξη συγκεκριμένης 

συνεδρίασης σε θέματα εξεταζόμενα 

δημοσίως και σε θέματα εξεταζόμενα 

κεκλεισμένων των θυρών. Αν η 

συνεδρίαση διεξαχθεί κεκλεισμένων των 

θυρών, η επιτροπή μπορεί να αποφασίσει 

να θέσει τα έγγραφα της συνεδρίασης στη 

διάθεση του κοινού. 

4. Η εξέταση από την αρμόδια 

επιτροπή των αιτήσεων που υπόκεινται 

στις διαδικασίες τις σχετικές με την 

ασυλία, σύμφωνα με το άρθρο 9, 

λαμβάνει πάντα χώρα κεκλεισμένων των 

θυρών. 
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Αιτιολόγηση 

Οι αλλαγές στην παράγραφο 3 στοχεύουν απλώς και μόνο στη βελτίωση της διατύπωσης. Από 

νομικής σκοπιάς η παραπομπή στο άρθρο 4 του κανονισμού 1049 δεν έχει νόημα. Η παραβίαση 

του απορρήτου διέπεται ήδη από τα άρθρα 11 και 166, οπότε δεν υπάρχει λόγος να 

επαναληφθεί στην παρούσα διάταξη. 

Η παράγραφος 4 διαγράφεται εδώ, καθώς το θέμα αυτό θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί βάσει του 

άρθρου 9 παράγραφος 10 και βάσει των αρχών που ορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος 12. 

 

Τροπολογία  137 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 116 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 116 Άρθρο 116 

Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα 

1. Οι ευρωπαίοι πολίτες, καθώς και τα 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατοικούν 

ή έχουν την καταστατική έδρα τους σε 

κράτος μέλος έχουν το δικαίωμα 

πρόσβασης στα έγγραφα του 

Κοινοβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 15 

της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την επιφύλαξη 

των αρχών, όρων και περιορισμών που 

θέτει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου και βάσει των ειδικών 

διατάξεων που περιέχονται στον παρόντα 

Κανονισμό. 

1. Οι ευρωπαίοι πολίτες, καθώς και τα 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατοικούν 

ή έχουν την καταστατική έδρα τους σε 

κράτος μέλος έχουν το δικαίωμα 

πρόσβασης στα έγγραφα του 

Κοινοβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 15 

της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την επιφύλαξη 

των αρχών, όρων και περιορισμών που 

θέτει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου. 

Στο μέτρο του δυνατού, επιτρέπεται η 

πρόσβαση στα έγγραφα του Κοινοβουλίου 

κατά τον ίδιο τρόπο και σε άλλα φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα. 

Στο μέτρο του δυνατού, επιτρέπεται η 

πρόσβαση στα έγγραφα του Κοινοβουλίου 

κατά τον ίδιο τρόπο και σε άλλα φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα. 

Για λόγους πληροφόρησης, ο κανονισμός 

(ΕΚ) αριθ. 1049/2001 δημοσιεύεται κατά 

τον ίδιο τρόπο με τον παρόντα 

Κανονισμό15. 

 

2. Για τους σκοπούς της πρόσβασης 

στα έγγραφα, ως έγγραφο του 

Κοινοβουλίου νοείται οποιοδήποτε 

περιεχόμενο κατά την έννοια του άρθρου 3 

στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

2. Για τους σκοπούς της πρόσβασης 

στα έγγραφα, ως έγγραφο του 

Κοινοβουλίου νοείται οποιοδήποτε 

περιεχόμενο κατά την έννοια του άρθρου 3 

στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
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1049/2001 το οποίο συντάσσεται ή 

παραλαμβάνεται από υπαλλήλους του 

Κοινοβουλίου υπό την έννοια του Τίτλου I 

Κεφάλαιο 2 του παρόντος Κανονισμού από 

τα όργανα, τις επιτροπές ή τις 

διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες του 

Κοινοβουλίου, καθώς και από τη 

Γραμματεία του Κοινοβουλίου. 

1049/2001 το οποίο συντάσσεται ή 

παραλαμβάνεται από υπαλλήλους του 

Κοινοβουλίου υπό την έννοια του Τίτλου I 

Κεφάλαιο 2 του παρόντος Κανονισμού από 

τα όργανα, τις επιτροπές ή τις 

διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες του 

Κοινοβουλίου, καθώς και από τη 

Γραμματεία του Κοινοβουλίου. 

Έγγραφα που συνέταξαν μεμονωμένοι 

βουλευτές ή πολιτικές ομάδες θεωρούνται 

έγγραφα του Κοινοβουλίου όσον αφορά 

τους όρους της πρόσβασης στα έγγραφα, 

εφόσον και μόνο έχουν κατατεθεί 

σύμφωνα με τον Κανονισμό. 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καθεστώτος 

των Βουλευτών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, έγγραφα που συνέταξαν 

μεμονωμένοι βουλευτές ή πολιτικές 

ομάδες θεωρούνται έγγραφα του 

Κοινοβουλίου όσον αφορά τους όρους της 

πρόσβασης στα έγγραφα, εφόσον και μόνο 

έχουν κατατεθεί σύμφωνα με τον 

Κανονισμό. 

Το Προεδρείο θεσπίζει κανόνες 

προκειμένου να εξασφαλισθεί η 

καταχώριση όλων των απαραίτητων 

εγγράφων του Κοινοβουλίου. 

Το Προεδρείο θεσπίζει κανόνες 

προκειμένου να εξασφαλισθεί η 

καταχώριση όλων των απαραίτητων 

εγγράφων του Κοινοβουλίου. 

3. Το Κοινοβούλιο τηρεί μητρώο των 

εγγράφων του. Μέσω του μητρώου 

παρέχεται, σύμφωνα με τον κανονισμό 

(ΕΚ) αριθ. 1049/2001, άμεση πρόσβαση 

στα νομοθετικά έγγραφα και σε ορισμένες 

άλλες κατηγορίες εγγράφων. Το μητρώο 

συμπεριλαμβάνει, στο μέτρο του δυνατού, 

στοιχεία αναφοράς για τα άλλα έγγραφα 

του Κοινοβουλίου. 

3. Το Κοινοβούλιο τηρεί ιστότοπο με 

δημόσιο μητρώο των εγγράφων του. Μέσω 

του ιστοτόπου του δημόσιου μητρώου του 

Κοινοβουλίου παρέχεται, σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, άμεση 

πρόσβαση στα νομοθετικά έγγραφα και σε 

ορισμένες άλλες κατηγορίες εγγράφων. Ο 

ιστότοπος του δημόσιου μητρώου 
συμπεριλαμβάνει, στο μέτρο του δυνατού, 

στοιχεία αναφοράς για τα άλλα έγγραφα 

του Κοινοβουλίου. 

Οι κατηγορίες των εγγράφων στα οποία 

επιτρέπεται άμεση πρόσβαση περιέχονται 

σε κατάλογο που εγκρίνεται από το 

Προεδρείο και δημοσιεύεται στην 

ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου. Ο εν λόγω 

κατάλογος δεν περιορίζει το δικαίωμα 

πρόσβασης στα έγγραφα που δεν 

εμπίπτουν στις κατηγορίες του καταλόγου· 

τα έγγραφα αυτά διατίθενται μετά από 

γραπτή αίτηση. 

Οι κατηγορίες των εγγράφων στα οποία 

επιτρέπεται άμεση πρόσβαση μέσω του 

ιστοτόπου του δημοσίου μητρώου του 

Κοινοβουλίου περιέχονται σε κατάλογο 

που εγκρίνεται από το Προεδρείο και 

δημοσιεύεται στον ιστότοπο του δημοσίου 

μητρώου του Κοινοβουλίου. Ο εν λόγω 

κατάλογος δεν περιορίζει το δικαίωμα 

πρόσβασης στα έγγραφα που δεν 

εμπίπτουν στις κατηγορίες του καταλόγου· 

τα έγγραφα αυτά μπορούν να καταστούν 

διαθέσιμα μετά από γραπτή αίτηση 

σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΚ αριθ. 

1049/2001. 

Το Προεδρείο μπορεί να θεσπίσει Το Προεδρείο θεσπίζει κανόνες σχετικά 
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κανόνες, σύμφωνους προς τον κανονισμό 

(ΕΚ) αριθ. 1049/2001, σχετικά με τις 

λεπτομέρειες της πρόσβασης, οι οποίοι 

δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

με την πρόσβαση σε έγγραφα, σύμφωνα 

με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, οι 

οποίοι δημοσιεύονται στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

4. Το Προεδρείο προσδιορίζει τις 

αρχές που είναι αρμόδιες για την 

επεξεργασία των αρχικών αιτήσεων 

(άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1049/2001) και εγκρίνει αποφάσεις 

σχετικά με τις επιβεβαιωτικές αιτήσεις 

(άρθρο 8 του ανωτέρω κανονισμού) και τις 

αιτήσεις για ευαίσθητα έγγραφα (άρθρο 9 

του ανωτέρω κανονισμού). 

4. Το Προεδρείο προσδιορίζει τις 

αρχές που είναι αρμόδιες για την 

επεξεργασία των αρχικών αιτήσεων 

(άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1049/2001) και για την έγκριση 

αποφάσεων σχετικά με τις επιβεβαιωτικές 

αιτήσεις (άρθρο 8 του ανωτέρω 

κανονισμού) και σχετικά με τις αιτήσεις 

για πρόσβαση σε ευαίσθητα έγγραφα 

(άρθρο 9 του ανωτέρω κανονισμού). 

5. Η Διάσκεψη των Προέδρων ορίζει 

αντιπροσώπους του Κοινοβουλίου στη 

διοργανική επιτροπή που συγκροτείται 

βάσει του άρθρου 15 παράγραφος 2 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001. 

 

6. Η εποπτεία της επεξεργασίας των 

αιτήσεων για πρόσβαση στα έγγραφα 

ανατίθεται σε έναν/μία από τους/τις 

Αντιπροέδρους. 

6. Η εποπτεία της επεξεργασίας των 

αιτήσεων για πρόσβαση στα έγγραφα 

ανατίθεται σε έναν/μία από τους/τις 

Αντιπροέδρους. 

 6a. Το Προεδρείο εγκρίνει την ετήσια 

έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 17 

παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1049/2001. 

7. Η αρμόδια επιτροπή του 

Κοινοβουλίου συντάσσει, βάσει 

πληροφοριών που παρέχονται από το 

Προεδρείο και άλλες πηγές, την ετήσια 

έκθεση που προβλέπει το άρθρο 17 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 και την 

υποβάλλει στην Ολομέλεια. 

7. Η αρμόδια επιτροπή του 

Κοινοβουλίου εξετάζει τακτικά τη 

διαφάνεια των δραστηριοτήτων του 

Κοινοβουλίου και υποβάλλει στην 

Ολομέλεια έκθεση με τα συμπεράσματα 

και τις συστάσεις της. 

Επίσης, η αρμόδια επιτροπή εξετάζει και 

αξιολογεί τις εκθέσεις που εγκρίνονται από 

άλλα θεσμικά και άλλα όργανα σύμφωνα 

με το άρθρο 17 του ανωτέρω κανονισμού. 

Επίσης, η αρμόδια επιτροπή μπορεί να 

εξετάζει και αξιολογεί τις εκθέσεις που 

εγκρίνονται από άλλα θεσμικά και άλλα 

όργανα σύμφωνα με το άρθρο 17 του 

ανωτέρω κανονισμού. 

 7α. Η Διάσκεψη των Προέδρων ορίζει 

αντιπροσώπους του Κοινοβουλίου στη 

διοργανική επιτροπή που συγκροτείται 

βάσει του άρθρου 15 παράγραφος 2 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001. 
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__________________  

15 Βλέπε παράρτημα XIV.  

 Αιτιολόγηση 

The changes to paragraph 1, subparagraph 1 are necessary as the Rules of Procedure may 

not restrict public access rights under Regulation 1049/2001. 

As regards the deletion of paragraph 1, subparagraph 3, this annex is deleted since from a 

legal and procedural point of view it is not an annex. The Regulation would however be 

included in a compendium of legal acts, easily accessible to MEPs and other persons. 

The changes to paragraph 2, subparagraph 2, reflect the ‘raison d’être’ of this rule. A 

document is "tabled" when it enters into the EP administrative circuit. 

The changes to paragraph 3, subparagraph 2, clarify the relevant “register”; the use of 

“shall” would imply an obligation to disclose, but an exception under Article 4 of Regulation 

1049 might apply; therefore “may” is more appropriate. 

Paragraph 3, subparagraph 3, is updated as the rules have already been adopted (adopting 

them is an obligation under Regulation 1049/2001). 

Paragraph 5 is deleted here and reinserted as paragraph 8 (new).  

The changes to paragraph 7 and the addition of 6 a (new) adjust the the text to standard 

practice according to which the Bureau endorses yearly a technical/administrative report 

whereas the LIBE Committee prepares biannual reports (EP Institutional report on the 

implementation of Regulation 1049/2001; such reports were adopted in 2009, 2011, 2013, 

and 2016). It is therefore suggested to clarify that the adoption of the technical report is 

ensured by the Bureau whereas LIBE is competent for the institutional/political report, which 

may be based on the findings of the technical reports.Article 17(1) of Regulation (EC) No 

1049/2001 reads as follows: «1. Each institution shall publish annually a report for the 

preceding year including the number of cases in which the institution refused to grant access 

to documents, the reasons for such refusals and the number of sensitive documents not 

recorded in the register." 

 

Τροπολογία  138 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 116 α (νέο) 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 Άρθρο 116α 

 Πρόσβαση στο Κοινοβούλιο 

 1.  Οι κάρτες ελευθέρας εισόδου για 

τους βουλευτές, τους βοηθούς βουλευτών 

και τρίτους χορηγούνται βάσει των 
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κανόνων που καθορίζει το Προεδρείο. Οι 

κανόνες αυτοί διέπουν επίσης τη χρήση 

και την αφαίρεση των καρτών ελευθέρας 

εισόδου. 

 2. Κάρτες ελευθέρας εισόδου δεν 

χορηγούνται σε άτομα του περιβάλλοντος 

βουλευτή που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής της συμφωνίας μεταξύ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το 

μητρώο διαφάνειας για οργανώσεις και 

αυτοαπασχολούμενα άτομα που 

συμμετέχουν στη διαμόρφωση και 

εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ1a. 

 3.  Οι φορείς που εγγράφονται στο 

μητρώο διαφάνειας και οι εκπρόσωποί 

τους, για τους οποίους έχει εκδοθεί κάρτα 

ελευθέρας εισόδου μακράς διαρκείας στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οφείλουν να 

τηρούν: 

 –  τον κώδικα δεοντολογίας για 

εγγεγραμμένους στο μητρώο, ο οποίος 

επισυνάπτεται στη συμφωνία· 

 –  τις διαδικασίες και τις άλλες 

υποχρεώσεις που ορίζονται από τη 

συμφωνία· και 

 –  τις διατάξεις εφαρμογής του 

παρόντος άρθρου. 

 Με την επιφύλαξη του εφαρμοσίμου των 

γενικών κανόνων που διέπουν την 

αφαίρεση ή προσωρινή απενεργοποίηση 

των καρτών ελευθέρας εισόδου μακράς 

διαρκείας και, εφόσον δεν συντρέχουν 

σοβαροί λόγοι περί του αντιθέτου, ο 

Γενικός Γραμματέας, με έγκριση των 

Κοσμητόρων, αφαιρεί ή απενεργοποιεί 

την κάρτα ελευθέρας εισόδου μακράς 

διαρκείας, όταν ο κάτοχός της έχει 

διαγραφεί από το μητρώο διαφάνειας 

λόγω παραβίασης του κώδικα 

δεοντολογίας των εγγεγραμμένων στο 

μητρώο, ή είναι ένοχος σοβαρής 

αθέτησης των υποχρεώσεων που 

ορίζονται στην παρούσα παράγραφο, ή 

αρνήθηκε να ανταποκριθεί σε επίσημη 

πρόσκληση να παραστεί σε ακρόαση ή σε 
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συνεδρίαση επιτροπής ή σε εξεταστική 

επιτροπή χωρίς επαρκή αιτιολόγηση. 

 4.  Οι Κοσμήτορες μπορούν να 

ορίζουν σε ποιο βαθμό ο κώδικας 

δεοντολογίας που αναφέρεται στην 

παράγραφο 2 έχει εφαρμογή σε πρόσωπα 

τα οποία, παρά το ότι κατέχουν κάρτα 

ελευθέρας εισόδου μακράς διαρκείας, δεν 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 

συμφωνίας. 

 5.  Το Προεδρείο, ύστερα από 

πρόταση του Γενικού Γραμματέα, 

θεσπίζει τα απαραίτητα μέτρα για την 

εφαρμογή του μητρώου διαφάνειας, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας 

για την καθιέρωση του εν λόγω μητρώου. 

 __________________ 

 1α ΕΕ L 277 της 19.9.2014, σ. 11. 

 Αιτιολόγηση 

Νέο άρθρο που προστίθεται προκειμένου να γίνει αναφορά στο μητρώο διαφάνειας. 

 

Τροπολογία  139 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 117 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 117 Άρθρο 117 

Εκλογή του Προέδρου της Επιτροπής Εκλογή του Προέδρου της Επιτροπής 

1. Αφού το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

προτείνει τον υποψήφιο Πρόεδρο της 

Επιτροπής, ο Πρόεδρος ζητεί από τον 

υποψήφιο να προβεί σε δήλωση και να 

παρουσιάσει τις πολιτικές του 

κατευθύνσεις ενώπιον της Ολομέλειας. 

Μετά τη δήλωση ακολουθεί συζήτηση. 

1. Αφού το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

προτείνει τον υποψήφιο Πρόεδρο της 

Επιτροπής, ο Πρόεδρος ζητεί από τον 

υποψήφιο να προβεί σε δήλωση και να 

παρουσιάσει τις πολιτικές του 

κατευθύνσεις ενώπιον της Ολομέλειας. 

Μετά τη δήλωση ακολουθεί συζήτηση. 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλείται να 

συμμετάσχει στη συζήτηση. 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλείται να 

συμμετάσχει στη συζήτηση. 

2. Το Κοινοβούλιο εκλέγει τον 

Πρόεδρο της Επιτροπής με την πλειοψηφία 

των μελών που το απαρτίζουν. 

2. Σύμφωνα με το άρθρο 17 

παράγραφος 7 της Συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, το Κοινοβούλιο 

εκλέγει τον Πρόεδρο της Επιτροπής με την 
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πλειοψηφία των μελών που το απαρτίζουν. 

Η ψηφοφορία είναι μυστική. Η ψηφοφορία πραγματοποιείται με 

ονομαστική κλήση. 

3.  Εάν ο υποψήφιος εκλεγεί, ο 

Πρόεδρος ενημερώνει σχετικώς το 

Συμβούλιο και το καλεί, όπως και τον 

εκλεγέντα ως Πρόεδρο της Επιτροπής, να 

ορίσουν με κοινή συμφωνία τους 

υποψηφίους για τις διάφορες θέσεις 

Επιτρόπων. 

3.  Εάν ο υποψήφιος εκλεγεί, ο 

Πρόεδρος ενημερώνει σχετικώς το 

Συμβούλιο και το καλεί, όπως και τον 

εκλεγέντα ως Πρόεδρο της Επιτροπής, να 

ορίσουν με κοινή συμφωνία τους 

υποψηφίους για τις διάφορες θέσεις 

Επιτρόπων. 

4.  Εάν ο υποψήφιος δεν 

συγκεντρώνει την απαιτούμενη 

πλειοψηφία, ο Πρόεδρος καλεί το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να προτείνει εντός 

ενός μηνός νέο υποψήφιο, ο οποίος 

εκλέγεται σύμφωνα με την ίδια διαδικασία. 

4.  Εάν ο υποψήφιος δεν 

συγκεντρώνει την απαιτούμενη 

πλειοψηφία, ο Πρόεδρος καλεί το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να προτείνει εντός 

ενός μηνός νέο υποψήφιο, ο οποίος 

εκλέγεται σύμφωνα με την ίδια διαδικασία. 

 

Τροπολογία  140 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 118 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 118 Άρθρο 118 

Εκλογή της Επιτροπής Εκλογή της Επιτροπής 

 - 1.  Ο Πρόεδρος καλεί τον εκλεγέντα 

Πρόεδρο της Επιτροπής να ενημερώσει 

το Κοινοβούλιο για την κατανομή των 

χαρτοφυλακίων στο προταθέν Σώμα των 

Επιτρόπων σύμφωνα με τις πολιτικές του 

κατευθύνσεις. 

1. Ο Πρόεδρος, μετά από 

διαβούλευση με τον εκλεγέντα Πρόεδρο 

της Επιτροπής, ζητεί από τους υποψηφίους 

που έχουν προταθεί από τον εκλεγέντα 

Πρόεδρο της Επιτροπής και το Συμβούλιο 

για τις διάφορες θέσεις της Επιτροπής να 

παρουσιασθούν ενώπιον της αντίστοιχης 

κοινοβουλευτικής επιτροπής σύμφωνα με 

τον πιθανό τομέα της αρμοδιότητάς τους. 

Οι εν λόγω ακροάσεις είναι δημόσιες. 

1. Ο Πρόεδρος, μετά από 

διαβούλευση με τον εκλεγέντα Πρόεδρο 

της Επιτροπής, ζητεί από τους υποψηφίους 

που έχουν προταθεί από τον εκλεγέντα 

Πρόεδρο της Επιτροπής και το Συμβούλιο 

για τις διάφορες θέσεις της Επιτροπής να 

παρουσιασθούν ενώπιον της αντίστοιχης 

κοινοβουλευτικής επιτροπής ή οργάνου 

σύμφωνα με τον πιθανό τομέα της 

αρμοδιότητάς τους. 

 1α. Οι ακροάσεις πραγματοποιούνται 

από τις επιτροπές. 
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 Κατ’ εξαίρεση, μια ακρόαση μπορεί να 

διενεργηθεί υπό άλλη μορφή, όταν 

ορισθείς Επίτροπος έχει αρμοδιότητες 

που είναι πρωτίστως οριζόντιες, εφόσον 

συμμετέχουν στην ακρόαση οι αρμόδιες 

επιτροπές. Οι ακροάσεις είναι δημόσιες. 

2.  Ο Πρόεδρος μπορεί να καλέσει 

τον εκλεγέντα Πρόεδρο της Επιτροπής να 

ενημερώσει το Κοινοβούλιο για την 

κατανομή των χαρτοφυλακίων στο 

προταθέν Σώμα των Επιτρόπων 

σύμφωνα με τις πολιτικές του 

κατευθύνσεις. 

 

3. Η αντίστοιχη επιτροπή ή οι 

αντίστοιχες επιτροπές καλούν τον 

ορισθέντα Επίτροπο να προβεί σε δήλωση 

και να απαντήσει σε ερωτήσεις. Οι 

ακροάσεις οργανώνονται κατά τέτοιον 

τρόπο, ώστε οι ορισθέντες Επίτροποι να 

παρέχουν στο Κοινοβούλιο κάθε 

σημαντική πληροφορία. Οι διατάξεις που 

διέπουν την οργάνωση των ακροάσεων 

εκτίθενται σε παράρτημα του 

Κανονισμού16. 

3. Η αντίστοιχη επιτροπή ή οι 

αντίστοιχες επιτροπές καλούν τον 

ορισθέντα Επίτροπο να προβεί σε δήλωση 

και να απαντήσει σε ερωτήσεις. Οι 

ακροάσεις οργανώνονται κατά τέτοιον 

τρόπο, ώστε οι ορισθέντες Επίτροποι να 

παρέχουν στο Κοινοβούλιο κάθε 

σημαντική πληροφορία. Οι διατάξεις που 

διέπουν την οργάνωση των ακροάσεων 

εκτίθενται σε παράρτημα του 

Κανονισμού16. 

4. Ο εκλεγείς Πρόεδρος παρουσιάζει 

το Σώμα των Επιτρόπων και το πρόγραμμά 

του ενώπιον της Ολομέλειας του 

Κοινοβουλίου, ενώ καλούνται να 

συμμετάσχουν ο Πρόεδρος του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και ο Πρόεδρος 

του Συμβουλίου. Μετά τη δήλωση 

ακολουθεί συζήτηση. 

4. Ο εκλεγείς Πρόεδρος καλείται να 

παρουσιάσει το Σώμα των Επιτρόπων και 

το πρόγραμμά του ενώπιον της Ολομέλειας 

του Κοινοβουλίου, ενώ καλούνται να 

συμμετάσχουν ο Πρόεδρος του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και ο Πρόεδρος 

του Συμβουλίου. Μετά τη δήλωση 

ακολουθεί συζήτηση. 

5. Για την ολοκλήρωση της 

συζήτησης, οι πολιτικές ομάδες ή σαράντα 

τουλάχιστον βουλευτές μπορούν να 

υποβάλουν πρόταση ψηφίσματος. 

Εφαρμόζεται το άρθρο 123 παράγραφοι 3, 

4 και 5. 

5. Για την ολοκλήρωση της 

συζήτησης, οι πολιτικές ομάδες ή σαράντα 

τουλάχιστον βουλευτές μπορούν να 

υποβάλουν πρόταση ψηφίσματος. 

Εφαρμόζεται το άρθρο 123 παράγραφοι 3 

έως 5β. 

Το Κοινοβούλιο, μετά την ψηφοφορία επί 

της πρότασης ψηφίσματος, εκλέγει ή 

απορρίπτει την Επιτροπή με την 

πλειοψηφία των ψηφισάντων. 

 

Η ψηφοφορία είναι μυστική.  

Το Κοινοβούλιο μπορεί να αναβάλει τη 

διεξαγωγή της ψηφοφορίας για την 
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επόμενη σύνοδο. 

 5α. Το Κοινοβούλιο, μετά την 

ψηφοφορία επί της πρότασης 

ψηφίσματος, εκλέγει ή απορρίπτει την 

Επιτροπή με την πλειοψηφία των 

ψηφισάντων, με ψηφοφορία με 

ονομαστική κλήση. Το Κοινοβούλιο 

μπορεί να αναβάλει τη διεξαγωγή της 

ψηφοφορίας για την επόμενη σύνοδο. 

6. Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί στο 

Συμβούλιο την εκλογή ή την απόρριψη της 

Επιτροπής. 

6.  Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί στο 

Συμβούλιο την εκλογή ή την απόρριψη της 

Επιτροπής. 

7.  Σε περίπτωση ουσιώδους 

μεταβολής των χαρτοφυλακίων στο 

πλαίσιο της Επιτροπής κατά τη διάρκεια 

της θητείας της, πλήρωσης κενής έδρας ή 

ορισμού νέου Επιτρόπου λόγω της 

προσχώρησης νέου κράτους μέλους, τα 

μέλη της Επιτροπής τα οποία αφορά η 

αλλαγή αυτή καλούνται να εμφανισθούν 

ενώπιον των επιτροπών που είναι 

επιφορτισμένες με τους τομείς 

αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με την 

παράγραφο 3. 

7. Σε περίπτωση ουσιώδους 

μεταβολής των χαρτοφυλακίων ή αλλαγής 

στη σύνθεση της Επιτροπής κατά τη 

διάρκεια της θητείας της, τα μέλη της 

Επιτροπής τα οποία αφορά η αλλαγή αυτή 

ή οι λοιποί ορισθέντες Επίτροποι 

καλούνται να συμμετάσχουν σε ακρόαση, 

σύμφωνα με τις παραγράφους 1α και 3. 

 7α. Σε περίπτωση τροποποίησης του 

χαρτοφυλακίου ή των οικονομικών 

συμφερόντων Επιτρόπου κατά τη 

διάρκεια της θητείας του, η υπόθεση 

υπόκειται στον έλεγχο του Κοινοβουλίου 

σύμφωνα με το παράρτημα XVI. 

 Εάν διαπιστωθεί σύγκρουση 

συμφερόντων κατά τη διάρκεια της 

θητείας Επιτρόπου και ο Πρόεδρος της 

Επιτροπής δεν ακολουθήσει τις 

συστάσεις του Κοινοβουλίου προκειμένου 

να επιλύσει τη σύγκρουση συμφερόντων, 

το Κοινοβούλιο δύναται να ζητήσει από 

τον Πρόεδρο της Επιτροπής να αποσύρει 

την εμπιστοσύνη του στον εν λόγω 

Επίτροπο, σύμφωνα με το άρθρο 5 της 

συμφωνίας-πλαίσιο για τις σχέσεις 

μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς 

και, όπου αρμόζει, να ενεργήσει 

προκειμένου να στερήσει από τον εν λόγω 

Επίτροπο το δικαίωμα συνταξιοδότησης 

ή άλλων παροχών αντί συνταξιοδότησης 
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σύμφωνα με τη δεύτερη παράγραφο του 

άρθρου 245 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

_______________  

16 Βλέπε παράρτημα XVI.  

Αιτιολόγηση 

The changes to this Rule transpose the principle set out in paragraph 5 of the EP resolution 

of 8 September 2015 on procedures and practices regarding Commissioner hearings. 

Paragraph 2 of Rule 118 becomes paragraph 1 and "may" is replaced by "shall", since it 

corresponds to standard practice the last three subparagraphs of paragraph 5 are re-grouped 

into a new paragraph (5a) in order to facilitate the reading and the interpretation. 

In paragraph 7, the reference to a new MS is deleted as it is not accurate given that the same 

procedure applies to any new Commissioner (resignation, new accession or other 

circumstances.)  

 

Τροπολογία  141 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 118 α (νέο) 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 Άρθρο 118α 

 Πολυετής προγραμματισμός 

 Μετά τον διορισμό της νέας Επιτροπής, 

το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η 

Επιτροπή, σύμφωνα με την παράγραφο 5 

της διοργανικής συμφωνίας για τη 

βελτίωση του νομοθετικού έργου, 

ανταλλάσσουν απόψεις και συμφωνούν σε 

κοινά συμπεράσματα για τον πολυετή 

προγραμματισμό. 

 Προς τον σκοπό αυτό, πριν από τη 

διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο και την 

Επιτροπή σχετικά με τα κοινά 

συμπεράσματα για τον πολυετή 

προγραμματισμό, ο Πρόεδρος προβαίνει 

σε ανταλλαγή απόψεων με τη Διάσκεψη 

των Προέδρων όσον αφορά τους 

πρωταρχικούς στόχους πολιτικής και τις 

προτεραιότητες για τη νέα 

κοινοβουλευτική περίοδο. Kατά την 
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ανταλλαγή απόψεων λαμβάνονται υπόψη, 

μεταξύ άλλων, οι προτεραιότητες που 

παρουσιάζει ο εκλεγείς Πρόεδρος της 

Επιτροπής, καθώς και οι απαντήσεις των 

ορισθέντων Επιτρόπων κατά τις 

ακροάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 

118. 

 Πριν από την υπογραφή των κοινών 

συμπερασμάτων ο Πρόεδρος ζητεί την 

έγκριση της Διάσκεψης των Προέδρων. 

 

Τροπολογία  142 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 119 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 119 Άρθρο 119 

Πρόταση μομφής κατά της Επιτροπής Πρόταση μομφής κατά της Επιτροπής 

1. Το ένα δέκατο των βουλευτών που 

απαρτίζουν το Κοινοβούλιο μπορεί να 

καταθέσει στον Πρόεδρο του 

Κοινοβουλίου πρόταση μομφής κατά της 

Επιτροπής. 

1. Το ένα δέκατο των βουλευτών που 

απαρτίζουν το Κοινοβούλιο μπορεί να 

καταθέσει στον Πρόεδρο του 

Κοινοβουλίου πρόταση μομφής κατά της 

Επιτροπής. Αν πραγματοποιήθηκε 

ψηφοφορία σχετικά με πρόταση μομφής 

κατά τους προηγούμενους δύο μήνες, 

μπορεί να κατατεθεί νέα πρόταση μομφής 

μόνο από το ένα πέμπτο των βουλευτών 

που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο. 

2. Η πρόταση μομφής φέρει την 

ένδειξη «πρόταση μομφής» και να είναι 

αιτιολογημένη, διαβιβάζεται δε στην 

Επιτροπή. 

2. Η πρόταση μομφής φέρει την 

ένδειξη «πρόταση μομφής» και περιέχει 

αιτιολόγηση, διαβιβάζεται δε στην 

Επιτροπή. 

3. Ο Πρόεδρος ανακοινώνει στους 

βουλευτές την κατάθεση της πρότασης 

αμέσως μετά την παραλαβή της. 

3. Ο Πρόεδρος ανακοινώνει στους 

βουλευτές την κατάθεση της πρότασης 

αμέσως μετά την παραλαβή της. 

4. Η συζήτηση σχετικά με τη μομφή 

πραγματοποιείται 24 ώρες τουλάχιστον 

μετά την ανακοίνωση στους βουλευτές της 

κατάθεσης της πρότασης μομφής. 

4. Η συζήτηση σχετικά με τη μομφή 

πραγματοποιείται 24 ώρες τουλάχιστον 

μετά την ανακοίνωση στους βουλευτές της 

κατάθεσης της πρότασης μομφής. 

5. Η ψηφοφορία επί της πρότασης 

μομφής πραγματοποιείται με ονομαστική 

κλήση, 48 ώρες τουλάχιστον μετά την 

5. Η ψηφοφορία επί της πρότασης 

μομφής πραγματοποιείται με ονομαστική 

κλήση, 48 ώρες τουλάχιστον μετά την 
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έναρξη της συζήτησης. έναρξη της συζήτησης. 

6. Η συζήτηση και η ψηφοφορία 

πραγματοποιούνται το αργότερο κατά την 

περίοδο συνόδου που ακολουθεί την 

κατάθεση της πρότασης μομφής. 

6. Με την επιφύλαξη των 

παραγράφων 4 και 5, η συζήτηση και η 

ψηφοφορία πραγματοποιούνται το 

αργότερο κατά την περίοδο συνόδου που 

ακολουθεί την κατάθεση της πρότασης 

μομφής. 

7. Η πρόταση μομφής εγκρίνεται με 

την πλειοψηφία των δύο τρίτων των 

ψηφισάντων και με πλειοψηφία των 

βουλευτών που απαρτίζουν το 

Κοινοβούλιο. Το αποτέλεσμα της 

ψηφοφορίας κοινοποιείται στον Πρόεδρο 

του Συμβουλίου και τον Πρόεδρο της 

Επιτροπής. 

7. Σύμφωνα με το άρθρο 234 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πρόταση μομφής 

εγκρίνεται με την πλειοψηφία των δύο 

τρίτων των ψηφισάντων και με πλειοψηφία 

των βουλευτών που απαρτίζουν το 

Κοινοβούλιο. Το αποτέλεσμα της 

ψηφοφορίας κοινοποιείται στον Πρόεδρο 

του Συμβουλίου και τον Πρόεδρο της 

Επιτροπής. 

Αιτιολόγηση 

Η αλλαγή στην παράγραφο 6 αποτελεί τεχνική διευκρίνιση για την περίπτωση των μίνι συνόδων 

στις Βρυξέλλες. 

 

Τροπολογία  143 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 120 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 120 Άρθρο 120 

Διορισμός των Δικαστών και Γενικών 

Εισαγγελέων του Δικαστηρίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Διορισμός των Δικαστών και Γενικών 

Εισαγγελέων του Δικαστηρίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Το Κοινοβούλιο ορίζει, μετά από πρόταση 

της αρμόδιας επιτροπής του, τον υποψήφιο 

για την επταμελή επιτροπή η οποία είναι 

επιφορτισμένη με τον έλεγχο της 

καταλληλότητας των υποψηφίων για το 

αξίωμα του Δικαστή ή του Γενικού 

Εισαγγελέα του Δικαστηρίου και του 

Γενικού Δικαστηρίου. 

Το Κοινοβούλιο ορίζει, μετά από πρόταση 

της αρμόδιας επιτροπής του, τον υποψήφιο 

για την επταμελή επιτροπή η οποία είναι 

επιφορτισμένη με τον έλεγχο της 

καταλληλότητας των υποψηφίων για το 

αξίωμα του Δικαστή ή του Γενικού 

Εισαγγελέα του Δικαστηρίου και του 

Γενικού Δικαστηρίου. Η αρμόδια 

επιτροπή επιλέγει τον υποψήφιο που 

επιθυμεί να προτείνει μέσω ψηφοφορίας 

με απλή πλειοψηφία. Προς τον σκοπό 

αυτόν, οι συντονιστές της εν λόγω 

επιτροπής καταρτίζουν κατάλογο με τους 
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επικρατέστερους υποψηφίους. 

Αιτιολόγηση 

Η αλλαγή αυτή εναρμονίζει το άρθρο 120 με την υφιστάμενη πρακτική. 

 

Τροπολογία  144 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 121 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 121 Άρθρο 121 

Διορισμός των μελών του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου 

Διορισμός των μελών του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου 

1. Οι προτεινόμενες προσωπικότητες 

ως μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

καλούνται να προβούν σε δήλωση ενώπιον 

της αρμόδιας επιτροπής και να 

απαντήσουν σε ερωτήσεις των μελών της. 

Η επιτροπή πραγματοποιεί μυστική 

ψηφοφορία χωριστά για κάθε 

προτεινόμενο υποψήφιο. 

1. Οι προτεινόμενες προσωπικότητες 

ως μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

καλούνται να προβούν σε δήλωση ενώπιον 

της αρμόδιας επιτροπής και να 

απαντήσουν σε ερωτήσεις των μελών της. 

Η επιτροπή πραγματοποιεί μυστική 

ψηφοφορία χωριστά για κάθε 

προτεινόμενο υποψήφιο. 

2. Η αρμόδια επιτροπή προβαίνει σε 

σύσταση προς το Κοινοβούλιο για το κατά 

πόσον πρέπει να εγκριθεί ο προτεινόμενος 

υποψήφιος, υπό μορφή έκθεσης που 

περιέχει χωριστή πρόταση απόφασης για 

κάθε προτεινόμενο υποψήφιο. 

2. Η αρμόδια επιτροπή προβαίνει σε 

σύσταση προς το Κοινοβούλιο για το κατά 

πόσον πρέπει να εγκριθεί ο προτεινόμενος 

υποψήφιος. 

3. Η ψηφοφορία στην Ολομέλεια 

διεξάγεται εντός δύο μηνών από την 

κοινοποίηση της πρότασης, εκτός εάν το 

Κοινοβούλιο, μετά από αίτηση της 

αρμόδιας επιτροπής, μιας πολιτικής 

ομάδας ή σαράντα τουλάχιστον 

βουλευτών, αποφασίσει να αναβάλει την 

ψηφοφορία. Το Κοινοβούλιο 

πραγματοποιεί μυστική ψηφοφορία 

χωριστά για κάθε προτεινόμενο υποψήφιο 

και αποφασίζει με πλειοψηφία των 

ψηφισάντων. 

3. Η ψηφοφορία στην Ολομέλεια 

διεξάγεται εντός δύο μηνών από την 

κοινοποίηση της πρότασης, εκτός εάν το 

Κοινοβούλιο, μετά από αίτηση της 

αρμόδιας επιτροπής, μιας πολιτικής 

ομάδας ή σαράντα τουλάχιστον 

βουλευτών, αποφασίσει να αναβάλει την 

ψηφοφορία. Το Κοινοβούλιο 

πραγματοποιεί μυστική ψηφοφορία 

χωριστά για κάθε προτεινόμενο υποψήφιο. 

4. Εάν η γνώμη του Κοινοβουλίου για 

προτεινόμενο υποψήφιο είναι αρνητική, ο 

Πρόεδρος ζητεί από το Συμβούλιο να 

αποσύρει την πρότασή του και να 

4. Εάν η γνώμη του Κοινοβουλίου για 

προτεινόμενο υποψήφιο είναι αρνητική, ο 

Πρόεδρος ζητεί από το Συμβούλιο να 

αποσύρει την πρότασή του και να 
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υποβάλει νέα πρόταση στο Κοινοβούλιο. υποβάλει νέα πρόταση στο Κοινοβούλιο. 

 

Τροπολογία  145 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 122 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 122 Άρθρο 122 

Διορισμός των μελών της Εκτελεστικής 

Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας 

Διορισμός των μελών της Εκτελεστικής 

Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας 

1.  Ο προτεινόμενος υποψήφιος για το 

αξίωμα του Προέδρου της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας καλείται να προβεί σε 

δήλωση ενώπιον της αρμόδιας 

κοινοβουλευτικής επιτροπής και να 

απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών της. 

1. Ο προτεινόμενος υποψήφιος για το 

αξίωμα του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, 

ή του μέλους της Εκτελεστικής 

Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας καλείται να προβεί σε δήλωση 

ενώπιον της αρμόδιας κοινοβουλευτικής 

επιτροπής και να απαντήσει σε ερωτήσεις 

των μελών της. 

2.  Η αρμόδια επιτροπή προβαίνει σε 

σύσταση προς το Κοινοβούλιο για το κατά 

πόσον πρέπει να εγκριθεί ο προτεινόμενος 

υποψήφιος. 

2.  Η αρμόδια επιτροπή προβαίνει σε 

σύσταση προς το Κοινοβούλιο για το κατά 

πόσον πρέπει να εγκριθεί ο προτεινόμενος 

υποψήφιος. 

3.  Η ψηφοφορία διεξάγεται εντός δύο 

μηνών από την κοινοποίηση της πρότασης, 

εκτός εάν το Κοινοβούλιο, μετά από 

αίτηση της αρμόδιας επιτροπής, μίας 

πολιτικής ομάδας ή σαράντα τουλάχιστον 

βουλευτών, αποφασίσει διαφορετικά. 

3. Η ψηφοφορία διεξάγεται εντός δύο 

μηνών από την κοινοποίηση της πρότασης, 

εκτός εάν το Κοινοβούλιο, μετά από 

αίτηση της αρμόδιας επιτροπής, μίας 

πολιτικής ομάδας ή σαράντα τουλάχιστον 

βουλευτών, αποφασίσει διαφορετικά. Το 

Κοινοβούλιο πραγματοποιεί μυστική 

ψηφοφορία χωριστά για κάθε 

προτεινόμενο υποψήφιο. 

4.  Εάν το Κοινοβούλιο 

γνωμοδοτήσει αρνητικά, ο Πρόεδρος ζητεί 

από το Συμβούλιο να αποσύρει την 

πρότασή του και να υποβάλει νέα πρόταση 

στο Κοινοβούλιο. 

4. Εάν το Κοινοβούλιο γνωμοδοτήσει 

αρνητικά σχετικά με προτεινόμενο 

υποψήφιο, ο Πρόεδρος ζητεί να αποσυρθεί 

η πρόταση και να υποβληθεί νέα πρόταση 

στο Κοινοβούλιο. 

5.  Η ίδια διαδικασία ισχύει για τους 

υποψηφίους για τα αξιώματα του 

Αντιπροέδρου και των άλλων μελών της 

Εκτελεστικής Επιτροπής της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 
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Αιτιολόγηση 

The change in paragraph 1 aims to clarify that the procedure should be followed (and is 

actually followed) with regard to all members of the ECB Executive Board (cf. current § 5). 

In paragraph 4, the words "the President shall ask the Council to withdraw its nomination 

and to submit a new nomination to Parliament" imply that Parliament is consulted by the 

Council. However, the wording of Article 283(2) TFEU is not clear in this respect. Where the 

EN wording of this Treaty provision might leave some doubt, the FR version clearly provides 

for a consultation by the European Council: "sont nommés par le Conseil européen ..., sur 

recommandation du Conseil et après consultation du Parlement européen". However, 

according to the DE version, Parliament is indeed consulted by the Council. Therefore Rule 

122 §4 has been reformulated so as to correspond with both versions. 

§ 5.See suggested changes to §1. 

 

Τροπολογία  146 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 122 α (νέο) 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 Άρθρο 122α 

 Διορισμοί στα όργανα οικονομικής 

διακυβέρνησης 

 1. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται για 

το διορισμό: 

 – του Προέδρου και του 

Αντιπροέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου 

του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού· 

 – του Προέδρου, του Αντιπροέδρου 

και των μελών πλήρους απασχόλησης του 

Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης του 

Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης· 

 – των Προέδρων και των 

Εκτελεστικών Διευθυντών της 

Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής 

(Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, Ευρωπαϊκή 

Αρχή Kινητών Aξιών και Αγορών, 

Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και 

Επαγγελματικών Συντάξεων)· και 

 – του Διευθύνοντος Συμβούλου και 

του αναπληρωτή Διευθύνοντος 

Συμβούλου του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Στρατηγικών Επενδύσεων. 
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 2. Κάθε υποψήφιος καλείται να 

προβεί σε δήλωση ενώπιον της αρμόδιας 

κοινοβουλευτικής επιτροπής και να 

απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών της. 

 3. Η αρμόδια κοινοβουλευτική 

επιτροπή προβαίνει σε σύσταση προς το 

Κοινοβούλιο σχετικά με κάθε πρόταση 

διορισμού. 

 4. Η ψηφοφορία διεξάγεται εντός 

δύο μηνών από την κοινοποίηση της 

πρότασης διορισμού, εκτός εάν το 

Κοινοβούλιο, μετά από αίτηση της 

αρμόδιας επιτροπής, μιας πολιτικής 

ομάδας ή σαράντα τουλάχιστον 

βουλευτών, αποφασίσει διαφορετικά. Το 

Κοινοβούλιο ψηφίζει χωριστά για κάθε 

διορισμό με μυστική ψηφοφορία. 

 5. Εάν το Κοινοβούλιο λάβει 

αρνητική απόφαση σχετικά με 

προτεινόμενο διορισμό, ο Πρόεδρος ζητεί 

να αποσυρθεί η πρόταση διορισμού και 

να υποβληθεί νέα πρόταση στο 

Κοινοβούλιο. 

 

Τροπολογία  147 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 123 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 123 Άρθρο 123 

Δηλώσεις της Επιτροπής, του Συμβουλίου 

και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 

Δηλώσεις της Επιτροπής, του Συμβουλίου 

και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 

1.  Τα μέλη της Επιτροπής, του 

Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου μπορούν οποτεδήποτε να 

ζητήσουν από τον Πρόεδρο του 

Κοινοβουλίου να τους δώσει το λόγο για 

να προβούν σε δήλωση. Ο Πρόεδρος του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προβαίνει σε 

δήλωση μετά από κάθε συνεδρίαση του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος του 

Κοινοβουλίου αποφασίζει πότε ακριβώς 

μπορεί να γίνει η εν λόγω δήλωση και εάν 

αυτή τη δήλωση ακολουθεί πλήρης 

1.  Τα μέλη της Επιτροπής, του 

Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου μπορούν οποτεδήποτε να 

ζητήσουν από τον Πρόεδρο του 

Κοινοβουλίου να τους δώσει το λόγο για 

να προβούν σε δήλωση. Ο Πρόεδρος του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προβαίνει σε 

δήλωση μετά από κάθε συνεδρίαση του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος του 

Κοινοβουλίου αποφασίζει πότε ακριβώς 

μπορεί να γίνει η εν λόγω δήλωση και εάν 

αυτή τη δήλωση ακολουθεί πλήρης 
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συζήτηση ή ημίωρη υποβολή σύντομων 

και σαφών ερωτήσεων εκ μέρους των 

βουλευτών. 

συζήτηση ή ημίωρη υποβολή σύντομων 

και σαφών ερωτήσεων εκ μέρους των 

βουλευτών. 

2.  Το Κοινοβούλιο, όταν εγγράφει 

δήλωση με συζήτηση στην ημερήσια 

διάταξή του, αποφασίζει εάν θα περατώσει 

τη συζήτηση με ψήφισμα. Δεν περατώνει 

τη συζήτηση με ψήφισμα εφόσον 

αναμένεται έκθεση για το ίδιο θέμα στην 

ίδια ή την επόμενη περίοδο συνόδου, εκτός 

εάν ο Πρόεδρος υποβάλει, κατ’ εξαίρεση, 

διαφορετική πρόταση. Εάν το Κοινοβούλιο 

αποφασίσει να περατώσει συζήτηση με 

ψήφισμα, μία επιτροπή, μία πολιτική 

ομάδα ή σαράντα τουλάχιστον βουλευτές 

μπορούν να υποβάλουν πρόταση 

ψηφίσματος. 

2.  Το Κοινοβούλιο, όταν εγγράφει 

δήλωση με συζήτηση στην ημερήσια 

διάταξή του, αποφασίζει εάν θα περατώσει 

τη συζήτηση με ψήφισμα. Δεν περατώνει 

τη συζήτηση με ψήφισμα εφόσον 

αναμένεται έκθεση για το ίδιο θέμα στην 

ίδια ή την επόμενη περίοδο συνόδου, εκτός 

εάν ο Πρόεδρος υποβάλει, κατ’ εξαίρεση, 

διαφορετική πρόταση. Εάν το Κοινοβούλιο 

αποφασίσει να περατώσει συζήτηση με 

ψήφισμα, μία επιτροπή, μία πολιτική 

ομάδα ή σαράντα τουλάχιστον βουλευτές 

μπορούν να υποβάλουν πρόταση 

ψηφίσματος. 

3.  Επί των προτάσεων ψηφίσματος 

διεξάγεται ψηφοφορία την ίδια ημέρα. Ο 

Πρόεδρος λαμβάνει απόφαση σε 

περιπτώσεις εξαιρέσεων στον κανόνα 

αυτό. Επιτρέπεται η αιτιολόγηση της 

ψήφου. 

3. Επί των προτάσεων ψηφίσματος 

διεξάγεται ψηφοφορία το συντομότερο 

δυνατόν. Ο Πρόεδρος λαμβάνει απόφαση 

σε περιπτώσεις εξαιρέσεων στον κανόνα 

αυτό. Επιτρέπεται η αιτιολόγηση της 

ψήφου. 

4.  Η κοινή πρόταση ψηφίσματος 

αντικαθιστά τις προηγούμενες που έχουν 

προσυπογράψει οι ίδιοι βουλευτές, όχι 

όμως και εκείνες που υπέβαλαν άλλες 

επιτροπές, πολιτικές ομάδες ή βουλευτές. 

4.  Η κοινή πρόταση ψηφίσματος 

αντικαθιστά τις προηγούμενες που έχουν 

προσυπογράψει οι ίδιοι βουλευτές, όχι 

όμως και εκείνες που υπέβαλαν άλλες 

επιτροπές, πολιτικές ομάδες ή βουλευτές. 

 4α. Εάν κατατεθεί κοινή πρόταση 

ψηφίσματος από πολιτικές ομάδες που 

εκπροσωπούν σαφή πλειοψηφία, ο 

Πρόεδρος μπορεί να αποφασίσει να θέσει 

πρώτα σε ψηφοφορία την εν λόγω 

πρόταση ψηφίσματος. 

5. Μετά την έγκριση πρότασης 

ψηφίσματος δεν διεξάγεται ψηφοφορία επί 

άλλης πρότασης, εφόσον ο Πρόεδρος δεν 

λάβει, κατ’ εξαίρεση, άλλη απόφαση. 

5. Μετά την έγκριση πρότασης 

ψηφίσματος δεν διεξάγεται ψηφοφορία επί 

άλλης πρότασης, εφόσον ο Πρόεδρος δεν 

λάβει, κατ’ εξαίρεση, άλλη απόφαση. 

 5α. Ο συντάκτης ή οι συντάκτες 

πρότασης ψηφίσματος που κατατίθεται 

σύμφωνα με την παράγραφο 2 ή σύμφωνα 

με το άρθρο 135 παράγραφος 2 έχουν 

δικαίωμα να την αποσύρουν πριν από την 

τελική ψηφοφορία. 

 5β. Πολιτική ομάδα, κοινοβουλευτική 

επιτροπή ή αριθμός βουλευτών ίσος με 
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εκείνον που απαιτείται για την κατάθεση 

πρότασης ψηφίσματος μπορεί να 

αναδεχθεί πρόταση ψηφίσματος που 

αποσύρθηκε και να την υποβάλει αμέσως 

εκ νέου. Η παράγραφος 5α και η παρούσα 

παράγραφος εφαρμόζονται και για τα 

ψηφίσματα που κατατίθενται βάσει των 

άρθρων 105 και 106. 

Αιτιολόγηση 

Η παράγραφος 5α καλύπτει το κείμενο που ενσωματώθηκε στο άρθρο 133 παράγραφος 6 και 

απλοποιήθηκε. 

Η παράγραφος 5β αποτελείται από το τωρινό άρθρο 133 παράγραφος 8 με μια προσθήκη 

αναφορικά με τις προτάσεις ψηφίσματος για κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις. 

 

Τροπολογία  148 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 124 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 124 Άρθρο 124 

Επεξήγηση των αποφάσεων της Επιτροπής Επεξήγηση των αποφάσεων της Επιτροπής 

Ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου, μετά από 

διαβούλευση με τη Διάσκεψη των 

Προέδρων, μπορεί να καλέσει τον 

Πρόεδρο της Επιτροπής, τον αρμόδιο για 

τις σχέσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Επίτροπο ή, κατόπιν συμφωνίας, άλλον 

Επίτροπο να προβεί σε δήλωση προς το 

Κοινοβούλιο μετά από κάθε συνεδρίαση 

της Επιτροπής και να εξηγήσει τις 

κυριότερες αποφάσεις της. Τη δήλωση 

ακολουθεί τουλάχιστον ημίωρη συζήτηση 

κατά τη διάρκεια της οποίας οι βουλευτές 

μπορούν να θέσουν σύντομες και σαφείς 

ερωτήσεις. 

Ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου καλεί τον 

Πρόεδρο της Επιτροπής, τον αρμόδιο για 

τις σχέσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Επίτροπο ή, κατόπιν συμφωνίας, άλλον 

Επίτροπο να προβεί σε δήλωση προς το 

Κοινοβούλιο μετά από κάθε συνεδρίαση 

της Επιτροπής και να εξηγήσει τις 

κυριότερες αποφάσεις της, εκτός εάν η 

Διάσκεψη των Προέδρων αποφασίσει ότι 

τούτο δεν είναι απαραίτητο για λόγους 

χρονοδιαγράμματος ή εξ αιτίας της 

πολιτικής βαρύτητας του αντικειμένου. 

Τη δήλωση ακολουθεί τουλάχιστον 

ημίωρη συζήτηση κατά τη διάρκεια της 

οποίας οι βουλευτές μπορούν να θέσουν 

σύντομες και σαφείς ερωτήσεις. 
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Τροπολογία  149 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 125 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 125 Άρθρο 125 

Δηλώσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου Δηλώσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

1.  Ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου μπορεί να κληθεί, στο πλαίσιο 

της διαδικασίας απαλλαγής ή των 

δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου στον τομέα του ελέγχου του 

προϋπολογισμού, να λάβει το λόγο για να 

παρουσιάσει τις παρατηρήσεις που 

περιέχονται στην ετήσια έκθεση, στις 

ειδικές εκθέσεις ή στις γνωμοδοτήσεις του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και για να 

παρουσιάσει το πρόγραμμα εργασίας του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

1. Ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου μπορεί να κληθεί, στο πλαίσιο 

της διαδικασίας απαλλαγής ή των 

δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου στον τομέα του ελέγχου του 

προϋπολογισμού, να προβεί σε δήλωση 

για να παρουσιάσει τις παρατηρήσεις που 

περιέχονται στην ετήσια έκθεση, στις 

ειδικές εκθέσεις ή στις γνωμοδοτήσεις του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και για να 

παρουσιάσει το πρόγραμμα εργασίας του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

2.  Το Κοινοβούλιο μπορεί να 

αποφασίσει τη διεξαγωγή ξεχωριστής 

συζήτησης για θέματα που θίγονται στις εν 

λόγω δηλώσεις, με συμμετοχή της 

Επιτροπής και του Συμβουλίου, ιδίως όταν 

διαπιστώνονται παρατυπίες όσον αφορά τη 

δημοσιονομική διαχείριση. 

2.  Το Κοινοβούλιο μπορεί να 

αποφασίσει τη διεξαγωγή ξεχωριστής 

συζήτησης για θέματα που θίγονται στις εν 

λόγω δηλώσεις, με συμμετοχή της 

Επιτροπής και του Συμβουλίου, ιδίως όταν 

διαπιστώνονται παρατυπίες όσον αφορά τη 

δημοσιονομική διαχείριση. 

Αιτιολόγηση 

Η διατύπωση «να λάβει το λόγο» αντικαθίσταται από τη διατύπωση «να προβεί σε δήλωση» 

ούτως ώστε η παρούσα διάταξη να ευθυγραμμιστεί με τη διατύπωση των άρθρων 123 

παράγραφος 1 και 124, καθώς και με την αναφορά σε «δηλώσεις» της παραγράφου 2. 

 

Τροπολογία  150 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 126 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 126 Άρθρο 126 

Δηλώσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας 

Δηλώσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας 

1.  Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 1. Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
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Κεντρικής Τράπεζας παρουσιάζει στο 

Κοινοβούλιο την ετήσια έκθεση της 

Τράπεζας για τις δραστηριότητες του 

Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών 

Τραπεζών και για τη νομισματική πολιτική 

του προηγούμενου και του τρέχοντος 

έτους. 

Κεντρικής Τράπεζας καλείται να 

παρουσιάσει στο Κοινοβούλιο την ετήσια 

έκθεση της Τράπεζας για τις 

δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού 

Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και για 

τη νομισματική πολιτική του 

προηγούμενου και του τρέχοντος έτους. 

2.  Το Κοινοβούλιο διεξάγει γενική 

συζήτηση μετά την εν λόγω παρουσίαση. 

2.  Το Κοινοβούλιο διεξάγει γενική 

συζήτηση μετά την εν λόγω παρουσίαση. 

3.  Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας καλείται να 

παρακολουθήσει συνεδριάσεις της 

αρμόδιας επιτροπής τουλάχιστον τέσσερις 

φορές το χρόνο προκειμένου να προβεί σε 

δήλωση και να απαντήσει σε ερωτήσεις. 

3.  Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας καλείται να 

παρακολουθήσει συνεδριάσεις της 

αρμόδιας επιτροπής τουλάχιστον τέσσερις 

φορές το χρόνο προκειμένου να προβεί σε 

δήλωση και να απαντήσει σε ερωτήσεις. 

4.  Ύστερα από αίτησή τους ή αίτηση 

του Κοινοβουλίου, ο Πρόεδρος, ο 

Αντιπρόεδρος και τα άλλα μέλη της 

Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας καλούνται να 

παραστούν σε άλλες συνεδριάσεις. 

4.  Ύστερα από αίτησή τους ή αίτηση 

του Κοινοβουλίου, ο Πρόεδρος, ο 

Αντιπρόεδρος και τα άλλα μέλη της 

Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας καλούνται να 

παραστούν σε άλλες συνεδριάσεις. 

5.  Για τις συνεδριάσεις που 

αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 

συντάσσονται πλήρη πρακτικά στις 

επίσημες γλώσσες. 

5. Για τις συνεδριάσεις που 

αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 

συντάσσονται πλήρη πρακτικά. 

Αιτιολόγηση 

Μετά την τελευταία αλλαγή του άρθρου 294, τα πλήρη πρακτικά δεν συντάσσονται πλέον σε 

όλες τις γλώσσες. Σε επίπεδο επιτροπών, η συνήθης πρακτική όσον αφορά τον διάλογο για 

νομισματικά θέματα είναι να συντάσσονται τα πρακτικά της συνεδρίασης, τα οποία στη 

συνέχεια μεταφράζονται σε τρεις γλώσσες. 

 

Τροπολογία  151 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 127 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 127 διαγράφεται 

Σύσταση σχετικά με τους βασικούς 

προσανατολισμούς των οικονομικών 

πολιτικών 

 

1.  Η σύσταση της Επιτροπής  
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σχετικά με τους βασικούς 

προσανατολισμούς των οικονομικών 

πολιτικών των κρατών μελών και της 

Ένωσης υποβάλλεται στην αρμόδια 

επιτροπή, η οποία υποβάλλει έκθεση στην 

Ολομέλεια. 

2.  Το Συμβούλιο καλείται να 

ενημερώσει το Κοινοβούλιο σχετικά με το 

περιεχόμενο της σύστασής του και με τη 

θέση που έλαβε το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο. 

 

Αιτιολόγηση 

Διαγράφεται, καθώς δεν εφαρμόζεται στην πράξη. Στην πράξη, οι εκθέσεις πρωτοβουλίας των 

επιτροπών ECON και EMPL στον τομέα αυτόν βασίζονται στην απόφαση της Διάσκεψης των 

Προέδρων, της 5ης Ιουλίου 2012· η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε να εγκρίνει (ετησίως, 

αυτόματα και εκτός ποσόστωσης) τις εξής εκθέσεις πρωτοβουλίας: - μετά τη δημοσίευση της 

ΕΕΑ, και εν όψει της εαρινής συνόδου: έκθεση πρωτοβουλίας της επιτροπής ECON (+ της 

επιτροπής BUDG βάσει του άρθρου 54), καθώς και έκθεση πρωτοβουλίας της επιτροπής EMPL 

(+ της επιτροπής BUDG βάσει του άρθρου 54)- στις αρχές του φθινοπώρου: έκθεση 

πρωτοβουλίας της επιτροπής ECON, που αξιολογεί την εφαρμογή κατά το τρέχον εξάμηνο και 

παρέχει στοιχεία για την ΕΕΑ του επόμενου έτους 

 

Τροπολογία  152 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 128 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 128 Άρθρο 128 

Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής 

απάντησης, ακολουθούμενης από 

συζήτηση 

Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής 

απάντησης, ακολουθούμενης από 

συζήτηση 

1. Μία επιτροπή, πολιτική ομάδα ή 

σαράντα τουλάχιστον βουλευτές μπορούν 

να υποβάλουν ερωτήσεις στο Συμβούλιο ή 

στην Επιτροπή και να ζητήσουν να 

εγγραφούν στην ημερήσια διάταξη του 

Κοινοβουλίου. 

1. Μία επιτροπή, πολιτική ομάδα ή 

σαράντα τουλάχιστον βουλευτές μπορούν 

να υποβάλουν ερωτήσεις στο Συμβούλιο, 

στην Επιτροπή ή στον Αντιπρόεδρο της 

Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της 

Ένωσης για θέματα εξωτερικής 

πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και να 

ζητήσουν να εγγραφούν στην ημερήσια 

διάταξη του Κοινοβουλίου. 

Οι ερωτήσεις πρέπει να κατατίθενται 

γραπτώς στον Πρόεδρο, ο οποίος και τις 

Οι ερωτήσεις πρέπει να κατατίθενται 

γραπτώς στον Πρόεδρο, ο οποίος και τις 
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διαβιβάζει αμέσως στη Διάσκεψη των 

Προέδρων. 

διαβιβάζει αμέσως στη Διάσκεψη των 

Προέδρων. 

Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφασίζει 

εάν και σε ποιά σειρά θα εγγραφούν οι 

ερωτήσεις στην ημερήσια διάταξη. 

Καταπίπτουν οι ερωτήσεις που δεν έχουν 

εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη του 

Κοινοβουλίου εντός τριών μηνών από της 

υποβολής τους. 

Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφασίζει 

εάν θα εγγραφούν οι ερωτήσεις στο σχέδιο 

ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τη 

διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 

149. Καταπίπτουν οι ερωτήσεις που δεν 

έχουν εγγραφεί στο σχέδιο ημερήσιας 

διάταξης του Κοινοβουλίου εντός τριών 

μηνών από της υποβολής τους. 

2.  Οι ερωτήσεις προς την Επιτροπή 

πρέπει να διαβιβάζονται τουλάχιστον μία 

εβδομάδα πριν, οι δε ερωτήσεις προς το 

Συμβούλιο τουλάχιστον τρεις εβδομάδες 

πριν από τη συνεδρίαση στην ημερήσια 

διάταξη της οποίας έχουν εγγραφεί. 

2. Οι ερωτήσεις προς την Επιτροπή 

και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / 

Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για 

θέματα εξωτερικής πολιτικής και 

πολιτικής ασφαλείας πρέπει να 

διαβιβάζονται στον αποδέκτη τους 

τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν, οι δε 

ερωτήσεις προς το Συμβούλιο τουλάχιστον 

τρεις εβδομάδες πριν από τη συνεδρίαση 

στην ημερήσια διάταξη της οποίας έχουν 

εγγραφεί. 

3.  Για ερωτήσεις που αφορούν τομείς 

του άρθρου 42 της Συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ισχύει η 

προθεσμία της παραγράφου 2 του 

παρόντος άρθρου. Το Συμβούλιο πρέπει 

να απαντήσει εντός ευλόγου προθεσμίας, 

ούτως ώστε να ενημερώνεται δεόντως το 

Κοινοβούλιο. 

3. Για ερωτήσεις που αφορούν την 

κοινή πολιτική άμυνας και ασφάλειας δεν 

ισχύουν οι προθεσμίες της παραγράφου 2 

και η απάντηση πρέπει να δίδεται εντός 

ευλόγου προθεσμίας, ούτως ώστε να 

ενημερώνεται δεόντως το Κοινοβούλιο. 

4. Ένας από τους συντάκτες της 

ερώτησης μπορεί να μιλήσει επί πέντε 

λεπτά για να αναπτύξει την ερώτηση. Ένα 

μέλος του ερωτωμένου οργάνου απαντά 

στην ερώτηση. 

4. Ένας από τους συντάκτες της 

ερώτησης μπορεί να αναπτύξει την 

ερώτηση. Ο αποδέκτης απαντά στην 

ερώτηση. 

Ο συντάκτης της ερώτησης έχει το 

δικαίωμα να χρησιμοποιήσει όλη την 

προαναφερθείσα διάρκεια του χρόνου 

αγόρευσης. 

 

5.  Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται κατ’ 

αναλογίαν το άρθρο 123 παράγραφοι 2 έως 

5. 

5. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται κατ’ 

αναλογίαν το άρθρο 123 παράγραφοι 2 έως 

5β, όσον αφορά την κατάθεση και τη 

θέση σε ψηφοφορία προτάσεων 

ψηφισμάτων. 
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Αιτιολόγηση 

Paragraph 1 is brought up to date, as following the entry into force of the Lisbon Treaty its 

text should include the possibility to submit Oral Questions to the Vice-President / High 

Representative Furthermore, the change made refloect the fact that the CoP does not decide 

on each and every Oral Question tabled, but simply adopts the Draft Agenda and Final Draft 

Agenda, including the possible Oral Questions. The reference to Rule 149 is introduced as the 

recommendation by the CCC referred to in Rule 149(1) includes a list of Oral Questions. 

In paragraph 2 the words "that institution" cannot be used anymore if the VP/HR is added, 

therefore it is suggested to use "addressee" like in Annex III to the Rules. 

Changes to paragraph 3 aim to increase the readability as this paragraph provides for two 

time limits. 

Paragraph 4 is modified as having speaking time for the authors of the Oral Question does 

not seem useful especially as the Rules of Procedure do not establish the speaking time for 

other speakers in Plenary (rapporteurs, rapporteurs for opinion, authors of the motions for 

resolutions of Rule 135, other institutions, etc.). Speaking time is agreed with political groups 

and indicated in the Agenda of the Plenary. In addition, as regards authors of oral questions, 

when there is more than one author (e.g. several OQs on the same subject or one OQ tabled 

by several political groups or committees, but not in the case of an OQ tabled by 40+ MEPs), 

speaking time for each author or co-author is 2 minutes, not 5. This is why the reference to 5 

minutes is deleted. 

The second subparagraph of paragraph 2 is deleted as it is valid in the case of a question 

tabled jointly by several committees or political groups, as ad hoc arrangements are frequent, 

e.g. for questions tabled jointly by several committees. 

 

Τροπολογία  153 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 129 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 129 Άρθρο 129 

Ώρα των ερωτήσεων Ώρα των ερωτήσεων 

1.  Η ώρα των ερωτήσεων προς την 

Επιτροπή διεξάγεται σε κάθε περίοδο 

συνόδου, διαρκεί 90 λεπτά και αφορά ένα 

ή περισσότερα συγκεκριμένα οριζόντια 

θέματα τα οποία καθορίζονται με απόφαση 

της Διάσκεψης των Προέδρων ένα μήνα 

πριν την περίοδο συνόδου. 

1. Η ώρα των ερωτήσεων προς την 

Επιτροπή μπορεί να διεξάγεται σε κάθε 

περίοδο συνόδου, διαρκεί έως 90 λεπτά 

και αφορά ένα ή περισσότερα 

συγκεκριμένα οριζόντια θέματα τα οποία 

καθορίζονται με απόφαση της Διάσκεψης 

των Προέδρων ένα μήνα πριν την περίοδο 

συνόδου. 

2.  Οι Επίτροποι που καλούνται να 

συμμετάσχουν από τη Διάσκεψη των 

2.  Οι Επίτροποι που καλούνται να 

συμμετάσχουν από τη Διάσκεψη των 
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Προέδρων διαθέτουν χαρτοφυλάκιο 

σχετικό με το συγκεκριμένο οριζόντιο 

θέμα ή θέματα επί των οποίων τους 

απευθύνονται ερωτήσεις. Ο αριθμός των 

Επιτρόπων που συμμετέχουν δεν 

υπερβαίνει τους δύο ανά περίοδο συνόδου, 

είναι όμως δυνατόν να προσκληθεί τρίτος, 

αναλόγως του συγκεκριμένου οριζοντίου 

θέματος ή θεμάτων που επιλέγονται για 

την ώρα των ερωτήσεων. 

Προέδρων διαθέτουν χαρτοφυλάκιο 

σχετικό με το συγκεκριμένο οριζόντιο 

θέμα ή θέματα επί των οποίων τους 

απευθύνονται ερωτήσεις. Ο αριθμός των 

Επιτρόπων που συμμετέχουν δεν 

υπερβαίνει τους δύο ανά περίοδο συνόδου, 

είναι όμως δυνατόν να προσκληθεί τρίτος, 

αναλόγως του συγκεκριμένου οριζοντίου 

θέματος ή θεμάτων που επιλέγονται για 

την ώρα των ερωτήσεων. 

3.  Η ώρα των ερωτήσεων διεξάγεται 

σύμφωνα με σύστημα κλήρωσης οι 

λεπτομέρειες του οποίου καθορίζονται σε 

παράρτημα του Κανονισμού17. 

 

4.  Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 

γραμμές που εξέδωσε η Διάσκεψη των 

Προέδρων, είναι δυνατόν να διεξάγονται 

ειδικές ώρες ερωτήσεων με το Συμβούλιο, 

με τον Πρόεδρο της Επιτροπής, τον 

Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο 

Εκπρόσωπο της Ένωσης για την 

Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική 

Ασφαλείας και με τον Πρόεδρο της 

Ευρωομάδας. 

4.  Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 

γραμμές που εξέδωσε η Διάσκεψη των 

Προέδρων, είναι δυνατόν να διεξάγονται 

ειδικές ώρες ερωτήσεων με το Συμβούλιο, 

με τον Πρόεδρο της Επιτροπής, τον 

Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο 

Εκπρόσωπο της Ένωσης για την 

Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική 

Ασφαλείας και με τον Πρόεδρο της 

Ευρωομάδας. 

 4α. Δεν γίνεται εκ των προτέρων 

συγκεκριμένη κατανομή της ώρας των 

ερωτήσεων. Ο Πρόεδρος διασφαλίζει στο 

μέτρο του δυνατού ότι οι βουλευτές, οι 

οποίοι διατυπώνουν διαφορετικές 

πολιτικές απόψεις και προέρχονται από 

διαφορετικά κράτη μέλη, θα έχουν τη 

δυνατότητα να υποβάλλουν ερωτήσεις με 

τη σειρά.  

 4β. Ο βουλευτής έχει στη διάθεσή του 

ένα λεπτό για να διατυπώσει την ερώτηση 

και ο Επίτροπος δύο λεπτά για να 

απαντήσει. Ο εν λόγω βουλευτής μπορεί 

να υποβάλει συμπληρωματική ερώτηση 

διάρκειας 30 δευτερολέπτων, η οποία έχει 

άμεση σχέση με την κύρια ερώτηση. 

Παραχωρούνται στη συνέχεια στον 

Επίτροπο δύο λεπτά προκειμένου να 

δώσει συμπληρωματική απάντηση. 

 Οι ερωτήσεις και οι συμπληρωματικές 

ερωτήσεις πρέπει να σχετίζονται άμεσα 

με το συγκεκριμένο οριζόντιο θέμα που 

αποφασίζεται βάσει της παραγράφου 1. Ο 
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Πρόεδρος μπορεί να αποφασίζει σχετικά 

με το παραδεκτό των ερωτήσεων. 

__________________  

17 Βλέπε παράρτημα II.  

Αιτιολόγηση 

Η αλλαγή στην παράγραφο 4α αποτελεί σύσταση για τη χρήση της διαδικασίας εκτάκτων 

παρεμβάσεων («Catch the eye»). Η παράγραφος 4β καλύπτει το περιεχόμενο των παραγράφων 

2 και 3 του παραρτήματος ΙΙ. Συνεπεία των αλλαγών αυτών το παράρτημα θα διαγραφεί. 

 

Τροπολογία  154 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 130 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 130 Άρθρο 130 

Ερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης Ερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης 

1.  Κάθε βουλευτής μπορεί να 

υποβάλει ερωτήσεις στον Πρόεδρο του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο Συμβούλιο, 

στην Επιτροπή ή στον Αντιπρόεδρο της 

Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης 

για την Εξωτερική Πολιτική και την 

Πολιτική Ασφαλείας με αίτημα γραπτής 

απάντησης, σύμφωνα με κριτήρια που 

καθορίζονται με παράρτημα του 

Κανονισμού18.Για το περιεχόμενο των 

ερωτήσεων αποκλειστικά υπεύθυνοι είναι 

οι ερωτώντες. 

1.  Κάθε βουλευτής μπορεί να 

υποβάλει ερωτήσεις στον Πρόεδρο του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο Συμβούλιο, 

στην Επιτροπή ή στον Αντιπρόεδρο της 

Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης 

για την Εξωτερική Πολιτική και την 

Πολιτική Ασφαλείας με αίτημα γραπτής 

απάντησης, σύμφωνα με κριτήρια που 

καθορίζονται με παράρτημα του 

Κανονισμού18.Για το περιεχόμενο των 

ερωτήσεων αποκλειστικά υπεύθυνοι είναι 

οι ερωτώντες. 

2.  Οι ερωτήσεις υποβάλλονται στον 

Πρόεδρο. Αμφιβολίες όσον αφορά το 

παραδεκτό ερώτησης επιλύονται από τον 

Πρόεδρο. Η απόφασή του Προέδρου δεν 

βασίζεται αποκλειστικά στις διατάξεις του 

παραρτήματος που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1, αλλά στις διατάξεις του 

Κανονισμού στο σύνολό τους. Η απόφαση 

του Προέδρου κοινοποιείται στον 

ερωτώντα. 

2.  Οι ερωτήσεις υποβάλλονται στον 

Πρόεδρο. Αμφιβολίες όσον αφορά το 

παραδεκτό ερώτησης επιλύονται από τον 

Πρόεδρο. Η απόφασή του Προέδρου δεν 

βασίζεται αποκλειστικά στις διατάξεις του 

παραρτήματος που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1, αλλά στις διατάξεις του 

Κανονισμού στο σύνολό τους. Η 

αιτιολογημένη απόφαση του Προέδρου 

κοινοποιείται στον ερωτώντα. 

3. Οι ερωτήσεις υποβάλλονται σε 

ηλεκτρονική μορφή. Κάθε βουλευτής 

μπορεί να υποβάλει κατ’ ανώτατο όριο 

3. Οι ερωτήσεις υποβάλλονται σε 

ηλεκτρονική μορφή. Κάθε βουλευτής 

μπορεί να υποβάλει κατ’ ανώτατο όριο 
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πέντε ερωτήσεις ανά μήνα. είκοσι ερωτήσεις ανά κυλιόμενο χρονικό 

διάστημα τριών μηνών. 

Κατ’ εξαίρεση, επιπλέον ερωτήσεις 

μπορούν να υποβάλλονται σε έντυπη 

μορφή που κατατίθεται και υπογράφεται 

προσωπικά από τον ενδιαφερόμενο 

βουλευτή στην αρμόδια υπηρεσία της 

Γραμματείας. 

 

Μετά τη λήξη περιόδου ενός έτους από 

την έναρξη της όγδοης κοινοβουλευτικής 

περιόδου, η Διάσκεψη των Προέδρων 

αξιολογεί το καθεστώς όσον αφορά τις 

επιπλέον ερωτήσεις. 

 

Η έκφραση «κατ’ εξαίρεση» πρέπει να 

ερμηνευτεί ότι σημαίνει πως η επιπλέον 

ερώτηση αφορά ένα επείγον θέμα και ότι 

η υποβολή της ερώτησης αυτής δεν 

μπορεί να περιμένει τον επόμενο μήνα. 

Επιπλέον, ο αριθμός ερωτήσεων που 

κατατίθενται με βάση το δεύτερο εδάφιο 

της παραγράφου 3 πρέπει να είναι 

μικρότερος από το θεσπισμένο όριο των 

πέντε ερωτήσεων ανά μήνα. 

 

 3α. Μια ερώτηση μπορεί να λάβει τη 

στήριξη και άλλων βουλευτών, πέραν του 

συντάκτη της. Οι ερωτήσεις αυτές 

προσμετρώνται όσον αφορά τον μέγιστο 

αριθμό ερωτήσεων της παραγράφου 3 

μόνο για τον συντάκτη τους και όχι για 

τους βουλευτές που τις στηρίζουν. 

4. Όταν δεν μπορεί να δοθεί 

εμπροθέσμως απάντηση σε ερώτηση, 

τότε, μετά από αίτηση του συντάκτη της, 

η ερώτηση εγγράφεται στην ημερήσια 

διάταξη της επόμενης συνεδρίασης της 

αρμόδιας επιτροπής. Εφαρμόζεται κατ' 

αναλογίαν η διαδικασία του άρθρου 129. 

4. Όταν ο αποδέκτης μιας ερώτησης 

δεν μπορεί να απαντήσει στην ερώτηση 

εντός τριών εβδομάδων (ερώτηση με 

προτεραιότητα) ή έξι εβδομάδων 

(ερώτηση χωρίς προτεραιότητα) από τη 

διαβίβασή της στον αποδέκτη, αυτή 

μπορεί να εγγραφεί στην ημερήσια 

διάταξη της επόμενης συνεδρίασης της 

αρμόδιας επιτροπής, μετά από αίτηση του 

συντάκτη της. 

Ο πρόεδρος κοινοβουλευτικής επιτροπής, 

ως έχων την εξουσία να συγκαλεί 

συνεδρίαση αυτής, όπως ορίζεται από το 

άρθρο 206 παράγραφος 1, και 

αποσκοπώντας στην καλή οργάνωση των 

εργασιών, είναι αρμόδιος να αποφασίζει 
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για το σχέδιο ημερήσιας διάταξης της 

συνεδρίασης που συγκαλεί. Το προνόμιο 

αυτό δεν θέτει υπό αμφισβήτηση την 

υποχρέωση που έχει, βάσει του άρθρου 

130 παράγραφος 4, να εγγράφει γραπτή 

ερώτηση, μετά από αίτηση του συντάκτη 

της, στην ημερήσια διάταξη της 

επόμενης συνεδρίασης της επιτροπής. 

Ωστόσο, ο πρόεδρος διαθέτει τη 

διακριτική ευχέρεια να προτείνει, 

λαμβάνοντας υπόψη τις πολιτικές 

προτεραιότητες, τη σειρά των εργασιών 

της συνεδρίασης και τις λεπτομέρειες της 

διαδικασίας (για παράδειγμα διαδικασία 

χωρίς συζήτηση με, ενδεχομένως, 

έγκριση απόφασης για τη συνέχεια που 

πρέπει να δοθεί ή ακόμη, σύσταση για 

την αναβολή του σημείου σε προσεχή 

συνεδρίαση). 

5. Σε ερωτήσεις οι οποίες απαιτούν 

άμεση απάντηση αλλά όχι λεπτομερή 

έρευνα (ερωτήσεις με προτεραιότητα) 

δίδεται απάντηση εντός τριών 

εβδομάδων από τη διαβίβασή τους στους 

αποδέκτες. Κάθε βουλευτής μπορεί να 

θέσει μία τέτοια ερώτηση προτεραιότητας 

κάθε μήνα. 

5. Κάθε βουλευτής μπορεί να θέσει 

μία τέτοια ερώτηση προτεραιότητας κάθε 

μήνα. 

Στις λοιπές ερωτήσεις (ερωτήσεις χωρίς 

προτεραιότητα) δίδεται απάντηση εντός 

έξι εβδομάδων από τη διαβίβασή τους 

στους αποδέκτες. 

 

6.  Οι ερωτήσεις, με τις απαντήσεις 

τους αναρτώνται στην ιστοσελίδα του 

Κοινοβουλίου. 

6. Οι ερωτήσεις με τις απαντήσεις 

τους, συμπεριλαμβανομένων τυχόν 

σχετικών παραρτημάτων, αναρτώνται 

στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου. 

__________________ __________________ 

18 Βλέπε παράρτημα III. 18 Βλέπε παράρτημα III. 

Αιτιολόγηση 

Several changes are made to this Rule. Paragraph 2 is aligned with Rule 136 paragraph 2. In 

practice, the author always receives an explanation of the reasons why the question was 

considered inadmissible by the President. 

Second subparagraph of paragraph 3 is deleted in accordance with the plenary decision of 29 

April 2015.The EP resolution of 29 April 2015 on Parliament's estimates of revenue and 

expenditure calls upon the EP"- to limit, for each Member, the number of parliamentary 
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questions submitted in electronic format to a maximum of five questions per month (not taking 

into account the co-authors);- to abolish the possibility to submit any additional questions 

[...];- [...]- expects the revised rules to be applicable as of January 2016. "On 9 September 

2015, the following interpretation was adopted: "The expression 'by way of exception' is to be 

interpreted as meaning that the additional question concerns a matter of urgency and that the 

submission of that question cannot wait until the following month. Furthermore, the number 

of questions tabled under the second subparagraph of paragraph 3 must be smaller than the 

norm of five questions per month". In accordance wit the)CoP decision of 9 December 2015, 

subparagraph 3 of paragraph 3 is also deleted. 

Subparagraph 4 of paragraph 3 is also deleted because it is obsolete given that the additional 

questions are abolished.  

Changes to paragraph 4 aim at clarifying the provision. Currently, the application mutatis 

mutandis of Rule 129 raises doubts since the latest amendments thereto. Furthermore, since 

the increased number of written questions caused delays in the Institutions' replies, these 

written questions tend to appear more and more often on the committees' agendas, so it is 

suggested that the placement on the Committee agenda should not be automatic. 

Changes to paragraph 5 aim to correct the fact that the current text imposes an obligation on 

third parties. As regards the research needed as a criterion for establishing the priority, 

practice shows that it is difficult to invoke it; the substance of the questions should give an 

indication whether it is a priority question or not. 

 

Τροπολογία  155 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 131 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 131 Άρθρο 131 

Ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα με αίτημα γραπτής απάντησης 

Ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα με αίτημα γραπτής απάντησης 

1.  Κάθε βουλευτής μπορεί να 

υποβάλει κατ’ ανώτατο όριο έξι ερωτήσεις 

μηνιαίως προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα, με αίτημα γραπτής απάντησης, 

σύμφωνα με κριτήρια που καθορίζονται με 

παράρτημα του Κανονισμού19. Για το 

περιεχόμενο των ερωτήσεων αποκλειστικά 

υπεύθυνοι είναι οι ερωτώντες. 

1.  Κάθε βουλευτής μπορεί να 

υποβάλει κατ’ ανώτατο όριο έξι ερωτήσεις 

μηνιαίως προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα, με αίτημα γραπτής απάντησης, 

σύμφωνα με κριτήρια που καθορίζονται με 

παράρτημα του Κανονισμού19. Για το 

περιεχόμενο των ερωτήσεων αποκλειστικά 

υπεύθυνοι είναι οι ερωτώντες. 

2.  Οι ερωτήσεις υποβάλλονται 

γραπτώς στον πρόεδρο της αρμόδιας 

επιτροπής, ο οποίος τις κοινοποιεί στην 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 

Αμφιβολίες όσον αφορά το παραδεκτό 

2.  Οι ερωτήσεις υποβάλλονται 

γραπτώς στον πρόεδρο της αρμόδιας 

επιτροπής, ο οποίος τις κοινοποιεί στην 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 

Αμφιβολίες όσον αφορά το παραδεκτό 



 

PE585.606v03-00 204/445 RR\1110426EL.docx 

EL 

ερώτησης επιλύονται από τον πρόεδρο. Η 

απόφαση του προέδρου κοινοποιείται στον 

ερωτώντα. 

ερώτησης επιλύονται από τον πρόεδρο. Η 

απόφαση του προέδρου κοινοποιείται στον 

ερωτώντα. 

3.  Οι ερωτήσεις με τις απαντήσεις 

τους αναρτώνται στην ιστοσελίδα του 

Κοινοβουλίου. 

3.  Οι ερωτήσεις με τις απαντήσεις 

τους αναρτώνται στην ιστοσελίδα του 

Κοινοβουλίου. 

4.  Αν ερώτηση δεν λάβει απάντηση 

εντός της ταχθείσας προθεσμίας, 

εγγράφεται, μετά από αίτηση του 

συντάκτη της, στην ημερήσια διάταξη της 

επόμενης συνεδρίασης της αρμόδιας 

επιτροπής με τον Πρόεδρο της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 

4. Αν ερώτηση δεν λάβει απάντηση 

εντός έξι εβδομάδων, μπορεί να εγγραφεί, 

μετά από αίτηση του συντάκτη της, στην 

ημερήσια διάταξη της επόμενης 

συνεδρίασης της αρμόδιας επιτροπής με 

τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας. 

__________________ _________________ 

19 Βλέπε παράρτημα III. 19 Βλέπε παράρτημα III. 

Αιτιολόγηση 

Η αλλαγή στην παράγραφο 4 αποτυπώνει την πρακτική της επιτροπής ECON να ζητεί την 

απάντηση το συντομότερο δυνατόν, και σε κάθε περίπτωση εντός έξι εβδομάδων. Επιπλέον, 

όπως και στην αλλαγή στο άρθρο 130 παράγραφος 4, προτείνεται να μην γίνεται αυτόματα η 

εγγραφή στην ημερήσια διάταξη της επιτροπής ECON. 

 

Τροπολογία  156 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 131 α (νέο) 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 Άρθρο 131α 

 Ερωτήσεις με αίτημα γραπτής 

απάντησης που αφορούν τον Ενιαίο 

Εποπτικό Μηχανισμό και τον Ενιαίο 

Μηχανισμό Εξυγίανσης 

 1. Το άρθρο 131 παράγραφοι 1, 2 και 

3 εφαρμόζεται κατ’ αναλογίαν στις 

ερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης 

που αφορούν τον Ενιαίο Εποπτικό 

Μηχανισμό και τον Ενιαίο Μηχανισμό 

Εξυγίανσης. Ο αριθμός των ερωτήσεων 

αυτών αφαιρείται από τον μέγιστο αριθμό 

έξι ερωτήσεων που προβλέπεται στο 

άρθρο 131 παράγραφος 1. 

 2. Αν μια ερώτηση δεν λάβει 



 

RR\1110426EL.docx 205/445 PE585.606v03-00 

 EL 

απάντηση εντός πέντε εβδομάδων, μπορεί 

να εγγραφεί, μετά από αίτηση του 

συντάκτη της, στην ημερήσια διάταξη 

της επόμενης συνεδρίασης της αρμόδιας 

επιτροπής με τον Πρόεδρο του 

Συμβουλίου του Μηχανισμού, στον οποίο 

απευθύνεται. 

Αιτιολόγηση 

Η προθεσμία των έξι εβδομάδων ορίζεται στη διοργανική συμφωνία με την ΕΚΤ. Βλέπε επίσης 

και την παρατήρηση στο άρθρο 130 παράγραφος 4 και στο άρθρο 131 παράγραφος 4 όσον 

αφορά την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη επιτροπής. 

Τροπολογία  157 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Τίτλος V – κεφάλαιο 4 – τίτλος 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

 

Τροπολογία  158 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 132 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 132 Άρθρο 132 

Ετήσιες εκθέσεις και άλλες εκθέσεις 

άλλων θεσμικών οργάνων 

Ετήσιες εκθέσεις και άλλες εκθέσεις 

άλλων θεσμικών οργάνων ή οργανισμών 

1.  Οι ετήσιες εκθέσεις και οι άλλες 

εκθέσεις άλλων θεσμικών οργάνων 

σχετικά με τις οποίες οι Συνθήκες 

προβλέπουν διαβούλευση με το 

Κοινοβούλιο ή όταν άλλες νομικές 

διατάξεις απαιτούν τη γνωμοδότησή του, 

διεκπεραιώνονται ως έκθεση που 

υποβάλλεται στην Ολομέλεια. 

1.  Οι ετήσιες εκθέσεις και οι άλλες 

εκθέσεις άλλων θεσμικών οργάνων ή 

οργανισμών σχετικά με τις οποίες οι 

Συνθήκες προβλέπουν διαβούλευση με το 

Κοινοβούλιο ή όταν άλλες νομικές 

διατάξεις απαιτούν τη γνωμοδότησή του, 

διεκπεραιώνονται ως έκθεση που 

υποβάλλεται στην Ολομέλεια. 

2.  Ετήσιες εκθέσεις και άλλες 

εκθέσεις άλλων θεσμικών οργάνων που 

δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 

παραγράφου 1 παραπέμπονται στην 

αρμόδια επιτροπή, η οποία μπορεί να 

2. Ετήσιες εκθέσεις και άλλες 

εκθέσεις άλλων θεσμικών οργάνων ή 

οργανισμών, που δεν εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής της παραγράφου 1, 

παραπέμπονται στην αρμόδια επιτροπή, η 
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προτείνει τη σύνταξη έκθεσης βάσει του 

άρθρου 52. 

οποία τις εξετάζει και μπορεί να 

καταθέσει στο Κοινοβούλιο σύντομη 

πρόταση ψηφίσματος ή να προτείνει τη 

σύνταξη έκθεσης βάσει του άρθρου 52, 

εφόσον θεωρεί ότι το Κοινοβούλιο πρέπει 

να λάβει θέση επί σημαντικού θέματος, 

που αποτελεί αντικείμενο των εκθέσεων. 

Αιτιολόγηση 

Η αλλαγή που προτείνεται στον τίτλο έχει ως στόχο να διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της 

διάταξης με την προσθήκη της φράσης «ή οργανισμών», ώστε η διάταξη να μην αφορά μόνο τα 

θεσμικά όργανα. 

 

Τροπολογία  159 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 133 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 133 Άρθρο 133 

Προτάσεις ψηφίσματος Προτάσεις ψηφίσματος 

1. Κάθε βουλευτής μπορεί να 

υποβάλει πρόταση ψηφίσματος επί 

θεμάτων που εμπίπτουν στο πλαίσιο των 

δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

1. Κάθε βουλευτής μπορεί να 

υποβάλει πρόταση ψηφίσματος επί 

θεμάτων που εμπίπτουν στο πλαίσιο των 

δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η πρόταση αυτή δεν μπορεί να έχει 

περισσότερες από 200 λέξεις. 

Η πρόταση αυτή δεν μπορεί να έχει 

περισσότερες από 200 λέξεις. 

 1α. Τέτοια πρόταση ψηφίσματος δεν 

μπορεί να: 

 – περιλαμβάνει τυχόν απόφαση για 

θέματα, για τα οποία προβλέπονται στον 

παρόντα Κανονισμό, συγκεκριμένα στο 

άρθρο 46, άλλες ειδικές διαδικασίες και 

αρμοδιότητες, ή 

 – θίγει το αντικείμενο διαδικασιών 

που είναι εν εξελίξει στο Κοινοβούλιο. 

 1β. Κάθε βουλευτής έχει δικαίωμα να 

υποβάλει μόνο μια τέτοια πρόταση 

ψηφίσματος ανά μήνα. 

 1γ.  Η πρόταση ψηφίσματος 

υποβάλλεται στον Πρόεδρο, ο οποίος 

ελέγχει κατά πόσον πληρούνται τα 

εφαρμοστέα κριτήρια. Εάν ο Πρόεδρος 
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κρίνει την πρόταση ψηφίσματος 

παραδεκτή, την ανακοινώνει στην 

Ολομέλεια και τη διαβιβάζει στην 

αρμόδια επιτροπή. 

  

2. Η αρμόδια επιτροπή αποφασίζει επί 

της διαδικασίας. 

2. Η αρμόδια επιτροπή αποφασίζει επί 

της διαδικασίας, η οποία μπορεί να 

περιλαμβάνει την από κοινού εξέταση της 

πρότασης ψηφίσματος με άλλες 

προτάσεις ψηφίσματος ή εκθέσεις, την 

έγκριση γνωμοδότησης, ενδεχομένως υπό 

μορφή επιστολής, ή τη σύνταξη έκθεσης 

βάσει του άρθρου 52. Μπορεί επίσης να 

αποφασίσει να μην δώσει συνέχεια στην 

πρόταση ψηφίσματος. 

Η επιτροπή μπορεί να εξετάσει την 

πρόταση ψηφίσματος από κοινού με 

άλλες προτάσεις ψηφίσματος ή εκθέσεις. 

 

Μπορεί επίσης να εγκρίνει γνωμοδότηση, 

ενδεχομένως υπό μορφή επιστολής. 

 

Μπορεί επίσης να λάβει απόφαση ως 

προς την σύνταξη έκθεσης σύμφωνα με 

το άρθρο 52. 

 

3.  Οι συντάκτες πρότασης 

ψηφίσματος ενημερώνονται για τις 

αποφάσεις της επιτροπής και της 

Διάσκεψης των Προέδρων. 

3. Οι συντάκτες πρότασης 

ψηφίσματος ενημερώνονται για τις 

αποφάσεις του Προέδρου, της επιτροπής 

και της Διάσκεψης των Προέδρων. 

4.  Η έκθεση περιλαμβάνει το κείμενο 

της υποβληθείσας πρότασης ψηφίσματος. 

4.  Η έκθεση περιλαμβάνει το κείμενο 

της υποβληθείσας πρότασης ψηφίσματος. 

5.  Οι γνωμοδοτήσεις υπό μορφή 

επιστολής προς άλλα θεσμικά όργανα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης διαβιβάζονται από 

τον Πρόεδρο. 

5.  Οι γνωμοδοτήσεις υπό μορφή 

επιστολής προς άλλα θεσμικά όργανα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης διαβιβάζονται από 

τον Πρόεδρο. 

6.  Ο συντάκτης ή οι συντάκτες 

πρότασης ψηφίσματος που υποβάλλεται 

σύμφωνα με τα άρθρα 123 παράγραφος 2, 

128 παράγραφος 5, ή 135 παράγραφος 2, 

έχουν δικαίωμα να την αποσύρουν πριν 

από την τελική ψηφοφορία επ’ αυτής. 

 

7. Πρόταση ψηφίσματος που 

κατατέθηκε βάσει της παραγράφου 1 

μπορεί να αποσυρθεί από το συντάκτη ή 

τους συντάκτες της ή τον πρώτο 

υπογράφοντα την πρόταση πριν 

7. Πρόταση ψηφίσματος που 

κατατέθηκε βάσει της παραγράφου 1 

μπορεί να αποσυρθεί από το συντάκτη ή 

τους συντάκτες της ή τον πρώτο 

υπογράφοντα την πρόταση πριν 
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αποφασίσει η αρμόδια επιτροπή βάσει της 

παραγράφου 2 για τη σύνταξη έκθεσης επ’ 

αυτής. 

αποφασίσει η αρμόδια επιτροπή βάσει της 

παραγράφου 2 για τη σύνταξη έκθεσης επ’ 

αυτής. 

Εάν η πρόταση εγκριθεί με τη μορφή αυτή 

από την επιτροπή, μόνο η τελευταία έχει 

πλέον το δικαίωμα να την αποσύρει ως την 

έναρξη της τελικής ψηφοφορίας. 

Εάν η πρόταση εγκριθεί με τη μορφή αυτή 

από την επιτροπή, μόνο η τελευταία έχει 

πλέον το δικαίωμα να την αποσύρει ως την 

έναρξη της τελικής ψηφοφορίας. 

8. Πολιτική ομάδα, κοινοβουλευτική 

επιτροπή ή αριθμός βουλευτών ίσος με 

εκείνον που απαιτείται για την κατάθεση 

ψηφίσματος μπορεί να αναδεχθεί και να 

υποβάλει αμέσως εκ νέου πρόταση 

ψηφίσματος που αποσύρθηκε. 

 

Εναπόκειται στις επιτροπές να 

φροντίσουν ώστε οι προτάσεις 

ψηφίσματος που υποβάλλονται σύμφωνα 

με το παρόν άρθρο και ανταποκρίνονται 

στους όρους που έχουν καθορισθεί, να 

αποτελέσουν το αντικείμενο συνέχειας και 

να μνημονευθούν δεόντως στα έγγραφα 

με τα οποία υλοποιείται αυτή η συνέχεια. 

 

 (Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1α 

εισάγεται ως ερμηνεία). 

Αιτιολόγηση 

The changes proposed in paragraphs 1a and 1b take into account the fact that the number of 

motions for resolution has increased exponentially during the current term. According to 

some recent figures:38 motions for resolution tabled in 201182 in 201247 in 2013494 in 

2014and 737 in 2015 (855 including the ones that have not been published ). Over 90 % of 

these motions are tabled by a very small number of MEPs (less than 10), and nearly all 

motions for resolution have a counter part in a written question by the same author.In 2015, 

only one single motion for resolution was given follow up by a committee: the relevant 

committee decided to ask authorisation for an INI report on the subject.  

Changes to paragraph 2 (1) clarify that the enumeration in this paragraph is not exhaustive. 

Subaragraphs 2,3 and 4 of paragraph 2 are deleted here and moved into Rule 133(2). 

Paragraph 6 is deleted here and moved under Rule 123 as a new paragraph (5a) with slight 

modifications, so as to take into account other Rules which provide for the possibility of 

withdrawal of a motion for resolution as for example Rules 105 and 106.As this paragraph 

does not apply to motions tabled by individual Members, but only to motions tabled by a 

committee, political group or 40 Members, it is moved to Rule 123 as a new paragraph 4a. 

Likewise, pargraph 8 is deleted here and moved as modified under Rule 123 as a new 

paragraph 5b:“A withdrawn motion for a resolution may be taken over and retabled 

immediately by a group, a committee or the same number of Members as is entitled to table it. 

This provision applies also to resolutions tabled under Rules 105 and 106.” The suggested 
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change aims to clarify that re-tabling also applies to resolutions objecting to DIA under Rules 

105 and 106. 

 

Τροπολογία  160 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 134 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 134 διαγράφεται 

Συστάσεις προς το Συμβούλιο  

1.  Μία πολιτική ομάδα ή 

τουλάχιστον σαράντα βουλευτές μπορούν 

να υποβάλουν πρόταση σύστασης προς το 

Συμβούλιο σχετικά με θέματα που 

εμπίπτουν στον τίτλο V της Συνθήκης για 

την Ευρωπαϊκή Ένωση ή όταν το 

Κοινοβούλιο δεν έχει κληθεί να 

γνωμοδοτήσει σχετικά με διεθνή 

συμφωνία, στο πλαίσιο των άρθρων 108 

και 109 του Κανονισμού. 

 

2. Οι προτάσεις αυτές 

παραπέμπονται προς εξέταση στην 

αρμόδια επιτροπή. 

 

Εφόσον η εν λόγω επιτροπή το κρίνει 

αναγκαίο, ζητεί από το Κοινοβούλιο να 

αποφανθεί στο πλαίσιο των διαδικασιών 

που προβλέπει ο παρών Κανονισμός. 

 

3. Όταν η αρμόδια επί της ουσίας 

επιτροπή συντάξει έκθεση, αποστέλλει 

στο Κοινοβούλιο πρόταση σύστασης προς 

το Συμβούλιο, καθώς και σύντομη 

αιτιολογική έκθεση και, ενδεχομένως, τη 

γνωμοδότηση των επιτροπών των οποίων 

ζήτησε τη γνώμη. 

 

Η εφαρμογή της παραγράφου αυτής δεν 

απαιτεί προηγούμενη έγκριση της 

Διάσκεψης των Προέδρων. 

 

4.  Εφαρμόζονται οι διατάξεις του 

άρθρου 113. 

 

Αιτιολόγηση 

Το παρόν άρθρο διαγράφεται, καθώς ενσωματώθηκε στο άρθρο 113, στο κεφάλαιο σχετικά με 
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τις εξωτερικές σχέσεις. 

 

Τροπολογία  161 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 135 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 135 Άρθρο 135 

Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις 

παραβιάσεων των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του 

κράτους δικαίου 

Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις 

παραβιάσεων των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του 

κράτους δικαίου 

1.  Μία επιτροπή, μία 

διακοινοβουλευτική αντιπροσωπεία, μία 

πολιτική ομάδα ή σαράντα τουλάχιστον 

βουλευτές μπορούν να ζητήσουν εγγράφως 

από τον Πρόεδρο να συζητηθεί επείγουσα 

περίπτωση παραβίασης των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του 

κράτους δικαίου (άρθρο 149 παράγραφος 

3). 

1. Μία επιτροπή, μία 

διακοινοβουλευτική αντιπροσωπεία, μία 

πολιτική ομάδα ή σαράντα τουλάχιστον 

βουλευτές μπορούν να ζητήσουν εγγράφως 

από τον Πρόεδρο να συζητηθεί επείγουσα 

περίπτωση παραβίασης των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του 

κράτους δικαίου. 

2. Η Διάσκεψη των Προέδρων 

καταρτίζει, βάσει των αιτήσεων που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 και 

σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται 

στο Παράρτημα IV, κατάλογο θεμάτων 

προς εγγραφή για την επόμενη συζήτηση 

σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της 

δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Ο 

συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων 

στην ημερήσια διάταξη θεμάτων δεν 

πρέπει να υπερβαίνει τα τρία, 

συνυπολογιζομένων των επί μέρους 

θεμάτων. 

2. Η Διάσκεψη των Προέδρων 

καταρτίζει, βάσει των αιτήσεων που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 και 

σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται 

στο Παράρτημα IV, κατάλογο θεμάτων 

προς εγγραφή για την επόμενη συζήτηση 

σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της 

δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Ο 

συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων 

στην ημερήσια διάταξη θεμάτων δεν 

πρέπει να υπερβαίνει τα τρία, 

συνυπολογιζομένων των επί μέρους 

θεμάτων. 

Σύμφωνα με το άρθρο 152, το 

Κοινοβούλιο μπορεί να αποφασίσει να 

διαγραφεί προβλεπόμενο για τη συζήτηση 

θέμα και να αντικατασταθεί στη συζήτηση 

από μη προβλεπόμενο θέμα. Οι προτάσεις 

ψηφίσματος επί των επιλεγέντων θεμάτων 

κατατίθενται το αργότερο το απόγευμα 

της έγκρισης της ημερήσιας διάταξης, ενώ 

ο Πρόεδρος ορίζει επακριβώς την 

Σύμφωνα με το άρθρο 152, το 

Κοινοβούλιο μπορεί να αποφασίσει να 

διαγραφεί προβλεπόμενο για τη συζήτηση 

θέμα και να αντικατασταθεί στη συζήτηση 

από μη προβλεπόμενο θέμα. Οι προτάσεις 

ψηφίσματος επί των επιλεγέντων θεμάτων 

μπορούν να κατατεθούν το αργότερο το 

απόγευμα της έγκρισης της ημερήσιας 

διάταξης από επιτροπή, πολιτική ομάδα ή 
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προθεσμία για την κατάθεση των 

αντίστοιχων προτάσεων ψηφίσματος. 

από τουλάχιστον 40 βουλευτές, ενώ ο 

Πρόεδρος ορίζει επακριβώς την προθεσμία 

για την κατάθεση των αντίστοιχων 

προτάσεων ψηφίσματος. 

3. Στο πλαίσιο της ολικής διάρκειας 

των συζητήσεων, που δεν υπερβαίνει κατ’ 

ανώτατο όριο τα 60 λεπτά ανά περίοδο 

συνόδου, ο συνολικός χρόνος αγόρευσης 

των πολιτικών ομάδων και των μη 

εγγεγραμμένων βουλευτών κατανέμεται 

σύμφωνα με το άρθρο 162 παράγραφοι 4 

και 5. 

3. Στο πλαίσιο της ολικής διάρκειας 

των συζητήσεων, που δεν υπερβαίνει κατ’ 

ανώτατο όριο τα 60 λεπτά ανά περίοδο 

συνόδου, ο συνολικός χρόνος αγόρευσης 

των πολιτικών ομάδων και των μη 

εγγεγραμμένων βουλευτών κατανέμεται 

σύμφωνα με το άρθρο 162 παράγραφοι 4 

και 5. 

Ο υπόλοιπος χρόνος αγόρευσης, αφού 

αφαιρεθεί ο χρόνος που απαιτείται για την 

παρουσίαση των προτάσεων ψηφίσματος, 

τις ψηφοφορίες, καθώς και ο συμφωνηθείς 

χρόνος για τυχόν παρεμβάσεις της 

Επιτροπής ή του Συμβουλίου, κατανέμεται 

μεταξύ των πολιτικών ομάδων και των μη 

εγγεγραμμένων. 

Ο υπόλοιπος χρόνος αγόρευσης, αφού 

αφαιρεθεί ο χρόνος που απαιτείται για την 

παρουσίαση των προτάσεων ψηφίσματος, 

καθώς και ο συμφωνηθείς χρόνος για 

τυχόν παρεμβάσεις της Επιτροπής ή του 

Συμβουλίου, κατανέμεται μεταξύ των 

πολιτικών ομάδων και των μη 

εγγεγραμμένων. 

4. Στο τέλος της συζήτησης 

διεξάγεται αμέσως ψηφοφορία. Το άρθρο 

183 δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση 

αυτή. 

4. Στο τέλος της συζήτησης 

διεξάγεται αμέσως ψηφοφορία. Το άρθρο 

183 που αφορά την αιτιολόγηση της 

ψήφου δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση 

αυτή. 

Οι ψηφοφορίες που πραγματοποιούνται 

κατ’ εφαρμογή του παρόντος άρθρου 

μπορούν να διεξαχθούν από κοινού υπό 

την ευθύνη του Προέδρου και της 

Διάσκεψης των Προέδρων. 

Οι ψηφοφορίες που πραγματοποιούνται 

κατ’ εφαρμογή του παρόντος άρθρου 

μπορούν να διεξαχθούν από κοινού υπό 

την ευθύνη του Προέδρου και της 

Διάσκεψης των Προέδρων. 

5.  Εάν υποβληθούν επί του ιδίου 

θέματος δύο ή περισσότερες προτάσεις 

ψηφίσματος, εφαρμόζεται η διαδικασία 

του άρθρου 123 παράγραφος 4. 

5. Εάν υποβληθούν επί του ιδίου 

θέματος δύο ή περισσότερες προτάσεις 

ψηφίσματος, εφαρμόζεται η διαδικασία 

του άρθρου 123 παράγραφος 4 και 4α. 

6. Ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου και 

οι πρόεδροι των πολιτικών ομάδων 

μπορούν να αποφασίσουν ότι μία πρόταση 

ψηφίσματος θα τεθεί σε ψηφοφορία χωρίς 

συζήτηση. Η απόφαση αυτή απαιτεί 

ομοφωνία των προέδρων όλων των 

πολιτικών ομάδων. 

6. Ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου και 

οι πρόεδροι των πολιτικών ομάδων 

μπορούν να αποφασίσουν ότι μία πρόταση 

ψηφίσματος θα τεθεί σε ψηφοφορία χωρίς 

συζήτηση. Η απόφαση αυτή απαιτεί 

ομοφωνία των προέδρων όλων των 

πολιτικών ομάδων. 

Οι διατάξεις των άρθρων 187, 188 και 190 

δεν ισχύουν για τις προτάσεις ψηφίσματος 

που έχουν εγγραφεί στην ημερήσια 

διάταξη σχετικά με περιπτώσεις 

παραβιάσεων των ανθρωπίνων 

Οι διατάξεις των άρθρων 187 και 188 δεν 

ισχύουν για τις προτάσεις ψηφίσματος που 

έχουν εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη 

σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της 
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δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του 

κράτους δικαίου. 

δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. 

Οι προτάσεις ψηφίσματος για τη συζήτηση 

σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της 

δημοκρατίας και του κράτους δικαίου 

κατατίθενται μόνο μετά την έγκριση του 

καταλόγου των θεμάτων. Όλα τα 

ψηφίσματα τα οποία δεν μπορούν να 

εξετασθούν στο χρονικό διάστημα που 

προβλέπεται για τη συζήτηση αυτή 

καθίστανται άκυρα. Το αυτό ισχύει και για 

τις προτάσεις ψηφίσματος για τις οποίες, 

μετά από αίτηση που υποβλήθηκε 

σύμφωνα με το άρθρο 168 παράγραφος 3, 

διαπιστώνεται η έλλειψη απαρτίας. Οι 

βουλευτές έχουν το δικαίωμα να 

υποβάλουν εκ νέου αυτές τις προτάσεις 

ψηφίσματος, ώστε να παραπεμφθούν για 

εξέταση σε επιτροπή, σύμφωνα με το 

άρθρο 133, ή να εγγραφούν στη συζήτηση 

σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της 

δημοκρατίας και του κράτους δικαίου της 

επόμενης περιόδου συνόδου. 

Οι προτάσεις ψηφίσματος για τη συζήτηση 

σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της 

δημοκρατίας και του κράτους δικαίου 

κατατίθενται μόνο μετά την έγκριση του 

καταλόγου των θεμάτων. Όλα τα 

ψηφίσματα τα οποία δεν μπορούν να 

εξετασθούν στο χρονικό διάστημα που 

προβλέπεται για τη συζήτηση αυτή 

καθίστανται άκυρα. Το αυτό ισχύει και για 

τις προτάσεις ψηφίσματος για τις οποίες, 

μετά από αίτηση που υποβλήθηκε 

σύμφωνα με το άρθρο 168 παράγραφος 3, 

διαπιστώνεται η έλλειψη απαρτίας. Οι 

συντάκτες έχουν το δικαίωμα να 

υποβάλουν εκ νέου αυτές τις προτάσεις 

ψηφίσματος, ώστε να παραπεμφθούν για 

εξέταση σε επιτροπή, σύμφωνα με το 

άρθρο 133, ή να εγγραφούν στη συζήτηση 

σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της 

δημοκρατίας και του κράτους δικαίου της 

επόμενης περιόδου συνόδου. 

Ένα θέμα δεν μπορεί να εγγραφεί στην 

ημερήσια διάταξη για συζήτηση σχετικά 

με περιπτώσεις παραβιάσεων των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της 

δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, εάν 

υπάρχει ήδη στην ημερήσια διάταξη της 

ίδιας περιόδου συνόδου. 

Ένα θέμα δεν μπορεί να εγγραφεί στην 

ημερήσια διάταξη για συζήτηση σχετικά 

με περιπτώσεις παραβιάσεων των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της 

δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, εάν 

υπάρχει ήδη στην ημερήσια διάταξη της 

ίδιας περιόδου συνόδου. 

Καμία διάταξη του Κανονισμού δεν 

επιτρέπει την κοινή συζήτηση πρότασης 

ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με 

την παράγραφο 2, δεύτερο εδάφιο, και 

έκθεσης που έγινε από επιτροπή με το ίδιο 

αντικείμενο. 

Καμία διάταξη του Κανονισμού δεν 

επιτρέπει την κοινή συζήτηση πρότασης 

ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με 

την παράγραφο 2, δεύτερο εδάφιο, και 

έκθεσης που έγινε από επιτροπή με το ίδιο 

αντικείμενο. 

* * *  

Όταν ζητείται η διαπίστωση απαρτίας 

σύμφωνα με το άρθρο 168 παράγραφος 3, 

η αίτηση αυτή ισχύει μόνο για την 

πρόταση ψηφίσματος που πρόκειται να 

τεθεί σε ψηφοφορία και όχι για τις 

επόμενες. 

Όταν ζητείται η διαπίστωση απαρτίας 

σύμφωνα με το άρθρο 168 παράγραφος 3, 

η αίτηση αυτή ισχύει μόνο για την 

πρόταση ψηφίσματος που πρόκειται να 

τεθεί σε ψηφοφορία και όχι για τις 

επόμενες. 
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 Αιτιολόγηση 

Οι αλλαγές στην παράγραφο 3 εδάφιο 2 αποτυπώνουν το γεγονός ότι στην πράξη δεν αφαιρείται 

ο χρόνος που απαιτείται για την ψηφοφορία, ενώ η αναφορά στην παράγραφο 5 υποδηλώνει ότι 

οι προτάσεις ψηφίσματος βάσει του άρθρου 135 μπορεί να είναι κοινές προτάσεις. 

Με την τροποποίηση της παραγράφου 6 εδάφιο 2 θα επιτρεπόταν η εφαρμογή του άρθρου 190 

σχετικά με την αναβολή της συζήτησης και της ψηφοφορίας. 

 

Τροπολογία  162 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 136 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 136 διαγράφεται 

Γραπτές δηλώσεις  

1.  Τουλάχιστον 10 βουλευτές από 

τρεις τουλάχιστον πολιτικές ομάδες 

μπορούν να υποβάλουν γραπτή δήλωση 

200 λέξεων το πολύ, η οποία αφορά 

αποκλειστικά θέμα που εμπίπτει στις 

αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το περιεχόμενο της δήλωσης αυτής δεν 

μπορεί να υπερβαίνει το πλαίσιο 

δήλωσης. Ειδικότερα, η δήλωση δεν 

μπορεί να ζητεί οιαδήποτε νομοθετική 

δράση, να περιέχει οιαδήποτε απόφαση 

επί θεμάτων των οποίων η έγκριση 

αποτελεί αντικείμενο ειδικών 

διαδικασιών και αρμοδιοτήτων σύμφωνα 

με τους όρους του παρόντος Κανονισμού 

ή να πραγματεύεται το θέμα εν εξελίξει 

διαδικασίας στο Κοινοβούλιο. 

 

2.  Η άδεια περαιτέρω ενεργειών 

αποτελεί αντικείμενο αιτιολογημένης 

απόφασης που λαμβάνει ο Πρόεδρος 

σύμφωνα με την παράγραφο 1 για κάθε 

συγκεκριμένη περίπτωση. Οι γραπτές 

δηλώσεις δημοσιεύονται στις επίσημες 

γλώσσες στην ιστοσελίδα του 

Κοινοβουλίου και διανέμονται 

ηλεκτρονικά σε όλους τους βουλευτές. 

Καταχωρίζονται σε ηλεκτρονικό 

πρωτόκολλο, με τα ονόματα των 

προσυπογραφόντων. Το πρωτόκολλο 
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αυτό είναι δημόσιο και προσβάσιμο μέσω 

της ιστοσελίδας του Κοινοβουλίου. 

Αντίγραφα των γραπτών δηλώσεων με τις 

υπογραφές θα τηρεί και ο Πρόεδρος. 

3.  Κάθε βουλευτής μπορεί να 

προσυπογράψει δήλωση καταχωρισμένη 

στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο. Η 

υπογραφή αυτή μπορεί να αποσυρθεί ανά 

πάσα στιγμή πριν από το τέλος περιόδου 

τριών μηνών από την καταχώριση της 

δήλωσης στο πρωτόκολλο. Στις 

περιπτώσεις αυτές, δεν θα επιτρέπεται 

στον ενεχόμενο βουλευτή να 

προσυπογράψει εκ νέου τη δήλωση. 

 

4.  Όταν, στο τέλος μιας περιόδου 

τριών μηνών από την καταχώρισή της 

στο πρωτόκολλο, μια δήλωση 

προσυπογράφεται από την πλειοψηφία 

των μελών που απαρτίζουν το 

Κοινοβούλιο, ο Πρόεδρος ενημερώνει 

σχετικώς το Κοινοβούλιο. Χωρίς να 

δεσμεύει το Κοινοβούλιο, η δήλωση 

καταχωρίζεται στα πρακτικά με τα 

ονόματα των προσυπογραφόντων. 

 

5.  Η διαδικασία περατώνεται με τη 

διαβίβαση στο τέλος της επόμενης 

συνόδου της δήλωσης στους αποδέκτες, 

με μνεία των ονομάτων των 

προσυπογραφόντων. 

 

6.  Όταν τα θεσμικά όργανα στα 

οποία απευθύνεται η δήλωση που έχει 

εγκριθεί δεν ενημερώνουν το Κοινοβούλιο 

σχετικά με τη συνέχεια που προτίθενται 

να δώσουν εντός τριών μηνών από την 

παραλαβή του, το θέμα αυτό εγγράφεται, 

μετά από αίτηση ενός από τους 

συντάκτες της δήλωσης, στην ημερήσια 

διάταξη προσεχούς συνεδρίασης της 

αρμόδιας επιτροπής. 

 

7.  Γραπτή δήλωση που παρέμεινε 

πλέον των τριών μηνών στο πρωτόκολλο 

και δεν έχει υπογραφεί από το ήμισυ 

τουλάχιστον των βουλευτών που 

απαρτίζουν το Κοινοβούλιο καθίσταται 

άκυρη, χωρίς να υπάρχει καμία 

δυνατότητα παράτασης της τρίμηνης 
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αυτής περιόδου. 

 

Τροπολογία  163 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Τίτλος V – κεφάλαιο 5 α (νέο)  

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5A 

 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΑΛΛΑ ΘΕΣΜΙΚΑ 

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

 (Ενσωματώνεται μετά το άρθρο 136) 

Αιτιολόγηση 

Τα άρθρα 137 έως 139 δεν ταιριάζουν απόλυτα σε κεφάλαιο με τίτλο «Ψηφίσματα και 

συστάσεις». Συνεπώς, δημιουργείται νέο κεφάλαιο 5Α. 

 

Τροπολογία  164 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 137 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 137 Άρθρο 137 

Διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή 

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 

Διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή 

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 

1.  Όταν η Συνθήκη για τη λειτουργία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει 

διαβούλευση με την Οικονομική και 

Κοινωνική Επιτροπή, ο Πρόεδρος κινεί τη 

διαδικασία διαβούλευσης και ενημερώνει 

σχετικά την Ολομέλεια. 

1.  Όταν η Συνθήκη για τη λειτουργία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει 

διαβούλευση με την Οικονομική και 

Κοινωνική Επιτροπή, ο Πρόεδρος κινεί τη 

διαδικασία διαβούλευσης και ενημερώνει 

σχετικά την Ολομέλεια. 

2. Οι επιτροπές μπορούν να ζητήσουν 

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής 

και Κοινωνικής Επιτροπής επί 

προβλημάτων γενικής φύσης ή επί ειδικών 

θεμάτων. 

2. Οι επιτροπές μπορούν να ζητήσουν 

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής 

και Κοινωνικής Επιτροπής επί 

προβλημάτων γενικής φύσης ή επί ειδικών 

θεμάτων. 

Η επιτροπή καθορίζει την προθεσμία εντός 

της οποίας θα πρέπει να γνωμοδοτήσει η 

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή. 

Η επιτροπή καθορίζει την προθεσμία εντός 

της οποίας θα πρέπει να γνωμοδοτήσει η 

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή. 
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Οι αιτήσεις για διαβούλευση με την 

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή εγκρίνονται από την Ολομέλεια 

χωρίς συζήτηση. 

Οι αιτήσεις για διαβούλευση με την 

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή ανακοινώνονται στην 

Ολομέλεια κατά την επόμενη περίοδο 

συνόδου και θεωρούνται εγκριθείσες, 

εκτός αν μια πολιτική ομάδα ή 

τουλάχιστον 40 βουλευτές ζητήσουν να 

τεθούν σε ψηφοφορία εντός 24 ωρών από 

την ανακοίνωση. 

3.  Οι γνωμοδοτήσεις της Οικονομικής 

και Κοινωνικής Επιτροπής διαβιβάζονται 

στην αρμόδια επιτροπή. 

3.  Οι γνωμοδοτήσεις της Οικονομικής 

και Κοινωνικής Επιτροπής διαβιβάζονται 

στην αρμόδια επιτροπή. 

Αιτιολόγηση 

Η διαφάνεια της διαδικασίας ενδέχεται να βελτιωθεί αν ανακοινώνεται στην Ολομέλεια το 

ακριβές φάσμα της διαβούλευσης που ζητεί η επιτροπή. Εάν ανακοινώνεται πράγματι η αίτηση, 

θα μπορούσε να προβλεφθεί και η χρήση της διαδικασίας της σιωπηρής έγκρισης που 

χρησιμοποιείται επί του παρόντος σε άλλους τομείς (κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, ερμηνείες του 

Κανονισμού, διορθωτικά): εάν δεν διατυπωθεί αντίρρηση εντός προθεσμίας που ξεκινά από την 

ανακοίνωση, η αίτηση για διαβούλευση θεωρείται εγκριθείσα· εάν διατυπωθεί αντίρρηση εντός 

της προθεσμίας, η αίτηση τίθεται σε ψηφοφορία. 

 

Τροπολογία  165 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 138 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 138 Άρθρο 138 

Διαβούλευση με την Επιτροπή των 

Περιφερειών 

Διαβούλευση με την Επιτροπή των 

Περιφερειών 

1.  Όταν η Συνθήκη για τη λειτουργία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει 

διαβούλευση με την Επιτροπή 

Περιφερειών, ο Πρόεδρος κινεί τη 

διαδικασία διαβούλευσης και ενημερώνει 

σχετικά την Ολομέλεια. 

1.  Όταν η Συνθήκη για τη λειτουργία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει 

διαβούλευση με την Επιτροπή 

Περιφερειών, ο Πρόεδρος κινεί τη 

διαδικασία διαβούλευσης και ενημερώνει 

σχετικά την Ολομέλεια. 

2. Οι επιτροπές μπορούν να ζητήσουν 

τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών 

επί προβλημάτων γενικής φύσης ή επί 

ειδικών θεμάτων. 

2. Οι επιτροπές μπορούν να ζητήσουν 

τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών 

επί προβλημάτων γενικής φύσης ή επί 

ειδικών θεμάτων. 

Η επιτροπή καθορίζει την προθεσμία εντός 

της οποίας θα πρέπει να γνωμοδοτήσει η 

Η επιτροπή καθορίζει την προθεσμία εντός 

της οποίας θα πρέπει να γνωμοδοτήσει η 
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Επιτροπή των Περιφερειών. Επιτροπή των Περιφερειών. 

Οι αιτήσεις για διαβούλευση με την 

Επιτροπή των Περιφερειών εγκρίνονται 

από την Ολομέλεια χωρίς συζήτηση. 

Οι αιτήσεις για διαβούλευση με την 

Επιτροπή των Περιφερειών 

ανακοινώνονται στην Ολομέλεια κατά την 

επόμενη περίοδο συνόδου και θεωρούνται 

εγκριθείσες, εκτός αν μια πολιτική ομάδα 

ή τουλάχιστον 40 βουλευτές ζητήσουν να 

τεθούν σε ψηφοφορία εντός 24 ωρών από 

την ανακοίνωση. 

3.  Οι γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής 

Περιφερειών διαβιβάζονται στην αρμόδια 

επιτροπή. 

3.  Οι γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής 

Περιφερειών διαβιβάζονται στην αρμόδια 

επιτροπή. 

Αιτιολόγηση 

Η διαφάνεια της διαδικασίας ενδέχεται να βελτιωθεί αν ανακοινώνεται στην Ολομέλεια το 

ακριβές φάσμα της διαβούλευσης που ζητεί η επιτροπή. Εάν ανακοινώνεται πράγματι η αίτηση, 

θα μπορούσε να προβλεφθεί και η χρήση της διαδικασίας της σιωπηρής έγκρισης που 

χρησιμοποιείται επί του παρόντος σε άλλους τομείς (κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, ερμηνείες του 

Κανονισμού, διορθωτικά): εάν δεν διατυπωθεί αντίρρηση εντός προθεσμίας που ξεκινά από την 

ανακοίνωση, η αίτηση για διαβούλευση θεωρείται εγκριθείσα· εάν διατυπωθεί αντίρρηση εντός 

της προθεσμίας, η αίτηση τίθεται σε ψηφοφορία. 

 

Τροπολογία  166 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 140 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 140 Άρθρο 140 

Διοργανικές συμφωνίες Διοργανικές συμφωνίες 

1. Το Κοινοβούλιο μπορεί να 

συνάπτει συμφωνίες με άλλα θεσμικά 

όργανα στο πλαίσιο της εφαρμογής των 

Συνθηκών ή προκειμένου να βελτιώσει ή 

διασαφηνίσει τις διαδικασίες. 

1. Το Κοινοβούλιο μπορεί να 

συνάπτει συμφωνίες με άλλα θεσμικά 

όργανα στο πλαίσιο της εφαρμογής των 

Συνθηκών ή προκειμένου να βελτιώσει ή 

διασαφηνίσει τις διαδικασίες. 

Οι συμφωνίες αυτές μπορεί να έχουν τη 

μορφή κοινών δηλώσεων, ανταλλαγών 

επιστολών ή κωδίκων συμπεριφοράς ή 

άλλων κατάλληλων μέσων. Υπογράφονται 

από τον Πρόεδρο μετά την εξέτασή τους 

από την αρμόδια για συνταγματικά θέματα 

επιτροπή και μετά την έγκριση του 

Κοινοβουλίου. Μπορούν να 

επισυναφθούν, για ενημέρωση, ως 

Οι συμφωνίες αυτές μπορεί να έχουν τη 

μορφή κοινών δηλώσεων, ανταλλαγών 

επιστολών ή κωδίκων συμπεριφοράς ή 

άλλων κατάλληλων μέσων. Υπογράφονται 

από τον Πρόεδρο μετά την εξέτασή τους 

από την αρμόδια για συνταγματικά θέματα 

επιτροπή και μετά την έγκριση του 

Κοινοβουλίου.  
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παραρτήματα στον Κανονισμό. 

2.  Όταν οι συμφωνίες αυτές 

συνεπάγονται την τροποποίηση 

υφισταμένων διαδικαστικών δικαιωμάτων 

ή υποχρεώσεων, ή θεσπίζουν νέα 

διαδικαστικά δικαιώματα ή υποχρεώσεις 

για τους βουλευτές ή τα όργανα του 

Κοινοβουλίου, ή συνεπάγονται κατ’ άλλο 

τρόπο τροποποίηση ή ερμηνεία του 

Κανονισμού, το ζήτημα διαβιβάζεται στην 

αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 

226 παράγραφοι 2 έως 6, πριν από την 

υπογραφή της συμφωνίας. 

2.  Όταν οι συμφωνίες αυτές 

συνεπάγονται την τροποποίηση 

υφισταμένων διαδικαστικών δικαιωμάτων 

ή υποχρεώσεων, ή θεσπίζουν νέα 

διαδικαστικά δικαιώματα ή υποχρεώσεις 

για τους βουλευτές ή τα όργανα του 

Κοινοβουλίου, ή συνεπάγονται κατ’ άλλο 

τρόπο τροποποίηση ή ερμηνεία του 

Κανονισμού, το ζήτημα διαβιβάζεται στην 

αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 

226 παράγραφοι 2 έως 6, πριν από την 

υπογραφή της συμφωνίας. 

 

Τροπολογία  167 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 141 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 141 Άρθρο 141 

Διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 

1.  Το Κοινοβούλιο εξετάζει εντός 

των προθεσμιών που τάσσουν οι Συνθήκες 

και ο Οργανισμός του Δικαστηρίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για άσκηση 

προσφυγής των οργάνων της Ένωσης και 

φυσικών ή νομικών προσώπων, την 

νομοθεσία της Ένωσης και τα εκτελεστικά 

μέτρα, με σκοπό τη διασφάλιση της 

πλήρους τηρήσεως των συνθηκών, ιδίως 

όσον αφορά τα δικαιώματα του 

Κοινοβουλίου. 

1. Το Κοινοβούλιο εξετάζει εντός των 

προθεσμιών που τάσσουν οι Συνθήκες και 

ο Οργανισμός του Δικαστηρίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για άσκηση 

προσφυγής των οργάνων της Ένωσης και 

φυσικών ή νομικών προσώπων, την 

νομοθεσία της Ένωσης και τα εκτελεστικά 

μέτρα, με σκοπό τη διασφάλιση της 

πλήρους τηρήσεως των συνθηκών, ιδίως 

όσον αφορά τα δικαιώματα του 

Κοινοβουλίου. 

2.  Η αρμόδια επιτροπή υποβάλλει, εν 

ανάγκη προφορικώς, έκθεση στο 

Κοινοβούλιο όταν έχει υπόνοιες ότι 

παραβιάζεται το δίκαιο της Ένωσης. 

2. Η αρμόδια για νομικά θέματα 

επιτροπή υποβάλλει, εν ανάγκη 

προφορικώς, έκθεση στο Κοινοβούλιο 

όταν έχει υπόνοιες ότι παραβιάζεται το 

δίκαιο της Ένωσης. Όπου αρμόζει, μπορεί 

να ακούσει τις απόψεις της αρμόδιας για 

το θέμα επιτροπής. 

3. Ο Πρόεδρος ασκεί προσφυγή 

ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης εξ ονόματος του Κοινοβουλίου, 

σύμφωνα με σύσταση της αρμόδιας 

3. Ο Πρόεδρος ασκεί προσφυγή 

ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης εξ ονόματος του Κοινοβουλίου, 

σύμφωνα με σύσταση της αρμόδιας για 
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επιτροπής. νομικά θέματα επιτροπής. 

Μπορεί να υποβάλει στην κρίση της 

Ολομέλειας, στην αρχή της επόμενης 

περιόδου συνόδου, την απόφαση σχετικά 

με την επικύρωση της προσφυγής. Εάν η 

Ολομέλεια απορρίψει στην πλειοψηφία 

της την προσφυγή, ο Πρόεδρος την 

αποσύρει. 

Μπορεί να υποβάλει στην κρίση του 

Σώματος, στην αρχή της επόμενης 

περιόδου συνόδου, την απόφαση σχετικά 

με την επικύρωση της προσφυγής. Εάν το 

Σώμα απορρίψει κατά πλειοψηφία την 

προσφυγή, ο Πρόεδρος την αποσύρει. 

Εάν ο Πρόεδρος ασκήσει προσφυγή παρά 

την αντίθετη σύσταση της αρμόδιας 

επιτροπής, υποβάλλει στην κρίση της 

Ολομέλειας, στην αρχή της επόμενης 

περιόδου συνόδου, την απόφαση σχετικά 

με την επικύρωση της προσφυγής. 

Εάν ο Πρόεδρος ασκήσει προσφυγή παρά 

την αντίθετη σύσταση της αρμόδιας 

επιτροπής, υποβάλλει στην κρίση του 

Σώματος, στην αρχή της επόμενης 

περιόδου συνόδου, την απόφαση σχετικά 

με την επικύρωση της προσφυγής. 

4. Ο Πρόεδρος υποβάλλει 

παρατηρήσεις ή παρεμβαίνει εξ ονόματος 

του Κοινοβουλίου σε διαδικασίες ενώπιον 

δικαστηρίου, μετά από διαβούλευση με την 

αρμόδια επιτροπή. 

4. Ο Πρόεδρος υποβάλλει 

παρατηρήσεις ή παρεμβαίνει εξ ονόματος 

του Κοινοβουλίου σε διαδικασίες ενώπιον 

δικαστηρίου, μετά από διαβούλευση με την 

αρμόδια για νομικά θέματα επιτροπή. 

Εάν ο Πρόεδρος προτίθεται να 

απομακρυνθεί από τη γνωμοδότηση της 

αρμόδιας επιτροπής, ενημερώνει σχετικά 

την επιτροπή και παραπέμπει το θέμα στη 

Διάσκεψη των Προέδρων, εκθέτοντας τους 

λόγους του. 

Εάν ο Πρόεδρος προτίθεται να 

απομακρυνθεί από τη γνωμοδότηση της 

αρμόδιας για νομικά θέματα επιτροπής, 

ενημερώνει σχετικά την επιτροπή και 

παραπέμπει το θέμα στη Διάσκεψη των 

Προέδρων, εκθέτοντας τους λόγους του. 

Εάν η Διάσκεψη των Προέδρων εκτιμά ότι, 

κατ’ εξαίρεση, το Κοινοβούλιο δεν θα 

πρέπει να υποβάλει παρατηρήσεις, ούτε να 

παρέμβει ενώπιον του Δικαστηρίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν αμφισβητείται η 

ισχύς πράξεως του Κοινοβουλίου, το θέμα 

παραπέμπεται αμελλητί στην Ολομέλεια. 

Εάν η Διάσκεψη των Προέδρων εκτιμά ότι, 

κατ’ εξαίρεση, το Κοινοβούλιο δεν θα 

πρέπει να υποβάλει παρατηρήσεις, ούτε να 

παρέμβει ενώπιον του Δικαστηρίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν αμφισβητείται η 

ισχύς πράξεως του Κοινοβουλίου, το θέμα 

παραπέμπεται αμελλητί στο Σώμα. 

Σε επείγουσες περιπτώσεις, ο Πρόεδρος 

μπορεί να ενεργήσει προληπτικά 

προκειμένου να συμμορφωθεί με τις 

προθεσμίες που έχει τάξει το αρμόδιο 

δικαστήριο. Στις περιπτώσεις αυτές, η 

διαδικασία που προβλέπει η παρούσα 

παράγραφος εφαρμόζεται όσο το δυνατόν 

ενωρίτερα. 

 

Ο Κανονισμός ουδόλως εμποδίζει την 

αρμόδια επιτροπή να λάβει τα κατάλληλα 

διαδικαστικά μέτρα για την έγκαιρη 

διαβίβαση της σύστασής της σε επείγουσες 

περιπτώσεις. 

Ο Κανονισμός ουδόλως εμποδίζει την 

αρμόδια επιτροπή να λάβει τα κατάλληλα 

διαδικαστικά μέτρα για την έγκαιρη 

διαβίβαση της σύστασής της σε επείγουσες 

περιπτώσεις. 
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Το άρθρο 108 παράγραφος 6 θεσπίζει μια 

συγκεκριμένη διαδικασία όσον αφορά την 

απόφαση του Κοινοβουλίου να ασκήσει το 

δικαίωμά του να ζητήσει από το 

Δικαστήριο, δυνάμει του άρθρου 218 

παράγραφος 11 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να 

γνωμοδοτήσει σχετικά με το κατά πόσο 

μια διεθνής συμφωνία είναι συμβατή με 

τις Συνθήκες. Η διάταξη αυτή αποτελεί 

«lex specialis» που υπερισχύει του γενικού 

κανόνα του άρθρου 141 του Κανονισμού. 

 

Στην περίπτωση που το Κοινοβούλιο ασκεί 

τα δικαιώματά του ενώπιον του 

Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

η σχετική πράξη δεν καλύπτεται από το 

άρθρο 141, η διαδικασία που προβλέπεται 

στο άρθρο αυτό εφαρμόζεται κατ’ 

αναλογία. 

Στην περίπτωση που το Κοινοβούλιο ασκεί 

τα δικαιώματά του ενώπιον του 

Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

η σχετική πράξη δεν καλύπτεται από το 

άρθρο 141, η διαδικασία που προβλέπεται 

στο άρθρο αυτό εφαρμόζεται κατ’ 

αναλογία. 

 4α. Σε επείγουσες περιπτώσεις, ο 

Πρόεδρος, ει δυνατόν σε συνέχεια 

διαβούλευσης με τον πρόεδρο και τον 

εισηγητή της αρμόδιας για νομικά θέματα 

επιτροπής, μπορεί να ενεργήσει 

προληπτικά προκειμένου να 

συμμορφωθεί με τις οικείες προθεσμίες. 

Στις περιπτώσεις αυτές, η διαδικασία που 

προβλέπουν ως εφαρμοστέα οι 

παράγραφοι 3 ή 4 εφαρμόζεται το 

συντομότερο δυνατόν. 

 4β. Η αρμόδια για νομικά θέματα 

επιτροπή ορίζει τις αρχές που πρόκειται 

να ακολουθήσει κατά την εφαρμογή του 

παρόντος άρθρου. 

Αιτιολόγηση 

The changes in paragraph 4(4) aim at making the urgent procedure of a general application 

as in practice, precautionary action might be necessary in any case, i.e. also in relation to the 

direct actions referred to in paragraph 3.  

The changes in paragraph 4 (4b) aim to ratify the existence of the 'Guidelines for the 

application of Rule 141 of the Rules of Procedure', drafted in cooperation with the Legal 

Service, and adopted by the Coordinators of the Committee on Legal Affairs on 24 February 

2015. Recommendations made to the President under this Rule have constantly referred to 

these Guidelines since their adoption.  

The deletion of the interpretation reflect the change to Rule 108(6) (according to which the 
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President may request the opinion of the committee responsible for legal affairs before 

Parliament votes on a proposal to seek an opinion from the Court of Justice on the 

compatibility of an international agreement with the Treaties). 

 

Τροπολογία  168 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 143 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 143 Άρθρο 143 

Διάσκεψη των οργάνων που ασχολούνται 

ειδικώς με τα κοινοτικά θέματα 
(COSAC) 

Διάσκεψη των Κοινοβουλευτικών 

Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 
(COSAC) 

1.  Μετά από πρόταση του Προέδρου, 

η Διάσκεψη των Προέδρων ορίζει τα μέλη 

της αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου 

στην COSAC και μπορεί να τους αναθέσει 

εντολή. Επικεφαλής της αντιπροσωπείας 

τίθεται ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου που είναι επιφορτισμένος με 

την παρακολούθηση των σχέσεων με τα 

εθνικά κοινοβούλια και ο πρόεδρος της 

αρμόδιας για τα θεσμικά θέματα 

επιτροπής. 

1. Μετά από πρόταση του Προέδρου, 

η Διάσκεψη των Προέδρων ορίζει τα μέλη 

της αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου 

στην COSAC και μπορεί να τους αναθέσει 

εντολή. Επικεφαλής της αντιπροσωπείας 

τίθεται ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου που είναι επιφορτισμένος με 

την παρακολούθηση των σχέσεων με τα 

εθνικά κοινοβούλια και ο πρόεδρος της 

αρμόδιας για τις συνταγματικές υποθέσεις 

επιτροπής. 

2.  Τα υπόλοιπα μέλη της 

αντιπροσωπείας επιλέγονται με βάση τα 

θέματα που θα συζητηθούν στη 

συνεδρίαση της COSAC και μεταξύ αυτών 

περιλαμβάνονται, κατά το δυνατόν, 

εκπρόσωποι των επιτροπών που είναι 

αρμόδιες για τα εν λόγω θέματα. Μετά 

από κάθε συνεδρίαση, η αντιπροσωπεία 

υποβάλλει έκθεση. 

2. Τα υπόλοιπα μέλη της 

αντιπροσωπείας επιλέγονται με βάση τα 

θέματα που θα συζητηθούν στη 

συνεδρίαση της COSAC και μεταξύ αυτών 

περιλαμβάνονται, κατά το δυνατόν, 

εκπρόσωποι των επιτροπών που είναι 

αρμόδιες για τα εν λόγω θέματα. 

3.  Η συνολική πολιτική ισορροπία 

εντός του Κοινοβουλίου λαμβάνεται 

δεόντως υπόψη. 

3.  Η συνολική πολιτική ισορροπία 

εντός του Κοινοβουλίου λαμβάνεται 

δεόντως υπόψη. 

 3α. Μετά από κάθε συνεδρίαση της 

COSAC, η αντιπροσωπεία υποβάλλει 

έκθεση στη Διάσκεψη των Προέδρων. 

Αιτιολόγηση 

Η πλήρης ονομασία της COSAC που παρατίθεται εδώ προέρχεται από το πρωτόκολλο αριθ. 9 

της Συνθήκης του Άμστερνταμ. Δεν συνάδει με την ονομασία του άρθρου 10 του πρωτοκόλλου 
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αριθ. 1 της ΣΕΕ και της ΣΛΕΕ, που είναι «Διάσκεψη κοινοβουλευτικών οργάνων ειδικευμένων 

στις υποθέσεις της Ένωσης» ή με την ονομασία του Κανονισμού της COSAC (ΕΕ C 229, 

4.8.2011, σ.1), που είναι «Κανονισμός της Διάσκεψης των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών 

Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Παρόμοιες αποκλίσεις 

παρατηρούνται και σε άλλες γλωσσικές εκδοχές του Κανονισμού. 

 

Τροπολογία  169 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 146 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 146 Άρθρο 146 

Σύγκληση του Κοινοβουλίου Σύγκληση του Κοινοβουλίου 

1.  Το Κοινοβούλιο συνέρχεται 

αυτοδικαίως τη δεύτερη Τρίτη του 

Μαρτίου κάθε έτους και αποφασίζει 

κυριαρχικά για τη διάρκεια των διακοπών 

της συνόδου. 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 229 

παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 

Κοινοβούλιο συνέρχεται αυτοδικαίως τη 

δεύτερη Τρίτη του Μαρτίου κάθε έτους. 

Αποφασίζει κυριαρχικά για τη διάρκεια 

των διακοπών της συνόδου. 

2.  Το Κοινοβούλιο συνέρχεται επίσης 

αυτοδικαίως την πρώτη Τρίτη μετά 

παρέλευση μηνός από το πέρας της 

περιόδου που προβλέπει το άρθρο 10 

παράγραφος 1 της Πράξης της 20ής 

Σεπτεμβρίου 1976. 

2.  Το Κοινοβούλιο συνέρχεται επίσης 

αυτοδικαίως την πρώτη Τρίτη μετά 

παρέλευση μηνός από το πέρας της 

περιόδου που προβλέπει το άρθρο 10 

παράγραφος 1 της Πράξης της 20ής 

Σεπτεμβρίου 1976. 

3.  Η Διάσκεψη των Προέδρων μπορεί 

να τροποποιεί τη διάρκεια των διακοπών 

που καθορίζονται σύμφωνα με την 

παράγραφο 1, με αιτιολογημένη απόφαση, 

δεκαπέντε τουλάχιστον ημέρες από την 

προκαθορισμένη από το Κοινοβούλιο 

ημερομηνία επανάληψης της συνόδου. Η 

ημερομηνία αυτή δεν είναι δυνατό να 

μετατεθεί περισσότερο από δύο εβδομάδες. 

3.  Η Διάσκεψη των Προέδρων μπορεί 

να τροποποιεί τη διάρκεια των διακοπών 

που καθορίζονται σύμφωνα με την 

παράγραφο 1, με αιτιολογημένη απόφαση, 

δεκαπέντε τουλάχιστον ημέρες από την 

προκαθορισμένη από το Κοινοβούλιο 

ημερομηνία επανάληψης της συνόδου. Η 

ημερομηνία αυτή δεν είναι δυνατό να 

μετατεθεί περισσότερο από δύο εβδομάδες. 

4. Μετά από αίτηση είτε της 

πλειοψηφίας των βουλευτών που 

απαρτίζουν το Κοινοβούλιο, είτε της 

Επιτροπής ή του Συμβουλίου, ο Πρόεδρος, 

αφού συμβουλευθεί τη Διάσκεψη των 

Προέδρων, συγκαλεί εκτάκτως το 

Κοινοβούλιο. 

4. Μετά από αίτηση είτε της 

πλειοψηφίας των βουλευτών που 

απαρτίζουν το Κοινοβούλιο, είτε της 

Επιτροπής ή του Συμβουλίου, ο Πρόεδρος, 

αφού συμβουλευθεί τη Διάσκεψη των 

Προέδρων, συγκαλεί εκτάκτως το 

Κοινοβούλιο. 

Εκτός αυτού, ο Πρόεδρος έχει την 

ευχέρεια, με τη συναίνεση της Διάσκεψης 

Εκτός αυτού, ο Πρόεδρος έχει την 

ευχέρεια, με τη συναίνεση της Διάσκεψης 
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των Προέδρων, να συγκαλέσει εκτάκτως 

το Κοινοβούλιο σε επείγουσες 

περιπτώσεις. 

των Προέδρων, να συγκαλέσει εκτάκτως 

το Κοινοβούλιο σε επείγουσες 

περιπτώσεις. 

 

Τροπολογία  170 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 148 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 148 (Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.) 

Συμμετοχή στις συνεδριάσεις  

1. Σε κάθε συνεδρίαση εκτίθεται 

κατάλογος παρουσίας προς υπογραφή από 

τους βουλευτές. 

 

2. Τα ονόματα των βουλευτών των 

οποίων η παρουσία πιστοποιείται από τον 

εν λόγω κατάλογο αναγράφονται στα 

Συνοπτικά Πρακτικά κάθε συνεδρίασης ως 

«παρόντες». Τα ονόματα των βουλευτών 

των οποίων η απουσία δικαιολογείται από 

τον Πρόεδρο αναγράφονται στα Συνοπτικά 

Πρακτικά κάθε συνεδρίασης ως 

«δικαιολογημένα απόντες». 

 

Αιτιολόγηση 

The change follows closely the FR version "Les noms des députés dont la présence est attestée 

par cette feuille de présence sont consignés comme "présents" ...". 

 

Τροπολογία  171 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 149 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 149 Άρθρο 149 

Σχέδιο ημερήσιας διάταξης Σχέδιο ημερήσιας διάταξης 

1. Πριν από κάθε περίοδο συνόδου, το 

σχέδιο ημερήσιας διάταξης καταρτίζεται 

από τη Διάσκεψη των Προέδρων βάσει 

των συστάσεων της Διάσκεψης των 

Προέδρων των Επιτροπών και 

1. Πριν από κάθε περίοδο συνόδου, το 

σχέδιο ημερήσιας διάταξης καταρτίζεται 

από τη Διάσκεψη των Προέδρων βάσει 

των συστάσεων της Διάσκεψης των 
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λαμβανομένου υπόψη του 

συμφωνηθέντος προγράμματος εργασίας 

της Επιτροπής που προβλέπει το άρθρο 

37. 

προέδρων των επιτροπών. 

Η Επιτροπή και το Συμβούλιο μπορούν να 

παρίστανται στη σύσκεψη της Διάσκεψης 

των Προέδρων για το σχέδιο ημερήσιας 

διάταξης μετά από πρόσκληση του 

Προέδρου. 

Η Επιτροπή και το Συμβούλιο μπορούν να 

παρίστανται στη σύσκεψη της Διάσκεψης 

των Προέδρων για το σχέδιο ημερήσιας 

διάταξης μετά από πρόσκληση του 

Προέδρου. 

2.  Το σχέδιο ημερήσιας διάταξης 

μπορεί να αναφέρει το χρόνο της 

ψηφοφορίας επί ορισμένων από τα σημεία 

των οποίων προβλέπει την εξέταση. 

2.  Το σχέδιο ημερήσιας διάταξης 

μπορεί να αναφέρει το χρόνο της 

ψηφοφορίας επί ορισμένων από τα σημεία 

των οποίων προβλέπει την εξέταση. 

3.  Το σχέδιο ημερήσιας διάταξης 

μπορεί να προβλέπει ένα ή δύο χρονικά 

διαστήματα μέγιστης συνολικής 

διαρκείας 60 λεπτών για τη συζήτηση 

σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της 

δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, 

σύμφωνα με το άρθρο 135. 

 

4.  Το τελικό σχέδιο ημερήσιας 

διάταξης διανέμεται στους βουλευτές 

τουλάχιστον τρεις ώρες πριν από την 

έναρξη της περιόδου συνόδου. 

4. Το τελικό σχέδιο ημερήσιας 

διάταξης καθίσταται διαθέσιμο στους 

βουλευτές τουλάχιστον τρεις ώρες πριν 

από την έναρξη της περιόδου συνόδου. 

Αιτιολόγηση 

Διαγράφεται το τελευταίο τμήμα της πρότασης στην παράγραφο 1 ώστε να αποφευχθεί πιθανή 

έλλειψη συνάφειας σε περίπτωση που το άρθρο 37 υποστεί αλλαγές λόγω της νέας διοργανικής 

συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. 

 

Τροπολογία  172 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 150 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 150 Άρθρο 150 

Διαδικασία στην Ολομέλεια χωρίς 

τροπολογίες και χωρίς συζήτηση 

Διαδικασία στην Ολομέλεια χωρίς 

τροπολογίες και χωρίς συζήτηση 

1. Κάθε πρόταση νομοθετικής 

πράξης (πρώτη ανάγνωση) και κάθε μη 

νομοθετική πρόταση ψηφίσματος που 

1. Όταν μια έκθεση έχει εγκριθεί σε 

επιτροπή και έχει καταψηφιστεί από 

λιγότερα από το ένα δέκατο των μελών 
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έχει εγκριθεί σε επιτροπή και έχει 

καταψηφιστεί από λιγότερα από το ένα 

δέκατο των μελών της, εγγράφεται στο 

σχέδιο ημερήσιας διάταξης του 

Κοινοβουλίου για ψηφοφορία χωρίς 

τροπολογίες. 

της, εγγράφεται στο σχέδιο ημερήσιας 

διάταξης του Κοινοβουλίου για ψηφοφορία 

χωρίς τροπολογίες. 

Το θέμα τίθεται τότε σε μοναδική 

ψηφοφορία εκτός εάν, πριν από την 

κατάρτιση του τελικού σχεδίου ημερήσιας 

διάταξης, πολιτικές ομάδες ή βουλευτές 

που αποτελούν συνολικά το ένα δέκατο 

των βουλευτών του Κοινοβουλίου 

ζητήσουν γραπτώς να παρασχεθεί 

δυνατότητα κατάθεσης τροπολογιών· στην 

περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος ορίζει 

προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών. 

Το θέμα τίθεται τότε σε μοναδική 

ψηφοφορία εκτός εάν, πριν από την 

κατάρτιση του τελικού σχεδίου ημερήσιας 

διάταξης, πολιτικές ομάδες ή βουλευτές 

που αποτελούν συνολικά το ένα δέκατο 

των βουλευτών του Κοινοβουλίου 

ζητήσουν γραπτώς να παρασχεθεί 

δυνατότητα κατάθεσης τροπολογιών· στην 

περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος ορίζει 

προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών. 

2.  Για τα ζητήματα που εγγράφονται 

στο τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης για 

ψηφοφορία χωρίς τροπολογίες δεν 

διεξάγεται συζήτηση, εκτός εάν το 

Κοινοβούλιο, όταν εγκρίνει την ημερήσια 

διάταξή του κατά την έναρξη της περιόδου 

συνόδου, αποφασίσει διαφορετικά ύστερα 

από πρόταση της Διάσκεψης των 

Προέδρων ή ζητηθεί συζήτηση από μία 

πολιτική ομάδα ή σαράντα τουλάχιστον 

βουλευτές. 

2.  Για τα ζητήματα που εγγράφονται 

στο τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης για 

ψηφοφορία χωρίς τροπολογίες δεν 

διεξάγεται συζήτηση, εκτός εάν το 

Κοινοβούλιο, όταν εγκρίνει την ημερήσια 

διάταξή του κατά την έναρξη της περιόδου 

συνόδου, αποφασίσει διαφορετικά ύστερα 

από πρόταση της Διάσκεψης των 

Προέδρων ή ζητηθεί συζήτηση από μία 

πολιτική ομάδα ή σαράντα τουλάχιστον 

βουλευτές. 

3.  Η Διάσκεψη των Προέδρων, κατά 

την κατάρτιση του τελικού σχεδίου 

ημερήσιας διάταξης μιας περιόδου 

συνόδου, μπορεί να προτείνει την εξέταση 

και άλλων θεμάτων χωρίς τροπολογίες ή 

χωρίς συζήτηση. Το Κοινοβούλιο, κατά 

την έγκριση της ημερήσιας διάταξής του, 

δεν μπορεί να δεχθεί οποιαδήποτε τέτοια 

πρόταση εφόσον μία πολιτική ομάδα ή 

σαράντα τουλάχιστον βουλευτές 

υποβάλουν γραπτώς τις αντιρρήσεις τους 

το αργότερο μία ώρα πριν από την έναρξη 

της περιόδου συνόδου. 

3.  Η Διάσκεψη των Προέδρων, κατά 

την κατάρτιση του τελικού σχεδίου 

ημερήσιας διάταξης μιας περιόδου 

συνόδου, μπορεί να προτείνει την εξέταση 

και άλλων θεμάτων χωρίς τροπολογίες ή 

χωρίς συζήτηση. Το Κοινοβούλιο, κατά 

την έγκριση της ημερήσιας διάταξής του, 

δεν μπορεί να δεχθεί οποιαδήποτε τέτοια 

πρόταση εφόσον μία πολιτική ομάδα ή 

σαράντα τουλάχιστον βουλευτές 

υποβάλουν γραπτώς τις αντιρρήσεις τους 

το αργότερο μία ώρα πριν από την έναρξη 

της περιόδου συνόδου. 

4.  Όταν ζήτημα εξετάζεται χωρίς 

συζήτηση, ο εισηγητής ή ο πρόεδρος της 

αρμόδιας επιτροπής μπορεί να προβεί 

αμέσως πριν από την ψηφοφορία σε 

δήλωση, η διάρκεια της οποίας δεν 

υπερβαίνει τα δύο λεπτά. 

4.  Όταν ζήτημα εξετάζεται χωρίς 

συζήτηση, ο εισηγητής ή ο πρόεδρος της 

αρμόδιας επιτροπής μπορεί να προβεί 

αμέσως πριν από την ψηφοφορία σε 

δήλωση, η διάρκεια της οποίας δεν 

υπερβαίνει τα δύο λεπτά. 
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Αιτιολόγηση 

Οι αλλαγές στη παράγραφο 1 αποτυπώνουν το γεγονός ότι η υφιστάμενη ερμηνεία του άρθρου 

150 είναι ιδιαιτέρως ευρεία και το ίδιο ισχύει για το πεδίο εφαρμογής του: COD (πρώτη 

ανάγνωση), CNS, APP, NLE, INI, IMM, BUDG και REGL. Είναι γεγονός ότι εφαρμόζεται σε 

όλες τις εκθέσεις που εγκρίνονται σε επίπεδο επιτροπών. Επί του παρόντος, μόνο τα σχέδια 

πρότασης ψηφίσματος, οι συστάσεις για δεύτερη ανάγνωση και τα σχέδια συστάσεων προς το 

Συμβούλιο εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής του εν λόγω άρθρου. 

 

Τροπολογία  173 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 152 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 152 Άρθρο 149α 

Έγκριση και τροποποίηση της ημερήσιας 

διάταξης 

Έγκριση και τροποποίηση της ημερήσιας 

διάταξης 

1. Στην αρχή κάθε περιόδου συνόδου 

το Κοινοβούλιο αποφασίζει για το τελικό 

σχέδιο ημερήσιας διάταξης. Προτάσεις 

τροποποίησης μπορούν να υποβληθούν 

από μία επιτροπή, μία πολιτική ομάδα ή 

σαράντα τουλάχιστον βουλευτές. Οι 

προτάσεις τροποποίησης πρέπει να 

περιέλθουν στον Πρόεδρο μία τουλάχιστον 

ώρα πριν από την έναρξη της περιόδου 

συνόδου. Ο Πρόεδρος μπορεί να δώσει το 

λόγο, για κάθε πρόταση, στο συντάκτη της, 

σε έναν αγορητή υπέρ και σε έναν κατά. Ο 

χρόνος αγόρευσης δεν μπορεί να υπερβεί 

το ένα λεπτό. 

1. Στην αρχή κάθε περιόδου συνόδου 

το Κοινοβούλιο εγκρίνει την ημερήσια 

διάταξη. Προτάσεις τροποποίησης του 

τελικού σχεδίου ημερήσιας διάταξης 
μπορούν να υποβληθούν από μία επιτροπή, 

μία πολιτική ομάδα ή σαράντα 

τουλάχιστον βουλευτές. Οι προτάσεις 

τροποποίησης πρέπει να περιέλθουν στον 

Πρόεδρο μία τουλάχιστον ώρα πριν από 

την έναρξη της περιόδου συνόδου. Ο 

Πρόεδρος μπορεί να δώσει το λόγο, για 

κάθε πρόταση, στο συντάκτη της και σε 

έναν αγορητή κατά της πρότασης. Ο 

χρόνος αγόρευσης δεν μπορεί να υπερβεί 

το ένα λεπτό. 

2. Αφού εγκριθεί η ημερήσια διάταξη, 

δεν μπορεί πλέον να τροποποιηθεί παρά 

μόνο κατ’ εφαρμογή των άρθρων 154 ή 

187 έως 191 ή μετά από πρόταση του 

Προέδρου. 

2. Αφού εγκριθεί η ημερήσια διάταξη, 

δεν μπορεί πλέον να τροποποιηθεί παρά 

μόνο κατ’ εφαρμογή των άρθρων 154 ή 

187 έως 191 ή μετά από πρόταση του 

Προέδρου. 

Αν πρόταση επί της διαδικασίας, 

αποβλέπουσα στην τροποποίηση της 

ημερήσιας διάταξης, απορριφθεί, δεν είναι 

δυνατό να επανεισαχθεί κατά τη διάρκεια 

της ίδιας περιόδου συνόδου. 

Αν πρόταση επί της διαδικασίας, 

αποβλέπουσα στην τροποποίηση της 

ημερήσιας διάταξης, απορριφθεί, δεν είναι 

δυνατό να επανεισαχθεί κατά τη διάρκεια 

της ίδιας περιόδου συνόδου. 

3.  Πριν κηρύξει τη λήξη της 

συνεδρίασης, ο Πρόεδρος ανακοινώνει στο 

3.  Πριν κηρύξει τη λήξη της 

συνεδρίασης, ο Πρόεδρος ανακοινώνει στο 
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Κοινοβούλιο την ημερομηνία, την ώρα και 

την ημερήσια διάταξη της επομένης 

συνεδρίασης. 

Κοινοβούλιο την ημερομηνία, την ώρα και 

την ημερήσια διάταξη της επομένης 

συνεδρίασης. 

Το παρόν άρθρο ενσωματώνεται μετά το 

άρθρο 149, καθώς αφορά το σχέδιο 

ημερήσιας διάταξης. 

 

Τροπολογία  174 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 153 α (νέο) 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 Άρθρο 153α 

 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 της άσκησης του δικαιώματος 

αυτού μεταξύ των πολιτικών ομάδων 

κατά τη διάρκεια κυλιόμενης περιόδου 

ενός έτους. 

 3. Οι πολιτικές ομάδες διαβιβάζουν 

γραπτώς στον Πρόεδρο το επίκαιρο θέμα 

της επιλογής τους πριν την εκπόνηση του 

τελικού σχεδίου ημερήσιας διάταξης από 

τη Διάσκεψη των Προέδρων. 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. 
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 4. Η Διάσκεψη των Προέδρων 

καθορίζει το χρόνο διεξαγωγής της 

συζήτησης αυτής. Μπορεί να αποφασίσει 

να απορρίψει θέμα που προτείνει πολιτική 

ομάδα με πλειοψηφία των τεσσάρων 

πέμπτων των μελών του Κοινοβουλίου. 

 5. Η έναρξη της συζήτησης 

πραγματοποιείται από εκπρόσωπο της 

πολιτικής ομάδας που πρότεινε το 

επίκαιρο θέμα. Μετά την έναρξη της 

συζήτησης κατανέμεται ο χρόνος 

αγόρευσης σύμφωνα με το άρθρο 162 

παράγραφοι 4 και 5. 

 6. Η συζήτηση περατώνεται χωρίς 

την έγκριση ψηφίσματος. 

 

Τροπολογία  175 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 154 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 154 Άρθρο 154 

Κατεπείγον Κατεπείγον 

1. Το κατεπείγον συζήτησης επί 

πρότασης για την οποία απαιτείται η 

γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου, 
σύμφωνα με το άρθρο 47 παράγραφος 1, 

μπορεί να προταθεί στο Κοινοβούλιο από 

τον Πρόεδρο, από επιτροπή, από πολιτική 

ομάδα, από σαράντα τουλάχιστον 

βουλευτές, από την Επιτροπή ή το 

Συμβούλιο. Η σχετική αίτηση πρέπει να 

υποβληθεί εγγράφως και να είναι 

αιτιολογημένη. 

1. Το κατεπείγον συζήτησης επί 

πρότασης, η οποία υποβάλλεται στο 

Κοινοβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 47 

παράγραφος 1, μπορεί να προταθεί στο 

Κοινοβούλιο από τον Πρόεδρο, από 

επιτροπή, από πολιτική ομάδα, από 

σαράντα τουλάχιστον βουλευτές, από την 

Επιτροπή ή το Συμβούλιο. Η σχετική 

αίτηση πρέπει να υποβληθεί εγγράφως και 

να είναι αιτιολογημένη. 

2.  Ο Πρόεδρος, μόλις του υποβληθεί 

αίτηση για κατεπείγουσα συζήτηση, 

ενημερώνει σχετικά το Κοινοβούλιο· η 

ψηφοφορία επί της αίτησης αυτής 

διεξάγεται κατά την έναρξη της 

συνεδρίασης που ακολουθεί τη συνεδρίαση 

κατά τη διάρκεια της οποίας ανακοινώθηκε 

η αίτηση, υπό την προϋπόθεση ότι η 

πρόταση στην οποία αναφέρεται η αίτηση 

έχει διανεμηθεί στις επίσημες γλώσσες. 

2.  Ο Πρόεδρος, μόλις του υποβληθεί 

αίτηση για κατεπείγουσα συζήτηση, 

ενημερώνει σχετικά το Κοινοβούλιο· η 

ψηφοφορία επί της αίτησης αυτής 

διεξάγεται κατά την έναρξη της 

συνεδρίασης που ακολουθεί τη συνεδρίαση 

κατά τη διάρκεια της οποίας ανακοινώθηκε 

η αίτηση, υπό την προϋπόθεση ότι η 

πρόταση στην οποία αναφέρεται η αίτηση 

έχει διανεμηθεί στις επίσημες γλώσσες. 
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Εφόσον υπάρχουν περισσότερες αιτήσεις 

για κατεπείγουσα συζήτηση επί του ιδίου 

θέματος, η έγκριση ή η απόρριψη του 

κατεπείγοντος ισχύει για όλες τις αιτήσεις 

επί του θέματος αυτού. 

Εφόσον υπάρχουν περισσότερες αιτήσεις 

για κατεπείγουσα συζήτηση επί του ιδίου 

θέματος, η έγκριση ή η απόρριψη του 

κατεπείγοντος ισχύει για όλες τις αιτήσεις 

επί του θέματος αυτού. 

3.  Πριν από την ψηφοφορία μπορούν 

να λάβουν το λόγο μόνο ο συντάκτης της 

αίτησης, ένας αγορητής υπέρ και ένας 

κατά, καθώς και ο Πρόεδρος και/ή ο 

εισηγητής της αρμόδιας επιτροπής, επί 

τρία λεπτά ο καθένας κατ’ ανώτατο όριο. 

3. Πριν από την ψηφοφορία μπορούν 

να λάβουν το λόγο μόνο ο συντάκτης της 

αίτησης, ένας αγορητής κατά, καθώς και ο 

Πρόεδρος και/ή ο εισηγητής της αρμόδιας 

επιτροπής, επί τρία λεπτά ο καθένας κατ’ 

ανώτατο όριο. 

4.  Τα θέματα τα οποία 

αποφασίσθηκαν ως κατεπείγοντα έχουν 

προτεραιότητα έναντι όλων των άλλων 

ζητημάτων της ημερήσιας διάταξης. Ο 

χρόνος της συζήτησης και της ψηφοφορίας 

επ’ αυτών ορίζεται από τον Πρόεδρο. 

4.  Τα θέματα τα οποία 

αποφασίσθηκαν ως κατεπείγοντα έχουν 

προτεραιότητα έναντι όλων των άλλων 

ζητημάτων της ημερήσιας διάταξης. Ο 

χρόνος της συζήτησης και της ψηφοφορίας 

επ’ αυτών ορίζεται από τον Πρόεδρο. 

5.  Η συζήτηση με διαδικασία 

κατεπείγοντος μπορεί να διεξαχθεί χωρίς 

έκθεση ή, κατ’ εξαίρεση, βάσει 

προφορικής έκθεσης της αρμόδιας 

επιτροπής. 

5. Η διαδικασία κατεπείγοντος μπορεί 

να διεξαχθεί χωρίς έκθεση ή, κατ’ 

εξαίρεση, βάσει προφορικής έκθεσης της 

αρμόδιας επιτροπής. 

 Όταν χρησιμοποιείται η διαδικασία 

κατεπείγοντος και λαμβάνουν χώρα 

διοργανικές διαπραγματεύσεις δεν 

εφαρμόζονται τα άρθρα 73 και 73α. Το 

άρθρο 74δ εφαρμόζεται κατ’ αναλογίαν. 

Αιτιολόγηση 

Η χρήση της λέξης «γνωμοδότηση» στην παράγραφο 1 μπορεί να δημιουργήσει την εντύπωση 

ότι η διάταξη εφαρμόζεται μόνο στις διαδικασίες γνωμοδότησης, ενώ το άρθρο 47 παράγραφος 

1 καλύπτει γενικά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία. Τέτοια κατεπείγουσα διαχείριση φακέλου 

μπορεί να αποβεί χρήσιμη και στις διαδικασίες έγκρισης. 

Στόχος της προτεινόμενης αλλαγής στην παράγραφο 5 είναι να καλύψει όχι μόνο τη «συζήτηση» 

αλλά και την «ψηφοφορία» της παραγράφου 4. 

+ Νέα ερμηνεία. 

 

Τροπολογία  176 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 156 
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 156 Άρθρο 156 

Προθεσμίες Προθεσμίες 

Εκτός από τις περιπτώσεις κατεπείγοντος 

που προβλέπονται στα άρθρα 135 και 154, 

δεν είναι δυνατό να αρχίσει συζήτηση και 

ψηφοφορία επί κειμένου παρά μόνο αν το 

κείμενο αυτό έχει διανεμηθεί τουλάχιστον 

24 ώρες νωρίτερα. 

Εκτός από τις περιπτώσεις κατεπείγοντος 

που προβλέπονται στα άρθρα 135 και 154, 

δεν είναι δυνατό να αρχίσει συζήτηση και 

ψηφοφορία επί κειμένου παρά μόνο αν το 

κείμενο αυτό έχει καταστεί διαθέσιμο 

τουλάχιστον 24 ώρες νωρίτερα. 

 

Τροπολογία  177 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 157 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 157 Άρθρο 157 

Είσοδος στην αίθουσα συνεδριάσεων Είσοδος στην αίθουσα συνεδριάσεων 

1.  Κανείς δεν μπορεί να εισέλθει στην 

αίθουσα συνεδριάσεων εκτός από τους 

βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

τα μέλη της Επιτροπής και του 

Συμβουλίου, τον Γενικό Γραμματέα του 

Κοινοβουλίου, τα μέλη του προσωπικού 

που πρέπει να παρίστανται για 

υπηρεσιακούς λόγους και τους 

εμπειρογνώμονες ή τους υπαλλήλους της 

Ένωσης. 

1. Κανείς δεν μπορεί να εισέλθει στην 

αίθουσα συνεδριάσεων εκτός από τους 

βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

τα μέλη της Επιτροπής και του 

Συμβουλίου, τον Γενικό Γραμματέα του 

Κοινοβουλίου, τα μέλη του προσωπικού 

που πρέπει να παρίστανται για 

υπηρεσιακούς λόγους και οποιοδήποτε 

πρόσωπο προσκαλείται από τον Πρόεδρο. 

2.  Μόνο όσοι κατέχουν δελτίο 

εισόδου εκδοθέν κανονικά προς τούτο από 

τον Πρόεδρο ή τον Γενικό Γραμματέα του 

Κοινοβουλίου γίνονται δεκτοί στα 

θεωρεία. 

2.  Μόνο όσοι κατέχουν δελτίο 

εισόδου εκδοθέν κανονικά προς τούτο από 

τον Πρόεδρο ή τον Γενικό Γραμματέα του 

Κοινοβουλίου γίνονται δεκτοί στα 

θεωρεία. 

3.  Όσοι γίνονται δεκτοί στα θεωρεία 

οφείλουν να μένουν καθιστοί και να 

σιωπούν. Όποιος εκφράζει επιδοκιμασία ή 

αποδοκιμασία αποβάλλεται αμέσως από 

τους κλητήρες. 

3.  Όσοι γίνονται δεκτοί στα θεωρεία 

οφείλουν να μένουν καθιστοί και να 

σιωπούν. Όποιος εκφράζει επιδοκιμασία ή 

αποδοκιμασία αποβάλλεται αμέσως από 

τους κλητήρες. 
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Τροπολογία  178 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 158 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 158 Άρθρο 158 

Γλώσσες Γλώσσες 

1.  Όλα τα έγγραφα του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου πρέπει να συντάσσονται 

στις επίσημες γλώσσες. 

1.  Όλα τα έγγραφα του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου πρέπει να συντάσσονται 

στις επίσημες γλώσσες. 

2.  Όλοι οι βουλευτές έχουν το 

δικαίωμα να μιλούν στο Κοινοβούλιο στην 

επίσημη γλώσσα της επιλογής τους. Για τις 

ομιλίες που γίνονται σε μία από τις 

επίσημες γλώσσες γίνεται ταυτόχρονη 

διερμηνεία σε όλες τις άλλες επίσημες 

γλώσσες και σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα 

κρίνει αναγκαίο το Προεδρείο. 

2.  Όλοι οι βουλευτές έχουν το 

δικαίωμα να μιλούν στο Κοινοβούλιο στην 

επίσημη γλώσσα της επιλογής τους. Για τις 

ομιλίες που γίνονται σε μία από τις 

επίσημες γλώσσες γίνεται ταυτόχρονη 

διερμηνεία σε όλες τις άλλες επίσημες 

γλώσσες και σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα 

κρίνει αναγκαίο το Προεδρείο. 

3.  Στις συνεδριάσεις των επιτροπών 

και των αντιπροσωπειών εξασφαλίζεται 

διερμηνεία από και προς τις επίσημες 

γλώσσες που χρησιμοποιούνται και 

ζητούνται από τα τακτικά ή 

αναπληρωματικά μέλη κάθε επιτροπής ή 

αντιπροσωπείας. 

3.  Στις συνεδριάσεις των επιτροπών 

και των αντιπροσωπειών εξασφαλίζεται 

διερμηνεία από και προς τις επίσημες 

γλώσσες που χρησιμοποιούνται και 

ζητούνται από τα τακτικά ή 

αναπληρωματικά μέλη κάθε επιτροπής ή 

αντιπροσωπείας. 

4. Στις συνεδριάσεις επιτροπής ή 

αντιπροσωπείας εκτός των συνήθων τόπων 

εργασίας, πραγματοποιείται διερμηνεία 

από και προς τις γλώσσες των μελών τα 

οποία έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή 

τους στη συνεδρίαση. Το καθεστώς αυτό 

μπορεί, κατ’ εξαίρεση, να απλοποιηθεί με 

τη συμφωνία των μελών της επιτροπής ή 

της αντιπροσωπείας. Σε περίπτωση 

διαφωνίας, αποφασίζει το Προεδρείο. 

4. Στις συνεδριάσεις επιτροπής ή 

αντιπροσωπείας εκτός των συνήθων τόπων 

εργασίας, πραγματοποιείται διερμηνεία 

από και προς τις γλώσσες των μελών τα 

οποία έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή 

τους στη συνεδρίαση. Το καθεστώς αυτό 

μπορεί, κατ’ εξαίρεση, να απλοποιηθεί. Το 

Προεδρείο εγκρίνει τα απαραίτητα μέτρα. 

Όταν διαπιστωθεί, μετά την ανακοίνωση 

του αποτελέσματος ψηφοφορίας, ότι 

υπάρχει διαφορετική διατύπωση του 

κειμένου στις διάφορες γλώσσες, ο 

Πρόεδρος αποφασίζει επί της 

εγκυρότητας του ανακοινωθέντος 

αποτελέσματος σύμφωνα με το άρθρο 

184 παράγραφος 5. Αν θεωρήσει έγκυρο 

το αποτέλεσμα, θα αποφασίσει ποιά 
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διατύπωση θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. 

Παρόλα αυτά, η διατύπωση του 

πρωτότυπου κειμένου δεν μπορεί να 

θεωρείται επίσημο κείμενο κατά γενικό 

κανόνα, διότι μπορεί να προκύψει 

περίπτωση στην οποία η διατύπωση σε 

όλες τις άλλες γλώσσες να διαφέρει από 

το πρωτότυπο κείμενο. 

 4α. Μετά την ανακοίνωση του 

αποτελέσματος της ψηφοφορίας, ο 

Πρόεδρος αποφασίζει σχετικά με τυχόν 

αιτήματα που αφορούν εικαζόμενες 

αποκλίσεις στη διατύπωση του κειμένου 

στις διάφορες γλώσσες. 

 

Τροπολογία  179 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 159 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 159 Άρθρο 159 

Μεταβατική ρύθμιση Μεταβατική ρύθμιση 

1.  Κατά τη διάρκεια μεταβατικής 

περιόδου που λήγει με το πέρας της όγδοης 

κοινοβουλευτικής περιόδου20 επιτρέπονται 

παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του άρθρου 

158 εάν και στο μέτρο που δεν διατίθεται 

επαρκής αριθμός διερμηνέων και 

μεταφραστών σε μια επίσημη γλώσσα 

παρά τη λήψη κατάλληλων μέτρων. 

1.  Κατά τη διάρκεια μεταβατικής 

περιόδου που λήγει με το πέρας της όγδοης 

κοινοβουλευτικής περιόδου20 επιτρέπονται 

παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του άρθρου 

158 εάν και στο μέτρο που δεν διατίθεται 

επαρκής αριθμός διερμηνέων και 

μεταφραστών σε μια επίσημη γλώσσα 

παρά τη λήψη κατάλληλων μέτρων. 

2.  Το Προεδρείο διαπιστώνει, 

κατόπιν προτάσεως του Γενικού 

Γραμματέα, εάν πληρούνται οι 

προϋποθέσεις της παραγράφου 1 για κάθε 

μία από τις εν λόγω επίσημες γλώσσες και 

επανεξετάζει την απόφασή του ανά 

εξάμηνο με βάση την έκθεση του Γενικού 

Γραμματέα για την πρόοδο που έχει 

επιτευχθεί. Το Προεδρείο καθορίζει τις 

απαιτούμενες εκτελεστικές διατάξεις. 

2. Το Προεδρείο διαπιστώνει, κατόπιν 

προτάσεως του Γενικού Γραμματέα και 

έχοντας λάβει σοβαρά υπόψη τις 

διατάξεις που αναφέρονται στην 

παράγραφο 3, εάν πληρούνται οι 

προϋποθέσεις της παραγράφου 1 για κάθε 

μία από τις εν λόγω επίσημες γλώσσες και 

επανεξετάζει την απόφασή του ανά 

εξάμηνο με βάση την έκθεση του Γενικού 

Γραμματέα για την πρόοδο που έχει 

επιτευχθεί. Το Προεδρείο καθορίζει τις 

απαιτούμενες εκτελεστικές διατάξεις. 

3.  Εφαρμόζονται οι προσωρινές 

ειδικές διατάξεις σχετικά με τη διατύπωση 

3. Εφαρμόζονται οι προσωρινές 

ειδικές διατάξεις σχετικά με τη διατύπωση 
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των νομοθετικών πράξεων που εκδίδει το 

Συμβούλιο σύμφωνα με τις Συνθήκες, 

εξαιρουμένων των κανονισμών που 

θεσπίζουν από κοινού το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. 

των νομοθετικών πράξεων που εκδίδει το 

Συμβούλιο σύμφωνα με τις Συνθήκες. 

4.  Το Κοινοβούλιο, κατόπιν 

αιτιολογημένης σύστασης του Προεδρείου, 

μπορεί να αποφασίσει ανά πάσα στιγμή 

την πρόωρη κατάργηση του παρόντος 

άρθρου ή, στο τέλος της προθεσμίας της 

παραγράφου 1, την παράτασή του. 

4.  Το Κοινοβούλιο, κατόπιν 

αιτιολογημένης σύστασης του Προεδρείου, 

μπορεί να αποφασίσει ανά πάσα στιγμή 

την πρόωρη κατάργηση του παρόντος 

άρθρου ή, στο τέλος της προθεσμίας της 

παραγράφου 1, την παράτασή του. 

__________________ __________________ 

20 Παρατάθηκε με την απόφαση του 

Κοινοβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 

2014. 

20 Παρατάθηκε με την απόφαση του 

Κοινοβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 

2014. 

Αιτιολόγηση 

Οι αλλαγές στην παράγραφο 2 και 3 λαμβάνουν υπόψη το γεγονός ότι η παρέκκλιση που αφορά 

τη διαθεσιμότητα των νομικών πράξεων της ΕΕ στα ιρλανδικά θα παύσει να ισχύει σταδιακά 

από τα τέλη του 2016. Άλλες πράξεις πέρα από «κανονισμούς που εγκρίνονται από κοινού από 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο» θα πρέπει να εγκρίνονται και να δημοσιεύονται 

στα ιρλανδικά: οδηγίες του ΕΚ και του Συμβουλίου από την 1η Ιανουαρίου 2017, αποφάσεις 

του ΕΚ και του Συμβουλίου από την 1η Ιανουαρίου 2018. Συνεπώς, θα χρειαστούν 

περισσότεροι πόροι για τη μετάφραση τέτοιων κειμένων, τα οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί 

ότι έχουν προτεραιότητα έναντι άλλων, μη νομικών κειμένων. 

 

Τροπολογία  180 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 160 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 160 Άρθρο 160 

Διανομή εγγράφων Διανομή εγγράφων 

Τα έγγραφα επί των οποίων βασίζονται οι 

συζητήσεις και οι αποφάσεις του 

Κοινοβουλίου τυπώνονται και 

διανέμονται στους βουλευτές. Κατάλογος 

των εγγράφων αυτών δημοσιεύεται στα 

Συνοπτικά Πρακτικά των Συνεδριάσεων 

του Κοινοβουλίου. 

Τα έγγραφα επί των οποίων βασίζονται οι 

συζητήσεις και οι αποφάσεις του 

Κοινοβουλίου καθίστανται διαθέσιμα 

στους βουλευτές. 

Με την επιφύλαξη της εφαρμογής του 

πρώτου εδαφίου, οι βουλευτές και οι 

Με την επιφύλαξη της εφαρμογής του 

πρώτου εδαφίου, οι βουλευτές και οι 
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πολιτικές ομάδες έχουν άμεση πρόσβαση 

στο εσωτερικό σύστημα πληροφορικής του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να 

συμβουλεύονται οποιοδήποτε μη 

εμπιστευτικό προπαρασκευαστικό έγγραφο 

(σχέδιο έκθεσης, σχέδιο σύστασης, σχέδιο 

γνωμοδότησης, έγγραφο εργασίας, 

τροπολογίες που έχουν κατατεθεί σε 

επιτροπή). 

πολιτικές ομάδες έχουν άμεση πρόσβαση 

στο εσωτερικό σύστημα πληροφορικής του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να 

συμβουλεύονται οποιοδήποτε μη 

εμπιστευτικό προπαρασκευαστικό έγγραφο 

(σχέδιο έκθεσης, σχέδιο σύστασης, σχέδιο 

γνωμοδότησης, έγγραφο εργασίας, 

τροπολογίες που έχουν κατατεθεί σε 

επιτροπή). 

Αιτιολόγηση 

Η τελευταία πρόταση διαγράφεται εδώ και προστίθεται στο άρθρο 192 σχετικά με τα πρακτικά 

της Ολομέλειας ως νέα παράγραφος 1α.  

 

Τροπολογία  181 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 162 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 162 Άρθρο 162 

Κατανομή του χρόνου αγόρευσης και 

κατάλογος αγορητών 

Κατανομή του χρόνου αγόρευσης και 

κατάλογος αγορητών 

1.  Η Διάσκεψη των Προέδρων 

μπορεί να προτείνει, ενόψει της 

διεξαγωγής συζήτησης, την κατανομή του 

χρόνου αγόρευσης. Το Κοινοβούλιο 

αποφασίζει χωρίς συζήτηση επί της 

πρότασης αυτής. 

1.  Η Διάσκεψη των Προέδρων 

μπορεί να προτείνει, ενόψει της 

διεξαγωγής συζήτησης, την κατανομή του 

χρόνου αγόρευσης. Το Κοινοβούλιο 

αποφασίζει χωρίς συζήτηση επί της 

πρότασης αυτής. 

2.  Κανένας βουλευτής δεν μπορεί να 

λάβει το λόγο χωρίς να κληθεί από τον 

Πρόεδρο. Κάθε αγορητής αγορεύει από τη 

θέση του και απευθύνεται στον Πρόεδρο. 

Αν απομακρυνθεί από το θέμα, ο 

Πρόεδρος τον ανακαλεί στην τάξη. 

2.  Κανένας βουλευτής δεν μπορεί να 

λάβει το λόγο χωρίς να κληθεί από τον 

Πρόεδρο. Κάθε αγορητής αγορεύει από τη 

θέση του και απευθύνεται στον Πρόεδρο. 

Αν απομακρυνθεί από το θέμα, ο 

Πρόεδρος τον ανακαλεί στην τάξη. 

3.  Ο Πρόεδρος μπορεί να συντάξει, 

για το πρώτο μέρος συγκεκριμένης 

συζήτησης κατάλογο αγορητών, ο οποίος 

περιλαμβάνει έναν ή περισσότερους 

αγορητές από κάθε πολιτική ομάδα που 

επιθυμούν να λάβουν το λόγο, αναλόγως 

του μεγέθους της πολιτικής ομάδας, και 

ένα μη εγγεγραμμένο βουλευτή. 

3. Ο Πρόεδρος μπορεί να συντάξει, 

για το πρώτο μέρος συγκεκριμένης 

συζήτησης κατάλογο αγορητών, ο οποίος 

περιλαμβάνει έναν ή περισσότερους 

αγορητές από κάθε πολιτική ομάδα που 

επιθυμούν να λάβουν το λόγο, αναλόγως 

του μεγέθους της πολιτικής ομάδας. 

4. Ο χρόνος αγόρευσης για το εν λόγω 4. Ο χρόνος αγόρευσης για το εν λόγω 
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μέρος της συζήτησης κατανέμεται με τα 

εξής κριτήρια: 

μέρος της συζήτησης κατανέμεται με τα 

εξής κριτήρια: 

α) το πρώτο μέρος του χρόνου αγόρευσης 

κατανέμεται εξ ίσου μεταξύ όλων των 

πολιτικών ομάδων, 

α) το πρώτο μέρος του χρόνου αγόρευσης 

κατανέμεται εξ ίσου μεταξύ όλων των 

πολιτικών ομάδων, 

β) το δεύτερο μέρος του χρόνου 

κατανέμεται μεταξύ των πολιτικών 

ομάδων αναλόγως του συνολικού αριθμού 

των μελών τους, 

β) το δεύτερο μέρος του χρόνου 

κατανέμεται μεταξύ των πολιτικών 

ομάδων αναλόγως του συνολικού αριθμού 

των μελών τους, 

γ) στους μη εγγεγραμμένους διατίθεται 

συνολικά χρόνος αγόρευσης που 

υπολογίζεται βάσει του χρόνου που 

παραχωρήθηκε σε κάθε πολιτική ομάδα 

σύμφωνα με τα στοιχεία α) και β). 

γ) στους μη εγγεγραμμένους διατίθεται 

συνολικά χρόνος αγόρευσης που 

υπολογίζεται βάσει του χρόνου που 

παραχωρήθηκε σε κάθε πολιτική ομάδα 

σύμφωνα με τα στοιχεία α) και β). 

5.  Αν, για δύο ή περισσότερα θέματα 

της ημερήσιας διάταξης, διατεθεί 

συνολικός χρόνος αγόρευσης, οι πολιτικές 

ομάδες γνωστοποιούν στον Πρόεδρο πώς 

θα κατανείμουν το χρόνο τους στα 

διάφορα θέματα. Ο Πρόεδρος μεριμνά για 

την τήρηση της κατανομής του χρόνου 

αγόρευσης. 

5.  Αν, για δύο ή περισσότερα θέματα 

της ημερήσιας διάταξης, διατεθεί 

συνολικός χρόνος αγόρευσης, οι πολιτικές 

ομάδες γνωστοποιούν στον Πρόεδρο πώς 

θα κατανείμουν το χρόνο τους στα 

διάφορα θέματα. Ο Πρόεδρος μεριμνά για 

την τήρηση της κατανομής του χρόνου 

αγόρευσης. 

6.  Το υπόλοιπο μέρος του χρόνου 

συζήτησης δεν κατανέμεται εκ των 

προτέρων. Αντιθέτως, ο Πρόεδρος καλεί 

τους βουλευτές, κατά γενικό κανόνα, να 

λάβουν το λόγο για χρόνο όχι μεγαλύτερο 

του ενός λεπτού. Ο Πρόεδρος διασφαλίζει 

κατά το δυνατόν ότι οι αγορητές οι οποίοι 

διατυπώνουν διαφορετικές πολιτικές 

απόψεις και προέρχονται από διάφορα 

κράτη μέλη ακούονται εναλλάξ. 

6.  Το υπόλοιπο μέρος του χρόνου 

συζήτησης δεν κατανέμεται εκ των 

προτέρων. Αντιθέτως, ο Πρόεδρος έχει 

δικαίωμα να καλέσει τους βουλευτές, 

κατά γενικό κανόνα, να λάβουν το λόγο 

για χρόνο όχι μεγαλύτερο του ενός λεπτού. 

Ο Πρόεδρος διασφαλίζει κατά το δυνατόν 

ότι οι αγορητές οι οποίοι διατυπώνουν 

διαφορετικές πολιτικές απόψεις και 

προέρχονται από διάφορα κράτη μέλη 

ακούονται εναλλάξ. 

7.  Προτεραιότητα αγόρευσης μπορεί 

πάντως να δοθεί, εφόσον το ζητήσουν, 

στον πρόεδρο ή στον εισηγητή της 

αρμόδιας επιτροπής και στους προέδρους 

των πολιτικών ομάδων που εκφράζονται εξ 

ονόματος των ομάδων τους ή στους 

αγορητές που τους αναπληρώνουν. 

7. Ο Πρόεδρος μπορεί πάντως να 

δώσει προτεραιότητα αγόρευσης , εφόσον 

το ζητήσουν, στον πρόεδρο ή στον 

εισηγητή της αρμόδιας επιτροπής και 

στους προέδρους των πολιτικών ομάδων 

που εκφράζονται εξ ονόματος των ομάδων 

τους ή στους αγορητές που τους 

αναπληρώνουν. 

8.  Ο Πρόεδρος μπορεί να δώσει το 

λόγο σε βουλευτές που εκδηλώνουν, 

υψώνοντας μια γαλάζια κάρτα, την 

επιθυμία τους να υποβάλουν ερώτηση 

διάρκειας που δεν υπερβαίνει το μισό 

8. Ο Πρόεδρος μπορεί να δώσει το 

λόγο σε βουλευτές που εκδηλώνουν, 

υψώνοντας μια γαλάζια κάρτα, την 

επιθυμία τους να υποβάλουν ερώτηση 

διάρκειας που δεν υπερβαίνει το μισό 
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λεπτό, σε άλλον βουλευτή, κατά τη 

διάρκεια της αγόρευσής του, εφόσον ο 

αγορητής συμφωνεί και ο Πρόεδρος έχει 

τη βεβαιότητα ότι αυτό δεν θα προκαλέσει 

διατάραξη της συζήτησης. 

λεπτό, σε άλλον βουλευτή, κατά τη 

διάρκεια της αγόρευσής του και σχετική 

με αυτήν, εφόσον ο αγορητής συμφωνεί 

και ο Πρόεδρος έχει τη βεβαιότητα ότι 

αυτό δεν θα προκαλέσει διατάραξη της 

συζήτησης, ούτε, εξ αιτίας διαδοχικών 

ερωτήσεων που πραγματοποιούνται με 

χρήση γαλάζιων καρτών, έντονη 

ανισορροπία όσον αφορά τη συμμετοχή 

των βουλευτών, που λαμβάνουν το λόγο, 

σε πολιτική ομάδα. 

9.  Ο χρόνος αγόρευσης περιορίζεται 

σε ένα λεπτό για τις παρεμβάσεις επί των 

Συνοπτικών Πρακτικών της διαδικασίας, 

τις αιτήσεις επί της διαδικασίας, τις 

τροποποιήσεις του τελικού σχεδίου 

ημερήσιας διάταξης ή της ημερήσιας 

διάταξης. 

9.  Ο χρόνος αγόρευσης περιορίζεται 

σε ένα λεπτό για τις παρεμβάσεις επί των 

Συνοπτικών Πρακτικών της διαδικασίας, 

τις αιτήσεις επί της διαδικασίας, τις 

τροποποιήσεις του τελικού σχεδίου 

ημερήσιας διάταξης ή της ημερήσιας 

διάταξης. 

10.  Ο Πρόεδρος, με την επιφύλαξη 

των άλλων πειθαρχικών εξουσιών του, 

μπορεί να διατάξει να διαγραφούν από τα 

πρακτικά των συνεδριάσεων οι 

παρεμβάσεις των βουλευτών που δεν 

έλαβαν προηγουμένως κανονικά το λόγο ή 

όσων εξακολουθούν να αγορεύουν πέραν 

του χρόνου που τους έχει παραχωρηθεί. 

 

11.  Κατά τη συζήτηση των εκθέσεων, 

δίδεται ο λόγος στην Επιτροπή και το 

Συμβούλιο, κατά κανόνα αμέσως μετά την 

παρουσίαση της έκθεσης από τον 

εισηγητή. Η Επιτροπή, το Συμβούλιο και ο 

εισηγητής μπορούν να λάβουν εκ νέου τον 

λόγο, ιδίως για να απαντήσουν στις 

παρεμβάσεις των βουλευτών του 

Κοινοβουλίου. 

11.  Κατά τη συζήτηση των εκθέσεων, 

δίδεται ο λόγος στην Επιτροπή και το 

Συμβούλιο, κατά κανόνα αμέσως μετά την 

παρουσίαση της έκθεσης από τον 

εισηγητή. Η Επιτροπή, το Συμβούλιο και ο 

εισηγητής μπορούν να λάβουν εκ νέου τον 

λόγο, ιδίως για να απαντήσουν στις 

παρεμβάσεις των βουλευτών του 

Κοινοβουλίου. 

12.  Οι βουλευτές που δεν έχουν λάβει 

το λόγο σε συζήτηση μπορούν, το πολύ μία 

φορά σε κάθε περίοδο συνόδου, να 

καταθέσουν γραπτή δήλωση που δεν 

υπερβαίνει τις 200 λέξεις και η οποία 

προσαρτάται στα Πλήρη Πρακτικά της 

συζήτησης. 

12.  Οι βουλευτές που δεν έχουν λάβει 

το λόγο σε συζήτηση μπορούν, το πολύ μία 

φορά σε κάθε περίοδο συνόδου, να 

καταθέσουν γραπτή δήλωση που δεν 

υπερβαίνει τις 200 λέξεις και η οποία 

προσαρτάται στα Πλήρη Πρακτικά της 

συζήτησης. 

13.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 230 

της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Πρόεδρος 

επιδιώκει να συμφωνήσει με την Επιτροπή, 

το Συμβούλιο και τον Πρόεδρο του 

13. Λαμβανομένου δεόντως υπόψη 

του άρθρου 230 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο 

Πρόεδρος επιδιώκει να συμφωνήσει με την 

Επιτροπή, το Συμβούλιο και τον Πρόεδρο 
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Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με τον 

κατάλληλο χρόνο αγόρευσης που τους 

παρέχεται. 

του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με 

τον κατάλληλο χρόνο αγόρευσης που τους 

παρέχεται. 

Αιτιολόγηση 

Paragraph 10 is deleted here and inserted in Rule 194 (Verbatim) as paragraph 1a (new). A 

technical change that brings everything under Verbatim and allows for a single cross 

reference in Rule 206 "Rule 194 also applies mutatis mutandis to Committees" (only few 

committees draw up Verbatim reports). Thus, no cross reference to this Rule is needed in Rule 

209. 

The suggested modification in paragraph 13 clarifies that the Rules of Procedure might not, 

in any case, prejudice primary law adn that this paragraph is not likely to allow an 

infringement of Article 230 TFUE since the President just "seek[s]" "to reach an 

understanding" with the institutions concerned. 

 

Τροπολογία  182 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 164 α (νέο)  

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 Άρθρο 164α 

 Αποτροπή παρακώλυσης 

 Ο Πρόεδρος έχει την εξουσία να θέτει 

τέρμα στην υπερβολική υποβολή 

αιτημάτων, όπως παρατηρήσεις επί της 

εφαρμογής του κανονισμού, αιτήσεις επί 

της διαδικασίας, αιτιολογήσεις ψήφου 

και αιτήσεις για χωριστές, κατά τμήματα 

και δι’ ονομαστικής κλήσεως 

ψηφοφορίες, όταν είναι πεπεισμένος ότι 

προφανώς αποσκοπούν και θα οδηγήσουν 

σε παρατεταμένη και σοβαρή 

παρακώλυση των διαδικασιών του 

Σώματος ή των δικαιωμάτων άλλων 

βουλευτών. 

 (Στο κεφάλαιο 3: «Γενικοί κανόνες 

διεξαγωγής των συνεδριάσεων») 

Αιτιολόγηση 

Το κείμενο της ερμηνείας της παραγράφου 1 του άρθρου 22 μεταφέρεται εδώ αυτούσιο όσον 

αφορά τη διατύπωση. 

 



 

PE585.606v03-00 238/445 RR\1110426EL.docx 

EL 

Τροπολογία  183 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 165 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 165 Άρθρο 165 

Άμεσα μέτρα Άμεσα μέτρα 

1.  Ο Πρόεδρος ανακαλεί στην τάξη 

κάθε βουλευτή που παρεμποδίζει την 

ομαλή διεξαγωγή της συνεδρίασης ή του 

οποίου η συμπεριφορά δεν είναι συμβατή 

με τις συναφείς διατάξεις του άρθρου 11. 

1.  Ο Πρόεδρος ανακαλεί στην τάξη 

κάθε βουλευτή που παρεμποδίζει την 

ομαλή διεξαγωγή της συνεδρίασης ή του 

οποίου η συμπεριφορά δεν είναι συμβατή 

με τις συναφείς διατάξεις του άρθρου 11. 

2.  Σε περίπτωση υποτροπής, ο 

Πρόεδρος ανακαλεί και πάλι τον βουλευτή 

στην τάξη, με σχετική εγγραφή στα 

Συνοπτικά Πρακτικά. 

2.  Σε περίπτωση υποτροπής, ο 

Πρόεδρος ανακαλεί και πάλι τον βουλευτή 

στην τάξη, με σχετική εγγραφή στα 

Συνοπτικά Πρακτικά. 

3.  Αν η διατάραξη συνεχισθεί, ή 

σημειωθεί νέα υποτροπή, ο Πρόεδρος 

μπορεί να αφαιρέσει τον λόγο από τον 

βουλευτή ή να τον αποβάλει από την 

αίθουσα μέχρι το τέλος της συνεδρίασης. 

Σε εξαιρετικά σοβαρές περιπτώσεις, ο 

Πρόεδρος μπορεί να εφαρμόσει πάραυτα 

και χωρίς δεύτερη ανάκληση στην τάξη το 

μέτρο της αποβολής από την αίθουσα. Ο 

Γενικός Γραμματέας μεριμνά αμελλητί για 

την εκτέλεση των εν λόγω πειθαρχικών 

μέτρων, επικουρούμενος από τους 

κλητήρες και, εφόσον απαιτείται, από το 

προσωπικό ασφαλείας του Κοινοβουλίου. 

3.  Αν η διατάραξη συνεχισθεί, ή 

σημειωθεί νέα υποτροπή, ο Πρόεδρος 

μπορεί να αφαιρέσει τον λόγο από τον 

βουλευτή ή να τον αποβάλει από την 

αίθουσα μέχρι το τέλος της συνεδρίασης. 

Σε εξαιρετικά σοβαρές περιπτώσεις, ο 

Πρόεδρος μπορεί να εφαρμόσει πάραυτα 

και χωρίς δεύτερη ανάκληση στην τάξη το 

μέτρο της αποβολής από την αίθουσα. Ο 

Γενικός Γραμματέας μεριμνά αμελλητί για 

την εκτέλεση των εν λόγω πειθαρχικών 

μέτρων, επικουρούμενος από τους 

κλητήρες και, εφόσον απαιτείται, από το 

προσωπικό ασφαλείας του Κοινοβουλίου. 

4.  Εφόσον δημιουργείται ταραχή η 

οποία απειλεί να διαταράξει τη διεξαγωγή 

των συζητήσεων, ο Πρόεδρος διακόπτει τη 

συνεδρίαση για ορισμένο χρονικό 

διάστημα ή κηρύσσει τη λήξη της 

συνεδρίασης, προκειμένου να 

αποκατασταθεί η τάξη. Αν δεν είναι 

δυνατό να εισακουσθεί, εγκαταλείπει την 

έδρα, γεγονός το οποίο συνεπάγεται 

διακοπή της συνεδρίασης. Η συνεδρίαση 

επαναλαμβάνεται κατόπιν προσκλήσεως 

του Προέδρου. 

4.  Εφόσον δημιουργείται ταραχή η 

οποία απειλεί να διαταράξει τη διεξαγωγή 

των συζητήσεων, ο Πρόεδρος διακόπτει τη 

συνεδρίαση για ορισμένο χρονικό 

διάστημα ή κηρύσσει τη λήξη της 

συνεδρίασης, προκειμένου να 

αποκατασταθεί η τάξη. Αν δεν είναι 

δυνατό να εισακουσθεί, εγκαταλείπει την 

έδρα, γεγονός το οποίο συνεπάγεται 

διακοπή της συνεδρίασης. Η συνεδρίαση 

επαναλαμβάνεται κατόπιν προσκλήσεως 

του Προέδρου. 

 4α. Ο Πρόεδρος μπορεί να 

αποφασίσει να διακόψει τη ζωντανή 
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μετάδοση συνεδρίασης σε περίπτωση που 

βουλευτής προβεί σε δυσφημιστικά, 

ρατσιστικά ή ξενοφοβικά σχόλια ή 

συμπεριφερθεί με αντίστοιχο τρόπο. 

 4β. Ο Πρόεδρος μπορεί να 

αποφασίσει να διαγράψει από την 

οπτικοακουστική εγγραφή των 

πρακτικών των συνεδριάσεων τα 

τμήματα της ομιλίας βουλευτή που 

περιέχουν δυσφημιστικά, ρατσιστικά ή 

ξενοφοβικά σχόλια. 

 Η εν λόγω απόφαση εκτελείται αμέσως. 

Ωστόσο, υπόκειται σε επικύρωση από το 

Προεδρείο το αργότερο εντός τεσσάρων 

εβδομάδων μετά τη λήψη της, ή, σε 

περίπτωση που το Προεδρείο δεν 

συνέλθει κατά το χρονικό αυτό διάστημα, 

κατά την επόμενη συνεδρίασή του. 

5.  Τις εξουσίες που καθορίζονται με 

τις παραγράφους 1 έως 4 ασκούν, κατ’ 

αναλογίαν, οι προεδρεύοντες των οργάνων, 

επιτροπών ή αντιπροσωπειών, κατά τον 

παρόντα Κανονισμό. 

5. Τις εξουσίες που καθορίζονται με 

τις παραγράφους 1 έως 4β ασκούν, κατ’ 

αναλογίαν, οι προεδρεύοντες των οργάνων, 

επιτροπών ή αντιπροσωπειών, κατά τον 

παρόντα Κανονισμό. 

6.  Εφόσον απαιτείται, και 

συνυπολογίζοντας τη σοβαρότητα της 

παραβίασης των κανόνων συμπεριφοράς, ο 

πρόεδρος της συνεδρίασης μπορεί να 

ζητήσει από τον Πρόεδρο την εφαρμογή 

του άρθρου 166, το αργότερο έως την 

προσεχή περίοδο συνόδου ή την επόμενη 

συνεδρίαση του εκάστοτε οργάνου, 

επιτροπής ή αντιπροσωπείας. 

6.  Εφόσον απαιτείται, και 

συνυπολογίζοντας τη σοβαρότητα της 

παραβίασης των κανόνων συμπεριφοράς, ο 

πρόεδρος της συνεδρίασης μπορεί να 

ζητήσει από τον Πρόεδρο την εφαρμογή 

του άρθρου 166, το αργότερο έως την 

προσεχή περίοδο συνόδου ή την επόμενη 

συνεδρίαση του εκάστοτε οργάνου, 

επιτροπής ή αντιπροσωπείας. 

 

Τροπολογία  184 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 166 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 166 Άρθρο 166 

Κυρώσεις Κυρώσεις 

1. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες 

βουλευτής διαταράσσει την τάξη κατά 

τρόπο εξαιρετικά σοβαρό ή διαταράσσει 

1. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες 

διαταράσσεται η τάξη κατά τρόπο σοβαρό 

ή διαταράσσονται οι εργασίες του 
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τις εργασίες του Κοινοβουλίου κατά 

παράβαση των αρχών του άρθρου 11, ο 

Πρόεδρος, αφού πρώτα ακούσει τον 

ενδιαφερόμενο βουλευτή, επιβάλλει την 

κατάλληλη κύρωση με αιτιολογημένη 

απόφαση, την οποία κοινοποιεί στον 

ενδιαφερόμενο και στους προέδρους των 

οργάνων, επιτροπών και αντιπροσωπειών 

στις οποίες ανήκει, και στη συνέχεια την 

ανακοινώνει στην Ολομέλεια. 

Κοινοβουλίου κατά παράβαση των αρχών 

του άρθρου 11, ο Πρόεδρος επιβάλλει την 

κατάλληλη κύρωση με αιτιολογημένη 

απόφαση. 

 Πριν την έγκριση της απόφασης, ο 

Πρόεδρος καλεί τον ενδιαφερόμενο 

βουλευτή να υποβάλει γραπτές 

παρατηρήσεις. Σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις, ο Πρόεδρος μπορεί να 

αποφασίσει να καλέσει τον ενδιαφερόμενο 

βουλευτή σε προφορική ακρόαση. 

 Η απόφαση κοινοποιείται στον 

ενδιαφερόμενο βουλευτή με συστημένη 

επιστολή ή, σε περιπτώσεις 

κατεπείγοντος, από τους κλητήρες. 

 Μετά την κοινοποίηση στον 

ενδιαφερόμενο βουλευτή, τυχόν κύρωση 

που επιβάλλεται σε βουλευτή 

ανακοινώνεται από τον Πρόεδρο στο 

Σώμα, ενώ ενημερώνονται και οι 

πρόεδροι των οργάνων, επιτροπών και 

αντιπροσωπειών, στις οποίες ανήκει ο 

βουλευτής. 

 Όταν η κύρωση καταστεί αμετάκλητη 

δημοσιεύεται σε εμφανές σημείο του 

ιστοτόπου του Κοινοβουλίου για το 

υπόλοιπο της κοινοβουλευτικής περιόδου. 

2.  Κατά την αξιολόγηση των 

παρατηρουμένων συμπεριφορών θα πρέπει 

να λαμβάνεται υπόψη ο ειδικός, 

επαναλαμβανόμενος ή διαρκής 

χαρακτήρας τους, καθώς και ο βαθμός 

σοβαρότητάς τους, βάσει των 

κατευθυντηρίων γραμμών που 

προσαρτώνται στον παρόντα 

Κανονισμό21. 

2. Κατά την αξιολόγηση των 

παρατηρουμένων συμπεριφορών θα πρέπει 

να λαμβάνεται υπόψη ο ειδικός, 

επαναλαμβανόμενος ή διαρκής 

χαρακτήρας τους, καθώς και ο βαθμός 

σοβαρότητάς τους. 

 Επιβάλλεται η διάκριση μεταξύ των 

συμπεριφορών οπτικού χαρακτήρα, οι 

οποίες μπορούν να γίνουν ανεκτές, 

εφόσον δεν είναι υβριστικές, 
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δυσφημιστικές, ρατσιστικές ή 

ξενοφοβικές, και τηρούν λογικές 

αναλογίες, και των συμπεριφορών που 

προκαλούν ενεργό διατάραξη 

οποιασδήποτε κοινοβουλευτικής 

δραστηριότητας. 

3. Η επιβαλλόμενη κύρωση μπορεί να 

συνίσταται σε ένα ή περισσότερα από τα 

εξής μέτρα: 

3. Η επιβαλλόμενη κύρωση μπορεί να 

συνίσταται σε ένα ή περισσότερα από τα 

εξής μέτρα: 

α) επίπληξη· α) επίπληξη· 

β) απώλεια του δικαιώματος αποζημίωσης 

διαμονής για χρονικό διάστημα που μπορεί 

να κυμαίνεται από δύο έως δέκα ημέρες· 

β) απώλεια του δικαιώματος 

αποζημίωσης διαμονής για χρονικό 

διάστημα που μπορεί να κυμαίνεται από 

δύο έως τριάντα ημέρες· 

γ) χωρίς να θίγεται η άσκηση του 

δικαιώματος ψήφου στην Ολομέλεια, και 

υπό την επιφύλαξη, στην περίπτωση αυτή, 

της αυστηρής τήρησης των κανόνων 

συμπεριφοράς, προσωρινή αναστολή, για 

χρονικό διάστημα που μπορεί να 

κυμαίνεται από δύο έως δέκα συναπτές 

ημέρες συνεδρίασης του Κοινοβουλίου ή 

οποιουδήποτε από τα όργανα, τις επιτροπές 

ή τις αντιπροσωπείες του, της συμμετοχής 

στο σύνολο ή μέρος των δραστηριοτήτων 

του Κοινοβουλίου· 

γ) χωρίς να θίγεται η άσκηση του 

δικαιώματος ψήφου στην Ολομέλεια, και 

υπό την επιφύλαξη, στην περίπτωση αυτή, 

της αυστηρής τήρησης των κανόνων 

συμπεριφοράς, προσωρινή αναστολή, για 

χρονικό διάστημα που μπορεί να 

κυμαίνεται από δύο έως τριάντα ημέρες 

συνεδρίασης του Κοινοβουλίου ή 

οποιουδήποτε από τα όργανα, τις επιτροπές 

ή τις αντιπροσωπείες του, της συμμετοχής 

στο σύνολο ή μέρος των δραστηριοτήτων 

του Κοινοβουλίου· 

δ) υποβολή στη Διάσκεψη των 

Προέδρων, κατά το άρθρο 21, πρότασης 

για την αναστολή ή την αφαίρεση ενός ή 

περισσοτέρων από τα αξιώματα που 

κατέχει ο βουλευτής στο Κοινοβούλιο. 

 

 δ α) απαγόρευση για το βουλευτή να 

εκπροσωπεί το Κοινοβούλιο σε 

διακοινοβουλευτική αντιπροσωπεία, 

διακοινοβουλευτική διάσκεψη ή σε 

οποιοδήποτε διοργανικό φόρουμ για 

χρονικό διάστημα έως και ενός έτους. 

 δ β) σε περίπτωση παραβίασης των 

υποχρεώσεων τήρησης του απορρήτου, 

περιορισμός του δικαιώματος πρόσβασης 

σε εμπιστευτικές ή διαβαθμισμένες 

πληροφορίες για χρονικό διάστημα έως 

και ενός έτους. 

 3α. Τα μέτρα που προβλέπονται στην 

παράγραφο 3β) έως δ β) μπορούν να 
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διπλασιαστούν σε περίπτωση κατ’ 

επανάληψη παραβιάσεων ή εάν ο 

βουλευτής αρνείται να συμμορφωθεί με 

μέτρο που ελήφθη βάσει του άρθρου 165 

παράγραφος 3. 

 3β. Ο Πρόεδρος μπορεί, επιπλέον, να 

υποβάλει πρόταση στη Διάσκεψη των 

Προέδρων για την αναστολή ή την 

αφαίρεση ενός ή περισσότερων από τα 

αξιώματα που κατέχει ο βουλευτής στο 

Κοινοβούλιο, σύμφωνα με τη διαδικασία 

που προβλέπεται στο άρθρο 21. 

__________________  

21 Βλέπε παράρτημα XV.  

Αιτιολόγηση 

Changes to paragraph 1 take into account that the EN version "In exceptionally serious cases 

of disorder or disruption of Parliament " is much less explicit than the FR version (and 

others) "Dans le cas où un député trouble la séance [...] ou perturbe les travaux du Parlement 

". Therefore it is suggested to replace the mandatory oral hearing with giving the opportunity 

to the Member concerned to present his views. The suggested changes aim to answer several 

practical inconveniences:- on the hearing: there is no legal necessity that the President hears 

the Member concerned orally (usually the Member concerned just states what he stated in 

writing);- on the notifications: in the recent past, there have been a number of cases where 

the sanctioned Member refused to sign an "accusé de reception"; 

Changes to paragraph 3b aim to review the penalties and to linkto the context in which the 

penalised conduct took place (e.g: days on which Parliament meets, days when the 

committees or the delegations meet, ban on access to confidential information, ban on 

participation in EP delegations). 

 

Τροπολογία  185 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 167 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 167 Άρθρο 167 

Δυνατότητες προσφυγής Δυνατότητες προσφυγής 

Ο ενδιαφερόμενος βουλευτής μπορεί να 

ασκήσει προσφυγή ενώπιον του 

Προεδρείου εντός δύο εβδομάδων από την 

κοινοποίηση της κύρωσης που επέβαλε ο 

Πρόεδρος· η προσφυγή αναστέλλει την 

Ο ενδιαφερόμενος βουλευτής μπορεί να 

ασκήσει προσφυγή ενώπιον του 

Προεδρείου εντός δύο εβδομάδων από την 

κοινοποίηση της κύρωσης που επέβαλε ο 

Πρόεδρος βάσει του άρθρου 166 
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εφαρμογή της κύρωσης αυτής. Το 

Προεδρείο μπορεί, το αργότερο τέσσερις 

εβδομάδες από την κατάθεση της 

προσφυγής, να ακυρώσει, να επικυρώσει ή 

να μειώσει την επιβληθείσα κύρωση, χωρίς 

να θίγεται το δικαίωμα του 

ενδιαφερομένου να προσφύγει ενώπιον του 

Δικαστηρίου. Αν δεν υπάρξει απόφαση 

εντός της ταχθείσας προθεσμίας, η 

προσφυγή θεωρείται άκυρη. 

παράγραφοι 1 έως 3α)· η προσφυγή 

αναστέλλει την εφαρμογή της κύρωσης 

αυτής. Το Προεδρείο μπορεί, το αργότερο 

τέσσερις εβδομάδες από την κατάθεση της 

προσφυγής, ή, εάν δεν συνέλθει κατά το 

χρονικό διάστημα αυτό, κατά την 

επόμενη συνεδρίασή του, να ακυρώσει, να 

επικυρώσει ή να τροποποιήσει την 

επιβληθείσα κύρωση, χωρίς να θίγεται το 

δικαίωμα του ενδιαφερομένου να 

προσφύγει ενώπιον του Δικαστηρίου. Αν 

δεν υπάρξει απόφαση εντός της ταχθείσας 

προθεσμίας, η προσφυγή λογίζεται ως 

άκυρη. 

Αιτιολόγηση 

Στόχος της αλλαγής είναι να διευκρινιστεί ότι αν το Προεδρείο δεν συνέλθει εντός των 

τεσσάρων εβδομάδων, η απόφαση λαμβάνεται κατά την επόμενη συνεδρίασή του. 

 

Τροπολογία  186 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Τίτλος VII – κεφάλαιο 5 – τίτλος 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΑΠΑΡΤΙΑ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ 

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ 

Αιτιολόγηση 

Θα μπορούσε να γίνεται αναφορά στις «τροπολογίες» στον τίτλο, καθώς το κεφάλαιο αφορά και 

αυτές. 

 

Τροπολογία  187 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 168 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 168 Άρθρο 168 

Απαρτία Απαρτία 

1. Το Κοινοβούλιο συνεδριάζει, 

καταρτίζει την ημερήσια διάταξή του και 

1. Το Κοινοβούλιο συνεδριάζει, 

καταρτίζει την ημερήσια διάταξή του και 
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εγκρίνει τα Συνοπτικά Πρακτικά, 

οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των 

παρόντων βουλευτών του. 

εγκρίνει τα Συνοπτικά Πρακτικά, 

οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των 

παρόντων βουλευτών του. 

2. Απαρτία υπάρχει όταν το ένα τρίτο 

των βουλευτών που απαρτίζουν το 

Κοινοβούλιο είναι παρόντες στην αίθουσα 

συνεδριάσεων. 

2. Απαρτία υπάρχει όταν το ένα τρίτο 

των βουλευτών που απαρτίζουν το 

Κοινοβούλιο είναι παρόντες στην αίθουσα 

συνεδριάσεων. 

3. Κάθε ψηφοφορία είναι έγκυρη, 

οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των 

βουλευτών που ψηφίζουν, εκτός αν με την 

ευκαιρία της ψηφοφορίας ο Πρόεδρος, 

μετά από αίτηση σαράντα τουλάχιστον 

βουλευτών που έχει υποβληθεί πριν από 

την έναρξη της ψηφοφορίας, διαπιστώσει 

την έλλειψη απαρτίας. Αν η ψηφοφορία 

δείξει έλλειψη απαρτίας, η ψηφοφορία 

εγγράφεται στην ημερήσια διάταξη της 

επομένης συνεδρίασης. 

3. Κάθε ψηφοφορία είναι έγκυρη, 

οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των 

βουλευτών που ψηφίζουν, εκτός αν ο 

Πρόεδρος, μετά από αίτηση σαράντα 

τουλάχιστον βουλευτών που έχει 

υποβληθεί πριν από την έναρξη της 

ψηφοφορίας, διαπιστώσει την έλλειψη 

απαρτίας. Εάν δεν υπάρχει ο απαραίτητος 

για την απαρτία αριθμός παρόντων 

βουλευτών, ο Πρόεδρος ανακοινώνει την 
έλλειψη απαρτίας και η ψηφοφορία 

εγγράφεται στην ημερήσια διάταξη της 

επομένης συνεδρίασης. 

Αίτηση διαπίστωσης της απαρτίας 

μπορεί να υποβληθεί μόνο από σαράντα 

τουλάχιστον βουλευτές. Αίτηση η οποία 

υποβάλλεται εξ ονόματος πολιτικής 

ομάδας δεν γίνεται δεκτή. 

 

Για τον καθορισμό του αποτελέσματος 

της ψηφοφορίας υπολογίζονται, σύμφωνα 

με την παράγραφο 2, όλοι οι βουλευτές 

που είναι παρόντες στην αίθουσα 

συνεδριάσεων και, σύμφωνα με την 

παράγραφο 4, όλοι οι βουλευτές που 

υπέβαλαν αίτηση διαπίστωσης απαρτίας. 

Για τη διαπίστωση απαρτίας δεν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί το ηλεκτρονικό σύστημα 

ψηφοφορίας και δεν επιτρέπεται να είναι 

κλειστές οι θύρες της αίθουσας 

συνεδριάσεων. 

Το ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορίας 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο 

της τήρησης του ελάχιστου ορίου των 40 

βουλευτών, αλλά όχι για τη διαπίστωση 

απαρτίας. και δεν επιτρέπεται να είναι 

κλειστές οι θύρες της αίθουσας 

συνεδριάσεων. 

Εάν δεν υπάρχει ο απαραίτητος για την 

απαρτία αριθμός παρόντων, ο Πρόεδρος 

δεν ανακοινώνει το αποτέλεσμα της 

ψηφοφορίας, αλλά διαπιστώνει την 

έλλειψη απαρτίας. 

 

Η παράγραφος 3, τελευταία περίοδος, δεν 

εφαρμόζεται στις ψηφοφορίες για 

αιτήσεις επί της διαδικασίας, αλλά μόνο 

σε ψηφοφορία επί της ουσίας. 
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4. Οι βουλευτές που υπέβαλαν αίτηση 

διαπίστωσης απαρτίας συνυπολογίζονται 

στην καταμέτρηση των παρόντων, 

σύμφωνα με την παράγραφο 2, ακόμα και 

αν δεν βρίσκονται πλέον στην αίθουσα 

συνεδριάσεων. 

4. Οι βουλευτές που υποβάλλουν 

αίτηση διαπίστωσης απαρτίας πρέπει να 

είναι παρόντες στην αίθουσα 

συνεδριάσεων όταν υποβάλλεται η αίτηση 

και συνυπολογίζονται στην καταμέτρηση 

των παρόντων, σύμφωνα με τις 

παραγράφους 2 και 3, ακόμα και αν στη 

συνέχεια αποχωρήσουν από την αίθουσα 

συνεδριάσεων. 

Οι βουλευτές που υπέβαλαν αίτηση 

διαπίστωσης απαρτίας πρέπει να είναι 

παρόντες στην αίθουσα συνεδριάσεων 

της Ολομέλειας όταν υποβάλλεται η εν 

λόγω αίτηση. 

 

5. Αν είναι παρόντες λιγότεροι από 

σαράντα βουλευτές, ο Πρόεδρος δύναται 

να διαπιστώσει την έλλειψη απαρτίας. 

5. Αν είναι παρόντες λιγότεροι από 

σαράντα βουλευτές, ο Πρόεδρος δύναται 

να διαπιστώσει την έλλειψη απαρτίας. 

Αιτιολόγηση 

The changes to paragraph 3 subparagraph 1, take into account the interpretation to this 

article and the the current practice which is slightly different from the Rule. The principles 

governing the verification of the quorum is as follows:- at least 40 MEPs (thresholds!) may 

ask for the quorum to be checked; the MEPs submitting this request do this by standing up;- 

in case 40 MEPs ask for the quorum to be checked, the check is being done visually: The 

number of MEPs being present are visually counted;- if the quorum is not present, the vote 

will not take place, but be immediately postponed. 

As regards the deletion of paragraph 3 subparagraph 2, it is superfluous as it overlaps with 

paragraph 3 of the Rule itself. 

As regards the changes of the interpretion after paragraph 3, the first sentence of this 

interpretation is superfluous as it overlaps with paragraphs 2 and 4 of the Rule itself. 

 

Τροπολογία  188 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 168 α (νέο) 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 Άρθρο 168α 

 Ελάχιστα όρια 

 1.  Για τους σκοπούς του παρόντος 

κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι 

ορισμοί: 
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 α)  το «χαμηλό ελάχιστο όριο» 

αντιστοιχεί στο ένα εικοστό των 

βουλευτών που απαρτίζουν το 

Κοινοβούλιο ή σε μια πολιτική ομάδα· 

 β)  το «μέσο ελάχιστο όριο» 

αντιστοιχεί στο ένα δέκατο των 

βουλευτών που απαρτίζουν το 

Κοινοβούλιο, αποτελούμενο από μια ή 

περισσότερες πολιτικές ομάδες η από 

μεμονωμένους βουλευτές ή από 

συνδυασμό των δύο· 

 γ)  το «υψηλό ελάχιστο όριο» 

αντιστοιχεί στο ένα πέμπτο των 

βουλευτών που απαρτίζουν το 

Κοινοβούλιο, αποτελούμενο από μια ή 

περισσότερες πολιτικές ομάδες η από 

μεμονωμένους βουλευτές ή από 

συνδυασμό των δύο· 

 2. Όταν απαιτείται η υπογραφή του 

βουλευτή προκειμένου να διαπιστωθεί 

κατά πόσο έχει τηρηθεί το εφαρμοστέο 

ελάχιστο όριο, αυτή μπορεί να είναι είτε 

χειρόγραφη είτε ηλεκτρονική, μέσω του 

συστήματος ηλεκτρονικής υπογραφής του 

Κοινοβουλίου. Εντός της οικείας 

προθεσμίας ο βουλευτής μπορεί να 

αποσύρει την υπογραφή του, στη συνέχεια 

όμως δεν μπορεί να υπογράψει εκ νέου. 

 3. Όταν είναι απαραίτητη η στήριξη 

πολιτικής ομάδας προκειμένου να 

τηρηθεί το ελάχιστο όριο, η ομάδα 

ενεργεί μέσω του προέδρου της ή μέσω 

δεόντως ορισθέντος προς το σκοπό αυτό 

προσώπου. 

 4. Κατά την εφαρμογή του μέσου και 

υψηλού ελάχιστου ορίου, η στήριξη 

πολιτικής ομάδας προσμετράται ως εξής: 

 - όταν γίνεται επίκληση σε άρθρο 

που προβλέπει τέτοιο ελάχιστο όριο κατά 

τη διάρκεια συνεδρίασης ή συνάντησης: 

προσμετρώνται όλοι οι βουλευτές που 

ανήκουν στην ομάδα που προσφέρει τη 

στήριξή της και είναι παρόντες στο χώρο· 

 - σε κάθε άλλη περίπτωση: 

προσμετρώνται όλοι οι βουλευτές που 

ανήκουν στην ομάδα που προσφέρει τη 
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στήριξή της. 

 

Τροπολογία  189 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Οριζόντια ευθυγράμμιση 

 

Ισχύον κείμενο Οριζόντια ευθυγράμμιση 

 Οριζόντια ευθυγράμμιση άρθρων και 

τροπολογιών στους νέους ορισμούς περί 

ελαχίστων ορίων που προβλέπονται στο 

άρθρο 168α 

 A. Στα ακόλουθα άρθρα ή σε τροπολογίες 

που αφορούν τα ακόλουθα άρθρα, οι 

λέξεις «μια πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον 

40 βουλευτές», σε οποιονδήποτε 

γραμματικό τύπο βρίσκονται, 

αντικαθίστανται από τις λέξεις «μια 

πολιτική ομάδα ή βουλευτές, ο αριθμός 

των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 

χαμηλό ελάχιστο όριο» και 

πραγματοποιούνται οι απαραίτητες 

γραμματικές αλλαγές: 

 Άρθρο 15 παράγραφος 1 

 Άρθρο 38 παράγραφος 2 

 Άρθρο 38α παράγραφος 1 (νέα) 

 Άρθρο 42 παράγραφος 2 εδάφιο 3 (νέο) 

 Άρθρο 59 παράγραφος 1 εδάφιο 1 

 Άρθρο 59 παράγραφος 1 εδάφιο 4 (νέο) 

 Άρθρο 59 παράγραφος 1α εδάφιο 1 (νέο) 

 Άρθρο 59 παράγραφος 1β εδάφιο 4 (νέο) 

 Άρθρο 59 παράγραφος 1β εδάφιο 5 (νέο) 

 Άρθρο 63 παράγραφος 4 

 Άρθρο 67α παράγραφος 1 εδάφιο 1 (νέο) 

 Άρθρο 67α παράγραφος 2 εδάφιο 1 (νέο) 

 Άρθρο 67α παράγραφος 4 εδάφιο 1 (νέο) 

 Άρθρο 69 παράγραφος 1 

 Άρθρο 81 παράγραφος 2 

 Άρθρο 88 παράγραφος 1 εδάφιο 2 
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 Άρθρο 105 παράγραφος 3 

 Άρθρο 105 παράγραφος 6 τρίτη 

περίπτωση 

 Άρθρο 106 παράγραφος 4γ εδάφιο 2 (νέο) 

 Άρθρο 108 παράγραφος 2 

 Άρθρο 108 παράγραφος 4 

 Άρθρο 113 παράγραφος 4α (νέα) 

 Άρθρο 118 παράγραφος 5 εδάφιο 1 

 Άρθρο 121 παράγραφος 3 

 Άρθρο 122 παράγραφος 3 

 Άρθρο 122 α παράγραφος 4 (νέα) 

 Άρθρο 123 παράγραφος 2 

 Άρθρο 128 παράγραφος 1 εδάφιο 1 

 Άρθρο 135 παράγραφος 1 

 Άρθρο 135 παράγραφος 2 

 Άρθρο 137 παράγραφος 2 εδάφιο 3 

 Άρθρο 138 παράγραφος 2 εδάφιο 3 

 Άρθρο 150 παράγραφος 2 

 Άρθρο 150 παράγραφος 3 

 Άρθρο 152 παράγραφος 1 

 Άρθρο 153 παράγραφος 1 

 Άρθρο 154 παράγραφος 1 

 Άρθρο 169 παράγραφος 1 εδάφιο 1 

 Άρθρο 170 παράγραφος 4 εδάφιο 1 

 Άρθρο 174 παράγραφος 5 

 Άρθρο 174 παράγραφος 6 

Άρθρο 176 παράγραφος 1 

 Άρθρο 180 παράγραφος 1 

 Άρθρο 187 παράγραφος 1 εδάφιο 1 

 Άρθρο 188 παράγραφος 1 εδάφιο 1 

 Άρθρο 189 παράγραφος 1 εδάφιο 1  

 Άρθρο 190 παράγραφος 1 εδάφιο 1 

 Άρθρο 190 παράγραφος 4 

 Άρθρο 226 παράγραφος 4 
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 Άρθρο 231 παράγραφος 4 

 Παράρτημα XVI παράγραφος 1 γ εδάφιο 

7 

 Στα άρθρα 88 παράγραφος 4 και 113 

παράγραφος 4α οι λέξεις «τουλάχιστον 40 

βουλευτές», σε οποιονδήποτε γραμματικό 

τύπο βρίσκονται, αντικαθίστανται από τις 

λέξεις «μια πολιτική ομάδα ή βουλευτές, 

ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί 

τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο» 

και πραγματοποιούνται οι απαραίτητες 

γραμματικές αλλαγές. 

 Β. Στα άρθρα 50 παράγραφος 1 και 50 

παράγραφος 2 εδάφιο 1 οι λέξεις 

«τουλάχιστον το ένα δέκατο των μελών 

της επιτροπής», σε οποιονδήποτε 

γραμματικό τύπο βρίσκονται, 

αντικαθίστανται από τις λέξεις «μέλη ή 

πολιτική ομάδα/πολιτικές ομάδες που 

συμπληρώνουν στην επιτροπή 

τουλάχιστον το μέσο ελάχιστο όριο» και 

πραγματοποιούνται οι απαραίτητες 

γραμματικές αλλαγές. 

 Στα άρθρα 73α παράγραφος 2 και 150 

παράγραφος 1 εδάφιο 2, οι λέξεις 

«πολιτικές ομάδες ή βουλευτές που 

αποτελούν συνολικά το ένα δέκατο των 

μελών του Κοινοβουλίου», σε 

οποιονδήποτε γραμματικό τύπο 

βρίσκονται, αντικαθίστανται από τις 

λέξεις «βουλευτές ή πολιτική 

ομάδα/πολιτικές ομάδες που 

συμπληρώνουν τουλάχιστον το μέσο 

ελάχιστο όριο» και πραγματοποιούνται οι 

απαραίτητες γραμματικές αλλαγές. 

 Στο άρθρο 210α παράγραφος 4 οι λέξεις 

«τρία μέλη επιτροπής» αντικαθίστανται 

από τις λέξεις «μέλη ή πολιτική 

ομάδα/πολιτικές ομάδες που 

συμπληρώνουν στην επιτροπή 

τουλάχιστον το μέσο ελάχιστο όριο» και 

πραγματοποιούνται οι απαραίτητες 

γραμματικές αλλαγές. 

 Γ. Στο άρθρο 15 παράγραφος 1, οι λέξεις 

«το ένα πέμπτο των βουλευτών που 

απαρτίζουν το Κοινοβούλιο» 
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αντικαθίστανται από τις λέξεις 

«βουλευτές ή πολιτική ομάδα/πολιτικές 

ομάδες που συμπληρώνουν τουλάχιστον 

το υψηλό ελάχιστο όριο» και 

πραγματοποιούνται οι απαραίτητες 

γραμματικές αλλαγές. 

 Στα άρθρα 182 παράγραφος 2 και 180α 

παράγραφος 2, οι λέξεις «το ένα πέμπτο 

τουλάχιστον των βουλευτών που 

απαρτίζουν το Κοινοβούλιο» 

αντικαθίστανται από τις λέξεις 

«βουλευτές ή πολιτική ομάδα/πολιτικές 

ομάδες που συμπληρώνουν τουλάχιστον 

το υψηλό ελάχιστο όριο» και 

πραγματοποιούνται οι απαραίτητες 

γραμματικές αλλαγές. 

 Στο άρθρο 191 παράγραφος 1, οι λέξεις 

«μια πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον 40 

βουλευτές» αντικαθίστανται από τις 

λέξεις «βουλευτές ή πολιτική 

ομάδα/πολιτικές ομάδες που 

συμπληρώνουν τουλάχιστον το υψηλό 

ελάχιστο όριο» και πραγματοποιούνται οι 

απαραίτητες γραμματικές αλλαγές. 

 Στα άρθρα 204 παράγραφος 2 εδάφιο 1 

και 208 παράγραφος 2 οι λέξεις «το ένα 

έκτο των μελών της επιτροπής» ή «το ένα 

έκτο των μελών της», σε οποιονδήποτε 

γραμματικό τύπο βρίσκονται, 

αντικαθίστανται από τις λέξεις «μέλη ή 

πολιτική ομάδα/πολιτικές ομάδες που 

συμπληρώνουν στην επιτροπή 

τουλάχιστον το υψηλό ελάχιστο όριο» και 

πραγματοποιούνται οι απαραίτητες 

γραμματικές αλλαγές. 

 Στα άρθρα 208 παράγραφος 3 οι λέξεις 

«το ένα τέταρτο των μελών της 

επιτροπής» αντικαθίστανται από τις 

λέξεις «μέλη ή πολιτική ομάδα/πολιτικές 

ομάδες που συμπληρώνουν στην 

επιτροπή τουλάχιστον το υψηλό ελάχιστο 

όριο» και πραγματοποιούνται οι 

απαραίτητες γραμματικές αλλαγές. 

 Δ. Η οριζόντια ευθυγράμμιση των 

ελαχίστων ορίων γίνεται με την 

επιφύλαξη της έγκρισης, της απόρριψης ή 

της τροποποίησης των προαναφερθέντων 
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άρθρων και με την επιφύλαξη 

τροπολογιών που δεν αφορούν τα 

ελάχιστα όρια. 

 (Η εν λόγω τροπολογία αφορά το σύνολο 

του κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί 

αντίστοιχες προσαρμογές σε όλο το 

κείμενο). 

 

Τροπολογία  190 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 169 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 169 Άρθρο 169 

Κατάθεση και υποστήριξη των 

τροπολογιών 

Κατάθεση και υποστήριξη των 

τροπολογιών 

1. Η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή, 

μία πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον 

σαράντα βουλευτές μπορούν να 

καταθέσουν τροπολογίες για εξέταση στην 

Ολομέλεια. 

1. Η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή, 

μία πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον 

σαράντα βουλευτές μπορούν να 

καταθέσουν τροπολογίες για εξέταση στην 

Ολομέλεια. Δημοσιεύονται τα ονόματα 

όλων των συνυπογραφόντων. 

Οι τροπολογίες πρέπει να υποβάλλονται 

εγγράφως και να υπογράφονται από τους 

συντάκτες τους. 

Οι τροπολογίες πρέπει να υποβάλλονται 

εγγράφως και να υπογράφονται από τους 

συντάκτες τους. 

Οι τροπολογίες σε έγγραφα νομοθετικού 

χαρακτήρα, υπό την έννοια του άρθρου 

47 παράγραφος 1, μπορούν να 

συνοδεύονται από σύντομες αιτιολογήσεις. 

Οι αιτιολογήσεις γράφονται με ευθύνη του 

συντάκτη τους και δεν αποτελούν 

αντικείμενο ψηφοφορίας. 

Οι τροπολογίες σε προτάσεις για νομικά 

δεσμευτικές πράξεις μπορούν να 

συνοδεύονται από σύντομες αιτιολογήσεις. 

Οι αιτιολογήσεις γράφονται με ευθύνη του 

συντάκτη τους και δεν αποτελούν 

αντικείμενο ψηφοφορίας. 

2. Με την επιφύλαξη των 

περιορισμών που θεσπίζει το άρθρο 170, 

μία τροπολογία μπορεί να αποσκοπεί στην 

τροποποίηση οιουδήποτε μέρους ενός 

κειμένου ή στη διαγραφή, προσθήκη ή 

αντικατάσταση λέξεων ή αριθμών. 

2. Με την επιφύλαξη των 

περιορισμών που θεσπίζει το άρθρο 170, 

μία τροπολογία μπορεί να αποσκοπεί στην 

τροποποίηση οιουδήποτε μέρους ενός 

κειμένου ή στη διαγραφή, προσθήκη ή 

αντικατάσταση λέξεων ή αριθμών. 

Στο άρθρο αυτό, καθώς και στο άρθρο 170, 

ο όρος «κείμενο» σημαίνει το σύνολο μιας 

πρότασης ψηφίσματος/σχεδίου 

νομοθετικού ψηφίσματος, πρότασης 

απόφασης ή πρότασης νομοθετικής 

Στο άρθρο αυτό, καθώς και στο άρθρο 170, 

ο όρος «κείμενο» σημαίνει το σύνολο μιας 

πρότασης ψηφίσματος/σχεδίου 

νομοθετικού ψηφίσματος, πρότασης 

απόφασης ή πρότασης νομικά 
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πράξης. δεσμευτικής πράξης. 

3.  Ο Πρόεδρος καθορίζει προθεσμία 

για την κατάθεση τροπολογιών. 

3.  Ο Πρόεδρος καθορίζει προθεσμία 

για την κατάθεση τροπολογιών. 

4.  Κάθε τροπολογία μπορεί να 

υποστηριχθεί κατά τη συζήτηση από το 

συντάκτη της ή από κάθε άλλο βουλευτή 

που ο συντάκτης ορίζει ως αντικαταστάτη. 

4.  Κάθε τροπολογία μπορεί να 

υποστηριχθεί κατά τη συζήτηση από το 

συντάκτη της ή από κάθε άλλο βουλευτή 

που ο συντάκτης ορίζει ως αντικαταστάτη. 

5.  Εφόσον τροπολογία αποσυρθεί 

από το συντάκτη της, καθίσταται άκυρη, 

εκτός αν την αναδεχθεί αμέσως άλλος 

βουλευτής. 

5.  Εφόσον τροπολογία αποσυρθεί 

από το συντάκτη της, καθίσταται άκυρη, 

εκτός αν την αναδεχθεί αμέσως άλλος 

βουλευτής. 

6. Οι τροπολογίες μπορούν να τεθούν 

σε ψηφοφορία μόνον αν έχουν τυπωθεί 

και διανεμηθεί σε όλες τις επίσημες 

γλώσσες, εκτός εάν το Κοινοβούλιο 

αποφασίσει άλλως. Η απόφαση αυτή δεν 

είναι δυνατό να ληφθεί εάν σαράντα 

τουλάχιστον βουλευτές εκφράσουν την 

αντίθεσή τους. Το Κοινοβούλιο αποφεύγει 

τη λήψη αποφάσεων οι οποίες θα έθεταν 

βουλευτές που χρησιμοποιούν 

συγκεκριμένη γλώσσα σε μη αποδεκτή 

μειονεκτική θέση. 

Οι τροπολογίες μπορούν να τεθούν σε 

ψηφοφορία μόνον αν έχουν καταστεί 

διαθέσιμες σε όλες τις επίσημες γλώσσες, 

εκτός εάν το Κοινοβούλιο αποφασίσει 

άλλως. Η απόφαση αυτή δεν είναι δυνατό 

να ληφθεί εάν σαράντα τουλάχιστον 

βουλευτές εκφράσουν την αντίθεσή τους. 

Το Κοινοβούλιο αποφεύγει τη λήψη 

αποφάσεων οι οποίες θα έθεταν βουλευτές 

που χρησιμοποιούν συγκεκριμένη γλώσσα 

σε μη αποδεκτή μειονεκτική θέση. 

Όταν είναι παρόντες λιγότεροι από εκατό 

βουλευτές, το Κοινοβούλιο δεν δύναται να 

αποφασίσει άλλως, εφόσον αντιτίθεται 

τουλάχιστον το ένα δέκατο των παρόντων 

μελών. 

Όταν είναι παρόντες λιγότεροι από εκατό 

βουλευτές, το Κοινοβούλιο δεν δύναται να 

αποφασίσει άλλως, εφόσον αντιτίθεται 

τουλάχιστον το ένα δέκατο των παρόντων 

μελών. 

Μετά από πρόταση του Προέδρου, 

προφορική τροπολογία ή οποιαδήποτε 

άλλη προφορική τροποποίηση 

εξομοιώνεται με τροπολογία η οποία δεν 

έχει διανεμηθεί σε όλες τις επίσημες 

γλώσσες. Εάν ο Πρόεδρος την κρίνει 

παραδεκτή σύμφωνα με το άρθρο 170 

παράγραφος 3 και εάν δεν εκφρασθεί 

αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 169 

παράγραφος 6, τίθεται σε ψηφοφορία με 

βάση την καθορισμένη σειρά ψηφοφορίας. 

Μετά από πρόταση του Προέδρου, 

προφορική τροπολογία ή οποιαδήποτε 

άλλη προφορική τροποποίηση 

εξομοιώνεται με τροπολογία η οποία δεν 

έχει καταστεί διαθέσιμη σε όλες τις 

επίσημες γλώσσες. Εάν ο Πρόεδρος την 

κρίνει παραδεκτή σύμφωνα με το άρθρο 

170 παράγραφος 3 και εάν δεν εκφρασθεί 

αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 169 

παράγραφος 6, τίθεται σε ψηφοφορία με 

βάση την καθορισμένη σειρά ψηφοφορίας. 

Σε επιτροπή, ο αριθμός των ψήφων που 

απαιτούνται για την διατύπωση 

αντίρρησης σε παρόμοια τροπολογία ή 

τροποποίηση καθορίζεται, με βάση το 

άρθρο 209 κατ’ αναλογίαν των διατάξεων 

που εφαρμόζονται στην Ολομέλεια, με 

στρογγυλοποίηση, ανάλογα με την 

Σε επιτροπή, ο αριθμός των ψήφων που 

απαιτούνται για την διατύπωση 

αντίρρησης σε παρόμοια τροπολογία ή 

τροποποίηση καθορίζεται, με βάση το 

άρθρο 209 κατ’ αναλογίαν των διατάξεων 

που εφαρμόζονται στην Ολομέλεια, με 

στρογγυλοποίηση, ανάλογα με την 
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περίπτωση, στον αμέσως επόμενο ακέραιο 

αριθμό. 

περίπτωση, στον αμέσως επόμενο ακέραιο 

αριθμό. 

Αιτιολόγηση 

Η αλλαγή στην παράγραφο 1 ενσωματώνει στον Κανονισμό σύσταση που περιλαμβάνεται στην 

έκθεση Ferrara την οποία ενέκρινε το Kοινοβούλιο στις 28 Aπριλίου 2016. 

 

Τροπολογία  191 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 170 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 170 Άρθρο 170 

Παραδεκτό των τροπολογιών Παραδεκτό των τροπολογιών 

1. Καμία τροπολογία δεν γίνεται 

παραδεκτή εφόσον: 

1. Με την επιφύλαξη των επιπλέον 

προϋποθέσεων που προβλέπονται στο 

άρθρο 52 παράγραφος 2 όσον αφορά τις 

εκθέσεις ιδίας πρωτοβουλίας και στο 

άρθρο 69 παράγραφος 2 όσον αφορά τις 

τροπολογίες στη θέση του Συμβουλίου, 
καμία τροπολογία δεν γίνεται παραδεκτή 

εφόσον: 

α)  το περιεχόμενό της δεν έχει άμεση 

σχέση με το κείμενο στην τροποποίηση 

του οποίου αποσκοπεί, 

α)  το περιεχόμενό της δεν έχει άμεση 

σχέση με το κείμενο στην τροποποίηση 

του οποίου αποσκοπεί, 

β)  αποσκοπεί στη διαγραφή ή 

αντικατάσταση του συνόλου του κειμένου, 

β)  αποσκοπεί στη διαγραφή ή 

αντικατάσταση του συνόλου του κειμένου, 

γ)  αποσκοπεί στην τροποποίηση 

περισσοτέρων του ενός άρθρων ή 

περισσοτέρων της μίας παραγράφων του 

κειμένου στο οποίο αναφέρεται. Η διάταξη 

αυτή δεν αφορά τις συμβιβαστικές 

τροπολογίες, ούτε τις τροπολογίες οι 

οποίες επιφέρουν ταυτόσημες 

τροποποιήσεις σε ειδικές εκφράσεις σε 

ολόκληρο το κείμενο, 

γ)  αποσκοπεί στην τροποποίηση 

περισσοτέρων του ενός άρθρων ή 

περισσοτέρων της μίας παραγράφων του 

κειμένου στο οποίο αναφέρεται. Η διάταξη 

αυτή δεν αφορά τις συμβιβαστικές 

τροπολογίες, ούτε τις τροπολογίες οι 

οποίες επιφέρουν ταυτόσημες 

τροποποιήσεις σε ειδικές εκφράσεις σε 

ολόκληρο το κείμενο, 

 γ α) αποσκοπεί να τροποποιήσει 

πρόταση κωδικοποίησης νομοθετικών 

πράξεων της Ένωσης· το άρθρο 103 

παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο 

εφαρμόζεται, ωστόσο, κατ’ αναλογίαν· 

 γ β) αποσκοπεί να τροποποιήσει εκείνα 
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τα μέρη πρότασης για την αναδιατύπωση 

νομοθετικών πράξεων της Ένωσης που 

παραμένουν αμετάβλητα σε τέτοια 

πρόταση· το άρθρο 104 παράγραφος 2 

δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 104 

παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο 

εφαρμόζονται, ωστόσο, κατ’ αναλογίαν· 

δ) αποδειχθεί ότι σε μία τουλάχιστον 

από τις επίσημες γλώσσες η διατύπωση 
του κειμένου το οποίο τροποποιεί δεν 

χρειάζεται τροποποίηση· στην περίπτωση 

αυτή, ο Πρόεδρος αναζητεί από κοινού με 

τους ενδιαφερομένους την αρμόζουσα 

γλωσσική λύση. 

δ) αποσκοπεί μόνο να διασφαλίσει τη 

γλωσσική ορθότητα ή να συμβάλει στην 

ορολογική συνοχή του κειμένου στη 

γλώσσα, στην οποία κατατέθηκε η 

τροπολογία· στην περίπτωση αυτή, ο 

Πρόεδρος αναζητεί από κοινού με τους 

ενδιαφερομένους την αρμόζουσα 

γλωσσική λύση. 

2.  Κάθε τροπολογία καθίσταται 

άκυρη αν αντιβαίνει σε προηγούμενες 

αποφάσεις επί του αυτού κειμένου που 

έχουν ληφθεί κατά την αυτή ψηφοφορία. 

 

3. Το παραδεκτό των τροπολογιών 

κρίνει ο Πρόεδρος. 

3. Το παραδεκτό των τροπολογιών 

κρίνει ο Πρόεδρος. 

Η απόφαση του Προέδρου, που 

λαμβάνεται βάσει της παραγράφου 3, 

σχετικά με το παραδεκτό των 

τροπολογιών, δεν λαμβάνεται μόνο βάσει 

των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 

του παρόντος άρθρου, αλλά βάσει των 

διατάξεων του Κανονισμού γενικά. 

Η απόφαση του Προέδρου, που 

λαμβάνεται βάσει της παραγράφου 3, 

σχετικά με το παραδεκτό των 

τροπολογιών, δεν λαμβάνεται μόνο βάσει 

των διατάξεων της παραγράφου 1 του 

παρόντος άρθρου, αλλά βάσει των 

διατάξεων του Κανονισμού γενικά. 

4. Μια πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον 

σαράντα βουλευτές μπορούν να 

καταθέσουν εναλλακτική πρόταση 

ψηφίσματος σε μη νομοθετική πρόταση 

ψηφίσματος που περιέχεται σε έκθεση 

επιτροπής. 

4. Μια πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον 

σαράντα βουλευτές μπορούν να 

καταθέσουν εναλλακτική πρόταση 

ψηφίσματος σε μη νομοθετική πρόταση 

ψηφίσματος που περιέχεται σε έκθεση 

επιτροπής. 

Στην περίπτωση αυτή, η ομάδα ή οι 

ενδιαφερόμενοι βουλευτές δεν μπορούν να 

καταθέσουν τροπολογίες στην πρόταση 

ψηφίσματος της αρμόδιας επιτροπής. Η 

εναλλακτική πρόταση ψηφίσματος της 

πολιτικής ομάδας δεν μπορεί να είναι 

μεγαλύτερη από την πρόταση ψηφίσματος 

της επιτροπής. Τίθεται σε ψηφοφορία στο 

Κοινοβούλιο σε μοναδική ψηφοφορία, 

χωρίς τροπολογίες. 

Στην περίπτωση αυτή, η ομάδα ή οι 

ενδιαφερόμενοι βουλευτές δεν μπορούν να 

καταθέσουν τροπολογίες στην πρόταση 

ψηφίσματος της αρμόδιας επιτροπής. Η 

εναλλακτική πρόταση ψηφίσματος της 

πολιτικής ομάδας δεν μπορεί να είναι 

μεγαλύτερη από την πρόταση ψηφίσματος 

της επιτροπής. Τίθεται σε ψηφοφορία στο 

Κοινοβούλιο σε μοναδική ψηφοφορία, 

χωρίς τροπολογίες. 

Το άρθρο 123 παράγραφος 4 εφαρμόζεται Το άρθρο 123 παράγραφος 4 και 4α, που 

αφορά τις κοινές προτάσεις ψηφίσματος, 
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κατ’ αναλογίαν. εφαρμόζεται κατ’ αναλογίαν. 

 4α. Κατ’ εξαίρεση, εφόσον συμφωνεί ο 

Πρόεδρος, είναι δυνατόν να κατατεθούν 

τροπολογίες αφού εκπνεύσει η σχετική 

προθεσμία αν πρόκειται για 

συμβιβαστικές τροπολογίες ή αν 

ανακύψουν προβλήματα τεχνικής φύσης. 

Ο Πρόεδρος αποφασίζει όσον αφορά το 

παραδεκτό τέτοιων τροπολογιών. Ο 

Πρόεδρος εξασφαλίζει τη συναίνεση του 

Κοινοβουλίου προκειμένου να τις θέσει σε 

ψηφοφορία. 

 Μπορούν να εφαρμοστούν τα εξής γενικά 

κριτήρια περί του παραδεκτού των 

συμβιβαστικών τροπολογιών: 

 – κατά κανόνα, οι συμβιβαστικές 

τροπολογίες αναφέρονται σε τμήματα του 

κειμένου που αποτέλεσαν αντικείμενο 

τροπολογιών πριν από τη λήξη της 

προθεσμίας για την κατάθεση 

τροπολογιών· 

 – κατά κανόνα, οι συμβιβαστικές 

τροπολογίες κατατίθενται από πολιτικές 

ομάδες που αντιπροσωπεύουν 

πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο, από τους 

προέδρους ή τους εισηγητές των 

ενδιαφερομένων επιτροπών ή από τους 

συντάκτες άλλων τροπολογιών· 

 – κατά κανόνα, οι συμβιβαστικές 

τροπολογίες έχουν ως αποτέλεσμα να 

αποσύρονται άλλες τροπολογίες στο ίδιο 

σημείο του κειμένου. 

 Μόνον ο Πρόεδρος μπορεί να προτείνει 

να ληφθεί υπόψη συμβιβαστική 

τροπολογία. Για να τεθεί συμβιβαστική 

τροπολογία σε ψηφοφορία, ο Πρόεδρος 

πρέπει να έχει τη συναίνεση του 

Κοινοβουλίου· ερωτά δηλαδή αν 

υπάρχουν αντιρρήσεις να τεθεί σε 

ψηφοφορία συμβιβαστική τροπολογία. 

Εάν υπάρξει αντίρρηση, το Κοινοβούλιο 

αποφασίζει με την πλειοψηφία των 

ψηφισάντων. 
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Αιτιολόγηση 

The changes to the introductory part of paragraph 1 aim to include a reference to specific 

Rules dealing with the admissibility of amendments, for the sake of clarity. 

Changes to paragraph 1 (c a (new)) seeks to clarify that the same principle laid down in Rule 

103(3) which provides that, except for the cases mentioned therein, amendments to proposals 

for codification are not admissible at committee stage, applies at plenary stage as well. 

Changes to paragraph § 1 (c b (new)) seeks to clarify that the same principle laid down in 

Rule 104(2) and (3) which provides that, except for the cases mentioned therein, amendments 

to the provisions which remain unchanged in a proposal recasting Union legislation are not 

admissible at committee stage, applies at plenary stage as well. 

Changes to paragraph 1 d aims to clarify certain questions raised sometmes by the current 

provision. For instance, it does theoretically exclude a vote when one single language version 

of the Commission proposal already reflects, due to a translation error, the contents of the 

amendment tabled. The wording suggested is selectively based upon Rule 193(3). Indeed, 

together with Rule 193(2), Rule 193(3) covers a linked issue. 

Paragraph 2 is deleted here and moved under Rule 171 (4).This paragraph does not concern 

the "admissibility of amendments" (i.e. the title of this Rule). Furthermore, a similar principle 

is set out in the last sentence of Rule 171(4). 

Paragraph 4a(new) is moved here from Rule 174 § 4 and slightly redrafted (in line with the 

existing interpretation). 

 

Τροπολογία 192 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 171 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 171 Άρθρο 171 

Διαδικασία ψηφοφορίας Διαδικασία ψηφοφορίας 

1. Το Κοινοβούλιο εφαρμόζει, σε 

ψηφοφορίες επί εκθέσεων, την εξής 

διαδικασία: 

1. Εκτός αν υπάρχει ειδική 

διαφορετική πρόβλεψη στον παρόντα 

Κανονισμό, εφαρμόζεται η ακόλουθη 

διαδικασία ψηφοφορίας σε κείμενα που 

υποβάλλονται στο Κοινοβούλιο: 

α) αρχικά, ψηφοφορία επί των 

ενδεχομένων τροπολογιών του κειμένου 

στο οποίο αναφέρεται η έκθεση της 

αρμόδιας επιτροπής, 

α) αρχικά, κατά περίπτωση, 

ψηφοφορία επί τυχόν τροπολογιών σε 

πρόταση για νομικά δεσμευτική πράξη, 

β) κατόπιν, ψηφοφορία επί του συνόλου 

του τυχόν τροποποιηθέντος κειμένου, 

β) κατόπιν, κατά περίπτωση, 

ψηφοφορία επί του συνόλου της τυχόν 
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τροποποιηθείσας πρότασης, 

γ) εν συνεχεία, ψηφοφορία επί των 

τροπολογιών στην πρόταση ψηφίσματος ή 

στο σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος. 

γ) εν συνεχεία, ψηφοφορία επί τυχόν 

τροπολογιών στην πρόταση ψηφίσματος ή 

στο σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος. 

δ) τέλος, ψηφοφορία επί του συνόλου της 

πρότασης ψηφίσματος ή του σχεδίου 

νομοθετικού ψηφίσματος (τελική 

ψηφοφορία). 

δ) τέλος, ψηφοφορία επί του συνόλου 

της πρότασης ψηφίσματος (τελική 

ψηφοφορία). 

Το Κοινοβούλιο δεν ψηφίζει επί της 

αιτιολογικής έκθεσης που περιέχεται στην 

έκθεση. 

Το Κοινοβούλιο δεν ψηφίζει επί 

οιασδήποτε αιτιολογικής έκθεσης που 

περιέχεται σε έκθεση. 

2. Η διαδικασία που εφαρμόζεται 

στη δεύτερη ανάγνωση είναι η εξής: 

 

α) εάν δεν υποβληθεί πρόταση απόρριψης 

ή τροποποίησης της θέσης του 

Συμβουλίου, η θέση λογίζεται εγκριθείσα, 

σύμφωνα με το άρθρο 76, 

 

β) η ψηφοφορία επί της πρότασης 

απόρριψης της θέσης του Συμβουλίου 

διεξάγεται πριν από την ψηφοφορία επί 

των τυχόν τροπολογιών (βλ. άρθρο 68 

παράγραφος 1), 

 

γ) εάν κατατεθούν πολλές τροπολογίες 

στην θέση του Συμβουλίου, πρέπει να 

τεθούν σε ψηφοφορία σύμφωνα με τη 

σειρά που προβλέπεται στο άρθρο 174, 

 

δ) εάν το Κοινοβούλιο προέβη σε 

ψηφοφορία για τροποποίηση της θέσης 

του Συμβουλίου, περαιτέρω ψηφοφορία 

επί του συνόλου του κειμένου μπορεί να 

διενεργηθεί μόνο σύμφωνα με το άρθρο 

68 παράγραφος 2. 

 

3.  Στην τρίτη ανάγνωση 

εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 72. 

 

4. Σε ψηφοφορίες επί νομοθετικών 

κειμένων και επί μη νομοθετικών 

ψηφισμάτων, πραγματοποιούνται πρώτα οι 

ψηφοφορίες που αφορούν το διατακτικό 

και ακολουθούν οι ψηφοφορίες που 

αφορούν αιτιολογικές αναφορές και 

σκέψεις. Οι τροπολογίες καταπίπτουν αν 

είναι αντίθετες με προηγούμενη 

ψηφοφορία. 

4. Σε ψηφοφορίες επί προτάσεων για 

νομικά δεσμευτικές πράξεις και επί μη 

νομοθετικών ψηφισμάτων, 

πραγματοποιούνται πρώτα οι ψηφοφορίες 

που αφορούν το διατακτικό και 

ακολουθούν οι ψηφοφορίες που αφορούν 

αιτιολογικές αναφορές και σκέψεις. 

 4α. Κάθε τροπολογία καταπίπτει αν 
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αντιβαίνει σε προηγούμενες αποφάσεις 

επί του αυτού κειμένου που έχουν ληφθεί 

κατά την αυτή ψηφοφορία. 

5.  Κατά την ψηφοφορία επιτρέπεται 

να μιλήσει μόνον ο εισηγητής, 

προκειμένου να εκθέσει με συντομία την 

άποψη της επιτροπής του για τις 

τροπολογίες που τίθενται σε ψηφοφορία. 

5. Κατά την ψηφοφορία επιτρέπεται 

να μιλήσει μόνον ο εισηγητής, ή, αντί 

αυτού, ο πρόεδρος της επιτροπής. Έχει 

τη δυνατότητα να εκθέσει με συντομία 

την άποψη της επιτροπής του για τις 

τροπολογίες που τίθενται σε ψηφοφορία. 

Αιτιολόγηση 

The changes to the introductory part of paragraph 1 aims to clarify the the scope of this 

paragraph, as the the word "report"does not described entirely; it actually covers non-

legislative files and 1st reading codecision files and consultations. Points (a) and (b) apply to 

legislative files only; points (c) and (d) also apply to motions of resolutions not included in a 

"report" (the so-called "B8" documents). More generally, for legislative reports, Rule 171 (1), 

(2) & (3) essentially repeats Rule 59(2), Rules 68, 69 and 76, as well Rule 72. Compare with 

Rule 99 which sets out the voting procedure for consents but is not in any way referred to in 

Rule 171. 

The second sentence of paragraph 4 is deleted as it sets out a principle similar to the one in 

Rule 170(2). For clarity reasons, Rule 170 (2) could be moved hereafter. 

 

Τροπολογία  193 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 172 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 172 διαγράφεται 

Ισοψηφία  

1.  Εάν υπάρχει ισοψηφία στο 

πλαίσιο του άρθρου 171 παράγραφος 1 

στοιχείο β) ή στοιχείο δ), το κείμενο στο 

σύνολό του αναπέμπεται στην επιτροπή. 

Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται επίσης 

όσον αφορά τις ψηφοφορίες σύμφωνα με 

τα άρθρα 3 και 9 και τις τελικές 

ψηφοφορίες σύμφωνα με τα άρθρα 199 

και 212· εξυπακούεται ότι, όσον αφορά τα 

δύο αυτά τελευταία άρθρα, η αναπομπή 

γίνεται στη Διάσκεψη των Προέδρων. 

 

2.  Εάν υπάρξει ισοψηφία όσον 

αφορά την ημερήσια διάταξη στο σύνολό 
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της (άρθρο 152) ή τα Πρακτικά στο 

σύνολό τους (άρθρο 192) ή κείμενο που 

έχει τεθεί σε ψηφοφορία κατά τμήματα 

σύμφωνα με τ ο άρθρο 176, το κείμενο 

που τίθεται σε ψηφοφορία θεωρείται ότι 

εγκρίνεται. 

3. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις 

ισοψηφίας, με την επιφύλαξη της 

εφαρμογής των άρθρων που απαιτούν 

ειδική πλειοψηφία, το κείμενο ή η 

πρόταση που τίθεται σε ψηφοφορία 

θεωρείται ότι απορρίπτεται. 

 

Στο άρθρο 172 παράγραφος 3 πρέπει να 

δοθεί η ερμηνεία ότι σε περίπτωση 

ισοψηφίας κατά την ψηφοφορία σχεδίου 

σύστασης του άρθρου 141 παράγραφος 4 

για μη παρέμβαση σε διαδικασία ενώπιον 

του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, η ισοψηφία αυτή δεν 

συνεπάγεται έγκριση σύστασης για 

παρέμβαση του Κοινοβουλίου στην εν 

λόγω διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή, 

θεωρείται ότι η αρμόδια επιτροπή δεν 

έχει αποφανθεί. 

 

Αιτιολόγηση 

Το άρθρο διαγράφεται εδώ και προστίθεται αμέσως μετά το άρθρο 179 (Τελική ψηφοφορία) 

 

Τροπολογία  194 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 173 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 173 διαγράφεται 

Βάσεις της ψηφοφορίας  

1.  Βάση της ψηφοφορίας επί των 

εκθέσεων αποτελεί μία σύσταση της 

αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής. Η 

επιτροπή αυτή μπορεί να αναθέσει το 

έργο αυτό στον πρόεδρο και τον εισηγητή 

της. 

 

2. Η επιτροπή μπορεί να συστήσει να 

ψηφισθούν όλες ή ορισμένες τροπολογίες 
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μαζί, να εγκριθούν ή να απορριφθούν ή να 

θεωρηθούν άκυρες. 

Μπορεί να προτείνει επίσης 

συμβιβαστικές τροπολογίες. 

 

3.  Εφόσον συστήσει να ψηφισθούν 

οι τροπολογίες όλες μαζί, τότε διεξάγεται 

κατ’ αρχάς η ψηφοφορία εφ’ όλων αυτών 

των τροπολογιών μαζί. 

 

4.  Εφόσον προτείνει συμβιβαστική 

τροπολογία, διενεργείται επ’ αυτής 

ψηφοφορία κατά προτεραιότητα. 

 

5.  Επί τροπολογίας για την οποία 

έχει ζητηθεί ονομαστική ψηφοφορία 

διενεργείται χωριστή ψηφοφορία. 

 

6.  Σε ψηφοφορία πολλών 

τροπολογιών μαζί ή επί συμβιβαστικής 

τροπολογίας δεν επιτρέπεται ψηφοφορία 

κατά τμήματα. 

 

Αιτιολόγηση 

Η αρχή της κατά προτεραιότητα ψηφοφορίας επί (όλων) των συμβιβαστικών τροπολογιών που 

τίθενται σε ψηφοφορία περιλαμβάνεται στο άρθρο 174 παράγραφος 4α (νέα)· η παράγραφος 5 

μεταφέρεται στο άρθρο 174 παράγραφος 8α (νέα) και η παράγραφος 6, ελαφρά τροποποιημένη, 

μεταφέρεται στο άρθρο 174 παράγραφος 4β (νέα). 

 

Τροπολογία  195 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 174 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 174 Άρθρο 174 

Σειρά ψηφοφορίας για τις τροπολογίες Σειρά ψηφοφορίας για τις τροπολογίες 

1.  Οι τροπολογίες έχουν 

προτεραιότητα έναντι του κειμένου στο 

οποίο αναφέρονται και τίθενται σε 

ψηφοφορία πριν από αυτό. 

1.  Οι τροπολογίες έχουν 

προτεραιότητα έναντι του κειμένου στο 

οποίο αναφέρονται και τίθενται σε 

ψηφοφορία πριν από αυτό. 

2.  Αν δύο ή περισσότερες 

τροπολογίες οι οποίες αλληλοαναιρούνται 

αναφέρονται στο ίδιο τμήμα του κειμένου, 

εκείνη που αποκλίνει περισσότερο από το 

αρχικό κείμενο έχει την προτεραιότητα και 

τίθεται πρώτη σε ψηφοφορία. Η έγκρισή 

2.  Αν δύο ή περισσότερες 

τροπολογίες οι οποίες αλληλοαναιρούνται 

αναφέρονται στο ίδιο τμήμα του κειμένου, 

εκείνη που αποκλίνει περισσότερο από το 

αρχικό κείμενο έχει την προτεραιότητα και 

τίθεται πρώτη σε ψηφοφορία. Η έγκρισή 
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της συνεπάγεται την ακύρωση των άλλων 

τροπολογιών. Αν όμως απορριφθεί αυτή, 

τίθεται σε ψηφοφορία η τροπολογία η 

οποία ακολουθεί κατά σειρά 

προτεραιότητας και ούτω καθεξής για κάθε 

μία από τις επόμενες τροπολογίες. Σε 

περίπτωση αμφιβολίας για την 

προτεραιότητα, αποφασίζει ο Πρόεδρος. 

Εάν απορριφθούν όλες οι τροπολογίες, το 

αρχικό κείμενο θεωρείται εγκριθέν, εκτός 

αν έχει ζητηθεί χωριστή ψηφοφορία εντός 

της καθορισμένης προθεσμίας. 

της συνεπάγεται την ακύρωση των άλλων 

τροπολογιών. Αν όμως απορριφθεί αυτή, 

τίθεται σε ψηφοφορία η τροπολογία η 

οποία ακολουθεί κατά σειρά 

προτεραιότητας και ούτω καθεξής για κάθε 

μία από τις επόμενες τροπολογίες. Σε 

περίπτωση αμφιβολίας για την 

προτεραιότητα, αποφασίζει ο Πρόεδρος. 

Εάν απορριφθούν όλες οι τροπολογίες, το 

αρχικό κείμενο θεωρείται εγκριθέν, εκτός 

αν έχει ζητηθεί χωριστή ψηφοφορία εντός 

της καθορισμένης προθεσμίας. 

3. Ο Πρόεδρος μπορεί να θέσει σε 

ψηφοφορία πρώτα το αρχικό κείμενο ή να 

θέσει σε ψηφοφορία την τροπολογία που 

αποκλίνει λιγότερο από αυτό πριν από την 

τροπολογία που αποκλίνει περισσότερο 

από το αρχικό κείμενο. 

3. Εντούτοις, ο Πρόεδρος μπορεί, 

εφόσον εκτιμά ότι τούτο θα διευκολύνει 

την ψηφοφορία, να θέσει σε ψηφοφορία 

πρώτα το αρχικό κείμενο ή να θέσει σε 

ψηφοφορία την τροπολογία που αποκλίνει 

λιγότερο από αυτό πριν από την 

τροπολογία που αποκλίνει περισσότερο 

από το αρχικό κείμενο. 

Αν κάποιο από τα κείμενα συγκεντρώσει 

την πλειοψηφία, όλες οι άλλες τροπολογίες 

που αναφέρονται στο ίδιο κείμενο 

καθίστανται άκυρες. 

Αν κάποιο από τα κείμενα συγκεντρώσει 

την πλειοψηφία, όλες οι άλλες τροπολογίες 

που αναφέρονται στο ίδιο τμήμα του 

κειμένου καθίστανται άκυρες. 

4. Κατ’ εξαίρεση, μετά από πρόταση 

του Προέδρου, τροπολογίες που 

κατατίθενται μετά τη λήξη της 

συζήτησης είναι δυνατό να τεθούν σε 

ψηφοφορία αν πρόκειται για 

συμβιβαστικές τροπολογίες ή αν 

ανακύψουν προβλήματα τεχνικής φύσης. 

Ο Πρόεδρος θα πρέπει να έχει τη 

συναίνεση του Κοινοβουλίου προκειμένου 

να τις θέσει σε ψηφοφορία. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 170 παράγραφος 3, 

ο Πρόεδρος κρίνει το παραδεκτό των 

τροπολογιών. Για συμβιβαστική 

τροπολογία που κατατίθεται μετά το 

πέρας της συζήτησης, σύμφωνα με την 

παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, ο 

Πρόεδρος κρίνει το παραδεκτό κατά 

περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη τον 

συμβιβαστικό χαρακτήρα της 

τροπολογίας. 

 

Μόνο ο Πρόεδρος μπορεί να προτείνει να 

ληφθεί υπόψη συμβιβαστική τροπολογία. 

Για να θέσει την τροπολογία σε 
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ψηφοφορία, ο Πρόεδρος πρέπει να έχει τη 

συναίνεση του Κοινοβουλίου· ερωτά 

δηλαδή αν υπάρχουν αντιρρήσεις να τεθεί 

σε ψηφοφορία συμβιβαστική τροπολογία. 

Στην περίπτωση αυτή, το Κοινοβούλιο 

αποφασίζει με την πλειοψηφία των 

ψηφισάντων. 

 4α.  Οποτεδήποτε τίθενται σε 

ψηφοφορία συμβιβαστικές τροπολογίες, 

αυτές τίθενται σε ψηφοφορία κατά 

προτεραιότητα. 

 4β.  Ψηφοφορία κατά τμήματα δεν 

επιτρέπεται σε περίπτωση ψηφοφορίας 

επί συμβιβαστικής τροπολογίας. 

5.  Εάν η αρμόδια επιτροπή έχει 

καταθέσει σειρά τροπολογιών σε κείμενο 

που αποτελεί αντικείμενο της έκθεσης, ο 

Πρόεδρος τις θέτει όλες μαζί σε 

ψηφοφορία, εκτός εάν έχει ζητηθεί 

χωριστή ψηφοφορία από μία πολιτική 

ομάδα ή από σαράντα τουλάχιστον 

βουλευτές ή εάν έχουν κατατεθεί άλλες 

τροπολογίες. 

5. Εάν η αρμόδια επιτροπή έχει 

καταθέσει σειρά τροπολογιών σε κείμενο 

που αποτελεί αντικείμενο της έκθεσης, ο 

Πρόεδρος τις θέτει όλες μαζί σε 

ψηφοφορία, εκτός εάν έχει ζητηθεί σε 

συγκεκριμένα σημεία χωριστή ψηφοφορία 

ή ψηφοφορία κατά τμήματα από μία 

πολιτική ομάδα ή από σαράντα 

τουλάχιστον βουλευτές ή εάν έχουν 

κατατεθεί άλλες αντίθετες τροπολογίες. 

6. Ο Πρόεδρος μπορεί να θέσει σε 

ψηφοφορία άλλες τροπολογίες μαζί όταν 

αυτές αλληλοσυμπληρώνονται. Στην 

περίπτωση αυτή ακολουθεί τη διαδικασία 

της παραγράφου 5. Οι συντάκτες τέτοιων 

τροπολογιών μπορούν να προτείνουν να 

ψηφιστούν όλες μαζί οι τροπολογίες που 

αλληλοσυμπληρώνονται. 

6. Ο Πρόεδρος μπορεί να θέσει σε 

ψηφοφορία άλλες τροπολογίες μαζί όταν 

αυτές αλληλοσυμπληρώνονται, εκτός εάν 

έχει ζητηθεί χωριστή ψηφοφορία ή 

ψηφοφορία κατά τμήματα από μία 

πολιτική ομάδα ή από σαράντα 

τουλάχιστον βουλευτές. Οι συντάκτες 

τέτοιων τροπολογιών μπορούν επίσης να 

προτείνουν να ψηφιστούν όλες μαζί οι 

τροπολογίες που αλληλοσυμπληρώνονται. 

7. Ο Πρόεδρος μπορεί να αποφασίσει, 

μετά την έγκριση ή απόρριψη 

συγκεκριμένης τροπολογίας, να θέσει μαζί 

σε ψηφοφορία άλλες τροπολογίες, με 

παρόμοιο περιεχόμενο ή παρόμοιους 

στόχους. Πριν εφαρμόσει τη διαδικασία 

αυτή, ο Πρόεδρος μπορεί να ζητήσει τη 

συναίνεση του Κοινοβουλίου. 

7. Ο Πρόεδρος μπορεί να αποφασίσει, 

μετά την έγκριση ή απόρριψη 

συγκεκριμένης τροπολογίας, να θέσει μαζί 

σε ψηφοφορία άλλες τροπολογίες, με 

παρόμοιο περιεχόμενο ή παρόμοιους 

στόχους. Πριν εφαρμόσει τη διαδικασία 

αυτή, ο Πρόεδρος μπορεί να ζητήσει τη 

συναίνεση του Κοινοβουλίου. 

Η δέσμη τροπολογιών μπορεί να αφορά 

διαφορετικά μέρη του αρχικού κειμένου. 

Η δέσμη τροπολογιών μπορεί να αφορά 

διαφορετικά μέρη του αρχικού κειμένου. 

8.  Εφόσον κατατίθενται δύο ή 

περισσότερες ταυτόσημες τροπολογίες από 

8.  Εφόσον κατατίθενται δύο ή 

περισσότερες ταυτόσημες τροπολογίες από 
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διαφορετικούς συντάκτες, τίθενται σε 

ψηφοφορία ως ενιαία τροπολογία. 

διαφορετικούς συντάκτες, τίθενται σε 

ψηφοφορία ως ενιαία τροπολογία. 

 8a. Επί τροπολογίας για την οποία 

έχει ζητηθεί ονομαστική ψηφοφορία 

διενεργείται χωριστή ψηφοφορία. 

Αιτιολόγηση 

Η παράγραφος 4 διαγράφεται εδώ, και μεταφέρεται στο άρθρο 170 παράγραφος 4α (νέα). 

Τούτο ισχύει για τροπολογίες που όντως «κατατίθενται μετά τη λήξη της συζήτησης» και όχι για 

τροπολογίες που κατατίθενται μεταξύ της εκπνοής της προθεσμίας κατάθεσης τροπολογιών και 

της λήξης της συζήτησης.  

ΟΙ παράγραφοι 4α (νέα) και 4β (νέα), ελαφρά τροποποιημένη, μεταφέρονται εδώ από το άρθρο 

173 παράγραφος 4, και το άρθρο 173 παράγραφος 6 αντίστοιχα. 

Η παράγραφος 8α (νέα) είναι το ισχύον άρθρο 173 παράγραφος 5. 

 

Τροπολογία  196 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 175 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 175 Άρθρο 175 

Εξέταση από την επιτροπή των 

τροπολογιών που θα υποβληθούν στην 

Ολομέλεια 

Επεξεργασία από την επιτροπή των 

τροπολογιών που θα υποβληθούν στην 

Ολομέλεια 

Εφόσον σε μία έκθεση έχουν κατατεθεί, 

αθροιστικώς, περισσότερες από 50 

τροπολογίες και αιτήσεις για χωριστή 

ψηφοφορία ή ψηφοφορία κατά τμήματα 

για εξέταση στην Ολομέλεια, ο Πρόεδρος 

μπορεί, μετά από διαβούλευση με τον 

πρόεδρό της, να ζητήσει από την αρμόδια 

επιτροπή να συνεδριάσει για να εξετάσει 

τις εν λόγω τροπολογίες ή αιτήσεις. Κάθε 

τροπολογία ή αίτηση για χωριστή 

ψηφοφορία ή ψηφοφορία κατά τμήματα 

που δεν υπερψηφίζεται σε αυτό το στάδιο 

από το ένα δέκατο των μελών της 

επιτροπής δεν τίθεται σε ψηφοφορία στην 

Ολομέλεια. 

Εφόσον σε κείμενο που έχει υποβληθεί 

από επιτροπή έχουν κατατεθεί, 

αθροιστικώς, περισσότερες από 50 

τροπολογίες ή αιτήσεις για χωριστή 

ψηφοφορία ή ψηφοφορία κατά τμήματα 

για εξέταση στην Ολομέλεια, ο Πρόεδρος 

μπορεί, μετά από διαβούλευση με τον 

πρόεδρό της, να ζητήσει από την εν λόγω 

επιτροπή να συνεδριάσει για να ψηφίσει 

επί κάθε μίας από τις εν λόγω τροπολογίες 

ή αιτήσεις. Κάθε τροπολογία ή αίτηση για 

χωριστή ψηφοφορία ή ψηφοφορία κατά 

τμήματα που δεν υπερψηφίζεται σε αυτό 

το στάδιο από το ένα τρίτο των μελών της 

επιτροπής δεν τίθεται σε ψηφοφορία στην 

Ολομέλεια. 

ΑιτιολόγησηΕπειδή το πεδίο εφαρμογής αυτού του άρθρου προσδιορίστηκε από τον όρο 
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«έκθεση», το άρθρο δεν έχει επί του παρόντος εφαρμογή σε άλλα κείμενα («B») που 

κατατίθενται από επιτροπές, όπως είναι τα ψηφίσματα ή οι συστάσεις. Με την αλλαγή 

προτείνεται, μεταξύ άλλων, να απαγορευθεί η από κοινού ψήφιση τροπολογιών ή αιτήσεων σε 

επίπεδο επιτροπής, και να αυξηθεί το κατώτατο όριο από το ένα δέκατο των μελών της 

επιτροπής στο ένα τρίτο. 

 

Τροπολογία  197 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 176 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 176 Άρθρο 176 

Ψηφοφορία κατά τμήματα Ψηφοφορία κατά τμήματα 

1.  Όταν το κείμενο που τίθεται σε 

ψηφοφορία περιέχει δύο ή περισσότερες 

διατάξεις ή αναφέρεται σε δύο ή 

περισσότερα ζητήματα ή προσφέρεται σε 

χωρισμό σε δύο ή περισσότερα μέρη με 

ανεξάρτητη λογική ή/και κανονιστική ισχύ, 

μπορεί να υποβληθεί αίτηση ψηφοφορίας 

κατά τμήματα από μία πολιτική ομάδα ή 

σαράντα τουλάχιστον βουλευτές. 

1.  Όταν το κείμενο που τίθεται σε 

ψηφοφορία περιέχει δύο ή περισσότερες 

διατάξεις ή αναφέρεται σε δύο ή 

περισσότερα ζητήματα ή προσφέρεται σε 

χωρισμό σε δύο ή περισσότερα μέρη με 

ανεξάρτητη λογική ή/και κανονιστική ισχύ, 

μπορεί να υποβληθεί αίτηση ψηφοφορίας 

κατά τμήματα από μία πολιτική ομάδα ή 

σαράντα τουλάχιστον βουλευτές. 

2. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται το 

απόγευμα πριν από την ψηφοφορία, εκτός 

εάν ο Πρόεδρος καθορίσει άλλη 

προθεσμία. Ο Πρόεδρος αποφασίζει όσον 

αφορά την αίτηση. 

2. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται το 

απόγευμα πριν από την ψηφοφορία το 

αργότερο, εκτός εάν ο Πρόεδρος 

καθορίσει άλλη προθεσμία. Ο Πρόεδρος 

αποφασίζει όσον αφορά την αίτηση. 

 

Τροπολογία  198 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 178 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 178 Άρθρο 178 

Ψηφοφορία Ψηφοφορία 

1.  Το Κοινοβούλιο ψηφίζει γενικά με 

ανάταση του χεριού. 

1.  Το Κοινοβούλιο ψηφίζει γενικά με 

ανάταση του χεριού. 

 Ωστόσο, ο Πρόεδρος μπορεί ανά πάσα 

στιγμή να αποφασίσει τη χρησιμοποίηση 

του ηλεκτρονικού συστήματος για τις 
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ψηφοφορίες. 

 1α. Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη 

και τη λήξη κάθε ψηφοφορίας. 

 Εφόσον ο Πρόεδρος κηρύξει την έναρξη 

ψηφοφορίας, μόνον ο ίδιος μπορεί να 

παρέμβει πριν κηρύξει τη λήξη της. 

 1β. Για την έγκριση ή την απόρριψη 

κειμένου υπολογίζονται μόνο οι ψήφοι 

«υπέρ» και «κατά», εκτός από τις 

περιπτώσεις στις οποίες προβλέπεται 

ειδική πλειοψηφία από τις Συνθήκες. 

2. Εάν ο Πρόεδρος κρίνει ότι το 

αποτέλεσμα δεν είναι προφανές, η 

ψηφοφορία επαναλαμβάνεται 

ηλεκτρονικώς ή, εάν το σύστημα 

ηλεκτρονικής ψηφοφορίας βρίσκεται εκτός 

λειτουργίας, δι’ εγέρσεως των βουλευτών. 

2. Εάν ο Πρόεδρος κρίνει ότι το 

αποτέλεσμα ψηφοφορίας που διεξάχθηκε 

με ανάταση του χεριού δεν είναι 

προφανές, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται 

ηλεκτρονικώς ή, εάν το σύστημα 

ηλεκτρονικής ψηφοφορίας βρίσκεται εκτός 

λειτουργίας, δι’ εγέρσεως των βουλευτών. 

 5α. Ο Πρόεδρος διαπιστώνει το 

αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και το 

ανακοινώνει. 

3. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας 

αυτής καταγράφεται. 

3. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας 

αυτής καταγράφεται. 

Αιτιολόγηση 

Το πρώτο εδάφιο (νέο) μεταφέρεται εδώ από το άρθρο 181 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο.Η 

παράγραφος 1α (νέα) μεταφέρεται από το άρθρο 184 παράγραφοι 1 και 2, και η παράγραφος 1β 

(νέα) μεταφέρεται από το άρθρο 180 παράγραφος 2 δεύτερη πρόταση του δευτέρου εδαφίου. 

Η παράγραφος 2 α (νέα) μεταφέρθηκε εδώ από το άρθρο 180 παράγραφος 2 τελευταία πρόταση 

του δευτέρου εδαφίου. 

 

Τροπολογία  199 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 179 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 179 Άρθρο 179 

Τελική ψηφοφορία Τελική ψηφοφορία 

Όταν το Κοινοβούλιο αποφασίζει επί 

εκθέσεως, ψηφίζει, είτε πρόκειται για μία 

και μοναδική είτε για τελική ψηφοφορία, 

Όταν το Κοινοβούλιο αποφασίζει επί 

εκθέσεως, ψηφίζει, είτε πρόκειται για μία 

και μοναδική είτε για τελική ψηφοφορία, 
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με ονομαστική κλήση σύμφωνα με το 

άρθρο 180 παράγραφος 2 του Κανονισμού. 

Η ψηφοφορία επί των τροπολογιών 

διεξάγεται με ονομαστική κλήση μόνο αν 

ζητηθεί τούτο σύμφωνα με το άρθρο 180. 

με ονομαστική κλήση σύμφωνα με το 

άρθρο 180 παράγραφος 2 του Κανονισμού. 

Οι διατάξεις του άρθρου 179 σχετικά με 

την ψηφοφορία με ονομαστική κλήση, δεν 

εφαρμόζονται στις εκθέσεις που 

προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 

και στο άρθρο 9 παράγραφοι 3, 6 και 8, 

στο πλαίσιο των διαδικασιών σχετικά με 

την ασυλία βουλευτή. 

Οι διατάξεις του άρθρου 179 σχετικά με 

την ψηφοφορία με ονομαστική κλήση, δεν 

εφαρμόζονται στις εκθέσεις που 

προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 

και στο άρθρο 9 παράγραφοι 3, 6 και 8, 

στο πλαίσιο των διαδικασιών σχετικά με 

την ασυλία βουλευτή. 

 

Αιτιολόγηση 

Η δεύτερη πρόταση της παραγράφου 1 είναι περιττή και δεν αφορά τελική ψηφοφορία. 

 

Τροπολογία  200 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 179 α (νέο) 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 Άρθρο 179α 

 Ισοψηφία 

 1. Εάν υπάρχει ισοψηφία στο 

πλαίσιο του άρθρου 171 παράγραφος 1 

στοιχείο β) ή στοιχείο δ), το κείμενο στο 

σύνολό του αναπέμπεται στην επιτροπή. 

Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται επίσης 

όσον αφορά τις ψηφοφορίες σύμφωνα με 

τα άρθρα 3 και 9. 

 2. Εάν υπάρχει ισοψηφία όσον 

αφορά κείμενο που έχει τεθεί σε 

ψηφοφορία κατά τμήματα σύμφωνα με 

το άρθρο 176, το κείμενο θεωρείται ότι 

εγκρίνεται. 

 3. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις 

ισοψηφίας, με την επιφύλαξη της 

εφαρμογής των άρθρων που απαιτούν 

ειδική πλειοψηφία, το κείμενο ή η 

πρόταση που τίθεται σε ψηφοφορία 

θεωρείται ότι απορρίπτεται. 
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 Στο άρθρο 179α παράγραφος 3 πρέπει να 

δοθεί η ερμηνεία ότι σε περίπτωση 

ισοψηφίας κατά την ψηφοφορία επί 

σχεδίου σύστασης του άρθρου 141 

παράγραφος 4 για μη παρέμβαση σε 

διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ισοψηφία αυτή 

δεν συνεπάγεται έγκριση σύστασης για 

παρέμβαση του Κοινοβουλίου στην εν 

λόγω διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή, 

θεωρείται ότι η αρμόδια επιτροπή δεν 

έχει αποφανθεί. 

 Ο Πρόεδρος μπορεί να ψηφίσει, αλλά η 

ψήφος του δεν υπερισχύει. 

 (Τα δύο τελευταία εδάφια που προστίθενται 

έχουν ερμηνευτικό χαρακτήρα) 

Αιτιολόγηση 

Διαγράφονται οι παραπομπές στα άρθρα 199 και 212 εφόσον εγκριθούν οι προτάσεις 

τροποποίησης αυτών των άρθρων. Δεν πραγματοποιείται ψηφοφορία επί της ημερήσιας 

διάταξης ή επί των πρακτικών στο σύνολό τους αλλά μόνο επί των προτάσεων τροποποιήσεων. 

Εάν δεν εγκριθούν αιτήσεις τροποποιήσεων, τότε οι προτάσεις εγκρίνονται σιωπηρά. 

 

Τροπολογία  201 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 180 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 180 Άρθρο 180 

Ψηφοφορία με ονομαστική κλήση Ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 

1. Εκτός από τις περιπτώσεις που 

προβλέπονται με τα άρθρα 118 

παράγραφος 5, 119 παράγραφος 5 και 

179, η ψηφοφορία γίνεται με ονομαστική 

κλήση αν το απόγευμα πριν από την 

έναρξή της το ζητήσουν εγγράφως μία 

πολιτική ομάδα ή σαράντα τουλάχιστον 

βουλευτές, εκτός αν ο Πρόεδρος ορίσει 

διαφορετική προθεσμία. 

1. Εκτός από τις περιπτώσεις που 

προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό, η 

ψηφοφορία γίνεται με ονομαστική κλήση 

αν το απόγευμα πριν από την έναρξή της 

το αργότερο το ζητήσουν εγγράφως μία 

πολιτική ομάδα ή σαράντα τουλάχιστον 

βουλευτές, εκτός αν ο Πρόεδρος ορίσει 

διαφορετική προθεσμία. 

Οι διατάξεις του άρθρου 180 παράγραφος 

1 σχετικά με την ψηφοφορία με 

ονομαστική κλήση, δεν εφαρμόζονται στις 

εκθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 8 

Οι διατάξεις του άρθρου 180 σχετικά με 

την ψηφοφορία με ονομαστική κλήση, δεν 

εφαρμόζονται στις εκθέσεις που 

προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 
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παράγραφος 2 και στο άρθρο 9 

παράγραφοι 3, 6 και 8, στο πλαίσιο των 

διαδικασιών σχετικά με την ασυλία 

βουλευτή. 

και στο άρθρο 9 παράγραφοι 3, 6 και 8, 

στο πλαίσιο των διαδικασιών σχετικά με 

την ασυλία βουλευτή. 

 1α. Πολιτική ομάδα δεν μπορεί να 

υποβάλει περισσότερες από εκατό 

αιτήσεις για ψηφοφορία με ονομαστική 

κλήση ανά περίοδο συνόδου. 

2. Η ψηφοφορία με ονομαστική 

κλήση διεξάγεται μέσω του ηλεκτρονικού 

συστήματος ψηφοφορίας. Εάν η χρήση του 

ηλεκτρονικού συστήματος είναι αδύνατη 

για τεχνικούς λόγους, η ονομαστική κλήση 

μπορεί να γίνει με αλφαβητική σειρά και 

αρχίζει από το όνομα βουλευτή που 

επελέγη με κλήρο. Ο Πρόεδρος ψηφίζει 

τελευταίος. 

2. Η ψηφοφορία με ονομαστική 

κλήση διεξάγεται μέσω του ηλεκτρονικού 

συστήματος ψηφοφορίας. 

 Εάν η χρήση του ηλεκτρονικού 

συστήματος είναι αδύνατη για τεχνικούς 

λόγους, η ονομαστική κλήση μπορεί να 

γίνει με αλφαβητική σειρά και αρχίζει από 

το όνομα βουλευτή που επελέγη με κλήρο. 

Ο Πρόεδρος ψηφίζει τελευταίος. Η 

ψηφοφορία γίνεται προφορικά, η δε 

ψήφος εκφράζεται με «ναι», «όχι» ή 

«αποχή». 

Η ψηφοφορία γίνεται μεγαλοφώνως, η δε 

ψήφος εκφράζεται με «ναι», «όχι» ή 

«αποχή». Για την έγκριση ή την 

απόρριψη πρότασης μόνο οι ψήφοι 

«υπέρ» και «κατά» υπολογίζονται. Ο 

Πρόεδρος διαπιστώνει το αποτέλεσμα 

της ψηφοφορίας και το ανακοινώνει. 

 

Οι ψήφοι καταγράφονται στα Συνοπτικά 

Πρακτικά της συνεδρίασης, ανά πολιτική 

ομάδα και με αλφαβητική σειρά των 

ονομάτων των βουλευτών. Αναφέρεται 

επίσης τί ψήφισε κάθε βουλευτής. 

2α. Οι ψήφοι καταγράφονται στα 

Συνοπτικά Πρακτικά της συνεδρίασης, ανά 

πολιτική ομάδα και με αλφαβητική σειρά 

των ονομάτων των βουλευτών. 

Αναφέρεται επίσης τί ψήφισε κάθε 

βουλευτής. 

 Αιτιολόγηση 

Όσον αφορά τις αλλαγές στην παράγραφο 1, δεδομένου ότι υπάρχουν αρκετά άρθρα που 

συγκεκριμένα προβλέπουν ψηφοφορία με ονομαστική κλήση (όπως είναι τα άρθρα 52 

παράγραφος 2, 90 παράγραφος 6, 118 παράγραφος 5, 119 παράγραφος 5 και 179) και 

δεδομένου ότι είναι πιθανό να υπάρξουν αλλαγές στο μέλλον, είναι μάλλον προτιμότερη μια 
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γενική αναφορά σε αυτές τις διατάξεις. 

Όσον αφορά τη διαγραφή της παραγράφου 2 εδάφιο 2: η πρώτη πρόταση ενσωματώνεται στο 

δεύτερο εδάφιο και η δεύτερη και η τρίτη πρόταση ενσωματώνονται στο άρθρο 178. 

 

Τροπολογία  202 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 180 α (νέο) 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 Άρθρο 180α 

 Μυστική ψηφοφορία 

 1. Για τους διορισμούς, με την 

επιφύλαξη των άρθρων 15 παράγραφος 1 

και 204 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, η 

ψηφοφορία είναι μυστική. 

 Μόνο τα ψηφοδέλτια που περιέχουν τα 

ονόματα των προσώπων που υπέβαλαν 

υποψηφιότητα υπολογίζονται κατά την 

καταμέτρηση των ψήφων. 

 2. Η ψηφοφορία είναι επιπλέον 

μυστική αν αυτό ζητηθεί από το ένα 

πέμπτο τουλάχιστον των βουλευτών που 

απαρτίζουν το Κοινοβούλιο. Η αίτηση 

πρέπει να υποβληθεί πριν από την έναρξη 

της ψηφοφορίας. 

 3. Αίτηση για μυστική ψηφοφορία 

έχει προτεραιότητα έναντι αίτησης για 

ψηφοφορία με ονομαστική κλήση. 

 4. Η διαλογή των ψήφων σε κάθε 

μυστική ψηφοφορία διενεργείται από δύο 

έως οκτώ ψηφολέκτες, που ορίζονται με 

κλήρο μεταξύ των βουλευτών, εκτός αν η 

ψηφοφορία διεξάγεται ηλεκτρονικά. 

 Σε ψηφοφορίες που διεξάγονται σύμφωνα 

με την παράγραφο 1, οι υποψήφιοι δεν 

μπορούν να είναι και ψηφολέκτες. 

 Τα ονόματα των βουλευτών που πήραν 

μέρος σε μυστική ψηφοφορία 

καταγράφονται στα Συνοπτικά Πρακτικά 

της συνεδρίασης κατά τη διάρκεια της 

οποίας έγινε η ψηφοφορία. 
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Αιτιολόγηση 

Πρόκειται για το παλαιό άρθρο 182. Η παραπομπή στο άρθρο 199 διαγράφεται λόγω των 

τροποποιήσεων που προτείνονται για το άρθρο αυτό.Η τροποποίηση επιδιώκει να 

αποσαφηνίσει ότι η μυστική ψηφοφορία εφαρμόζεται επίσης και στους εξωτερικούς διορισμούς 

και δεν περιορίζεται στις εκλογές και στους διορισμούς των βουλευτών. 

 

Τροπολογία  203 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 181 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 181 Άρθρο 181 

Ψηφοφορία με ηλεκτρονικό σύστημα Χρήση συστήματος ηλεκτρονικής 

ψηφοφορίας 

1. Ο Πρόεδρος μπορεί ανά πάσα 

στιγμή να αποφασίσει τη χρησιμοποίηση 

του ηλεκτρονικού συστήματος για τις 

ψηφοφορίες που προβλέπονται στα άρθρα 

178, 180 και 182. 

 

Αν η χρησιμοποίηση του ηλεκτρονικού 

συστήματος είναι αδύνατη για τεχνικούς 

λόγους, τότε η ψηφοφορία γίνεται 

σύμφωνα με τα άρθρα 178, 180 

παράγραφος 2 ή 182. 

 

Οι τεχνικές λεπτομέρειες της 

χρησιμοποίησης του συστήματος αυτού 

ρυθμίζονται με οδηγίες του Προεδρείου. 

1. Οι τεχνικές λεπτομέρειες της 

χρησιμοποίησης του συστήματος αυτού 

ρυθμίζονται με οδηγίες του Προεδρείου. 

2. Σε περίπτωση ψηφοφορίας με 

ηλεκτρονικό σύστημα μόνο το αριθμητικό 

αποτέλεσμά της καταγράφεται. 

2. Σε περίπτωση ψηφοφορίας με 

ηλεκτρονικό σύστημα μόνο το αριθμητικό 

αποτέλεσμά της καταγράφεται, εκτός και 

αν αφορά ψηφοφορία με ονομαστική 

κλήση. 

Αν πάντως ζητηθεί ψηφοφορία με 

ονομαστική κλήση σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 180 παράγραφος 1, 

το αποτέλεσμά της καταγράφεται 

ονομαστικά και καταχωρίζεται στα 

Συνοπτικά Πρακτικά της συνεδρίασης, 

ανά πολιτική ομάδα και με αλφαβητική 

σειρά των ονομάτων των βουλευτών. 

 

3. Η ψηφοφορία με ονομαστική 

κλήση διεξάγεται σύμφωνα με τις 
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διατάξεις του άρθρου 180 παράγραφος 2 

κάθε φορά που η πλειοψηφία των 

παρόντων βουλευτών το ζητεί. Για να 

διαπιστωθεί αν πληρούται η προϋπόθεση 

αυτή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το 

σύστημα που προβλέπεται με την 

παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 

 3α. Ο Πρόεδρος μπορεί ανά πάσα 

στιγμή να αποφασίσει τη χρησιμοποίηση 

του συστήματος ηλεκτρονικής 

ψηφοφορίας προκειμένου να ελέγξει 

κάποιο κατώτατο όριο. 

Αιτιολόγηση 

Η σειρά των άρθρων 181 και 182 θα αντιστραφεί, διότι μια μυστική ψηφοφορία θα μπορούσε 

επίσης να διεξαχθεί με χρήση του συστήματος ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. 

Όσον αφορά την παράγραφο 1 εδάφιο 1 διαγράφεται εδώ και προστίθεται στο άρθρο 178. 

Όσον αφορά την παράγραφο 1 εδάφιο 2 διαγράφεται ως περιττή.  

Η παράγραφος 2 εδάφιο 2 διαγράφεται διότι πρόκειται για επανάληψη του άρθρου 180 

παράγραφος 2 εδάφιο 3. 

 

Τροπολογία  204 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 182 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 182 διαγράφεται 

Μυστική ψηφοφορία  

1. Για τους διορισμούς, με την 

επιφύλαξη των άρθρων 15 παράγραφος 1, 

199 παράγραφος 1 και 204 παράγραφος 2 

δεύτερο εδάφιο, η ψηφοφορία είναι 

μυστική. 

 

Μόνο τα ψηφοδέλτια που περιέχουν τα 

ονόματα των προσώπων που υπέβαλαν 

υποψηφιότητα υπολογίζονται κατά την 

καταμέτρηση των ψήφων. 

 

2. Η ψηφοφορία μπορεί επίσης να 

είναι μυστική αν αυτό ζητηθεί από το ένα 

πέμπτο τουλάχιστον των βουλευτών που 
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απαρτίζουν το Κοινοβούλιο. Η αίτηση 

πρέπει να υποβληθεί πριν από την έναρξη 

της ψηφοφορίας. 

Εφόσον, πριν από την έναρξη της 

ψηφοφορίας, το ένα πέμπτο τουλάχιστον 

των βουλευτών που απαρτίζουν το 

Κοινοβούλιο ζητήσει τη διεξαγωγή 

μυστικής ψηφοφορίας, η ψηφοφορία 

πρέπει να διεξαχθεί μυστικά. 

 

3.  Αίτηση για μυστική ψηφοφορία 

έχει προτεραιότητα έναντι αίτησης για 

ψηφοφορία με ονομαστική κλήση. 

 

4. Η διαλογή των ψήφων σε κάθε 

μυστική ψηφοφορία διενεργείται από δύο 

έως οκτώ ψηφολέκτες, που ορίζονται με 

κλήρο μεταξύ των βουλευτών, εκτός αν η 

ψηφοφορία διεξάγεται ηλεκτρονικά. 

 

Σε ψηφοφορίες που διεξάγονται σύμφωνα 

με την παράγραφο 1, οι υποψήφιοι δεν 

μπορούν να είναι και ψηφολέκτες. 

 

Τα ονόματα των βουλευτών που πήραν 

μέρος σε μυστική ψηφοφορία 

καταγράφονται στα Συνοπτικά Πρακτικά 

της συνεδρίασης κατά τη διάρκεια της 

οποίας έγινε η ψηφοφορία. 

 

Αιτιολόγηση 

Η σειρά των άρθρων 181 και 182 θα αντιστραφεί, διότι μια μυστική ψηφοφορία θα μπορούσε 

επίσης να διεξαχθεί με χρήση του συστήματος ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. 

 

Τροπολογία  205 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 182 α (νέο) 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 Άρθρο 182α 

 Αμφισβητήσεις επί της ψηφοφορίας 

 1. Παρατηρήσεις επί της εφαρμογής 

του Κανονισμού σχετικά με την 

εγκυρότητα ψηφοφορίας είναι δυνατό να 

γίνουν αφού κηρυχθεί η λήξη της 

ψηφοφορίας. 
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 2. Μετά την ανακοίνωση του 

αποτελέσματος ψηφοφορίας με ανάταση 

του χεριού, μπορεί να ζητηθεί 

επαλήθευση με το ηλεκτρονικό σύστημα. 

 3. Ο Πρόεδρος αποφασίζει επί της 

εγκυρότητας του ανακοινωθέντος 

αποτελέσματος. Η απόφασή του είναι 

αμετάκλητη. 

Αιτιολόγηση 

Αυτό ήταν το άρθρο 184. Τροποποιήθηκε και τοποθετήθηκε πριν το άρθρο 183. 

 

Τροπολογία  206 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 183 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 183 Άρθρο 183 

Αιτιολόγηση της ψήφου Αιτιολόγηση της ψήφου 

1. Όταν η γενική συζήτηση 

περατωθεί, μπορεί κάθε βουλευτής να 

προβεί σε προφορική αιτιολόγηση ψήφου 

επί της τελικής ψηφοφορίας, που 

επιτρέπεται να διαρκέσει κατ’ ανώτατο 

όριο ένα λεπτό, ή σε σύντομη γραπτή 

δήλωση 200 λέξεων κατ’ ανώτατο όριο, η 

οποία περιλαμβάνεται στα Πλήρη 

Πρακτικά της συνεδρίασης. 

1. Όταν η διαδικασία ψηφοφορίας 

περατωθεί, μπορεί κάθε βουλευτής να 

προβεί σε προφορική αιτιολόγηση ψήφου 

επί της μίας και μοναδικής ψηφοφορίας 

και/ή επί της τελικής ψηφοφορίας σχετικά 

με σημείο που έχει υποβληθεί στο 

Κοινοβούλιο, που επιτρέπεται να διαρκέσει 

κατ’ ανώτατο όριο ένα λεπτό. Κάθε 

βουλευτής μπορεί να προβαίνει σε τρεις 

κατ’ ανώτατο όριο προφορικές 

αιτιολογήσεις ψήφου ανά περίοδο 

συνόδου. 

 Οποιοσδήποτε βουλευτής μπορεί, επί των 

ψηφοφοριών αυτών, να προβεί σε γραπτή 

αιτιολόγηση ψήφου, 200 λέξεων κατ’ 

ανώτατο όριο, η οποία περιλαμβάνεται 

στην σελίδα του βουλευτή στον ιστότοπο 

του Κοινοβουλίου. 

Μία πολιτική ομάδα μπορεί να προβεί σε 

αιτιολόγηση διάρκειας δύο λεπτών κατ’ 

ανώτατο όριο. 

Μία πολιτική ομάδα μπορεί να προβεί σε 

αιτιολόγηση διάρκειας δύο λεπτών κατ’ 

ανώτατο όριο. 

Αιτήσεις αιτιολόγησης της ψήφου που 

υποβάλλονται μετά την έναρξη της πρώτης 

Αιτήσεις αιτιολόγησης της ψήφου που 

υποβάλλονται μετά την έναρξη της πρώτης 
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αιτιολόγησης ψήφου δεν γίνονται πλέον 

δεκτές. 

αιτιολόγησης ψήφου στο πρώτο θέμα δεν 

γίνονται πλέον δεκτές. 

Αιτιολογήσεις ψήφου γίνονται δεκτές στην 

τελική ψηφοφορία επί οιουδήποτε θέματος 

που υποβάλλεται στο Κοινοβούλιο. Ο όρος 

«τελική ψηφοφορία» δεν προδικάζει το 

είδος της ψηφοφορίας, αλλά σημαίνει την 

τελευταία ψηφοφορία επί οιουδήποτε 

θέματος. 

Αιτιολογήσεις ψήφου γίνονται δεκτές στην 

μία και μοναδική ψηφοφορία και/ή στην 

τελική ψηφοφορία επί οιουδήποτε θέματος 

που υποβάλλεται στο Κοινοβούλιο. Ο όρος 

«τελική ψηφοφορία» δεν προδικάζει το 

είδος της ψηφοφορίας, αλλά σημαίνει την 

τελευταία ψηφοφορία επί οιουδήποτε 

θέματος. 

2. Αιτιολόγηση της ψήφου δεν γίνεται 

δεκτή σε περίπτωση ψηφοφορίας επί 

θεμάτων διαδικασίας. 

2. Αιτιολόγηση της ψήφου δεν γίνεται 

δεκτή σε περίπτωση μυστικής 

ψηφοφορίας ή ψηφοφορίας επί θεμάτων 

διαδικασίας. 

3. Όταν, σύμφωνα με το άρθρο 150, 

η ημερήσια διάταξη του Κοινοβουλίου 

περιλαμβάνει πρόταση νομοθετικής 

πράξης ή έκθεση, οι βουλευτές μπορούν 

να προβούν σε γραπτή αιτιολόγηση ψήφου 

σύμφωνα με την παράγραφο 1. 

3. Όταν η ημερήσια διάταξη του 

Κοινοβουλίου περιλαμβάνει θέμα χωρίς 

τροπολογίες ή χωρίς συζήτηση, οι 

βουλευτές μπορούν να προβούν μόνο σε 

γραπτή αιτιολόγηση ψήφου σύμφωνα με 

την παράγραφο 1. 

Οι αιτιολογήσεις ψήφου, προφορικές ή 

γραπτές, πρέπει να έχουν άμεση σχέση με 

το κείμενο που τίθεται σε ψηφοφορία. 

Οι αιτιολογήσεις ψήφου, προφορικές ή 

γραπτές, πρέπει να έχουν άμεση σχέση με 

το θέμα που υποβάλλεται στο 

Κοινοβούλιο. 

Αιτιολόγηση 

Η αλλαγή στην παράγραφο 1 εδάφιο 3 αποτελεί διευκρίνιση σύμφωνα με τη τρέχουσα πρακτική. 

Όσον αφορά τις αλλαγές στην παράγραφο 2, οι αιτιολογήσεις ψήφου μπορούν να απαγορευτούν 

ρητώς όταν πρόκειται για μυστικές ψηφοφορίες. 

Όσον αφορά τις αλλαγές στην ερμηνεία που ακολουθεί την παράγραφο 3, η διατύπωση «κείμενο 

που τίθεται σε ψηφοφορία» δεν είναι πάντα η πλέον ενδεδειγμένη. Όταν για παράδειγμα 

εκλέγεται η Επιτροπή, δεν υποβάλλεται κείμενο αλλά αιτιολογήσεις ψήφου πραγματοποιούνται. 

 

Τροπολογία  207 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 184 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 184 διαγράφεται 

Αμφισβητήσεις επί της ψηφοφορίας  
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1. Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη και 

τη λήξη κάθε ψηφοφορίας. 

 

2. Εφόσον ο Πρόεδρος κηρύξει την 

έναρξη ψηφοφορίας, μόνον ο ίδιος μπορεί 

να παρέμβει πριν κηρύξει τη λήξη της. 

 

3. Παρατηρήσεις επί της εφαρμογής του 

Κανονισμού σχετικά με την εγκυρότητα 

ψηφοφορίας είναι δυνατό να γίνουν αφού 

κηρυχθεί η λήξη της ψηφοφορίας. 

 

4. Μετά την ανακοίνωση του 

αποτελέσματος ψηφοφορίας με ανάταση 

του χεριού, μπορεί να ζητηθεί 

επαλήθευση με το ηλεκτρονικό σύστημα. 

 

5. Ο Πρόεδρος αποφασίζει επί της 

εγκυρότητας του ανακοινωθέντος 

αποτελέσματος. Η απόφασή του είναι 

αμετάκλητη. 

 

Αιτιολόγηση 

Το άρθρο αυτό όπως τροποποιείται μεταφέρεται στο άρθρο 178 και πριν το άρθρο 183 (άρθρο 

182 α (νέο)). 

 

Τροπολογία  208 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Τίτλος VII – κεφάλαιο 6 – τίτλος 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Αιτιολόγηση 

Από το αγγλικό κείμενο διαγράφονται οι όροι «interruptive motions» διότι πουθενά στη 

συνέχεια δεν γίνεται λόγος για κάτι τέτοιο. Συνεπώς, ο τίτλος του παρόντος κεφαλαίου μπορεί 

να είναι «Παρατηρήσεις επί της εφαρμογής του Κανονισμού και παρεμβάσεις επί της 

διαδικασίας» (με το άρθρο 185 να μεταφέρεται μετά το άρθρο 186). Δεδομένου ότι έχουν 

προτεραιότητα έναντι των αιτήσεων επί της διαδικασίας, προτείνεται η προσθήκη του ισχύοντος 

άρθρου 186 σχετικά με τις παρατηρήσεις επί της εφαρμογής του Κανονισμού στο σημείο αυτό, 

πριν τις διατάξεις για τις αιτήσεις επί της διαδικασίας. 
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Τροπολογία  209 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 185 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 185 Άρθρο 185 

Αιτήσεις επί της διαδικασίας Αιτήσεις επί της διαδικασίας 

1. Ο λόγος δίνεται στους βουλευτές 

κατά προτεραιότητα για τις εξής αιτήσεις 

επί της διαδικασίας: 

1. Ο λόγος δίνεται στους βουλευτές 

κατά προτεραιότητα για τις εξής αιτήσεις 

επί της διαδικασίας: 

α) αίτηση απόρριψης συζήτησης λόγω 

απαραδέκτου (άρθρο 187), 

αίτηση απόρριψης συζήτησης λόγω 

απαραδέκτου (άρθρο 187), 

β) αίτηση αναπομπής σε επιτροπή (άρθρο 

188), 

β) αίτηση αναπομπής σε επιτροπή (άρθρο 

188), 

γ) αίτηση τερματισμού της συζήτησης 

(άρθρο 189), 

γ) αίτηση τερματισμού της συζήτησης 

(άρθρο 189), 

δ) αίτηση αναβολής της συζήτησης και της 

ψηφοφορίας (άρθρο 190), ή 

δ) αίτηση αναβολής της συζήτησης και της 

ψηφοφορίας (άρθρο 190), ή 

ε) αίτηση διακοπής ή λήξης της 

συνεδρίασης (άρθρο 191). 

ε) αίτηση διακοπής ή λήξης της 

συνεδρίασης (άρθρο 191). 

shall take precedence over other requests to 

speak. 

shall take precedence over other requests to 

speak. 

Όσον αφορά τις αιτήσεις αυτές μπορούν να 

λάβουν το λόγο, εκτός από τον αιτούντα, 

μόνο ένας αγορητής υπέρ και ένας 

αγορητής κατά, καθώς επίσης και ο 

πρόεδρος ή ο εισηγητής της αρμόδιας επί 

της ουσίας επιτροπής. 

Όσον αφορά τις αιτήσεις αυτές μπορούν να 

λάβουν το λόγο, εκτός από τον αιτούντα, 

μόνο ένας αγορητής κατά, καθώς επίσης 

και ο πρόεδρος ή ο εισηγητής της αρμόδιας 

επί της ουσίας επιτροπής. 

2. Ο χρόνος αγόρευσης δεν 

υπερβαίνει το ένα λεπτό. 

2. Ο χρόνος αγόρευσης δεν 

υπερβαίνει το ένα λεπτό. 

 

Τροπολογία  210 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 186 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 186 Άρθρο 184α 

Παρατηρήσεις επί της εφαρμογής του 

Κανονισμού 

Παρατηρήσεις επί της εφαρμογής του 

Κανονισμού 
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1. Κάθε βουλευτής μπορεί να λάβει το 

λόγο για να επιστήσει την προσοχή του 

Προέδρου σε παράβαση του Κανονισμού. 

Κατά την έναρξη της παρέμβασής του, ο 

βουλευτής πρέπει να μνημονεύσει το 

άρθρο του Κανονισμού το οποίο 

επικαλείται. 

1. Κάθε βουλευτής μπορεί να λάβει το 

λόγο για να επιστήσει την προσοχή του 

Προέδρου σε παράβαση του Κανονισμού. 

Κατά την έναρξη της παρέμβασής του, ο 

βουλευτής πρέπει να μνημονεύσει το 

άρθρο του Κανονισμού το οποίο 

επικαλείται. 

2. Κάθε παρέμβαση επί της 

εφαρμογής του Κανονισμού έχει 

προτεραιότητα έναντι όλων των άλλων 

παρεμβάσεων. 

2. Κάθε παρέμβαση επί της 

εφαρμογής του Κανονισμού έχει 

προτεραιότητα έναντι όλων των άλλων 

παρεμβάσεων ή αιτήσεων επί της 

διαδικασίας. 

3. Ο χρόνος αγόρευσης δεν 

υπερβαίνει το ένα λεπτό. 

3. Ο χρόνος αγόρευσης δεν 

υπερβαίνει το ένα λεπτό. 

4. Ο Πρόεδρος αποφασίζει αμέσως 

επί των παρατηρήσεων επί της εφαρμογής 

του Κανονισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Κανονισμού και ανακοινώνει την 

απόφασή του αμέσως μετά την 

παρατήρηση επί του Κανονισμού. Δεν 

διενεργείται ψηφοφορία επ’ αυτής της 

απόφασης. 

4. Ο Πρόεδρος αποφασίζει αμέσως 

επί των παρατηρήσεων επί της εφαρμογής 

του Κανονισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Κανονισμού και ανακοινώνει την 

απόφασή του αμέσως μετά την 

παρατήρηση επί του Κανονισμού. Δεν 

διενεργείται ψηφοφορία επ’ αυτής της 

απόφασης. 

5. Ο Πρόεδρος μπορεί, κατ’ εξαίρεση, 

να δηλώσει ότι η σχετική απόφαση θα 

ανακοινωθεί αργότερα, αλλά οπωσδήποτε 

εντός 24 ωρών από την παρατήρηση επί 

της εφαρμογής του Κανονισμού και 

εφόσον η αναβολή της απόφασης δεν 

αναστέλλει τη διεξαγόμενη συζήτηση. 

Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος μπορεί 

να υποβάλει το θέμα στην αρμόδια 

επιτροπή. 

5. Ο Πρόεδρος μπορεί, κατ’ εξαίρεση, 

να δηλώσει ότι η σχετική απόφαση θα 

ανακοινωθεί αργότερα, αλλά οπωσδήποτε 

εντός 24 ωρών από την παρατήρηση επί 

της εφαρμογής του Κανονισμού και 

εφόσον η αναβολή της απόφασης δεν 

αναστέλλει τη διεξαγόμενη συζήτηση. 

Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος μπορεί 

να υποβάλει το θέμα στην αρμόδια 

επιτροπή. 

Η αίτηση αγόρευσης για παρατηρήσεις επί 

της εφαρμογής του Κανονισμού πρέπει να 

αφορά το εξεταζόμενο σημείο της 

ημερήσιας διάταξης. Ο Πρόεδρος μπορεί 

να επιτρέψει αίτηση αγόρευσης που αφορά 

άλλο αντικείμενο, σε κατάλληλο χρονικό 

σημείο, για παράδειγμα μετά την 

ολοκλήρωση της εξέτασης του σχετικού 

σημείου της ημερήσιας διάταξης ή πριν 

από διακοπή της συνεδρίασης. 

Η αίτηση αγόρευσης για παρατηρήσεις επί 

της εφαρμογής του Κανονισμού πρέπει να 

αφορά το εξεταζόμενο σημείο της 

ημερήσιας διάταξης. Ο Πρόεδρος μπορεί 

να επιτρέψει αίτηση αγόρευσης που αφορά 

άλλο αντικείμενο, σε κατάλληλο χρονικό 

σημείο, για παράδειγμα μετά την 

ολοκλήρωση της εξέτασης του σχετικού 

σημείου της ημερήσιας διάταξης ή πριν 

από διακοπή της συνεδρίασης. 

 (Το παρόν άρθρο μεταφέρεται όπως 

τροποποιήθηκε πριν από το άρθρο 185). 
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Αιτιολόγηση 

Δεδομένου ότι έχουν προτεραιότητα έναντι των αιτήσεων επί της διαδικασίας, προτείνεται η 

προσθήκη τούτου του άρθρου 186 σχετικά με τις παρατηρήσεις επί της εφαρμογής του 

Κανονισμού πριν τις διατάξεις για τις αιτήσεις επί της διαδικασίας, ως άρθρο 184α (νέο). 

 

Τροπολογία  211 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 187 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 187 Άρθρο 187 

Απόρριψη συζήτησης λόγω απαραδέκτου Απόρριψη συζήτησης λόγω απαραδέκτου 

1. Κατά την έναρξη της συζήτησης 

επί συγκεκριμένου θέματος της ημερήσιας 

διάταξης, μπορεί να υποβληθεί αίτηση 

απόρριψης του σχετικού θέματος 

συζήτησης ως απαραδέκτου. Η αίτηση 

αυτή τίθεται αμέσως σε ψηφοφορία. 

1 Κατά την έναρξη της συζήτησης 

επί συγκεκριμένου θέματος της ημερήσιας 

διάταξης, μπορεί να υποβληθεί αίτηση 

απόρριψης του σχετικού θέματος 

συζήτησης ως απαραδέκτου από πολιτική 

ομάδα ή από σαράντα τουλάχιστον 

βουλευτές. Η αίτηση αυτή τίθεται αμέσως 

σε ψηφοφορία. 

Η πρόθεση υποβολής τέτοιας αίτησης 

κοινοποιείται το αργότερο πριν από 24 

ώρες στον Πρόεδρο, ο οποίος ενημερώνει 

αμέσως το Κοινοβούλιο. 

Η πρόθεση υποβολής τέτοιας αίτησης 

κοινοποιείται το αργότερο πριν από 24 

ώρες στον Πρόεδρο, ο οποίος ενημερώνει 

αμέσως το Κοινοβούλιο. 

2. Αν η αίτηση αυτή γίνει δεκτή, το 

Κοινοβούλιο προχωρεί αμέσως στο 

επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

2. Αν η αίτηση αυτή γίνει δεκτή, το 

Κοινοβούλιο προχωρεί αμέσως στο 

επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

Αιτιολόγηση 

Το άρθρο δεν διευκρινίζει ποιος μπορεί να υποβάλει την αίτηση απόρριψης λόγω απαραδέκτου. 

Προτείνεται συνεπώς να περιληφθεί ελάχιστο όριο, παρόμοιο με εκείνο των άρθρων 188, 189, 

190 και 191. 

 

Τροπολογία  212 

 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 188 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 188 Άρθρο 188 
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Αναπομπή σε επιτροπή Αναπομπή σε επιτροπή 

1. Η αναπομπή σε επιτροπή μπορεί να 

ζητηθεί από μία πολιτική ομάδα ή από 

σαράντα τουλάχιστον βουλευτές κατά τον 

καθορισμό της ημερήσιας διάταξης ή πριν 

από την έναρξη της συζήτησης. 

1. Η αναπομπή σε επιτροπή μπορεί να 

ζητηθεί από μία πολιτική ομάδα ή από 

σαράντα τουλάχιστον βουλευτές κατά τον 

καθορισμό της ημερήσιας διάταξης ή πριν 

από την έναρξη της συζήτησης. 

Η πρόθεση να προταθεί αναπομπή 

γνωστοποιείται τουλάχιστον 24 ώρες 

νωρίτερα στον Πρόεδρο, ο οποίος 

ενημερώνει αμέσως το Κοινοβούλιο. 

Η πρόθεση να προταθεί αναπομπή 

γνωστοποιείται τουλάχιστον 24 ώρες 

νωρίτερα στον Πρόεδρο, ο οποίος 

ενημερώνει αμέσως το Κοινοβούλιο. 

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 σαράντα τουλάχιστον βουλευτές 

πριν ή κατά τη διάρκεια ψηφοφορίας. Η 

αίτηση αυτή τίθεται αμέσως σε 

ψηφοφορία. 

3  Η αίτηση αναπομπής σε επιτροπή 

μπορεί να υποβληθεί μία μόνο φορά κατά 

τη διάρκεια καθεμιάς από τις διάφορες 

αυτές φάσεις της διαδικασίας. 

3  Η αίτηση αναπομπής σε επιτροπή 

μπορεί να υποβληθεί μία μόνο φορά κατά 

τη διάρκεια καθεμιάς από τις διάφορες 

αυτές φάσεις της διαδικασίας. 

4. Με την αναπομπή σε επιτροπή 

αναβάλλεται η συζήτηση επί του υπό 

εξέταση θέματος. 

4. Με την αναπομπή σε επιτροπή 

αναβάλλεται η εξέταση του υπό εξέταση 

θέματος. 

5. Το Κοινοβούλιο μπορεί να θέσει 

στην επιτροπή προθεσμία εντός της οποίας 

πρέπει να υποβάλει τα πορίσματά της. 

5. Το Κοινοβούλιο μπορεί να θέσει 

στην επιτροπή προθεσμία εντός της οποίας 

πρέπει να υποβάλει τα πορίσματά της. 

 Αιτιολόγηση 

Η λέξη «συζήτηση» δεν είναι η πλέον κατάλληλη όταν η αναπομπή ζητείται κατά τη διάρκεια 

ψηφοφορίας· συνεπώς προτείνεται αντ’ αυτής η λέξη «εξέταση». 

 

Τροπολογία  213 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 190 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 190 Άρθρο 190 

Αναβολή της συζήτησης και της 

ψηφοφορίας 

Αναβολή της συζήτησης ή της 

ψηφοφορίας 

1. Κατά την έναρξη της συζήτησης 

επί συγκεκριμένου θέματος της ημερήσιας 

διάταξης, μπορεί μία πολιτική ομάδα ή 

1. Κατά την έναρξη της συζήτησης 

επί συγκεκριμένου θέματος της ημερήσιας 

διάταξης, μπορεί μία πολιτική ομάδα ή 
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σαράντα τουλάχιστον βουλευτές να 

ζητήσουν την αναβολή της συζήτησης 

μέχρις ενός συγκεκριμένου χρονικού 

σημείου. Η αίτηση αυτή τίθεται αμέσως σε 

ψηφοφορία. 

σαράντα τουλάχιστον βουλευτές να 

ζητήσουν την αναβολή της συζήτησης 

μέχρις ενός συγκεκριμένου χρονικού 

σημείου. Η αίτηση αυτή τίθεται αμέσως σε 

ψηφοφορία. 

Η πρόθεση να ζητηθεί αναβολή της 

συζήτησης κοινοποιείται το αργότερο πριν 

από 24 ώρες στον Πρόεδρο, ο οποίος 

ενημερώνει αμέσως το Κοινοβούλιο. 

Η πρόθεση να ζητηθεί αναβολή της 

συζήτησης κοινοποιείται το αργότερο πριν 

από 24 ώρες στον Πρόεδρο, ο οποίος 

ενημερώνει αμέσως το Κοινοβούλιο. 

2. Αν η αίτηση αυτή γίνει δεκτή, το 

Κοινοβούλιο προχωρεί στο επόμενο θέμα 

της ημερήσιας διάταξης. Η αναβληθείσα 

συζήτηση συνεχίζεται κατά το καθορισθέν 

συγκεκριμένο χρονικό σημείο. 

2. Αν η αίτηση αυτή γίνει δεκτή, το 

Κοινοβούλιο προχωρεί στο επόμενο θέμα 

της ημερήσιας διάταξης. Η αναβληθείσα 

συζήτηση συνεχίζεται κατά το καθορισθέν 

συγκεκριμένο χρονικό σημείο. 

3. Αν απορριφθεί η αίτηση, δεν 

μπορεί να υποβληθεί και πάλι κατά τη 

διάρκεια της ίδιας περιόδου συνόδου. 

3. Αν απορριφθεί η αίτηση, δεν 

μπορεί να υποβληθεί και πάλι κατά τη 

διάρκεια της ίδιας περιόδου συνόδου. 

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 σαράντα τουλάχιστον βουλευτές 

μπορούν να υποβάλουν αίτηση για 

αναβολή της ψηφοφορίας. Η αίτηση αυτή 

τίθεται αμέσως σε ψηφοφορία. 

Απόφαση του Κοινοβουλίου που 

αναβάλλει συζήτηση για μεταγενέστερη 

περίοδο συνόδου πρέπει να αναφέρει την 

περίοδο συνόδου στην ημερήσια διάταξη 

της οποίας πρέπει να εγγραφεί η 

συζήτηση, εξυπακουομένου βέβαια ότι η 

ημερήσια διάταξη αυτής της περιόδου 

συνόδου καταρτίζεται σύμφωνα με τα 

άρθρα 149 και 152 του Κανονισμού. 

 

Αιτιολόγηση 

Όσον αφορά την αλλαγή στον τίτλο, πρόκειται απλά για θέμα διατύπωσης: να αντικατασταθεί 

το «και» από το «ή». 

Όσον αφορά τη διαγραφή της ερμηνείας, η ερμηνεία αυτή δεν γινόταν πάντα σεβαστή και το 

σχέδιο ημερήσιας διάταξης για κάθε περίοδο συνόδου εγκρίνεται από τη Διάσκεψη των 

Προέδρων. 

 

Τροπολογία  214 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 191 
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 191 Άρθρο 191 

Διακοπή ή λήξη της συνεδρίασης Διακοπή ή λήξη της συνεδρίασης 

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 

σαράντα τουλάχιστον βουλευτών. Η 

ψηφοφορία επ’ αυτής της πρότασης ή 

αίτησης αυτής διεξάγεται αμέσως. 

Εάν υποβληθεί αίτημα για διακοπή ή λήξη 

της συνεδρίασης, η διαδικασία 

ψηφοφορίας επί του αιτήματος πρέπει να 

δρομολογείται χωρίς περιττή 

καθυστέρηση. Πρέπει να 

χρησιμοποιούνται τα συνήθη μέσα 

ανακοίνωσης των ψηφοφοριών στην 

Ολομέλεια και, σύμφωνα με την 

υφιστάμενη πρακτική, πρέπει να παρέχεται 

επαρκής χρόνος στους βουλευτές 

προκειμένου να μεταβούν στο Ημικύκλιο. 

Εάν υποβληθεί αίτημα για διακοπή ή λήξη 

της συνεδρίασης, η διαδικασία 

ψηφοφορίας επί του αιτήματος πρέπει να 

δρομολογείται χωρίς περιττή 

καθυστέρηση. Πρέπει να 

χρησιμοποιούνται τα συνήθη μέσα 

ανακοίνωσης των ψηφοφοριών στην 

Ολομέλεια και, σύμφωνα με την 

υφιστάμενη πρακτική, πρέπει να παρέχεται 

επαρκής χρόνος στους βουλευτές 

προκειμένου να μεταβούν στο Ημικύκλιο. 

Κατ’ αναλογία προς το δεύτερο εδάφιο του 

άρθρου 152 παράγραφος 2, εάν έχει 

απορριφθεί ένα τέτοιο αίτημα, παρόμοιο 

αίτημα δεν είναι δυνατόν να κατατεθεί 

ξανά κατά τη διάρκεια της ίδιας ημέρας. 

Σύμφωνα με την ερμηνεία που έχει δοθεί 

στο άρθρο 22 παράγραφος 1, ο Πρόεδρος 

έχει το δικαίωμα να θέσει τέρμα στην 

υπέρμετρη χρήση αιτημάτων που 

υποβάλλονται βάσει αυτού του άρθρου. 

Κατ’ αναλογία προς το δεύτερο εδάφιο του 

άρθρου 149α παράγραφος 2, εάν έχει 

απορριφθεί ένα τέτοιο αίτημα, παρόμοιο 

αίτημα δεν είναι δυνατόν να κατατεθεί 

ξανά κατά τη διάρκεια της ίδιας ημέρας. 

Σύμφωνα με το άρθρο 164α, ο Πρόεδρος 

έχει το δικαίωμα να θέσει τέρμα στην 

υπέρμετρη χρήση αιτημάτων που 

υποβάλλονται βάσει αυτού του άρθρου. 

 

Τροπολογία  215 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 192 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 192 Άρθρο 192 

Συνοπτικά Πρακτικά Συνοπτικά Πρακτικά 

1. Τα Συνοπτικά Πρακτικά κάθε 1. Τα Συνοπτικά Πρακτικά κάθε 
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συνεδρίασης που περιέχουν λεπτομέρειες 

της διαδικασίας και των αποφάσεων του 

Κοινοβουλίου και τα ονόματα των 

αγορητών, διανέμονται τουλάχιστον μισή 

ώρα πριν από την έναρξη της 

απογευματινής περιόδου της επόμενης 

συνεδρίασης. 

συνεδρίασης που περιέχουν λεπτομέρειες 

της διαδικασίας, τα ονόματα των 

αγορητών και τις αποφάσεις του 

Κοινοβουλίου, καθώς και τα 

αποτελέσματα ψηφοφορίας σχετικά με 

τυχόν τροπολογίες, διατίθενται 
τουλάχιστον μισή ώρα πριν από την 

έναρξη της απογευματινής περιόδου της 

επόμενης συνεδρίασης.  

Αποφάσεις κατά την έννοια της 

παρούσας διάταξης θεωρούνται επίσης 

στο πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας 

όλες οι τροπολογίες που εγκρίνει το 

Κοινοβούλιο, ακόμα και εάν έχει 

απορριφθεί η σχετική πρόταση της 

Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 60 

παράγραφος 1, ή η θέση του Συμβουλίου, 

σύμφωνα με το άρθρο 68 παράγραφος 3. 

 

 1α. Κατάλογος των εγγράφων επί των 

οποίων βασίζονται οι συζητήσεις και οι 

αποφάσεις του Κοινοβουλίου 

δημοσιεύεται στα Συνοπτικά Πρακτικά. 

2. Στην αρχή της απογευματινής 

περιόδου κάθε συνεδρίασης, ο Πρόεδρος 

υποβάλλει στο Κοινοβούλιο προς έγκριση 

τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης 

συνεδρίασης. 

2. Στην αρχή της απογευματινής 

περιόδου κάθε συνεδρίασης, ο Πρόεδρος 

υποβάλλει στο Κοινοβούλιο προς έγκριση 

τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης 

συνεδρίασης. 

3. Αν προβληθεί ένσταση κατά των 

Συνοπτικών Πρακτικών, το Κοινοβούλιο 

αποφασίζει, κατά περίπτωση, εάν πρέπει 

να ληφθούν υπόψη οι αιτούμενες 

τροποποιήσεις. Κανένας βουλευτής δεν 

επιτρέπεται να μιλήσει περισσότερο από 

ένα λεπτό επί του θέματος. 

3. Αν προβληθεί ένσταση κατά των 

Συνοπτικών Πρακτικών, το Κοινοβούλιο 

αποφασίζει, κατά περίπτωση, εάν πρέπει 

να ληφθούν υπόψη οι αιτούμενες 

τροποποιήσεις. Κανένας βουλευτής δεν 

επιτρέπεται να μιλήσει περισσότερο από 

ένα λεπτό επί του θέματος. 

4. Τα Συνοπτικά Πρακτικά φέρουν 

την υπογραφή του Προέδρου και του 

Γενικού Γραμματέα και φυλάσσονται στα 

αρχεία του Κοινοβουλίου. Δημοσιεύονται 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

4. Τα Συνοπτικά Πρακτικά φέρουν 

την υπογραφή του Προέδρου και του 

Γενικού Γραμματέα και φυλάσσονται στα 

αρχεία του Κοινοβουλίου. Δημοσιεύονται 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

 Αιτιολόγηση 

Η παράγραφος 1α (νέα) μεταφέρεται εδώ, χάριν συνεκτικότητας, από το άρθρο 160, ελαφρώς 

τροποποιημένο. 
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Τροπολογία  216 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 194 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 194 Άρθρο 194 

Πλήρη Πρακτικά Πλήρη Πρακτικά 

1. Τα Πλήρη Πρακτικά των 

συζητήσεων κάθε συνεδρίασης 

συντάσσονται ως πολύγλωσσο έγγραφο 

στο οποίο όλες οι προφορικές παρεμβάσεις 

εμφανίζονται στην πρωτότυπη γλώσσα. 

1. Τα Πλήρη Πρακτικά των 

συζητήσεων κάθε συνεδρίασης 

συντάσσονται ως πολύγλωσσο έγγραφο 

στο οποίο όλες οι προφορικές παρεμβάσεις 

εμφανίζονται στην πρωτότυπη επίσημη 

γλώσσα. 

 1α. Ο Πρόεδρος, με την επιφύλαξη 

των άλλων πειθαρχικών εξουσιών του, 

μπορεί να διατάξει να διαγραφούν από τα 

πλήρη πρακτικά οι παρεμβάσεις των 

βουλευτών που δεν έλαβαν προηγουμένως 

κανονικά το λόγο ή όσων εξακολουθούν 

να αγορεύουν πέραν του χρόνου που τους 

έχει παραχωρηθεί. 

2. Οι ομιλητές δύνανται να προβούν 

σε διορθώσεις επί των κειμένων των 

προφορικών παρεμβάσεών τους εντός 

πέντε εργάσιμων ημερών. Οι διορθώσεις 

αποστέλλονται στη Γραμματεία εντός 

αυτής της προθεσμίας. 

2. Οι ομιλητές δύνανται να προβούν 

σε διορθώσεις επί των κειμένων των 

προφορικών παρεμβάσεών τους εντός 

πέντε εργάσιμων ημερών. Οι διορθώσεις 

αποστέλλονται στη Γραμματεία εντός 

αυτής της προθεσμίας. 

3. Τα πολύγλωσσα πλήρη πρακτικά 

δημοσιεύονται ως παράρτημα στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και διατηρούνται στα αρχεία του 

Κοινοβουλίου. 

3. Τα πολύγλωσσα πλήρη πρακτικά 

δημοσιεύονται ως παράρτημα στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και διατηρούνται στα αρχεία του 

Κοινοβουλίου. 

4. Η μετάφραση αποσπάσματος των 

πρακτικών σε οποιαδήποτε από τις 

επίσημες γλώσσες πραγματοποιείται 

κατόπιν αιτήματος βουλευτή. Εφόσον 

καθίσταται αναγκαίο, η μετάφραση 

παρέχεται σε σύντομο χρονικό διάστημα. 

4. Η μετάφραση αποσπάσματος των 

πρακτικών σε οποιαδήποτε από τις 

επίσημες γλώσσες πραγματοποιείται 

κατόπιν αιτήματος βουλευτή. Εφόσον 

καθίσταται αναγκαίο, η μετάφραση 

παρέχεται σε σύντομο χρονικό διάστημα. 

 Αιτιολόγηση 

Η παράγραφος 1α (νέα) μεταφέρθηκε εδώ από το άρθρο 162 παράγραφος 10. Εξασφαλίζεται 

συνεκτικότητα και, τηρουμένων των αναλογιών, αυτόματη εφαρμογή και στις επιτροπές όταν 

αυτές, κατ`εξαίρεση, τηρούν πρακτικά. Μειώνονται έτσι οι παραπομπές που περιέχει σήμερα το 
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άρθρο 209. 

 

Τροπολογία  217 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 195 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 195 Άρθρο 195 

Οπτικοακουστική εγγραφή των πρακτικών 

των συνεδριάσεων 

Οπτικοακουστική εγγραφή των πρακτικών 

των συνεδριάσεων 

1. Οι συνεδριάσεις του Κοινοβουλίου 

στις γλώσσες που διεξάγονται, καθώς και 

οι πολύγλωσσες ηχογραφήσεις από όλους 

τους ενεργούς θαλάμους διερμηνείας 

μεταδίδονται σε απευθείας σύνδεση στην 

ιστοσελίδα του. 

1. Οι συνεδριάσεις του Κοινοβουλίου 

στις γλώσσες που διεξάγονται, καθώς και 

οι πολύγλωσσες ηχογραφήσεις από όλους 

τους ενεργούς θαλάμους διερμηνείας 

μεταδίδονται σε απευθείας σύνδεση στην 

ιστοσελίδα του. 

2. Αμέσως μετά τη συνεδρίαση, η 

ευρετηριασμένη οπτικοακουστική εγγραφή 

των πρακτικών των συζητήσεων, στις 

γλώσσες που διεξήχθησαν, καθώς και οι 

πολύγλωσσες ηχογραφήσεις από όλους 

τους ενεργούς θαλάμους διερμηνείας, 

παράγονται και διατίθενται στην 

ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου καθ’ όλη 

την διάρκεια της τρέχουσας και της 

επόμενης κοινοβουλευτικής περιόδου και, 

στη συνέχεια, φυλάσσονται στα αρχεία του 

Κοινοβουλίου. Η εν λόγω 

οπτικοακουστική εγγραφή συνδέεται με τα 

πολύγλωσσα πλήρη πρακτικά των 

συνεδριάσεων αμέσως μόλις αυτά 

καταστούν διαθέσιμα. 

2. Αμέσως μετά τη συνεδρίαση, η 

ευρετηριασμένη οπτικοακουστική εγγραφή 

των πρακτικών των συζητήσεων, στις 

γλώσσες που διεξήχθησαν, καθώς και οι 

πολύγλωσσες ηχογραφήσεις από όλους 

τους ενεργούς θαλάμους διερμηνείας, 

παράγονται και διατίθενται στην 

ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου για το 

υπόλοιπο της κοινοβουλευτικής περιόδου 

και καθ’ όλη την διάρκεια της επόμενης 

κοινοβουλευτικής περιόδου και, στη 

συνέχεια, φυλάσσονται στα αρχεία του 

Κοινοβουλίου. Η εν λόγω 

οπτικοακουστική εγγραφή συνδέεται με τα 

πολύγλωσσα πλήρη πρακτικά των 

συνεδριάσεων αμέσως μόλις αυτά 

καταστούν διαθέσιμα. 

Αιτιολόγηση 

Η διατύπωση «καθ’ όλη την διάρκεια της τρέχουσας και της επόμενης κοινοβουλευτικής 

περιόδου» έγινε στόχος ορισμένων επικρίσεων. Η διατύπωση «για το υπόλοιπο της 

κοινοβουλευτικής περιόδου και καθ’ όλη την διάρκεια της επόμενης κοινοβουλευτικής 

περιόδου» είναι προτιμότερη. 
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Τροπολογία  218 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Τίτλος VIII – κεφάλαιο 1 – τίτλος 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ - ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

Αιτιολόγηση 

Τα κεφάλαια 1 και2 συγχωνεύονται σε ένα ενιαίο κεφάλαιο αφιερωμένο στις επιτροπές και 

δημιουργείται χωριστό κεφάλαιο για τις διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες για λόγους 

καλύτερης κατανόησης. 

 

Τροπολογία  219 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 196 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 196 Άρθρο 196 

Σύσταση μονίμων επιτροπών Σύσταση μονίμων επιτροπών 

Μετά από πρόταση της Διάσκεψης των 

Προέδρων, το Κοινοβούλιο συνιστά 

μόνιμες επιτροπές, οι αρμοδιότητες των 

οποίων καθορίζονται σε παράρτημα του 

Κανονισμού22. Τα μέλη τους εκλέγονται 

κατά την πρώτη περίοδο συνόδου μετά την 

επανεκλογή του Κοινοβουλίου και εκ νέου 

μετά από δυόμισι χρόνια. 

 Μετά από πρόταση της Διάσκεψης των 

Προέδρων, το Κοινοβούλιο συνιστά 

μόνιμες επιτροπές. Οι αρμοδιότητές τους 

καθορίζονται σε παράρτημα του 

Κανονισμού22, που εγκρίνεται με 

πλειοψηφία των ψηφισάντων. Τα μέλη 

τους ορίζονται κατά την πρώτη περίοδο 

συνόδου μετά την επανεκλογή του 

Κοινοβουλίου και εκ νέου μετά από 

δυόμισι χρόνια. 

Οι αρμοδιότητες των μονίμων επιτροπών 

μπορούν να καθορισθούν σε χρόνο 

διαφορετικό από αυτόν της σύστασής τους. 

Οι αρμοδιότητες των μονίμων επιτροπών 

μπορούν να καθορισθούν σε χρόνο 

διαφορετικό από αυτόν της σύστασής τους. 

__________________ __________________ 

22 Βλέπε παράρτημα VI. 22 Βλέπε παράρτημα VI. 

 

Τροπολογία  220 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 197 
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 197 Άρθρο 197 

Σύσταση ειδικών επιτροπών Ειδικές Επιτροπές 

Κατόπιν προτάσεως της Διάσκεψης των 

Προέδρων, το Κοινοβούλιο μπορεί ανά 

πάσα στιγμή να συστήσει ειδικές 

επιτροπές, των οποίων οι αρμοδιότητες, η 

σύνθεση και η λήξη της θητείας 

καθορίζονται ταυτόχρονα με τη λήψη της 

απόφασης περί σύστασης της επιτροπής· η 

θητεία της επιτροπής δεν υπερβαίνει τους 

δώδεκα μήνες, εκτός αν, κατά τη λήξη 

της, το Κοινοβούλιο την παρατείνει. 

1.  Κατόπιν προτάσεως της Διάσκεψης 

των Προέδρων, το Κοινοβούλιο μπορεί 

ανά πάσα στιγμή να συστήσει ειδικές 

επιτροπές, των οποίων οι αρμοδιότητες, ο 

αριθμός των μελών τους και η διάρκεια 
της θητείας τους καθορίζονται ταυτόχρονα 

με τη λήψη της απόφασης περί σύστασης 

της επιτροπής· 

Καθόσον οι αρμοδιότητες, η σύνθεση και 

η θητεία των ειδικών επιτροπών 

καθορίζονται ταυτόχρονα με τη σύστασή 

τους, το Κοινοβούλιο δεν θα μπορεί στη 

συνέχεια να αποφασίσει τροποποίηση των 

αρμοδιοτήτων τους, είτε περιορίζοντας 

είτε διευρύνοντάς τες. 

 

 1α.  Η διάρκεια της θητείας μιας 

ειδικής επιτροπής δεν υπερβαίνει τους 

δώδεκα μήνες, εκτός εάν, κατά τη λήξη 

της, το Κοινοβούλιο την παρατείνει. 

Εκτός εάν προβλέπει κάτι διαφορετικό η 

απόφαση του Κοινοβουλίου με την οποία 

συγκροτείται η ειδική επιτροπή, η θητεία 

της τελευταίας αρχίζει από την 

ημερομηνία της συνεδρίασης για την 

συγκρότηση της σε σώμα. 

 1β.  Οι ειδικές επιτροπές δεν 

δικαιούνται να γνωμοδοτούν προς άλλες 

επιτροπές. 

 Αιτιολόγηση 

Όσον αφορά τις αλλαγές στην παράγραφο 1, το τελευταίο τμήμα της πρότασης διαγράφεται εδώ 

και μεταφέρεται πιο κάτω ως παράγραφος 1α. 

Όσον αφορά τη διαγραφή της ερμηνείας που ακολουθεί την παράγραφο 1, διαγράφεται η 

πρόταση σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η τροποποίηση των εξουσιών και των 

αρμοδιοτήτων των ειδικών επιτροπών μετά τη σύστασή τους. 

Όσον αφορά τη προσθήκη της παραγράφου 1β: αυτή η πρόταση μεταφέρεται εδώ από το πολύ 

γενικό άρθρο 201 παράγραφος 1. 
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Τροπολογία  221 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 198 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 198 Άρθρο 198 

Εξεταστικές επιτροπές Εξεταστικές επιτροπές 

1. Το Κοινοβούλιο, μετά από αίτηση 

του ενός τετάρτου των βουλευτών, μπορεί 

να συστήσει εξεταστική επιτροπή για να 

εξετάζει τις καταγγελίες παραβάσεων του 

δικαίου της Ένωσης ή περιστατικά 

κακοδιοίκησης κατά την εφαρμογή του 

δικαίου της Ένωσης, τα οποία 

καταλογίζονται σε όργανο ή υπηρεσία των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ή σε δημόσια 

διοίκηση ενός κράτους μέλους, ή σε 

πρόσωπα στα οποία το δίκαιο της Ένωσης 

αναθέτει την εντολή της εφαρμογής του. 

1.  Σύμφωνα με το άρθρο 226 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 2 της 

απόφασης 95/167/ΕΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 

Συμβουλίου και της Επιτροπής, της 19ης 

Απριλίου 1995, περί των λεπτομερών 

διατάξεων άσκησης του δικαιώματος 

εξέτασης των πραγμάτων από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Κοινοβούλιο 

μετά από αίτηση του ενός τετάρτου των 

βουλευτών, μπορεί να συστήσει 

εξεταστική επιτροπή για να εξετάζει τις 

καταγγελίες παραβάσεων ή κακής 

διοίκησης κατά την εφαρμογή του δικαίου 

της Ένωσης, τα οποία καταλογίζονται σε 

όργανο ή υπηρεσία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, ή σε δημόσια διοίκηση ενός 

κράτους μέλους, ή σε πρόσωπα στα οποία 

το δίκαιο της Ένωσης αναθέτει την εντολή 

της εφαρμογής του. 

Η απόφαση για τη σύσταση εξεταστικής 

επιτροπής δημοσιεύεται εντός ενός μηνός 

στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Κοινοβούλιο 

λαμβάνει εξάλλου κάθε αναγκαίο μέτρο 

προκειμένου η απόφαση αυτή να 

καταστεί όσο το δυνατό περισσότερο 

γνωστή. 

 

 Το αντικείμενο της έρευνας, όπως 

προσδιορίζεται από το ένα τέταρτο των 

βουλευτών του Κοινοβουλίου, καθώς και 

το χρονικό διάστημα που καθορίζεται με 

την παράγραφο 10, δεν επιδέχονται 

τροπολογίες. 

 1α. Η απόφαση για τη σύσταση 
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εξεταστικής επιτροπής δημοσιεύεται 

εντός ενός μηνός από τη λήψη της στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

2. Η λειτουργία εξεταστικής 

επιτροπής διέπεται από τις διατάξεις του 

παρόντος Κανονισμού οι οποίες 

εφαρμόζονται στις επιτροπές, πλην των 

ειδικών διατάξεων που προβλέπονται από 

το παρόν άρθρο και από την απόφαση του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 

Συμβουλίου και της Επιτροπής, της 19ης 

Απριλίου 1995, σχετικά με τους τρόπους 

άσκησης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

του δικαιώματος εξέτασης των 

πραγμάτων, που επισυνάπτεται στον 

παρόντα Κανονισμό23. 

2. Η λειτουργία εξεταστικής 

επιτροπής διέπεται από τις διατάξεις του 

Κανονισμού οι οποίες εφαρμόζονται στις 

επιτροπές, πλην των ειδικών διατάξεων 

που προβλέπονται από το παρόν άρθρο και 

από την απόφαση 95/167/EΚ, Ευρατόμ, 

ΕΚΑΧ. 

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 αποφασίζει 

σχετικά με τη σύσταση της επιτροπής και, 

αν αποφασίσει τη σύστασή της, σχετικά με 

τον αριθμό των μελών της. 

4. Η εξεταστική επιτροπή περατώνει 

τις εργασίες της με την υποβολή έκθεσης 

εντός δώδεκα μηνών κατ’ ανώτατο όριο. 

Το Κοινοβούλιο μπορεί να αποφασίσει να 

παρατείνει δύο φορές την προθεσμία 

αυτή για άλλους τρεις μήνες. 

 

Εντός της εξεταστικής επιτροπής έχουν 

δικαίωμα ψήφου μόνο τα τακτικά μέλη ή, 

κατά την απουσία τους, οι μόνιμοι 

αναπληρωτές τους. 

 

 4α. Οι εξεταστικές επιτροπές δεν 

δικαιούνται να γνωμοδοτούν προς άλλες 

επιτροπές. 

 4β. Δικαίωμα ψήφου σε οποιοδήποτε 

στάδιο των εργασιών εξεταστικής 

επιτροπής έχουν μόνο τα τακτικά μέλη 

της ή, κατά την απουσία τους, οι 

αναπληρωτές τους. 
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5. Η εξεταστική επιτροπή εκλέγει τον 

πρόεδρό της και δύο αντιπροέδρους και 

ορίζει έναν ή περισσότερους εισηγητές. 

Εξάλλου, η επιτροπή μπορεί επίσης να 

αναθέσει αποστολές, ειδικά καθήκοντα ή 

αρμοδιότητες στα μέλη της, τα οποία στη 

συνέχεια της υποβάλλουν λεπτομερή 

έκθεση. 

5. Η εξεταστική επιτροπή εκλέγει τον 

πρόεδρο και τους αντιπροέδρους της και 

ορίζει έναν ή περισσότερους εισηγητές. 

Εξάλλου, η επιτροπή μπορεί επίσης να 

αναθέσει αποστολές, ειδικά καθήκοντα ή 

αρμοδιότητες στα μέλη της, τα οποία στη 

συνέχεια της υποβάλλουν λεπτομερή 

έκθεση. 

Στη διάρκεια που μεσολαβεί μεταξύ δύο 

συνεδριάσεων, το προεδρείο ασκεί, σε 

περιπτώσεις κατεπείγοντος ή ανάγκης, τις 

εξουσίες της επιτροπής, με την 

προϋπόθεση ότι οι ενέργειές του θα 

επικυρωθούν στην αμέσως επόμενη 

συνεδρίαση. 

5α. Στο διάστημα που μεσολαβεί 

μεταξύ δύο συνεδριάσεων, οι συντονιστές 

της επιτροπής ασκούν, σε περιπτώσεις 

κατεπείγοντος ή ανάγκης, τις εξουσίες της 

επιτροπής, με την προϋπόθεση ότι οι 

ενέργειές τους θα επικυρωθούν στην 

αμέσως επόμενη συνεδρίαση. 

6. Εφόσον εξεταστική επιτροπή 

θεωρεί ότι κάποιο δικαίωμά της δεν έχει 

γίνει σεβαστό, προτείνει στον Πρόεδρο 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να λάβει 

τα απαραίτητα μέτρα. 

 

7. Η εξεταστική επιτροπή μπορεί να 

αποταθεί στα όργανα ή στα πρόσωπα που 

αναφέρονται στο άρθρο 3 της απόφασης 

που αναφέρεται στην παράγραφο 2, με 

σκοπό τη διεξαγωγή ακροάσεων ή την 

παραλαβή εγγράφων. 

 

Τα έξοδα ταξιδίου και παραμονής των 

μελών και των υπαλλήλων των θεσμικών 

και άλλων οργάνων της Ένωσης 

επιβαρύνουν τις αντίστοιχες υπηρεσίες. 

Τα έξοδα ταξιδίου και παραμονής των 

άλλων προσώπων που καταθέτουν 

ενώπιον εξεταστικής επιτροπής θα 

επιστρέφονται από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, σύμφωνα με τους όρους που 

εφαρμόζονται για τις ακροάσεις των 

εμπειρογνωμόνων. 

 

Κάθε άτομο που καλείται να καταθέσει 

ενώπιον εξεταστικής επιτροπής έχει το 

δικαίωμα να επικαλεσθεί τα δικαιώματα 

που θα είχε ως μάρτυρας ενώπιον 

δικαστικής αρχής της χώρας προέλευσής 

του και θα πρέπει να ενημερωθεί σχετικά 

με τα δικαιώματα αυτά πριν από την 

κατάθεσή του. 

 

Όσον αφορά τη χρήση των γλωσσών, η 7. Όσον αφορά τη χρήση των γλωσσών, η 
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εξεταστική επιτροπή εφαρμόζει το άρθρο 

158. Ωστόσο, το προεδρείο της επιτροπής: 

εξεταστική επιτροπή εφαρμόζει το άρθρο 

158. Ωστόσο, το προεδρείο της επιτροπής: 

– μπορεί να περιορίσει τη διερμηνεία στις 

επίσημες γλώσσες όσων πρέπει να 

συμμετάσχουν στις εργασίες, εάν το κρίνει 

απαραίτητο για λόγους εμπιστευτικότητας, 

και 

– μπορεί να περιορίσει τη διερμηνεία στις 

επίσημες γλώσσες όσων πρέπει να 

συμμετάσχουν στις εργασίες, εάν το κρίνει 

απαραίτητο για λόγους εμπιστευτικότητας, 

και 

– αποφασίζει σχετικά με τη μετάφραση 

των εγγράφων που παραλαμβάνει κατά 

τρόπο ώστε η επιτροπή να μπορεί να 

διεξάγει τις εργασίες της με 

αποτελεσματικότητα και ταχύτητα, με 

σεβασμό του απαιτούμενου απορρήτου και 

της εμπιστευτικότητας. 

– αποφασίζει σχετικά με τη μετάφραση 

των εγγράφων που παραλαμβάνει κατά 

τρόπο ώστε η επιτροπή να μπορεί να 

διεξάγει τις εργασίες της με 

αποτελεσματικότητα και ταχύτητα, με 

σεβασμό του απαιτούμενου απορρήτου και 

της εμπιστευτικότητας. 

8. Ο πρόεδρος της εξεταστικής 

επιτροπής μεριμνά μαζί με τα μέλη του 

προεδρείου για την τήρηση του 

απορρήτου ή του εμπιστευτικού 

χαρακτήρα των εργασιών, 

προειδοποιώντας εγκαίρως τα μέλη επ’ 

αυτού. 

 

Επίσης, υπενθυμίζει ρητώς τις διατάξεις 

του άρθρου 2 παράγραφος 2 της 

προαναφερθείσας απόφασης. 

Εφαρμόζεται το Παράρτημα VII μέρος Α 

του Κανονισμού. 

 

9. Η εξέταση των εγγράφων που 

διαβιβάζονται με τη διαδικασία του 

απορρήτου ή εμπιστευτικώς διεξάγεται 

με τη βοήθεια τεχνικών μέσων που 

εξασφαλίζουν την αποκλειστικότητα της 

πρόσβασης στα έγγραφα αυτά μόνον των 

ειδικώς επιφορτισμένων για το σκοπό 

αυτό βουλευτών. Οι εν λόγω βουλευτές 

πρέπει να αναλάβουν την επίσημη 

δέσμευση να μην επιτρέψουν σε κανέναν 

άλλον την πρόσβαση σε πληροφορίες που 

είναι απόρρητες ή εμπιστευτικές 

σύμφωνα με το παρόν άρθρο και να τις 

χρησιμοποιήσουν αποκλειστικά για τη 

σύνταξη της έκθεσής τους προς την 

εξεταστική επιτροπή. Οι συνεδριάσεις θα 

διεξάγονται σε αίθουσες με ειδική 

εγκατάσταση κατά τρόπο που να μην 

επιτρέπεται η ακρόαση εκ μέρους μη 

εξουσιοδοτημένων προσώπων. 
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 9α. Σε περιπτώσεις που εικαζόμενες 

παραβάσεις ή κακοδιαχείριση κατά την 

εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης 

υποδηλώνουν ότι πιθανόν να ευθύνεται 

φορέας ή αρχή κράτους μέλους, η 

εξεταστική επιτροπή δύναται να ζητήσει 

από το κοινοβούλιο του εν λόγω κράτους 

μέλους να συνεργαστεί στο πλαίσιο της 

έρευνας. 

10. Όταν λήξουν οι εργασίες της, η 

εξεταστική επιτροπή υποβάλλει στο 

Κοινοβούλιο έκθεση με τα πορίσματα των 

εργασιών της, συνοδευόμενη ενδεχομένως 

από γνώμες της μειοψηφίας, υπό τους 

όρους του άρθρου 56. Η έκθεση αυτή 

δημοσιεύεται. 

10. Η εξεταστική επιτροπή περατώνει 

τις εργασίες της με την υποβολή στο 

Κοινοβούλιο έκθεσης σχετικά με τα 

πορίσματα των εργασιών της το αργότερο 

εντός δώδεκα μηνών από την 

συγκρότησή της σε σώμα. Το 

Κοινοβούλιο μπορεί να αποφασίσει να 

παρατείνει δύο φορές την προθεσμία 

αυτή για άλλους τρεις μήνες. Εφόσον 

ενδείκνυται, η έκθεση μπορεί να περιέχει 
γνώμες της μειοψηφίας, υπό τους όρους 

του άρθρου 56. Η έκθεση αυτή 

δημοσιεύεται. 

Μετά από αίτηση της εξεταστικής 

επιτροπής, το Κοινοβούλιο διεξάγει 

συζήτηση επί της τελικής αυτής έκθεσης 

κατά την αμέσως επόμενη από την 

υποβολή της έκθεσης περίοδο συνόδου. 

Μετά από αίτηση της εξεταστικής 

επιτροπής, το Κοινοβούλιο διεξάγει 

συζήτηση επί της τελικής αυτής έκθεσης 

κατά την αμέσως επόμενη από την 

υποβολή της έκθεσης περίοδο συνόδου. 

Η επιτροπή αυτή μπορεί επίσης να 

υποβάλει στο Κοινοβούλιο σχέδιο 

σύστασης προοριζόμενο για θεσμικά ή 

άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 

των κρατών μελών. 

10α. Η επιτροπή αυτή μπορεί επίσης να 

υποβάλει στο Κοινοβούλιο σχέδιο 

σύστασης προοριζόμενο για θεσμικά ή 

άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 

των κρατών μελών. 

11. Ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου 

αναθέτει στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα 

με το Παράρτημα VI του Κανονισμού, να 

εξακριβώσει τη συνέχεια που δόθηκε στα 

πορίσματα της εξεταστικής επιτροπής και, 

ενδεχομένως, τη σύνταξη σχετικής 

έκθεσης. Λαμβάνει κάθε άλλο μέτρο που 

θεωρείται σκόπιμο προκειμένου να 

προωθηθεί η ουσιαστική εφαρμογή των 

πορισμάτων των ερευνών. 

11. Ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου 

αναθέτει στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα 

με το Παράρτημα VI του Κανονισμού, να 

εξακριβώσει τη συνέχεια που δόθηκε στα 

πορίσματα της εξεταστικής επιτροπής και, 

ενδεχομένως, τη σύνταξη σχετικής 

έκθεσης. Λαμβάνει κάθε άλλο μέτρο που 

θεωρείται σκόπιμο προκειμένου να 

προωθηθεί η ουσιαστική εφαρμογή των 

πορισμάτων των ερευνών. 

Μόνο στην πρόταση της Διάσκεψης των 

Προέδρων σχετικά με τη σύνθεση 

εξεταστικής επιτροπής (παράγραφος 3) 

είναι δυνατό να υποβληθούν τροπολογίες, 
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σύμφωνα με το άρθρο 199 παράγραφος 2. 

Το αντικείμενο της έρευνας, όπως 

προσδιορίζεται από το ένα τέταρτο των 

βουλευτών του Κοινοβουλίου 

(παράγραφος 3), καθώς και το χρονικό 

διάστημα που καθορίζεται με την 

παράγραφο 4, δεν επιδέχονται 

τροπολογίες. 

 

__________________  

23 Βλέπε παράρτημα VIII.  

 (Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 που 

προστίθεται έχει ερμηνευτικό χαρακτήρα). 

Αιτιολόγηση 

As regards the changes to paragraph 1 subparagraph1, alignment with the wording used in 

both Article 226 TFEU and Article 2 of Decision 95/167/EC, Euratom, ECSC i.e.: 

"investigate alleged contraventions or maladministration in the implementation of Union law 

which ..." . 

As regards the deletion of paragraph 1 subparagraph2, now paragraph 1a with some 

modifications. 

The new interpretation in paragraph 1 comes from the second interpretation at the end of 

Rule 198. The reference for Paragraph 12 is currently listed as paragraph 10 a (new). The 

reference for Paragraph 2 is currently listed as paragraph 1 a (new). 

As regards the addition of paragraph 1b, nowadays Parliament's activity is always made 

available to the public. The second sentence therefore seems superfluous. 

As regards the deletion of paragraph 4 subparagraph 1, to be deleted here and merged with 

the text of current paragraph 10. Several changes aims to clarify this Rule. The current 

provision is rather unclear as to when exactly the 12-month period starts to run: from the 

decision to set up an inquiry committee or from its constituent meeting. The relevant 

provisions of the Decision 95/167: Article 2(1): "The decision to set up a temporary 

committee of inquiry, specifying in particular its purpose and the time limit for submission of 

its report, shall be published in the Official Journal of the European Communities."Art. 2(4) 

"The temporary committee of inquiry shall cease to exist on the submission of its report within 

the time limit laid down when it was set up, or at the latest upon expiry of a period not 

exceeding 12 months from the date when it was set up, and in any event at the close of the 

parliamentary term. By means of a reasoned decision the European Parliament may twice 

extend the twelve-month period by three months. Such a decision shall be published in the 

Official Journal of the European Communities." 

As regards the deletion of paragraph 4 subparagraph 2, becomes paragraph 4 b (new) with 

some modifications 

As regards the insertion of paragraph 4 a (new) this sentence is moved here from the very 
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general Rule 201(1). 

As regards the insertion of paragraph 4 b (new), the change aims at clarifying that this 

provision relates to any vote, and not only to the vote on a final report. 

As regards the change to paragraph 5, it is an alignment with Rule 204(1). 

The insertion of paragraph 5 a (new) is an adaptation to the introduction of Rule 205(2) on 

committee coordinators. 

Paragraph 6 is deleted deleted as it is superfluous. 

For subparagraph 2, the first sentence is superfluous and the second one is covered by the 

Bureau decision on public hearings.Subparagraph 3 is misleading. According to the Decision 

of 1995, persons called to give evidence are not obliged to appear, so the parallelism with the 

rights when called by a national court (in which case their presence is obligatory) is 

confusing and legally problematic. 

Paragraphs 8 and 9 are deleted as obsolete. Morever, paragraph 9 is outdated given the 

Rules on the treatment of confidential information held by other institutions. 

The change to paragraph 10 subparagraph 1 aims to differentiate between the report, which 

is presented by the committee and debated in Parliament, and the possible draft 

recommendation, which is the only document put to vote. 

The first interpretation following paragraph 11 shall be deleted if changes in Rule 199 are 

agreed upon. 

The second interpretation following paragraph 11 shall be deleted here and moved under 

paragraph 2 (with corrected cross-references). 

 

Τροπολογία  222 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 199 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 199 Άρθρο 199 

Σύνθεση των επιτροπών Σύνθεση των επιτροπών 

1. Η εκλογή των μελών των επιτροπών και 

των εξεταστικών επιτροπών γίνεται μετά 

από υποβολή υποψηφιοτήτων εκ μέρους 

των πολιτικών ομάδων και των μη 

εγγεγραμμένων βουλευτών. Η Διάσκεψη 

των Προέδρων υποβάλλει προτάσεις στο 

Κοινοβούλιο. Η σύνθεση των επιτροπών 

αντικατοπτρίζει στο μέτρο του δυνατού 

1. Τα μέλη των επιτροπών, των ειδικών 

επιτροπών και των εξεταστικών επιτροπών 

ορίζονται από τις πολιτικές ομάδες και 

από τους μη εγγεγραμμένους βουλευτές. 
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τη σύνθεση του Κοινοβουλίου. 

 Η Διάσκεψη των Προέδρων ορίζει 

προθεσμία εντός της οποίας οι πολιτικές 

ομάδες και οι μη εγγεγραμμένοι 

βουλευτές γνωστοποιούν τα ονόματα των 

ορισθέντων στον Πρόεδρο, ο οποίος στη 

συνέχεια τα ανακοινώνει στο 

Κοινοβούλιο. 

Όταν βουλευτές αλλάζουν πολιτική 

ομάδα, διατηρούν για το υπόλοιπο της 

θητείας τους των δυόμισι ετών τις έδρες 

που κατέχουν στις κοινοβουλευτικές 

επιτροπές. Εντούτοις, αν αυτή η αλλαγή 

πολιτικής ομάδας διαταράσσει τη δίκαιη 

εκπροσώπηση των πολιτικών τάσεων σε 

μία επιτροπή, τότε η Διάσκεψη των 

Προέδρων υποβάλλει νέες προτάσεις για 

τη σύνθεση της εν λόγω επιτροπής, κατά 

τη διαδικασία που προβλέπει η δεύτερη 

περίοδος της παραγράφου 1, με την 

προϋπόθεση του σεβασμού των ατομικών 

δικαιωμάτων του ενδιαφερόμενου 

βουλευτή. 

 

Για την τήρηση της αναλογικότητας της 

διανομής των εδρών μεταξύ των 

πολιτικών ομάδων πρέπει να λαμβάνεται 

υπόψη ο εγγύτερος κατάλληλος ακέραιος 

αριθμός. Εάν πολιτική ομάδα αποφασίσει 

να μην λάβει έδρες σε μία επιτροπή, οι 

έδρες αυτές παραμένουν κενές και η 

επιτροπή μειώνεται σε μέγεθος κατά τον 

αντίστοιχο αριθμό. Η ανταλλαγή εδρών 

μεταξύ των πολιτικών ομάδων δεν 

επιτρέπεται. 

 

 1α. Η σύνθεση των επιτροπών 

αντικατοπτρίζει στο μέτρο του δυνατού 

τη σύνθεση του Κοινοβουλίου. Οι έδρες 

των επιτροπών κατανέμονται μεταξύ των 

πολιτικών ομάδων και των μη 

εγγεγραμμένων βουλευτών 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 
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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 

καθορίζονται σε αυτήν, η Διάσκεψη των 

Προέδρων λαμβάνει τις αναγκαίες 

αποφάσεις. 

 1δ. Οποιεσδήποτε μεταβολές 

αποφασίζονται στους διορισμούς εκ 

μέρους των πολιτικών ομάδων και των 

μη εγγεγραμμένων βουλευτών 

γνωστοποιούνται στον Πρόεδρο, ο οποίος 

στη συνέχεια τις 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 

δικαιούνται να συμμετέχουν στις 

συνεδριάσεις της επιτροπής, να 

λαμβάνουν το λόγο και, σε περίπτωση 

απουσίας του τακτικού μέλους, να 

συμμετέχουν στις ψηφοφορίες. 
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 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 άλλο βουλευτή της 

ίδιας πολιτικής ομάδας ή, αν το μέλος 

είναι μη εγγεγραμμένος βουλευτής, μπορεί 

να αναπληρωθεί από άλλο 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 

τακτικό μέλος αναπληρώνεται. 

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. 

 

3.  Εκλέγονται οι βουλευτές που 

αναφέρονται στις προτάσεις της 

Διάσκεψης των Προέδρων, όπως έχουν 

ενδεχομένως τροποποιηθεί βάσει της 

παραγράφου 2. 

 

4.  Αν η πολιτική ομάδα δεν υποβάλει 

υποψηφιότητες σε εξεταστική επιτροπή, 

σύμφωνα με την παράγραφο 1, εντός 

προθεσμίας που ορίζει η Διάσκεψη των 

Προέδρων, η τελευταία θα υποβάλει στο 

Κοινοβούλιο μόνο τις μέχρι εκείνη τη 

στιγμή υποβληθείσες υποψηφιότητες. 

 

5.  Η πλήρωση κενών θέσεων σε 

επιτροπές είναι δυνατό να αποφασισθεί 

προσωρινά από τη Διάσκεψη των 

Προέδρων με τη συναίνεση των 

βουλευτών που πρόκειται να διορισθούν 

και λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων 

της παραγράφου 1. 
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6.  Οι τροποποιήσεις αυτές 

υποβάλλονται προς επικύρωση στο 

Κοινοβούλιο κατά την επόμενη 

συνεδρίασή του. 

 

 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). 

 Αιτιολόγηση 

As regards paragraph 1, several changes are suggestedso that the Members of committees 

would no longer be formally elected by the Parliament, but appointed by the political groups. 

The political groups would therefore have to inform the Conference of Presidents / the 

President within a deadline set by the Conference of Presidents, in view of an announcement 

of the composition in plenary.When Members change their political group, the latter would 

have the right to designate another member within the committee(s) this member was holding 

a seat in. The Member changing political group would therefore loose the seat he/she holds in 

the committee, unless the group this member is joining would appoint him/her in the same 

committee.- Consequently, changing political group would entail also the end of any office as 

(Vice-)Chair and possibly the office as rapporteur in that committee.- The principle 

according to which the committees' composition should as for as possible reflect the 

composition of the Parliament should remain unchanged, as well as the principle that the 

political groups should take the necessary initiatives in case the fair representation of 

political views in a committee is disturbed.This part of the interpretation may therefore 

become part of Rule 199. 
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Concerning the interpretation of pragraph 1f (new), as Rules 199 and 200 will be merged, 

this interpretation (from Rule 200) will follow paragraph 7(new) of Rule 199, with a 

corrected cross-reference. 

For paragraph 3, long-standing practice is that there is no vote in plenary on the CoP 

proposal as a whole. Only the amendments are put to the vote.This paragraph becomes 

obsolete if the proposed changes to Rule 199 are adopted. 

Paragraph 4 is moved to Rule 198(4). 

Paragraphs 2, 5 and 6 become obsolete if the proposed changes to Rule 199 are adopted. 

For the new interpretation, the wording of the interpretation to Rule 200 is reviewed; the first 

two hyphens could be deleted because they repeat the Rule. This interpretation will follow 

Rule 199, as Rules 199 and 200 are merged. 

 

Τροπολογία  223 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 200 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 200 διαγράφεται 

Αναπληρωτές  

1.  Οι πολιτικές ομάδες και οι μη 

εγγεγραμμένοι βουλευτές μπορούν να 

ορίσουν για κάθε επιτροπή ορισμένους 

μόνιμους αναπληρωτές σε αριθμό ίσο 

προς τον αριθμό των τακτικών μελών 

που εκπροσωπούν τις διάφορες πολιτικές 

ομάδες και τους μη εγγεγραμμένους 

βουλευτές στο πλαίσιο της επιτροπής. Ο 

Πρόεδρος του Κοινοβουλίου πρέπει να 

έχει ενημερωθεί σχετικά. Οι μόνιμοι 

αναπληρωτές δικαιούνται να 

συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της 

επιτροπής, να λαμβάνουν το λόγο και, σε 

περίπτωση απουσίας του τακτικού 

μέλους, να συμμετέχουν στις ψηφοφορίες. 

 

Σε περίπτωση χηρείας έδρας τακτικού 

μέλους επιτροπής, ένα μόνιμο 

αναπληρωματικό μέλος της ίδιας 

πολιτικής ομάδας δικαιούται να 

συμμετέχει στην ψηφοφορία στη θέση 

του τακτικού μέλους για ορισμένο χρόνο 

μέχρι την προσωρινή πλήρωση της κενής 
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θέσης του τακτικού μέλους σύμφωνα με 

το άρθρο 199 παράγραφος 5, ή, ελλείψει 

παρόμοιας προσωρινής πλήρωσης της 

κενής θέσης, μέχρι τον ορισμό νέου 

τακτικού μέλους. Το δικαίωμα αυτό 

βασίζεται στην απόφαση του 

Κοινοβουλίου σχετικά με την αριθμητική 

σύνθεση της επιτροπής και σκοπό έχει να 

εγγυάται ότι στην ψηφοφορία συμμετέχει 

αριθμός μελών της εν λόγω πολιτικής 

ομάδας που ισούται με τον αριθμό που 

ίσχυε πριν τη χηρεία της έδρας. 

2.  Εκτός τούτου, σε περίπτωση 

απουσίας του τακτικού μέλους και αν δεν 

έχουν διορισθεί μόνιμοι αναπληρωτές ή 

αν αυτοί απουσιάζουν, το τακτικό μέλος 

της επιτροπής μπορεί να αναπληρωθεί 

στις συνεδριάσεις από άλλο βουλευτή της 

ίδιας πολιτικής ομάδας, με δικαίωμα 

συμμετοχής στις ψηφοφορίες. Το όνομα 

του αναπληρωτή πρέπει να 

γνωστοποιείται στον πρόεδρο της 

επιτροπής πριν από την έναρξη της 

ψηφοφορίας. 

 

Η παράγραφος 2 εφαρμόζεται κατ’ 

αναλογίαν στους μη εγγεγραμμένους 

βουλευτές. 

 

Η προηγουμένη γνωστοποίηση που 

προβλέπει η παράγραφος 2, 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 

τακτικό μέλος αναπληρώνεται. 

 

* * *  

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου 

αφορούν δύο στοιχεία που προκύπτουν 

σαφώς από το κείμενο: 

 

– μια πολιτική ομάδα δεν μπορεί να 

έχει περισσότερα μόνιμα 

αναπληρωματικά μέλη από τα τακτικά 

της μέλη σε μία επιτροπή· 

 

– μόνο οι πολιτικές ομάδες έχουν το 

δικαίωμα να ορίζουν μόνιμα 

αναπληρωματικά μέλη, με τη μόνη 

προϋπόθεση να ενημερώνουν 

 



 

PE585.606v03-00 300/445 RR\1110426EL.docx 

EL 

προηγουμένως τον Πρόεδρο. 

Συμπερασματικά:  

– η ιδιότητα του μόνιμου 

αναπληρωτή απορρέει αποκλειστικά από 

τη συμμετοχή στην καθορισμένη 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 μόνιμου αναπληρωματικού 

μέλους 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. 

 

 

Τροπολογία  224 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 201 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 201 Άρθρο 201 

Καθήκοντα των επιτροπών Καθήκοντα των επιτροπών 

1. Οι μόνιμες επιτροπές έχουν ως 

αποστολή την εξέταση των ζητημάτων που 

παραπέμπονται σ’ αυτές από το 

Κοινοβούλιο ή, κατά τις διακοπές της 

συνόδου, από τον Πρόεδρο εξ ονόματος 

της Διάσκεψης των Προέδρων. ΟΙ 

αρμοδιότητες των ειδικών και των 

εξεταστικών επιτροπών καθορίζονται 

όταν συνιστώνται· οι επιτροπές δεν 

δικαιούνται να γνωμοδοτούν προς άλλες 

επιτροπές. 

1. Οι μόνιμες επιτροπές έχουν ως 

αποστολή την εξέταση των ζητημάτων που 

παραπέμπονται σ’ αυτές από το 

Κοινοβούλιο ή, κατά τις διακοπές της 

συνόδου, από τον Πρόεδρο εξ ονόματος 

της Διάσκεψης των Προέδρων. 

(Βλ. την ερμηνεία στο άρθρο 197).  

2.  Εφόσον μόνιμη επιτροπή 

αποφανθεί ότι είναι αναρμόδια για την 
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εξέταση ζητήματος ή σε περίπτωση 

σύγκρουσης αρμοδιοτήτων μεταξύ δύο ή 

περισσοτέρων μονίμων επιτροπών, το 

ζήτημα της αρμοδιότητας παραπέμπεται 

στη Διάσκεψη των Προέδρων εντός 

τεσσάρων εργασίμων εβδομάδων από την 

αναγγελία στην Ολομέλεια της 

παραπομπής στην επιτροπή. 

Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφασίζει 

εντός έξι εβδομάδων βάσει σύστασης της 

Διάσκεψης των Προέδρων των 

Επιτροπών, ή, εάν δεν αναμένεται τέτοια 

σύσταση, του Προέδρου της. Αν η 

Διάσκεψη των Προέδρων δεν αποφασίσει 

εντός της προθεσμίας αυτής, η σύσταση 

θεωρείται εγκριθείσα. 

 

Οι πρόεδροι επιτροπών μπορούν να 

συμφωνούν με άλλους προέδρους 

επιτροπών όσον αφορά την ανάθεση 

θέματος σε συγκεκριμένη επιτροπή, υπό 

τον όρο, κατά περίπτωση, της έγκρισης 

της διαδικασίας συνδεδεμένων 

επιτροπών κατά το άρθρο 54. 

 

3.  Σε περίπτωση που περισσότερες 

από μία μόνιμες επιτροπές είναι αρμόδιες 

για την εξέταση ενός ζητήματος, μία 

επιτροπή ορίζεται ως αρμόδια επί της 

ουσίας και οι άλλες ως γνωμοδοτικές. 

3.  Σε περίπτωση που περισσότερες 

από μία μόνιμες επιτροπές είναι αρμόδιες 

για την εξέταση ενός ζητήματος, μία 

επιτροπή ορίζεται ως αρμόδια επί της 

ουσίας και οι άλλες ως γνωμοδοτικές. 

Ο αριθμός πάντως των επιτροπών που 

επιλαμβάνονται ταυτόχρονα ενός 

ζητήματος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 

τρεις εκτός αν, για εύλογες αιτίες, 

αποφασισθεί παρέκκλιση από τον κανόνα 

αυτόν υπό τις προϋποθέσεις της 

παραγράφου 1. 

Ο αριθμός πάντως των επιτροπών που 

επιλαμβάνονται ταυτόχρονα ενός 

ζητήματος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 

τρεις εκτός αν αποφασισθεί παρέκκλιση 

από τον κανόνα αυτόν υπό τις 

προϋποθέσεις της παραγράφου 1. 

4. Δύο ή περισσότερες επιτροπές ή 

υποεπιτροπές μπορούν να προβούν σε από 

κοινού εξέταση ζητημάτων που εμπίπτουν 

στην αρμοδιότητά τους, χωρίς όμως να 

μπορούν να λάβουν απόφαση. 

4. Δύο ή περισσότερες επιτροπές ή 

υποεπιτροπές μπορούν να προβούν σε από 

κοινού εξέταση ζητημάτων που εμπίπτουν 

στην αρμοδιότητά τους, χωρίς όμως να 

μπορούν να λάβουν απόφαση από κοινού 

εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες 

εφαρμόζεται το άρθρο 55. 

5. Κάθε επιτροπή μπορεί, με τη 

συναίνεση του Προεδρείου του 

Κοινοβουλίου, να αναθέσει σε ένα ή 

περισσότερα από τα μέλη της αποστολή 

5. Κάθε επιτροπή μπορεί, με τη 

συναίνεση των αρμοδίων οργάνων του 

Κοινοβουλίου, να αναθέσει σε ένα ή 

περισσότερα από τα μέλη της αποστολή 



 

PE585.606v03-00 302/445 RR\1110426EL.docx 

EL 

μελέτης ή ενημέρωσης. μελέτης ή ενημέρωσης. 

 ΑιτιολόγησηΌσον αφορά την παράγραφο 1, η δεύτερη πρόταση του άρθρου 201 διαγράφεται 

εδώ και προστίθεται στα άρθρα 197 και 198 αντιστοίχως. 

Η ερμηνεία της παραγράφου 1 διαγράφεται ως περιττή. 

 Για λόγους σαφήνειας, η παράγραφος 2 διαγράφεται εδώ και μεταφέρεται πιο κάτω με μικρές 

αλλαγές ως άρθρο 201α (νέο) σχετικά με τα "Ζητήματα αρμοδιοτήτων». 

Για την παράγραφο 3 εδάφιο 2, η πρακτική δείχνει ότι η εξαίρεση (περισσότερες από τρεις 

επιτροπές) εμφανίζεται αρκετά συχνά. 

Όσον αφορά την παράγραφο 5, η τροποποίηση γίνεται για να ληφθεί υπόψη η πρόσφατη αλλαγή 

σχετικά με την έγκριση των εξωτερικών αντιπροσωπειών. 

 

Τροπολογία  225 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 201 α (νέο) 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 Άρθρο 201α 

 Ζητήματα αρμοδιοτήτων 

 1. Εφόσον μόνιμη επιτροπή 

αποφανθεί ότι είναι αναρμόδια για την 

εξέταση ζητήματος ή σε περίπτωση 

σύγκρουσης αρμοδιοτήτων μεταξύ δύο ή 

περισσοτέρων μονίμων επιτροπών, το 

ζήτημα της αρμοδιότητας παραπέμπεται 

στη Διάσκεψη των Προέδρων των 

Επιτροπών εντός τεσσάρων εβδομάδων 

από την αναγγελία στην Ολομέλεια της 

παραπομπής στην επιτροπή. 

 2. Η Διάσκεψη των Προέδρων 

αποφασίζει εντός έξι εβδομάδων από την 

υποβολή του ζητήματος βάσει σύστασης 

της Διάσκεψης των Προέδρων των 

Επιτροπών, ή, εάν δεν αναμένεται τέτοια 

σύσταση, του Προέδρου της. Αν η 

Διάσκεψη των Προέδρων δεν αποφασίσει 

εντός της προθεσμίας αυτής, η σύσταση 

θεωρείται εγκριθείσα. 

 3. Οι πρόεδροι επιτροπών μπορούν 

να συμφωνούν με άλλους προέδρους 

επιτροπών όσον αφορά την ανάθεση 
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θέματος σε συγκεκριμένη επιτροπή, υπό 

τον όρο, κατά περίπτωση, της έγκρισης 

της διαδικασίας συνδεδεμένων 

επιτροπών κατά το άρθρο 54. 

Αιτιολόγηση 

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου βρίσκονται επί του παρόντος στην παράγραφο 2 του άρθρου 

201. 

 

Τροπολογία  226 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 202 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 202 διαγράφεται 

Επιτροπή επιφορτισμένη με τον έλεγχο 

της εντολής 

 

Μεταξύ των επιτροπών που 

συγκροτούνται σύμφωνα με τους όρους 

που προβλέπονται από τον παρόντα 

Κανονισμό, μία επιτροπή είναι 

επιφορτισμένη με τον έλεγχο της εντολής 

και την προεργασία των αποφάσεων που 

αφορούν τις αμφισβητήσεις των εκλογών. 

 

 Αιτιολόγηση 

Το παρόν άρθρο διαγράφεται επειδή καθίσταται περιττό λόγω της ύπαρξης του άρθρου 3 

παράγραφος 3 και του Παραρτήματος VI. 

 

Τροπολογία  227 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 203 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 203 Άρθρο 203 

Υποεπιτροπές Υποεπιτροπές 

1. Με προηγούμενη έγκριση της 

Διάσκεψης των Προέδρων, κάθε μόνιμη ή 

ειδική επιτροπή μπορεί, αν το απαιτούν οι 

εργασίες της, να συγκροτήσει μεταξύ των 

1. Οι υποεπιτροπές συγκροτούνται 

βάσει του άρθρου 196. Κάθε μόνιμη ή 

ειδική επιτροπή μπορεί, επίσης, αν το 

απαιτούν οι εργασίες της και με 
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μελών της μία ή περισσότερες 

υποεπιτροπές, τη σύνθεση, σύμφωνα με το 

άρθρο 199, και την αρμοδιότητα των 

οποίων καθορίζει η ίδια. Οι υποεπιτροπές 

υποβάλλουν τις εκθέσεις τους στην 

επιτροπή η οποία τις έχει συγκροτήσει. 

προηγούμενη έγκριση της Διάσκεψης των 

Προέδρων, να συγκροτήσει μεταξύ των 

μελών της μία ή περισσότερες 

υποεπιτροπές, καθορίζοντας ταυτόχρονα 

τη σύνθεσή τους, σύμφωνα με τις 

σχετικές διατάξεις του άρθρου 199, και 

τα πεδία αρμοδιοτήτων τους τα οποία 

οροθετούνται εντός των πεδίων 

αρμοδιότητας της κύριας επιτροπής. Οι 

υποεπιτροπές υποβάλλουν τις εκθέσεις 

τους στην κύρια επιτροπή. 

2. Η διαδικασία που ισχύει για τις 

επιτροπές εφαρμόζεται και στις 

υποεπιτροπές. 

2. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά 

στον παρόντα Κανονισμό, η διαδικασία 

που ισχύει για τις επιτροπές εφαρμόζεται 

και στις υποεπιτροπές. 

 2α. Όλα τα τακτικά μέλη 

υποεπιτροπής επιλέγονται μεταξύ των 

μελών της κύριας επιτροπής. 

3.  Οι αναπληρωτές γίνονται δεκτοί 

στις συνεδριάσεις των υποεπιτροπών με 

τους ίδιους όρους όπως και στις 

συνεδριάσεις των επιτροπών. 

3.  Οι αναπληρωτές γίνονται δεκτοί 

στις συνεδριάσεις των υποεπιτροπών με 

τους ίδιους όρους όπως και στις 

συνεδριάσεις των επιτροπών. 

4.  Η εφαρμογή αυτών των 

διατάξεων πρέπει να κατοχυρώνει τη 

σχέση εξάρτησης μεταξύ υποεπιτροπής 

και της επιτροπής εκείνης στο πλαίσιο 

της οποίας η υποεπιτροπή έχει συσταθεί. 

Προς το σκοπό αυτό, όλα τα τακτικά 

μέλη υποεπιτροπής επιλέγονται μεταξύ 

εκείνων που είναι μέλη της κύριας 

επιτροπής. 

 

 4α. Ο πρόεδρος της κύριας επιτροπής 

μπορεί να εμπλέκει τους προέδρους των 

υποεπιτροπών στις εργασίες των 

συντονιστών ή μπορεί να τους επιτρέπει 

να προεδρεύουν σε συζητήσεις στην 

κύρια επιτροπή επί θεμάτων με τα οποία 

ασχολούνται ειδικώς οι υποεπιτροπές 

τους, υπό την προϋπόθεση ότι η 

διαδικασία αυτή έχει υποβληθεί προς 

εξέταση και έγκριση στο προεδρείο της 

επιτροπής. 

 Αιτιολόγηση 

Όσον αφορά την παράγραφο 1, η παρούσα τροποποίηση επιδιώκει να αποσαφηνίσει την 
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ιδιαιτερότητα αμφοτέρων των υποεπιτροπών της AFET που προβλέπονται ρητώς από το 

Παράρτημα VI του Κανονισμού (το οποίο εγκρίθηκε από την Ολομέλεια) και ταυτόχρονα να 

διατηρήσει την γενική δυνατότητα συγκρότησης υποεπιτροπής από επιτροπή κατόπιν έγκρισης 

της Διάσκεψης των Προέδρων. 

Η σειρά εμφάνισης των παραγράφων αντιστρέφεται. Η παράγραφος 4 γίνεται παράγραφος 2α 

(νέα) και περιέχει ορισμένες αλλαγές. 

Η παράγραφος 4α αποτελεί επί του παρόντος τμήμα της ερμηνείας στο άρθρο 204. 

 

Τροπολογία  228 

 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 204 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 204 Άρθρο 204 

Προεδρείο των επιτροπών Προεδρείο των επιτροπών 

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. 

1. Κατά την πρώτη συνεδρίαση της 

επιτροπής που ακολουθεί τον διορισμό 

των μελών των επιτροπών, σύμφωνα με το 

άρθρο 199, η επιτροπή εκλέγει προεδρείο, 

αποτελούμενο από πρόεδρο και από 

αντιπροέδρους, μεταξύ των τακτικών 

μελών της επιτροπής και σε χωριστές 

ψηφοφορίες. Ο αριθμός των εκλεγομένων 

αντιπροέδρων καθορίζεται από το 

Κοινοβούλιο κατόπιν προτάσεως της 

Διάσκεψης των Προέδρων. Η 

ποικιλομορφία του Κοινοβουλίου πρέπει 

να αντικατοπτρίζεται στη σύνθεση του 

προεδρείου κάθε επιτροπής· δεν πρέπει 

να επιτρέπεται να αποτελείται το 

προεδρείο μόνο από άνδρες ή μόνο από 

γυναίκες ούτε να προέρχονται όλοι οι 

αντιπρόεδροι από το ίδιο κράτος μέλος. 

Μόνο τα τακτικά μέλη μίας επιτροπής, τα 

οποία έχουν εκλεγεί σύμφωνα με το 

άρθρο 199, μπορούν να εκλεγούν στο 

προεδρείο αυτής. 

 

Εφόσον ο αριθμός των υποψηφίων 

αντιστοιχεί στον αριθμό των προς 

πλήρωση εδρών, η εκλογή μπορεί να γίνει 

δια βοής. 

2. Εφόσον ο αριθμός των υποψηφίων 

αντιστοιχεί στον αριθμό των προς 

πλήρωση εδρών, η εκλογή γίνεται δια 

βοής. Εντούτοις, εάν υπάρχουν 

περισσότεροι του ενός υποψήφιοι σε ένα 

γύρο ψηφοφορίας ή εάν το ζητήσει 
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τουλάχιστον το ένα έκτο των μελών της 

επιτροπής, η εκλογή γίνεται με μυστική 

ψηφοφορία. 

Σε αντίθετη περίπτωση ή μετά από 

αίτηση του ενός έκτου των μελών της 

επιτροπής, η εκλογή γίνεται με μυστική 

ψηφοφορία. 

 

Εφόσον υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος, η 

εκλογή του πραγματοποιείται με την 

απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων, 

υπολογιζομένων μόνο των ψήφων υπέρ και 

κατά. 

Εφόσον υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος, η 

εκλογή του πραγματοποιείται με την 

απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων, 

υπολογιζομένων μόνο των ψήφων υπέρ και 

κατά. 

Εφόσον υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι 

κατά τον πρώτο γύρο της ψηφοφορίας, 

εκλέγεται ο υποψήφιος που λαμβάνει την 

απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων, 

όπως αυτή ορίζεται στο προηγούμενο 

εδάφιο. Κατά το δεύτερο γύρο, εκλέγεται ο 

υποψήφιος που συγκεντρώνει το 

μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Σε περίπτωση 

ισοψηφίας εκλέγεται ο πρεσβύτερος 

υποψήφιος. 

Εφόσον υπάρχουν περισσότεροι 

υποψήφιοι, εκλέγεται ο υποψήφιος που 

λαμβάνει την απόλυτη πλειοψηφία των 

ψηφισάντων κατά τον πρώτο γύρο της 

ψηφοφορίας. Κατά το δεύτερο γύρο, 

εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει 

το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Σε 

περίπτωση ισοψηφίας εκλέγεται ο 

πρεσβύτερος υποψήφιος. 

Εφόσον απαιτείται δεύτερος γύρος 

ψηφοφορίας, μπορούν να υποβληθούν 

νέες υποψηφιότητες. 

 

Η παρούσα διάταξη δεν αποκλείει, 

αντίθετα μάλιστα δίνει το δικαίωμα στον 

πρόεδρο της κύριας επιτροπής, να ευνοεί 

τη συμμετοχή των προέδρων των 

υποεπιτροπών στις εργασίες του 

προεδρείου των επιτροπών ή να τους 

επιτρέπει να προεδρεύουν στις 

συζητήσεις επί θεμάτων που αφορούν 

ειδικώς τις υποεπιτροπές τους εφόσον η 

διαδικασία αυτή έχει υποβληθεί προς 

εξέταση στο σύνολο του προεδρείου και 

το προεδρείο συμφωνεί. 

 

 2α.  Τα εξής άρθρα σχετικά με τους 

αξιωματούχους του Κοινοβουλίου 

εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν όσον 

αφορά τις επιτροπές: Άρθρο 14 

(Προσωρινή άσκηση προεδρίας), άρθρο 

15 (Υποψηφιότητες και γενικές 

διατάξεις), άρθρο 16 (Εκλογή του 

Προέδρου - Εναρκτήριος λόγος), άρθρο 

19 (Διάρκεια της θητείας) και άρθρο 20 
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(Χηρεύοντα αξιώματα). 

 Αιτιολόγηση 

In paragraph 1, the word "election" has to be modified into "appointment" to reflect the 

proposed changes to Rule 199. 

Interpretation is deleted here and incorporated in the first sentence of paragraph 1. 

Subparagraph 1 of paragraph 2 is aligned with the revised Rule 15 and merging with 

subparagraphs 1 and 2. - To become the high threshold. 

Subparagraph 2 of paragraph 2 is deleted here and included in paragraph 2 above. 

Pagragraph 2, subparagraph 5 is deleted as it is superfluous.Rule 15, which applies mutatis 

mutandis to committees (see Rule 204 paragraph 4 new) already includes this principle. 

Paragraph 2a (new), includes those references to Rules relevant for this chapter currently 

covered in Rule 209 in order to render the Rules more reader friendly. 

For the interpretation of paragraph 2, to be deleted here and moved under Rule 203 as 

paragraph 5 new.This interpretation will be transformed into paragraph 5 new of Rule 203 

on subcommittees. 

 

Τροπολογία  229 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 205 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 205 Άρθρο 205 

Συντονιστές επιτροπής και σκιώδεις 

εισηγητές 

Συντονιστές επιτροπής 

1. Οι πολιτικές ομάδες μπορούν να 

ορίσουν από τις τάξεις τους ένα 

συντονιστή. 

1. Οι πολιτικές ομάδες μπορούν να 

ορίσουν από τις τάξεις τους ένα 

συντονιστή σε κάθε επιτροπή. 

2. Οι συντονιστές της επιτροπής 

καλούνται, εφόσον απαιτείται, από τον 

Πρόεδρο να προετοιμάσουν τις αποφάσεις 

που θα λάβει η επιτροπή και ιδίως 

αποφάσεις που αφορούν τη διαδικασία και 

τον ορισμό εισηγητών. Η επιτροπή μπορεί 

να εκχωρήσει την εξουσία λήψης 

ορισμένων αποφάσεων στους συντονιστές 

με εξαίρεση τις αποφάσεις που αφορούν 

έγκριση εκθέσεων, γνωμοδοτήσεων ή 

τροπολογιών. Οι αντιπρόεδροι μπορεί να 

2. Οι συντονιστές της επιτροπής 

καλούνται, εφόσον απαιτείται, από τον 

Πρόεδρο της επιτροπής να προετοιμάσουν 

τις αποφάσεις που θα λάβει η επιτροπή και 

ιδίως αποφάσεις που αφορούν τη 

διαδικασία και τον ορισμό εισηγητών. Η 

επιτροπή μπορεί να εκχωρήσει την εξουσία 

λήψης ορισμένων αποφάσεων στους 

συντονιστές με εξαίρεση τις αποφάσεις 

που αφορούν έγκριση εκθέσεων, 

προτάσεων ψηφίσματος, γνωμοδοτήσεων 
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κληθούν να συμμετάσχουν στις 

συνεδριάσεις των συντονιστών επιτροπής 

με συμβουλευτική αρμοδιότητα. Οι 

συντονιστές προσπαθούν να επιτύχουν 

συναίνεση. Όταν η επίτευξη συναίνεσης 

δεν είναι δυνατή, δύνανται να 

αποφασίζουν μόνο με πλειοψηφία που 

αντιπροσωπεύει σαφώς τη μεγάλη 

πλειοψηφία των μελών της επιτροπής, 

λαμβανομένης υπόψη της αντίστοιχης 

ισχύος των διαφόρων ομάδων. 

ή τροπολογιών. 

 Οι αντιπρόεδροι μπορεί να κληθούν να 

συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις των 

συντονιστών επιτροπής με συμβουλευτική 

αρμοδιότητα. 

 Όταν η επίτευξη συναίνεσης δεν είναι 

δυνατή, οι συντονιστές δύνανται να 

αποφασίζουν μόνο με πλειοψηφία που 

αντιπροσωπεύει σαφώς τη μεγάλη 

πλειοψηφία των μελών της επιτροπής, 

λαμβανομένης υπόψη της αντίστοιχης 

ισχύος των διαφόρων πολιτικών ομάδων. 

 Ο Πρόεδρος ανακοινώνει στην επιτροπή 

όλες τις αποφάσεις και τις συστάσεις των 

συντονιστών, οι οποίες λογίζονται 

εγκριθείσες εάν δεν διατυπωθούν 

αντιρρήσεις και καταχωρούνται δεόντως 

στα πρακτικά της συνεδρίασης της 

επιτροπής. 

3.  Οι συντονιστές των επιτροπών 

συγκαλούνται από τον Πρόεδρο της 

επιτροπής τους για να προετοιμάσουν τη 

διοργάνωση των ακροάσεων των 

ορισθέντων Επιτρόπων. Μετά τις εν λόγω 

ακροάσεις οι συντονιστές συνεδριάζουν 

για να αξιολογήσουν τους υποψηφίους 

σύμφωνα με τη διαδικασία που 

παρατίθεται στο παράρτημα XVI. 

 

4.  Οι πολιτικές ομάδες μπορούν να 

ορίσουν για κάθε έκθεση σκιώδη 

εισηγητή, ο οποίος παρακολουθεί την 

πρόοδο της σχετικής έκθεσης και βρίσκει 

συμβιβαστικές λύσεις στο πλαίσιο της 

επιτροπής εξ ονόματος της πολιτικής 

ομάδας. Τα ονόματά τους 

ανακοινώνονται στον πρόεδρο. Η 

επιτροπή, μετά από πρόταση των 

 



 

RR\1110426EL.docx 309/445 PE585.606v03-00 

 EL 

εισηγητών, μπορεί ειδικότερα να 

αποφασίσει να συμπράξει με τους 

σκιώδεις εισηγητές για την επίτευξη 

συμφωνίας με το Συμβούλιο στο πλαίσιο 

της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας. 

Οι μη εγγεγραμμένοι βουλευτές δεν 

συνιστούν πολιτική ομάδα κατά την έννοια 

του άρθρου 32 και, ως εκ τούτου, δεν 

δύνανται να ορίσουν συντονιστές, οι 

οποίοι είναι τα μόνα μέλη που δικαιούνται 

να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις των 

συντονιστών. 

Οι μη εγγεγραμμένοι βουλευτές δεν 

συνιστούν πολιτική ομάδα κατά την έννοια 

του άρθρου 32 και, ως εκ τούτου, δεν 

δύνανται να ορίσουν συντονιστές, οι 

οποίοι είναι τα μόνα μέλη που δικαιούνται 

να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις των 

συντονιστών. 

Οι συνεδριάσεις των συντονιστών έχουν 

ως στόχο την προετοιμασία των 

αποφάσεων μιας επιτροπής και δεν 

μπορούν να υποκαταστήσουν τις 

συνεδριάσεις της εν λόγω επιτροπής, 

εκτός εάν έχει ανατεθεί σε αυτούς ρητώς 

τέτοια αρμοδιότητα. Κατά συνέπεια, για 

τις αποφάσεις που λαμβάνονται στις 

συνεδριάσεις των συντονιστών πρέπει να 

έχει προηγηθεί αντίστοιχη ανάθεση 

αρμοδιότητας. Ελλείψει τέτοιας 

ανάθεσης αρμοδιότητας, οι συντονιστές 

δύνανται να εκδίδουν μόνον συστάσεις οι 

οποίες πρέπει να υποβάλλονται σε 

επίσημη έγκριση εκ των υστέρων από την 

οικεία επιτροπή. 

 

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να 

διασφαλίζεται το δικαίωμα των μη 

εγγεγραμμένων βουλευτών να έχουν 

πρόσβαση σε πληροφορίες, σύμφωνα με 

την αρχή της μη διάκρισης, μέσω της 

διαβίβασης των συναφών πληροφοριών 

και της παρουσίας ενός μέλους της 

γραμματείας των μη εγγεγραμμένων 

βουλευτών στις συνεδριάσεις των 

συντονιστών. 

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να 

διασφαλίζεται το δικαίωμα των μη 

εγγεγραμμένων βουλευτών να έχουν 

πρόσβαση σε πληροφορίες, σύμφωνα με 

την αρχή της μη διάκρισης, μέσω της 

διαβίβασης των συναφών πληροφοριών 

και της παρουσίας ενός μέλους της 

γραμματείας των μη εγγεγραμμένων 

βουλευτών στις συνεδριάσεις των 

συντονιστών. 

 Αιτιολόγηση 

Το άρθρο χωρίζεται σε δύο μέρη: το ένα μέρος αφορά τους συντονιστές επιτροπής και το άλλο 

τους σκιώδεις εισηγητές. 

Όσον αφορά την παράγραφο 3, αυτή διαγράφεται διότι προβλέπονται λεπτομερείς διατάξεις στο 

Παράρτημα XVI. 

Όσον αφορά την παράγραφο 4, που μεταφέρεται στο άρθρο 205(α) (νέο), η τελευταία πρόταση 
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μπορεί να διαγραφεί ως ξεπερασμένη δεδομένων των διατάξεων σχετικά με την 

διαπραγματευτική ομάδα (και στο σημερινό άρθρο 73(3) και στο αναθεωρημένο άρθρο 73 δ 

(νέο)). 

Η ερμηνεία του εδαφίου 2 διαγράφεται ως περιττή διότι αποτελεί επανάληψη του άρθρου 205 

παράγραφος 2 όπως τροποποιήθηκε. 

 

Τροπολογία  230 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 205 α (νέο) 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 Άρθρο 205α 

 Σκιώδεις εισηγητές 

 Οι πολιτικές ομάδες μπορούν να ορίσουν 

για κάθε έκθεση σκιώδη εισηγητή, ο 

οποίος παρακολουθεί την πρόοδο της 

σχετικής έκθεσης και βρίσκει 

συμβιβαστικές λύσεις στο πλαίσιο της 

επιτροπής εξ ονόματος της πολιτικής 

ομάδας. Τα ονόματά τους 

ανακοινώνονται στον πρόεδρο. 

Αιτιολόγηση 

Η τελευταία πρόταση μπορεί να διαγραφεί ως ξεπερασμένη δεδομένων των διατάξεων σχετικά 

με την διαπραγματευτική ομάδα (και στο σημερινό άρθρο 73(3) και στο αναθεωρημένο άρθρο 

73 δ (νέο)). 

 

Τροπολογία  231 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Τίτλος VIII – κεφάλαιο 2 – τίτλος 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 διαγράφεται 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  

Αιτιολόγηση 

Ο τίτλος διαγράφεται και το περιεχόμενο συγχωνεύεται με το κεφάλαιο 1. 
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Τροπολογία  232 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 206 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 206 Άρθρο 206 

Συνεδριάσεις των επιτροπών Συνεδριάσεις των επιτροπών 

1.  Οι επιτροπές συνεδριάζουν με 

πρόσκληση του προέδρου τους ή με 

πρωτοβουλία του Προέδρου του 

Κοινοβουλίου. 

1.  Οι επιτροπές συνεδριάζουν με 

πρόσκληση του προέδρου τους ή με 

πρωτοβουλία του Προέδρου του 

Κοινοβουλίου. 

 Κατά την σύγκληση της συνεδρίασης, ο 

πρόεδρος υποβάλλει το σχέδιο ημερήσιας 

διάταξης. Η επιτροπή λαμβάνει απόφαση 

σχετικά με την ημερήσια διάταξη κατά 

την έναρξη της συνεδρίασης. 

2.  Με πρόσκληση του προέδρου της 

κοινοβουλευτικής επιτροπής, ο οποίος 

ενεργεί εξ ονόματός της, η Επιτροπή και 

το Συμβούλιο μπορούν να συμμετάσχουν 

στις συνεδριάσεις της επιτροπής. 

2.  Με πρόσκληση του προέδρου της 

κοινοβουλευτικής επιτροπής, ο οποίος 

ενεργεί εξ ονόματός της, η Επιτροπή, το 

Συμβούλιο και άλλα όργανα της Ένωσης 

μπορούν να λάβουν το λόγο στις 

συνεδριάσεις της επιτροπής. 

Με ειδική απόφαση της επιτροπής, 

μπορούν να προσκληθούν και άλλα άτομα 

να παρευρεθούν σε συνεδρίαση και να 

λάβουν το λόγο. 

Με απόφαση της επιτροπής, μπορούν να 

προσκληθούν και άλλα άτομα να 

παρευρεθούν σε συνεδρίαση και να λάβουν 

το λόγο. 

Κατ’ αναλογίαν, η απόφαση όσον αφορά 

την παρουσία των βοηθών των μελών 

στις συνεδριάσεις των επιτροπών 

εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια 

κάθε επιτροπής. 

 

Η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή μπορεί, 

με την επιφύλαξη της έγκρισης του 

Προεδρείου, να οργανώσει ακρόαση 

εμπειρογνωμόνων όταν κρίνει ότι η 

ακρόαση αυτή είναι απαραίτητη για την 

καλή διεξαγωγή των εργασιών της επί 

συγκεκριμένου θέματος. 

Η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή μπορεί, 

με την επιφύλαξη της έγκρισης του 

Προεδρείου, να οργανώσει ακρόαση 

εμπειρογνωμόνων όταν κρίνει ότι η 

ακρόαση αυτή είναι απαραίτητη για την 

καλή διεξαγωγή των εργασιών της επί 

συγκεκριμένου θέματος. 

Οι γνωμοδοτικές επιτροπές μπορούν, 

εφόσον το επιθυμούν, να συμμετάσχουν 

στην ακρόαση. 

 

Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου 

ερμηνεύονται σύμφωνα με το σημείο 50 
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της συμφωνίας πλαισίου για τις σχέσεις 

μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής24. 

3. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής του 

άρθρου 53 παράγραφος 6 και εφόσον δεν 

αποφασίσει διαφορετικά η ενδιαφερόμενη 

επιτροπή, οι βουλευτές μπορούν να 

παρίστανται στις συνεδριάσεις των 

επιτροπών των οποίων δεν είναι μέλη, 

χωρίς όμως δυνατότητα συμμετοχής στις 

εργασίες τους. 

3. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής του 

άρθρου 53 παράγραφος 6 και εφόσον δεν 

αποφασίσει διαφορετικά η ενδιαφερόμενη 

επιτροπή, οι βουλευτές που παρίστανται 

στις συνεδριάσεις των επιτροπών των 

οποίων δεν είναι μέλη δεν έχουν 

δυνατότητα συμμετοχής στις εργασίες 

τους. 

Οι βουλευτές αυτοί μπορούν πάντως να 

λάβουν από την επιτροπή άδεια 

συμμετοχής στις εργασίες της με 

συμβουλευτική ιδιότητα. 

Εντούτοις, μπορεί να τους επιτραπεί από 

την επιτροπή να συμμετάσχουν στις 

συνεδριάσεις της με συμβουλευτική 

ιδιότητα. 

 3α. Το άρθρο 162 παράγραφος 2 

σχετικά με την κατανομή του χρόνου 

αγόρευσης εφαρμόζεται κατ’ αναλογίαν 

στις συνεδριάσεις των επιτροπών. 

 3β. Όταν συντάσσονται Πλήρη 

Πρακτικά, το άρθρο 194 παράγραφοι 1α, 

2 και 4 εφαρμόζεται κατ’ αναλογίαν. 

___________________________  

24 Βλέπε παράρτημα XIII.  

 Αιτιολόγηση 

Subparagraph 2 of paragraph 1: Alignment to the current practice. 

Subparagraph 3 of interpretation of paragraph 2: To be deleted as obsolete. Hearings are 

public. This paragraph of the interpretation can be misleading. 

Cross reference inserted in paragraph 3a (new) instead of Rule 209 in order to improve the 

readability. 

As regards to paragraph 3b (new), in order to make the Rules more "user friendly", it is 

suggested:- to move Rule 162(10) to Rule 194 as new paragraph 1a;- to include in Rule 206 a 

cross reference to Rule 194§1(a) as well as to some additional paragraphs which can apply 

mutatis mutandis to committees. 

 

Τροπολογία  233 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 207 
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 207 Άρθρο 207 

Συνοπτικά Πρακτικά των συνεδριάσεων 

των επιτροπών 

Συνοπτικά Πρακτικά των συνεδριάσεων 

των επιτροπών 

Τα Συνοπτικά Πρακτικά κάθε συνεδρίασης 

επιτροπής διανέμονται σε όλα τα μέλη της 

επιτροπής και υποβάλλονται για έγκριση. 

Τα Συνοπτικά Πρακτικά κάθε συνεδρίασης 

επιτροπής τίθενται στη διάθεση όλων των 

μελών της επιτροπής και υποβάλλονται για 

έγκριση. 

  

Τροπολογία  234 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 208 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 208 Άρθρο 208 

Ψηφοφορία στις επιτροπές Ψηφοφορία στις επιτροπές 

1. Κάθε βουλευτής μπορεί να 

καταθέσει τροπολογίες για εξέταση σε 

επιτροπή. 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 66 

παράγραφος 4 σχετικά με την δεύτερη 

ανάγνωση, τροπολογίες ή σχέδια 

προτάσεων απόρριψης που κατατίθενται 
για εξέταση σε επιτροπή πρέπει πάντα να 

φέρουν την υπογραφή τακτικού ή 

αναπληρωματικού μέλους της 

ενδιαφερόμενης επιτροπής ή να 

συνυπογράφονται από τουλάχιστον ένα 

τέτοιο μέλος. 

2. Μία επιτροπή μπορεί να ψηφίσει 

έγκυρα όταν το ένα τέταρτο των μελών 

που την αποτελούν είναι παρόντα. Εφόσον 

όμως το ένα έκτο των μελών που 

αποτελούν την επιτροπή το ζητήσει πριν 

από την έναρξη της ψηφοφορίας, η 

ψηφοφορία είναι έγκυρη μόνον αν 

συμμετέσχε σ’ αυτήν η πλειοψηφία των 

μελών που απαρτίζουν την επιτροπή. 

2. Μία επιτροπή μπορεί να ψηφίσει 

έγκυρα όταν το ένα τέταρτο των μελών 

που την αποτελούν είναι παρόντα. Εφόσον 

όμως το ένα έκτο των μελών που 

αποτελούν την επιτροπή το ζητήσει πριν 

από την έναρξη της ψηφοφορίας, η 

ψηφοφορία είναι έγκυρη μόνον αν 

συμμετέσχε σ’ αυτήν η πλειοψηφία των 

μελών της. 

3.  Στην περίπτωση μίας και μοναδικής 

ή τελικής ψηφοφορίας επί εκθέσεως, η 

ψηφοφορία διεξάγεται με ονομαστική 

κλήση σύμφωνα με το άρθρο 180 

παράγραφος 2. Η ψηφοφορία επί 

τροπολογιών και οι λοιπές ψηφοφορίες 

3.  Στην περίπτωση μίας και μοναδικής 

ή τελικής ψηφοφορίας επί εκθέσεως ή 

γνωμοδοτήσεως, η ψηφοφορία διεξάγεται 

με ονομαστική κλήση σύμφωνα με το 

άρθρο 180 παράγραφοι 2 και 2α. Η 

ψηφοφορία επί τροπολογιών και οι λοιπές 
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διεξάγονται με ανάταση της χειρός, εκτός 

αν ο πρόεδρος αποφασίσει τη διεξαγωγή 

ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ή αν το ένα 

τέταρτο των μελών που αποτελούν την 

επιτροπή απαιτήσει ψηφοφορία με 

ονομαστική κλήση. 

ψηφοφορίες διεξάγονται με ανάταση της 

χειρός, εκτός αν ο πρόεδρος αποφασίσει τη 

διεξαγωγή ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ή αν 

το ένα τέταρτο των μελών που αποτελούν 

την επιτροπή απαιτήσει ψηφοφορία με 

ονομαστική κλήση. 

Οι διατάξεις του άρθρου 208 παράγραφος 

3 σχετικά με την ψηφοφορία με 

ονομαστική κλήση, δεν εφαρμόζονται στις 

εκθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 8 

παράγραφος 2 και στο άρθρο 9 

παράγραφοι 3, 6 και 8, στο πλαίσιο των 

διαδικασιών σχετικά με την ασυλία 

βουλευτή. 

Οι διατάξεις του άρθρου 208 παράγραφος 

3 σχετικά με την ψηφοφορία με 

ονομαστική κλήση, δεν εφαρμόζονται στις 

εκθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 8 

παράγραφος 2 και στο άρθρο 9 

παράγραφοι 3, 6 και 8, στο πλαίσιο των 

διαδικασιών σχετικά με την ασυλία 

βουλευτή. 

4.  Ο πρόεδρος της επιτροπής 

συμμετέχει στις συζητήσεις και τις 

ψηφοφορίες χωρίς όμως η ψήφος του να 

υπερισχύει. 

 

5. Λαμβανομένων υπόψη των 

κατατεθεισών τροπολογιών, η επιτροπή 

μπορεί, αντί να προβεί σε ψηφοφορία, να 

ζητήσει από τον εισηγητή να συντάξει νέο 

σχέδιο στο οποίο να λαμβάνονται υπόψη 

όσο το δυνατό περισσότερες τροπολογίες. 

Στην περίπτωση αυτή ορίζεται νέα 

προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών 

στο νέο αυτό σχέδιο. 

5. Λαμβανομένων υπόψη των 

κατατεθεισών τροπολογιών, η επιτροπή 

μπορεί, αντί να προβεί σε ψηφοφορία, να 

ζητήσει από τον εισηγητή να συντάξει νέο 

σχέδιο στο οποίο να λαμβάνονται υπόψη 

όσο το δυνατό περισσότερες τροπολογίες. 

Στην περίπτωση αυτή ορίζεται νέα 

προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών. 

 Αιτιολόγηση 

For paragraph 1, the change suggests including proposals for rejection at committee level, 

which the MEPs can put forward and, if adopted by the committee, such motion for rejection 

would be tabled to the plenary in accordance with Rule 60 RoP.Inclusion of cross-reference 

to current Rule 66 §4 (in second reading, only members or permanent substitutes of the 

committee can table amendments). 

As regards to paragraph 3, the change proposes that a roll call vote be required for the final 

vote on opinions.According to the CCC guidelines on the use of roll call vote, the final vote 

on the outcome of negotiations and recommendations for the second reading should also be 

taken by roll call.No deadline applicable to requests for a roll call vote at committee stage 

(since Rule 180 §1 does not apply to committee stage). 

Concerning paragraph 4, it is deleted here and transformed into an interpretation to Rule 

179a (3) on tied votes with slight adaptations of the text. This provision refers to the tied vote 

and clarifies that the vote of the Chair is the same as the vote of any other Member.  

As regards to paragraph 5, the change aims to clarify that this paragraph applies also to 

legislative files, not only to non-legislative files (textually, only the reference to amendments 
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"to this draft", not to the underlying proposal, would bring to the conclusion that it would not 

apply to legislative files). 

 

Τροπολογία  235 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 209 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 209 Άρθρο 209 

Διατάξεις για την Ολομέλεια που 

εφαρμόζονται στις συνεδριάσεις των 

επιτροπών 

Διατάξεις για την Ολομέλεια που 

εφαρμόζονται στις συνεδριάσεις των 

επιτροπών 

Τα άρθρα 14, 15, 16, 19, 20, 38 έως 48, 

160, 162 παράγραφοι 2 και 10, 165, 167, 
169 έως 172, 174, 176 παράγραφος 1, 177, 

178, 181, 182, 184 έως 187, 190 και 191 

εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν στις 

συνεδριάσεις των επιτροπών. 

Τα εξής άρθρα σχετικά με τις ψηφοφορίες 

και τις αιτήσεις επί της διαδικασίας 
εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν στις 

συνεδριάσεις των επιτροπών: άρθρο 164α 

(αποτροπή κωλυσιεργίας), άρθρο 168α 

(ελάχιστα όρια), άρθρο 169 (κατάθεση 

και υποστήριξη των τροπολογιών), άρθρο 

170 (παραδεκτό τροπολογιών), άρθρο 171 

(διαδικασία ψηφοφορίας), άρθρο 174 

(σειρά ψηφοφορίας για τις τροπολογίες) 
με την εξαίρεση της παραγράφου 4β, 

άρθρο 176 (1) (ψηφοφορία κατά 

τμήματα), άρθρο 177 (δικαίωμα ψήφου), 

άρθρο 178 (ψηφοφορία), άρθρο 179α 

(ισοψηφία), άρθρο 180(2) και (2α) 

(ψηφοφορία με ονομαστική κλήση), 
άρθρο 180α (μυστική ψηφοφορία), άρθρο 

181 (χρήση του συστήματος 

ηλεκτρονικής ψηφοφορίας), άρθρο182α 

(αμφισβητήσεις επί της ψηφοφορίας), 

άρθρο 184α (παρατηρήσεις επί της 

εφαρμογής του Κανονισμού), άρθρο 190 

(αναβολή της συζήτησης ή της 

ψηφοφορίας) και άρθρο 191 (διακοπή ή 

λήξη της συνεδρίασης).  
 

 

Τροπολογία  236 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 210 α (νέο) 
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 Άρθρο 210α 

 Διαδικασία που εφαρμόζεται για την 

εξέταση από επιτροπή εμπιστευτικών 

πληροφοριών που διαβιβάζονται στο 

Κοινοβούλιο 

 1. Οσάκις το Κοινοβούλιο υπέχει 

νομική υποχρέωση να διαχειριστεί 

πληροφορίες που λαμβάνει ως 

εμπιστευτικές, ο πρόεδρος της αρμόδιας 

επιτροπής εφαρμόζει αυτοδικαίως την 

εμπιστευτική διαδικασία όπως 

προβλέπεται στην παράγραφο 3. 

 2. Με την επιφύλαξη της 

παραγράφου 1 και εφόσον δεν υφίσταται 

νομική υποχρέωση διαχείρισης των 

πληροφοριών που έχει λάβει ως 

εμπιστευτικών, οποιαδήποτε επιτροπή 

μπορεί να εφαρμόσει την εμπιστευτική 

διαδικασία της παραγράφου 3 με δική 

της πρωτοβουλία για πληροφορία ή 

έγγραφο που προσδιορίζει με γραπτό ή 

προφορικό του αίτημα οποιοδήποτε μέλος 

της. Για να ληφθεί απόφαση περί 

εφαρμογής της εμπιστευτικής 

διαδικασίας σε τέτοια περίπτωση 

απαιτείται πλειοψηφία των δύο τρίτων 

των παρόντων μελών. 

 3. Μόλις ο πρόεδρος της επιτροπής 

ανακοινώσει την εφαρμογή της 

εμπιστευτικής διαδικασίας, μπορούν να 

παραστούν στη συνεδρίαση μόνο τα μέλη 

της επιτροπής και υπάλληλοι και 

εμπειρογνώμονες που έχουν ορισθεί εκ 

των προτέρων από τον πρόεδρο και των 

οποίων η παρουσία είναι απολύτως 

αναγκαία. 

 Τα έγγραφα διανέμονται στην αρχή της 

συνεδρίασης και συγκεντρώνονται άμα τη 

λήξει της. Είναι αριθμημένα. Δεν 

λαμβάνονται σημειώσεις και δεν 

εκτυπώνονται φωτοαντίγραφα. 

 Τα συνοπτικά πρακτικά της συνεδρίασης 

ουδεμία λεπτομέρεια αναφέρουν όσον 



 

RR\1110426EL.docx 317/445 PE585.606v03-00 

 EL 

αφορά τη συζήτηση επί του σημείου η 

εξέταση του οποίου έγινε σύμφωνα με την 

εμπιστευτική διαδικασία. Μόνο η σχετική 

απόφαση, εφόσον υπάρξει, μπορεί να 

αναγράφεται στα συνοπτικά πρακτικά. 

 4. Η εξέταση των περιπτώσεων 

παραβίασης της εμπιστευτικότητας 

μπορεί να ζητηθεί από τρία μέλη της 

επιτροπής που εφάρμοσε την 

εμπιστευτική διαδικασία. Η εν λόγω 

αίτηση μπορεί να εγγραφεί στην ημερήσια 

διάταξη της προσεχούς συνεδρίασης της 

επιτροπής. Η επιτροπή μπορεί να 

αποφασίσει, με πλειοψηφία των μελών 

της, να υποβάλει το ζήτημα στον 

Πρόεδρο για περαιτέρω εξέταση 

σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 166. 

Αιτιολόγηση 

Annex VII on confidential and sensitive information, which currently includes the IIAs and a 

decision by Parliament could be restructured completely. The legal substance of chapter A of 

this annex, which relates to the "confidential procedure" is kept and included with 

adaptations into the body of the rules as a new Rule 210 a. This provision (in reference to 

Annex VII (1)b) is legally misleading and in contradiction with the definition of "confidential 

information" under the Bureau decision of 15 April 2013 concerning the rules governing the 

treatment of confidential information by the European Parliament as well as with the relevant 

IIAs. This rule (in reference to Annex VII (1)b) is legally misleading and incorrect. The said 

committee has nothing to do with matters of confidential treatment of classified or other 

confidential information. The new wording establishes (for Rule 210a (1)) a clear link to 

Parliament's obligations under the relevant IIAs or any other legally binding commitments 

relating to the confidential treatment of classified or other confidential information.(in 

refrence to Rule 210a (4)) Alignment with Rules 11 and 166 according to which only the 

President is entitled to impose sanctions in case of a breach of confidentiality by a Member. 

 

Τροπολογία  237 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 211 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 211 Άρθρο 211 

Δημόσιες ακροάσεις για πρωτοβουλίες 

πολιτών 

Δημόσιες ακροάσεις για πρωτοβουλίες 

πολιτών 

1. Όταν η Επιτροπή δημοσιεύσει στο 

οικείο μητρώο πρωτοβουλία πολιτών 

1.  Όταν η Επιτροπή δημοσιεύσει στο 

οικείο μητρώο πρωτοβουλία πολιτών 
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σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 

στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

211/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 16ης 

Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με την 

πρωτοβουλία πολιτών, ο Πρόεδρος του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έπειτα από 

πρόταση του προέδρου της Διάσκεψης των 

Προέδρων των Επιτροπών: 

σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 

στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

211/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 16ης 

Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με την 

πρωτοβουλία πολιτών, ο Πρόεδρος του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έπειτα από 

πρόταση του προέδρου της Διάσκεψης των 

Προέδρων των Επιτροπών: 

α) αναθέτει στην αρμόδια επί του 

θέματος νομοθετική επιτροπή σύμφωνα με 

το Παράρτημα VI, τη διοργάνωση της 

δημόσιας ακρόασης που προβλέπεται στο 

άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

211/2011· η Επιτροπή Αναφορών 

συνδέεται αυτομάτως με την αρμόδια 

κοινοβουλευτική επιτροπή, στη βάση του 

άρθρου 54 του παρόντος Κανονισμού· 

α) αναθέτει στην αρμόδια επί του 

θέματος επιτροπή σύμφωνα με το 

Παράρτημα VII, τη διοργάνωση της 

δημόσιας ακρόασης που προβλέπεται στο 

άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

211/2011, η Επιτροπή Αναφορών 

συνδέεται αυτομάτως στη βάση του 

άρθρου 54 του παρόντος Κανονισμού· 

β)  όταν δύο ή περισσότερες 

πρωτοβουλίες πολιτών, που έχουν 

δημοσιευθεί στο οικείο μητρώο σύμφωνα 

με το άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο α) 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011, 

αφορούν παρόμοια θέματα, μπορεί να 

αποφασίζει, μετά από διαβούλευση με τους 

διοργανωτές, τη διοργάνωση μιας κοινής 

δημόσιας ακρόασης στην οποία 

εξετάζονται ισότιμα όλες οι εν λόγω 

πρωτοβουλίες πολιτών. 

β)  όταν δύο ή περισσότερες 

πρωτοβουλίες πολιτών, που έχουν 

δημοσιευθεί στο οικείο μητρώο σύμφωνα 

με το άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο α) 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011, 

αφορούν παρόμοια θέματα, μπορεί να 

αποφασίζει, μετά από διαβούλευση με τους 

διοργανωτές, τη διοργάνωση μιας κοινής 

δημόσιας ακρόασης στην οποία 

εξετάζονται ισότιμα όλες οι εν λόγω 

πρωτοβουλίες πολιτών. 

2.  Η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: 2.  Η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: 

α)  εξετάζει κατά πόσο οι διοργανωτές 

έχουν συναντήσει την Επιτροπή σε 

κατάλληλο επίπεδο, σύμφωνα με το άρθρο 

10 παράγραφος 1 στοιχείο β) του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011· 

α)  εξετάζει κατά πόσο οι διοργανωτές 

έχουν συναντήσει την Επιτροπή σε 

κατάλληλο επίπεδο, σύμφωνα με το άρθρο 

10 παράγραφος 1 στοιχείο β) του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011· 

β)  εξασφαλίζει, εν ανάγκη με την 

υποστήριξη της Διάσκεψης των Προέδρων 

των Επιτροπών, τη δέουσα συμμετοχή της 

Επιτροπής στη διοργάνωση της δημόσιας 

ακρόασης και την εκπροσώπησή της σε 

κατάλληλο επίπεδο στην εν λόγω 

ακρόαση. 

β)  εξασφαλίζει, εν ανάγκη με την 

υποστήριξη της Διάσκεψης των Προέδρων 

των Επιτροπών, τη δέουσα συμμετοχή της 

Επιτροπής στη διοργάνωση της δημόσιας 

ακρόασης και την εκπροσώπησή της σε 

κατάλληλο επίπεδο στην εν λόγω 

ακρόαση. 

3.  Ο πρόεδρος της αρμόδιας 

επιτροπής ορίζει τη διεξαγωγή της 

δημόσιας ακρόασης σε κατάλληλη 

ημερομηνία εντός τριών μηνών από την 

3.  Ο πρόεδρος της αρμόδιας 

επιτροπής ορίζει τη διεξαγωγή της 

δημόσιας ακρόασης σε κατάλληλη 

ημερομηνία εντός τριών μηνών από την 
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υποβολή της πρωτοβουλίας στην 

Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 9 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011. 

υποβολή της πρωτοβουλίας στην 

Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 9 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011. 

4.  Η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή 

διοργανώνει τη δημόσια ακρόαση στο 

Κοινοβούλιο, σε συνεννόηση με όποια 

άλλα θεσμικά και λοιπά όργανα της 

Ένωσης ενδεχομένως επιθυμούν να 

συμμετάσχουν. Μπορεί επίσης να καλέσει 

και άλλους ενδιαφερόμενους να 

συμμετάσχουν. 

4.  Η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή 

διοργανώνει τη δημόσια ακρόαση στο 

Κοινοβούλιο, σε συνεννόηση με όποια 

άλλα θεσμικά και λοιπά όργανα της 

Ένωσης ενδεχομένως επιθυμούν να 

συμμετάσχουν. Μπορεί επίσης να καλέσει 

και άλλους ενδιαφερόμενους να 

συμμετάσχουν. 

Η αρμόδια επιτροπή προσκαλεί 

αντιπροσωπευτική ομάδα διοργανωτών, 

περιλαμβανομένου τουλάχιστον ενός από 

τα πρόσωπα επικοινωνίας τα οποία 

αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 

δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

211/2011, για να παρουσιάσουν την 

πρωτοβουλία στην ακρόαση. 

Η αρμόδια επιτροπή προσκαλεί 

αντιπροσωπευτική ομάδα διοργανωτών, 

περιλαμβανομένου τουλάχιστον ενός από 

τα πρόσωπα επικοινωνίας τα οποία 

αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 

δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

211/2011, για να παρουσιάσουν την 

πρωτοβουλία στην ακρόαση. 

5.  Το Προεδρείο, σύμφωνα με τις 

λεπτομέρειες που έχουν συμφωνηθεί με 

την Επιτροπή, εγκρίνει κανόνες που 

αφορούν την επιστροφή τυχόν δαπανών. 

5.  Το Προεδρείο, σύμφωνα με τις 

λεπτομέρειες που έχουν συμφωνηθεί με 

την Επιτροπή, εγκρίνει κανόνες που 

αφορούν την επιστροφή τυχόν δαπανών. 

6.  Ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου και 

ο πρόεδρος της Διάσκεψης των Προέδρων 

των Επιτροπών μπορούν να μεταβιβάζουν 

τις αρμοδιότητες που τους ανατίθενται 

δυνάμει του παρόντος άρθρου σε έναν 

Αντιπρόεδρο και σε άλλον πρόεδρο 

επιτροπής, αντίστοιχα. 

6.  Ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου και 

ο πρόεδρος της Διάσκεψης των Προέδρων 

των Επιτροπών μπορούν να μεταβιβάζουν 

τις αρμοδιότητες που τους ανατίθενται 

δυνάμει του παρόντος άρθρου σε έναν 

Αντιπρόεδρο και σε άλλον πρόεδρο 

επιτροπής, αντίστοιχα. 

7. Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις 

που ορίζονται στο άρθρο 54 ή στο άρθρο 

55, οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται 

επίσης κατ’ αναλογία. Εφαρμόζεται 

επίσης το άρθρο 201. 

7. Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις 

που ορίζονται στο άρθρο 54 ή στο άρθρο 

55, οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται 

επίσης κατ’ αναλογία. Εφαρμόζονται 

επίσης τα άρθρα 201 και 201α. 

Το άρθρο 25 παράγραφος 9 δεν 

εφαρμόζεται σε περιπτώσεις δημόσιων 

ακροάσεων για πρωτοβουλίες πολιτών. 

Το άρθρο 25 παράγραφος 9 δεν 

εφαρμόζεται σε περιπτώσεις δημόσιων 

ακροάσεων για πρωτοβουλίες πολιτών. 

 7α. Σε περίπτωση που η Επιτροπή 

αμελήσει να υποβάλει πρόταση για την 

έκδοση νομικής πράξης εν συνεχεία 

επιτυχώς υποβληθείσης πρωτοβουλίας 

πολιτών σύμφωνα με το άρθρο 9 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 εντός 

περιόδου δώδεκα μηνών αφότου η 

Επιτροπή εξέδωσε σχετική θετική γνώμη 
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και εξέθεσε σε ανακοίνωση τις ενέργειες 

στις οποίες προτίθεται να προβεί, η 

αρμόδια επιτροπή μπορεί να διοργανώσει 

ακρόαση κατόπιν διαβουλεύσεως με τους 

διοργανωτές της πρωτοβουλίας πολιτών 

και, εφόσον κριθεί σκόπιμο, να 

ενεργοποιήσει τη διαδικασία που ορίζεται 

στο άρθρο 46 ώστε να ασκήσει το 

Κοινοβούλιο το δικαίωμά του να ζητήσει 

από την Επιτροπή να του υποβάλει 

κατάλληλη πρόταση. 

 Αιτιολόγηση 

Στην παράγραφο 1 στοιχείο α, η έκφραση «νομοθετική επιτροπή» είναι μάλλον ασυνήθιστη. Η 

ίδια επιτροπή ονομάζεται «αρμόδια επί του θέματος επιτροπή» στις παραγράφους που 

ακολουθούν. 

Η προσθήκη της παραγράφου 7α (νέας) απορρέει από την παράγραφο 32 του ψηφίσματος του 

Κοινοβουλίου σχετικά με την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών, 28ης Οκτωβρίου 2015 (έκθεση 

Schöpflin), όπου διατυπωνόταν επίσης η ανάγκη αντίστοιχης τροποποίησης του Κανονισμού 

του Κοινοβουλίου. 

 

Τροπολογία  238 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 212 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 212 Άρθρο 212 

Σύσταση και καθήκοντα των 

διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών 

Σύσταση και καθήκοντα των 

διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών 

1. Μετά από πρόταση της Διάσκεψης 

των Προέδρων, το Κοινοβούλιο συνιστά 

μόνιμες διακοινοβουλευτικές 

αντιπροσωπείες και αποφασίζει για τη 

φύση τους και τον αριθμό των μελών τους, 

ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους. Τα 

μέλη των αντιπροσωπειών εκλέγονται 

κατά την πρώτη ή τη δεύτερη περίοδο 

συνόδου μετά την επανεκλογή του 

Κοινοβουλίου για όλη τη διάρκεια της 

κοινοβουλευτικής περιόδου. 

1. Μετά από πρόταση της Διάσκεψης 

των Προέδρων, το Κοινοβούλιο συνιστά 

μόνιμες διακοινοβουλευτικές 

αντιπροσωπείες και αποφασίζει για τη 

φύση τους και τον αριθμό των μελών τους, 

ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους. Τα 

μέλη των αντιπροσωπειών διορίζονται από 

τις πολιτικές ομάδες και από τους μη 

εγγεγραμμένους βουλευτές κατά την 

πρώτη ή τη δεύτερη περίοδο συνόδου μετά 

την επανεκλογή του Κοινοβουλίου για όλη 

τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής 

περιόδου. 

2. Η εκλογή των μελών των 2. Οι πολιτικές ομάδες μεριμνούν 
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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. 

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. Εφαρμόζεται κατ' 

αναλογίαν το άρθρο 199. 

3.  Η συγκρότηση σε σώμα των 

προεδρείων των αντιπροσωπειών 

πραγματοποιείται σύμφωνα με τη 

διαδικασία που ισχύει για τις μόνιμες 

επιτροπές, σύμφωνα με το άρθρο 204. 

3.  Η συγκρότηση σε σώμα των 

προεδρείων των αντιπροσωπειών 

πραγματοποιείται σύμφωνα με τη 

διαδικασία που ισχύει για τις μόνιμες 

επιτροπές, σύμφωνα με το άρθρο 204. 

4.  Οι γενικές αρμοδιότητες των 

διαφόρων αντιπροσωπειών καθορίζονται 

από το Κοινοβούλιο, το οποίο μπορεί 

οποτεδήποτε να αποφασίσει επέκταση ή 

περιορισμό αυτών των αρμοδιοτήτων. 

4.  Οι γενικές αρμοδιότητες των 

διαφόρων αντιπροσωπειών καθορίζονται 

από το Κοινοβούλιο, το οποίο μπορεί 

οποτεδήποτε να αποφασίσει επέκταση ή 

περιορισμό αυτών των αρμοδιοτήτων. 

5.  Οι εκτελεστικές διατάξεις που 

απαιτούνται για τον καθορισμό των 

δραστηριοτήτων των αντιπροσωπειών 

εγκρίνονται από τη Διάσκεψη των 

Προέδρων μετά από πρόταση της 

Διάσκεψης των Προέδρων των 

Αντιπροσωπειών. 

5.  Οι εκτελεστικές διατάξεις που 

απαιτούνται για τον καθορισμό των 

δραστηριοτήτων των αντιπροσωπειών 

εγκρίνονται από τη Διάσκεψη των 

Προέδρων μετά από πρόταση της 

Διάσκεψης των Προέδρων των 

Αντιπροσωπειών. 

6. Ο πρόεδρος της αντιπροσωπείας 

υποβάλλει έκθεση δραστηριοτήτων στην 

επιτροπή που είναι αρμόδια για τις 

εξωτερικές υποθέσεις και την ασφάλεια. 

6. Ο πρόεδρος της αντιπροσωπείας 

ενημερώνει τακτικά την επιτροπή που 

είναι αρμόδια για τις εξωτερικές υποθέσεις 

σχετικά με τις δραστηριότητες της 

αντιπροσωπείας. 

7.  Εφόσον θέμα της ημερήσιας 

διάταξης εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιότητας 

της αντιπροσωπείας, παρέχεται στον 

πρόεδρο της αντιπροσωπείας η δυνατότητα 

να ακουστεί από επιτροπή. Το ίδιο ισχύει 

για συνεδριάσεις των αντιπροσωπειών 

όσον αφορά τον πρόεδρο ή εισηγητή της 

επιτροπής αυτής. 

7.  Εφόσον θέμα της ημερήσιας 

διάταξης εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιότητας 

της αντιπροσωπείας, παρέχεται στον 

πρόεδρο της αντιπροσωπείας η δυνατότητα 

να ακουστεί από επιτροπή. Το ίδιο ισχύει 

για συνεδριάσεις των αντιπροσωπειών 

όσον αφορά τον πρόεδρο ή εισηγητή της 

επιτροπής αυτής. 

 ΑιτιολόγησηΗ παράγραφος 1 αναδιατυπώνεται ευθυγραμμιζόμενη με το τροποποιημένο άρθρο 

199. 

Η τροποποίηση της παραγράφου 2 θα τεθεί σε ισχύ μόνο από το 2019.Προς το παρόν, οι 
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περισσότεροι από τους προέδρους των αντιπροσωπειών είναι μέλη των επιτροπών AFET, INTA 

ή DEVE. Πρόκειται για μια καλή τάση που πρέπει κατ’αρχήν να διατηρηθεί διότι εδραιώνει τη 

συνοχή των θέσεων που λαμβάνει το Κοινοβούλιο. 

Στην παράγραφο 6 διορθώνεται το όνομα της επιτροπής AFET και διευκρινίζεται ότι η 

ενημέρωση δεν ταυτίζεται με την υποβολή εκθέσεων δραστηριότητας. 

 

Τροπολογία  239 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 213 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 213 Άρθρο 214α 

Συνεργασία με την Κοινοβουλευτική 

Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης 

Συνεργασία με την Κοινοβουλευτική 

Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης 

1.  Τα όργανα του Κοινοβουλίου, και 

ιδιαίτερα οι επιτροπές, συνεργάζονται με 

τα αντίστοιχα όργανα της 

Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του 

Συμβουλίου της Ευρώπης στους τομείς 

αμοιβαίου ενδιαφέροντος, με στόχο 

ιδιαίτερα τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας των εργασιών τους 

και την αποφυγή της επικάλυψης 

εργασιών. 

1.  Τα όργανα του Κοινοβουλίου, και 

ιδιαίτερα οι επιτροπές, συνεργάζονται με 

τα αντίστοιχα όργανα της 

Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του 

Συμβουλίου της Ευρώπης στους τομείς 

αμοιβαίου ενδιαφέροντος, με στόχο 

ιδιαίτερα τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας των εργασιών τους 

και την αποφυγή της επικάλυψης 

εργασιών. 

2. Η Διάσκεψη των Προέδρων, 

κατόπιν κοινής συμφωνίας με τις αρμόδιες 

αρχές της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης 

του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθορίζει 

τους όρους εφαρμογής των διατάξεων 

αυτών. 

2. Η Διάσκεψη των Προέδρων, 

κατόπιν κοινής συμφωνίας με τις αρμόδιες 

αρχές της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης 

του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθορίζει 

τους όρους αυτής της συνεργασίας. 

 (Το παρόν άρθρο μεταφέρεται, όπως 

τροποποιήθηκε, μετά το άρθρο 214). 

 Αιτιολόγηση 

Το παρόν άρθρο θα μεταφερθεί στο τέλος του κεφαλαίου διότι αφορά ορισμένο τύπο 

συνεργασίας. 

 

Τροπολογία  240 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 214 
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 214 Άρθρο 214 

Μικτές κοινοβουλευτικές επιτροπές Μικτές κοινοβουλευτικές επιτροπές 

1.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί 

να συνιστά μικτές κοινοβουλευτικές 

επιτροπές με τα κοινοβούλια κρατών τα 

οποία είναι συνδεδεμένα με την Ένωση ή 

κρατών με τα οποία έχουν αρχίσει 

διαπραγματεύσεις για την ένταξή τους. 

1.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί 

να συνιστά μικτές κοινοβουλευτικές 

επιτροπές με τα κοινοβούλια κρατών τα 

οποία είναι συνδεδεμένα με την Ένωση ή 

κρατών με τα οποία έχουν αρχίσει 

διαπραγματεύσεις για την ένταξή τους. 

Οι επιτροπές αυτές μπορούν να 

υποβάλλουν συστάσεις στα συμμετέχοντα 

κοινοβούλια. Οι συστάσεις αυτές 

παραπέμπονται στην αρμόδια επιτροπή του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία 

υποβάλλει προτάσεις για την περαιτέρω 

εξέτασή τους. 

Οι επιτροπές αυτές μπορούν να 

υποβάλλουν συστάσεις στα συμμετέχοντα 

κοινοβούλια. Οι συστάσεις αυτές 

παραπέμπονται στην αρμόδια επιτροπή του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία 

υποβάλλει προτάσεις για την περαιτέρω 

εξέτασή τους. 

2. Οι γενικές αρμοδιότητες των 

διαφόρων μικτών κοινοβουλευτικών 

επιτροπών καθορίζονται από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις 

συμφωνίες που έχουν συναφθεί με τις ίδιες 

τις τρίτες χώρες. 

2. Οι γενικές αρμοδιότητες των 

διαφόρων μικτών κοινοβουλευτικών 

επιτροπών καθορίζονται από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύμφωνα με τις 

συμφωνίες που έχουν συναφθεί με τις ίδιες 

τις τρίτες χώρες. 

3.  Για τις μικτές κοινοβουλευτικές 

επιτροπές ισχύουν οι διαδικαστικές 

διατάξεις που καθορίζονται στην εκάστοτε 

συμφωνία. Η σύνθεσή τους βασίζεται στην 

ίση εκπροσώπηση της αντιπροσωπείας του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

ομολόγου κοινοβουλίου. 

3.  Για τις μικτές κοινοβουλευτικές 

επιτροπές ισχύουν οι διαδικαστικές 

διατάξεις που καθορίζονται στην εκάστοτε 

συμφωνία. Η σύνθεσή τους βασίζεται στην 

ίση εκπροσώπηση της αντιπροσωπείας του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

ομολόγου κοινοβουλίου. 

4. Οι μικτές κοινοβουλευτικές 

επιτροπές καταρτίζουν εσωτερικό 

κανονισμό και τον υποβάλλουν προς 

έγκριση στο Προεδρείο του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του συνεργαζόμενου 

κοινοβουλίου. 

4. Οι μικτές κοινοβουλευτικές 

επιτροπές καταρτίζουν εσωτερικό 

κανονισμό και τον υποβάλλουν προς 

έγκριση, αφενός, στο Προεδρείο του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και, αφετέρου, 

στο αρμόδιο όργανο του συνεργαζόμενου 

κοινοβουλίου της εκάστοτε τρίτης χώρας. 

5.  Η εκλογή των μελών των 

αντιπροσωπειών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου στις μικτές 

κοινοβουλευτικές επιτροπές, καθώς και η 

συγκρότηση των προεδρείων αυτών των 

αντιπροσωπειών πραγματοποιούνται 

σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται 

για τις διακοινοβουλευτικές 

5.  Η εκλογή των μελών των 

αντιπροσωπειών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου στις μικτές 

κοινοβουλευτικές επιτροπές, καθώς και η 

συγκρότηση των προεδρείων αυτών των 

αντιπροσωπειών πραγματοποιούνται 

σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται 

για τις διακοινοβουλευτικές 
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αντιπροσωπείες. αντιπροσωπείες. 

 Αιτιολόγηση 

Η διατύπωση περί Προεδρείων είναι πολύ περιοριστική αφού, στην περίπτωση των 

κοινοβουλίων των τρίτων χωρών, εξαρτάται από τα ίδια τα κοινοβούλια να επιλέξουν τον 

φορέα που θα εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό της αντίστοιχης μικτής κοινοβουλευτικής 

επιτροπής. 

 

Τροπολογία  241 

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. 

. 2α. Αλληλογραφία με το Κοινοβούλιο 

που στερείται σαφώς των 

χαρακτηριστικών της αναφοράς δεν 

καταγράφεται ως αναφορά· αντ’ αυτού 

διαβιβάζεται χωρίς χρονοτριβή στην 

αρμόδια υπηρεσία για περαιτέρω 

επεξεργασία. 

3. Εφόσον αναφορά φέρει την υπογραφή 

πλειόνων φυσικών ή νομικών προσώπων, 

οι υπογράφοντες ορίζουν εκπρόσωπο, ο 

οποίος θεωρείται αναφέρων για τους 

3. Εφόσον αναφορά φέρει την υπογραφή 

πλειόνων φυσικών ή νομικών προσώπων, 

οι υπογράφοντες ορίζουν εκπρόσωπο, ο 

οποίος θεωρείται αναφέρων για τους 
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σκοπούς του παρόντος τίτλου. σκοπούς του παρόντος τίτλου. 

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. 

Σε περίπτωση που όλοι οι αναφέροντες 

αποσύρουν τις υπογραφές τους, 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. Όποτε λαμβάνονται περισσότερες 

της μίας αναφορές σχετικά με το ίδιο 

θέμα, μπορούν αυτές να τύχουν κοινής 

επεξεργασίας. 

6.  Οι αναφορές καταχωρίζονται σε 

γενικό πρωτόκολλο κατά σειρά 

παραλαβής, αν πληρούν τις προϋποθέσεις 

που προβλέπονται στην παράγραφο 2· αν 

6.  Οι αναφορές καταχωρίζονται σε 

γενικό πρωτόκολλο κατά σειρά 

παραλαβής, αν πληρούν τις προϋποθέσεις 

που προβλέπονται στην παράγραφο 2· αν 
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δεν τις πληρούν, αρχειοθετούνται και ο 

λόγος γνωστοποιείται στον αναφέροντα. 

δεν τις πληρούν, αρχειοθετούνται και ο 

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 τρίτου 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 

δικαιώματα τρίτων, το Κοινοβούλιο 
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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. 

Αιτιολόγηση 

Concerning paragraph 2, the requirement to indicate both nationality and a permanent 

address is unnecessary, since the Treaty only requires the petitioner to be either citizen or a 

resident in the EU. The requirement to indicate nationality creates a lot of practical problems 

since petitioners are not often aware of the requirement. 

For paragraph 2a (new), submissions addressed to the President of the Parliament or just 

Parliament should not be automatically registered as petitions. To be considered as a 

petitioner, the person has to show a clear intent to petition. Other submissions than petitions 

need to be treated in an appropriate way by the responsible services. An intention is 

expressed, if the submission is addressed to the Committee on Petitions or its Chair, or the 

submission states that it is a petition. 

In subparagraph 5, paragraph 3, the verb "used" is quite vague. For instance, Article 55(2) 
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TEU refers more specifically to languages "which, in accordance with [the Member States] 

constitutional order, enjoy official status in all or part of their territory". 

In paragraph 9, the first addition clarifies the existing uncertainty about the "legal status" of 

the names of co-petitioners and supporters in the light of data protection rules. The duty to 

inform the petitioners and possible co-petitioners and supporters about the public nature of 

the petition avoids misunderstandings and subsequent administrative problems. In legal 

terms, it can become relevant in the context of data protection legislation.Finally, the term 

“as a general rule” is deleted to the extent that the confidential procedure under paragraph 

11 is abolished. 

Concerning paragraph 10a (new), proposal with a view to remedying frequent practical 

problems in that field (defamation of third parties in the petition, disclosure of sensitive 

personal data of third parties who have not given their consent etc.). 

For paragraph 11, this procedure is not in line with Parliament's transparency obligations 

under Regulation 1049/2001. Against the background of these obligations, Parliament is 

legally not in a position to guarantee the confidentiality which is promised to the petitioner 

under this rule. Indeed, this confidentiality-promise as such is, in legal terms, not sufficient to 

justify a refusal of access under Regulation 1049. This contradiction could even, in a worst-

case scenario, entail problems of liability of Parliament. Without prejudice to the possibility, 

for the petitioner, to request the anonymisation of his petition under paragraph 10, it is 

therefore proposed to delete this paragraph. 

As regards to paragraph 12, this is a misunderstanding in the existing RoP: the Ombudsman 

cannot start acting on a case without a complaint addressed to it. 

 

Τροπολογία  242 

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 

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 
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δικαίωμα να λάβουν το λόγο. 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. 

Ψηφίζονται με ενιαία ψηφοφορία χωρίς 

συζήτηση, εκτός εάν η Διάσκεψη των 

Προέδρων αποφασίσει κατ' εξαίρεση να 

εφαρμόσει το άρθρο 151. 

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 εκ των προτέρων 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 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 

1σε 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 απευθείας στην 

Ολομέλεια. 



 

PE585.606v03-00 330/445 RR\1110426EL.docx 

EL 

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 

διαβιβάζουν στον Πρόεδρο κατόπιν 

εγκρίσεως της επιτροπής. 

 

Oι 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 

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 
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όλων των πληροφοριών και εγγράφων που 

έχουν σχέση με το αντικείμενο της 

αναφοράς. Εκπρόσωποι της Επιτροπής 

συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της 

Επιτροπής Αναφορών. 

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 

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. 

 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 
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τον παρόντα Κανονισμό. 

 Αιτιολόγηση 

Όσον αφορά την παράγραφο 2 εδάφιο 1, οι σύντομες προτάσεις ψηφίσματος αποτελούν ίδιον 

της Επιτροπής Αναφορών. Επί του παρόντος μπορεί να εφαρμοστεί το άρθρο 151 εάν το 

αποφασίσει η Διάσκεψη των Προέδρων. 

Όσον αφορά την παράγραφο 8 εδάφιο 1, στην πράξη, η Επιτροπή Αναφορών υποβάλλει, 

σύμφωνα με τα άρθρα 52 και 216 παράγραφος 8, έκθεση που τίθεται σε ψηφοφορία και που 

μερικές φορές τροποποιείται (βλέπε λόγου χάρη P7_TA(2014)0204 και A7-0131/2014). Πέραν 

τούτου, πρόκειται για ετήσια και όχι για εξαμηνιαία ενημέρωση. 

 

Τροπολογία  243 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 216 α (νέο) 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 Άρθρο 216α 

 Διερευνητικές επισκέψεις 

 1. Για την διερεύνηση των 

αναφορών ή για τη διαπίστωση 

γεγονότων ή για την αναζήτηση λύσεων, 

η επιτροπή μπορεί να οργανώνει 

διερευνητικές επισκέψεις στο κράτος 

μέλος ή στην περιοχή που αφορά 

οποιαδήποτε αναφορά έχει κριθεί 

παραδεκτή και έχει ήδη συζητηθεί στην 

επιτροπή. Κατά γενικό κανόνα, οι 

διερευνητικές επισκέψεις καλύπτουν 

ζητήματα που εγείρουν περισσότερες της 

μίας αναφορές. Εφαρμόζονται οι κανόνες 

του Προεδρείου σχετικά με τις 

αντιπροσωπείες επιτροπών εντός 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 2. Βουλευτές που εκλέγονται στο 

κράτος μέλος προορισμού δεν 

συμμετέχουν στην αντιπροσωπεία. 

Μπορεί να τους επιτραπεί να 

συνοδεύσουν την αντιπροσωπεία στην 

διερευνητική επίσκεψη ex officio. 

 3. Μετά από κάθε επίσκεψη, 

συντάσσεται από τα επίσημα μέλη της 

αντιπροσωπείας έκθεση αποστολής. Ο 
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επικεφαλής της αντιπροσωπείας 

συντονίζει την σύνταξη της έκθεσης και 

επιδιώκει την συναίνεση επί του 

περιεχομένου της έκθεσης μεταξύ των 

επισήμων μελών της αντιπροσωπείας σε 

ισότιμη βάση. Όταν η επίτευξη 

συναίνεσης δεν είναι δυνατή, η έκθεση 

αποστολής οφείλει να εκθέτει τις 

αποκλίνουσες διαπιστώσεις. 

 Βουλευτές που συμμετέχουν ex officio 

στην αντιπροσωπεία δεν λαμβάνουν 

μέρος στην σύνταξη της έκθεσης. 

 4. Η έκθεση αποστολής, με τις 

συστάσεις που ενδεχομένως περιέχει, 

υποβάλλεται στην επιτροπή. Οι βουλευτές 

μπορούν να καταθέτουν τροπολογίες επί 

των συστάσεων αλλά όχι επί των 

τμημάτων της έκθεσης που αφορούν τα 

πραγματικά γεγονότα που διαπίστωσε η 

αντιπροσωπεία. 

 Η επιτροπή ψηφίζει πρώτα επί των 

τροπολογιών επί των συστάσεων, αν 

υπάρχουν, και στη συνέχεια επί της 

έκθεσης αποστολής συνολικά. 

 Εφόσον η έκθεση αποστολής εγκριθεί 

διαβιβάζεται προς ενημέρωση στον 

Πρόεδρο. 

Αιτιολόγηση 

Για λόγους σαφήνειας προτείνεται να υπάρχει χωριστό άρθρο σχετικά με τις διερευνητικές 

επισκέψεις (τμήμα παλαιότερα του άρθρου 216). 

 

Τροπολογία  244 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 217 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 217 Άρθρο 217 

Γνωστοποίηση των αναφορών Γνωστοποίηση των αναφορών 

1. Οι αναφορές που καταχωρίστηκαν 

στο γενικό πρωτόκολλο που αναφέρει το 

άρθρο 215 παράγραφος 6, καθώς και οι 

1. Οι αναφορές που καταχωρίστηκαν 

στο γενικό πρωτόκολλο που αναφέρει το 

άρθρο 215 παράγραφος 6, καθώς και οι 
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σημαντικότερες διαδικαστικές αποφάσεις 

επί της εξέτασης των σχετικών αναφορών, 

γνωστοποιούνται κατά τη διάρκεια 

συνεδρίασης Ολομέλειας. Οι ανακοινώσεις 

αυτές εγγράφονται στα Συνοπτικά 

Πρακτικά της συνεδρίασης. 

σημαντικότερες διαδικαστικές αποφάσεις 

επί της εξέτασης των σχετικών αναφορών, 

γνωστοποιούνται κατά τη διάρκεια 

συνεδρίασης Ολομέλειας. Οι ανακοινώσεις 

αυτές εγγράφονται στα Συνοπτικά 

Πρακτικά της συνεδρίασης. 

2. Ο τίτλος και η περίληψη των 

εγγεγραμμένων στο γενικό πρωτόκολλο 

αναφορών, οι γνωμοδοτήσεις που 

συνοδεύουν την εξέταση της αναφοράς, 

καθώς και οι σημαντικότερες αποφάσεις, 

εισάγονται, εφόσον συμφωνεί ο 

αναφέρων, σε τράπεζα δεδομένων στην 

οποία έχει πρόσβαση το κοινό. Οι 

αναφορές που εξετάζονται εμπιστευτικά 

φυλάσσονται στα αρχεία του 

Κοινοβουλίου, όπου μπορεί να τις 

συμβουλευθεί οποιοσδήποτε βουλευτής. 

2. Ο τίτλος και η περίληψη των 

εγγεγραμμένων στο γενικό πρωτόκολλο 

αναφορών, οι γνωμοδοτήσεις που 

συνοδεύουν την εξέταση της αναφοράς, 

καθώς και οι σημαντικότερες αποφάσεις, 

διατίθενται στο κοινό μέσω της 

διαδικτυακής πύλης αναφορών, η οποία 

είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του 

Κοινοβουλίου. 

  

Τροπολογία  245 

 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 218 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 218 Άρθρο 218 

Πρωτοβουλία πολιτών Πρωτοβουλία πολιτών 

Όταν το Κοινοβούλιο πληροφορείται ότι η 

Επιτροπή έχει κληθεί να υποβάλει 

νομοθετική πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 

11 παράγραφος 4 της Συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 211/2011, η αρμόδια 

επί των αναφορών επιτροπή εξετάζει εάν η 

συγκεκριμένη πρόταση μπορεί να 

επηρεάσει τις εργασίες της και, 

ενδεχομένως, ενημερώνει σχετικά τους 

αναφέροντες, οι οποίοι έχουν υποβάλει 

αναφορές επί συναφών ζητημάτων. 

1.  Όταν το Κοινοβούλιο 

πληροφορείται ότι η Επιτροπή έχει κληθεί 

να υποβάλει νομοθετική πρόταση 

σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 

της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 

και σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 

211/2011, η αρμόδια επί των αναφορών 

επιτροπή εξετάζει εάν η συγκεκριμένη 

πρόταση μπορεί να επηρεάσει τις εργασίες 

της και, ενδεχομένως, ενημερώνει σχετικά 

τους αναφέροντες, οι οποίοι έχουν 

υποβάλει αναφορές επί συναφών 

ζητημάτων. 

Οι προταθείσες πρωτοβουλίες πολιτών που 

έχουν καταχωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 

4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011, 

αλλά δεν είναι δυνατό να υποβληθούν στην 

Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 9 του εν 

2.  Οι προταθείσες πρωτοβουλίες 

πολιτών που έχουν καταχωριστεί σύμφωνα 

με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

211/2011, αλλά δεν είναι δυνατό να 

υποβληθούν στην Επιτροπή σύμφωνα με 



 

RR\1110426EL.docx 335/445 PE585.606v03-00 

 EL 

λόγω κανονισμού, επειδή δεν τηρήθηκαν 

όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και 

σχετικές προϋποθέσεις, μπορεί να 

εξεταστούν από την αρμόδια επί των 

αναφορών επιτροπή, εφόσον αυτή κρίνει 

ότι ενδείκνυται να δοθεί συνέχεια. Εν 

προκειμένω εφαρμόζονται κατ’ αναλογία 

τα άρθρα 215, 216 και 217 του 

Κανονισμού. 

το άρθρο 9 του εν λόγω κανονισμού, 

επειδή δεν τηρήθηκαν όλες οι 

προβλεπόμενες διαδικασίες και σχετικές 

προϋποθέσεις, μπορεί να εξεταστούν από 

την αρμόδια επί των αναφορών επιτροπή, 

εφόσον αυτή κρίνει ότι ενδείκνυται να 

δοθεί συνέχεια. Εν προκειμένω 

εφαρμόζονται κατ’ αναλογία τα άρθρα 

215, 216, 216α και 217. 

Αιτιολόγηση 

Θα αλλάξει η αρίθμηση των εδαφίων που θα γίνουν αντιστοίχως παράγραφος 1 και 

παράγραφος 2. 

 

Τροπολογία  246 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 219 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 219 Άρθρο 219 

Εκλογή του Διαμεσολαβητή Εκλογή του Διαμεσολαβητή 

1. Κατά την έναρξη κάθε 

κοινοβουλευτικής περιόδου, αμέσως μετά 

την εκλογή του ή, στις περιπτώσεις που 

προβλέπονται από την παράγραφο 8, ο 

Πρόεδρος ζητεί να υποβληθούν 

υποψηφιότητες για το διορισμό του 

Διαμεσολαβητή και ορίζει την προθεσμία 

για την κατάθεσή τους. Η ανακοίνωση 

αυτή δημοσιεύεται στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

1. Κατά την έναρξη κάθε 

κοινοβουλευτικής περιόδου ή, σε 

περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή 

παύσης του Διαμεσολαβητή, ο Πρόεδρος 

ζητεί να υποβληθούν υποψηφιότητες για το 

διορισμό του Διαμεσολαβητή και ορίζει 

την προθεσμία για την κατάθεσή τους. Η 

ανακοίνωση αυτή δημοσιεύεται στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

2. Οι υποψηφιότητες πρέπει να 

υποστηριχθούν από σαράντα τουλάχιστον 

βουλευτές, προερχόμενους από δύο 

τουλάχιστον κράτη μέλη. 

2. Οι υποψηφιότητες πρέπει να 

υποστηριχθούν από σαράντα τουλάχιστον 

βουλευτές, προερχόμενους από δύο 

τουλάχιστον κράτη μέλη. 

Κάθε βουλευτής μπορεί να υποστηρίξει 

μία μόνο υποψηφιότητα. 

Κάθε βουλευτής μπορεί να υποστηρίξει 

μία μόνο υποψηφιότητα. 

Οι υποψηφιότητες πρέπει να 

περιλαμβάνουν όλα τα δικαιολογητικά που 

αποδεικνύουν σαφώς ότι ο υποψήφιος 

πληροί τις προϋποθέσεις που απαιτούνται 

από το καθεστώς του Διαμεσολαβητή. 

Οι υποψηφιότητες πρέπει να 

περιλαμβάνουν όλα τα δικαιολογητικά που 

αποδεικνύουν σαφώς ότι ο υποψήφιος 

πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται 

στο άρθρο 6 παράγραφος 2 της απόφασης 

94/262/ΕΚΑΧ, ΕΚ, Ευρατόμ του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το 

καθεστώς του Διαμεσολαβητή και τους 

γενικούς όρους άσκησης των 

καθηκόντων του. 

3. Οι υποψηφιότητες διαβιβάζονται 

στην αρμόδια επιτροπή, η οποία μπορεί να 

ζητήσει από τους ενδιαφερόμενους να 

παρουσιαστούν για ακρόαση. 

3. Οι υποψηφιότητες διαβιβάζονται 

στην αρμόδια επιτροπή. Πλήρης 

κατάλογος των βουλευτών που 

υποστήριξαν υποψηφιότητες 

δημοσιοποιείται εν ευθέτω χρόνω. 

Οι ακροάσεις αυτές είναι ανοιχτές για 

όλους τους βουλευτές. 

 

 3α. Η αρμόδια επιτροπή μπορεί να 

ζητήσει από τους ενδιαφερόμενους να 

παρουσιαστούν για ακρόαση. Οι 

ακροάσεις αυτές είναι ανοιχτές για όλους 

τους βουλευτές. 

4. Ο αλφαβητικός κατάλογος των 

υποψηφιοτήτων που έχουν κριθεί 

παραδεκτές υποβάλλεται εν συνεχεία στο 

Κοινοβούλιο προς ψήφιση. 

4. Ο αλφαβητικός κατάλογος των 

υποψηφιοτήτων που έχουν κριθεί 

παραδεκτές υποβάλλεται εν συνεχεία στο 

Κοινοβούλιο προς ψήφιση. 

5. Η ψηφοφορία αυτή είναι μυστική 

και απαιτείται πλειοψηφία των 

ψηφισάντων. 

5. Ο Διαμεσολαβητής εκλέγεται με 

την πλειοψηφία των ψηφισάντων. 

Εάν μετά τους δύο πρώτους γύρους δεν 

εκλεγεί κανείς υποψήφιος, συνεχίζουν 

μόνο οι δύο υποψήφιοι που έχουν 

συγκεντρώσει το μεγαλύτερο αριθμό 

ψήφων στο δεύτερο γύρο. 

Εάν μετά τους δύο πρώτους γύρους δεν 

εκλεγεί κανείς υποψήφιος, συνεχίζουν 

μόνο οι δύο υποψήφιοι που έχουν 

συγκεντρώσει το μεγαλύτερο αριθμό 

ψήφων στο δεύτερο γύρο. 

Σε όλες τις περιπτώσεις ισοψηφίας 

επικρατεί ο πρεσβύτερος των υποψηφίων. 

Σε όλες τις περιπτώσεις ισοψηφίας 

επικρατεί ο πρεσβύτερος των υποψηφίων. 

6. Πριν από την έναρξη της 

ψηφοφορίας, ο Πρόεδρος βεβαιώνεται ότι 

είναι παρόν τουλάχιστον το ήμισυ του 

αριθμού των βουλευτών που απαρτίζουν το 

Κοινοβούλιο. 

6. Πριν από την έναρξη της 

ψηφοφορίας, ο Πρόεδρος βεβαιώνεται ότι 

είναι παρόν τουλάχιστον το ήμισυ του 

αριθμού των βουλευτών που απαρτίζουν το 

Κοινοβούλιο. 

7. Ο εκλεγείς υποψήφιος καλείται 

αμέσως να ορκισθεί ενώπιον του 

Δικαστηρίου. 

 

8. Ο Διαμεσολαβητής παραμένει εν 

ενεργεία έως ότου αναλάβει τα καθήκοντά 

του ο διάδοχός του, εκτός περιπτώσεων 

θανάτου ή παύσης του. 

8. Ο Διαμεσολαβητής παραμένει εν 

ενεργεία έως ότου αναλάβει τα καθήκοντά 

του ο διάδοχός του, εκτός περιπτώσεων 

θανάτου ή παύσης του. 
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Αιτιολόγηση 

As regards the changes in paragraph 1, the "cases referred to in paragraph 8" are death or 

dismissal. The resignation should also be taken into account (see Article 7(1) of Parliament's 

Decision on the Ombudsman's duties, and recent history). 

As regards the changes in paragraph 2 subparagraph 3, reference to the "Regulations on the 

Ombudsman" is somewhat strange. It probably means the act (currently a "decision" and 

eventually a "regulation") "on the regulations and general conditions governing the 

performance of the Ombudsman's duties (see Article 228(4) of the Treaty on the Functioning 

of the European Union) 

As regards the addition of paragraph 3a - moved from para. 3. 

As regards the changes in paragraph 5 subparagraph 1, alternative wording suggested. 

As regards the deletion of paragraph 7 - a repetition of what is already laid down in the 

Ombudsman-decision. 

 

Τροπολογία  247 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 220 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 220 Άρθρο 220 

Δράση του Διαμεσολαβητή Δράση του Διαμεσολαβητή 

1.  Η απόφαση για το καθεστώς και 

τους γενικούς όρους άσκησης των 

καθηκόντων του Διαμεσολαβητή και οι 

εκτελεστικές διατάξεις αυτής της 

απόφασης, όπως έχουν εγκριθεί από το 

Διαμεσολαβητή, προσαρτώνται προς 

ενημέρωση στον παρόντα Κανονισμό24. 

 

2. Ο Διαμεσολαβητής ενημερώνει το 

Κοινοβούλιο για κρούσματα 

κακοδιοίκησης που ανακαλύπτει, 

σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφοι 6 

και 7 της ανωτέρω απόφασης, για τα 

οποία η αρμόδια επιτροπή μπορεί να 

συντάξει έκθεση. Επίσης, σύμφωνα με το 

άρθρο 3 παράγραφος 8 της ανωτέρω 

απόφασης, υποβάλλει έκθεση προς το 

Κοινοβούλιο κατά τη λήξη κάθε συνόδου 

σχετικά με τα αποτελέσματα των ερευνών 

του. Η αρμόδια επιτροπή συντάσσει 

σχετικώς έκθεση, την οποία υποβάλλει 

2. Η αρμόδια επιτροπή εξετάζει 

κρούσματα κακοδιοίκησης για τα οποία 

την ενημέρωσε ο Διαμεσολαβητής 

σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφοι 6 

και 7 της απόφασης 94/262/ΕΚΑΧ, ΕΚ, 

Ευρατόμ και μπορεί να συντάξει έκθεση 

σύμφωνα με το άρθρο 52. 
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προς συζήτηση στο Κοινοβούλιο. 

 Η αρμόδια επιτροπή εξετάζει την έκθεση 

που υποβάλλει ο Διαμεσολαβητής κατά τη 

λήξη κάθε συνόδου σχετικά με τα 

αποτελέσματα των ερευνών του, σύμφωνα 

με το άρθρο 3 παράγραφος 8 της 

απόφασης 94/262/ΕΚΑΧ, ΕΚ, Ευρατόμ 

και δύναται να υποβάλλει στο 
Kοινοβούλιο πρόταση ψηφίσματος εάν 

θεωρεί ότι το Kοινοβούλιο πρέπει να 

λάβει θέση σχετικά με οποιαδήποτε πτυχή 

της εν λόγω έκθεσης. 

3. Ο Διαμεσολαβητής μπορεί επίσης 

να ενημερώσει την αρμόδια επιτροπή 

κατόπιν αιτήματός της ή, κατόπιν δικής 

του πρωτοβουλίας, να γίνει δεκτός σε 

ακρόαση από αυτήν. 

3. Ο Διαμεσολαβητής μπορεί επίσης 

να ενημερώσει την αρμόδια επιτροπή 

κατόπιν αιτήματός της ή, κατόπιν δικής 

του πρωτοβουλίας, να γίνει δεκτός σε 

ακρόαση από αυτήν. 

__________________  

25 Βλέπε παράρτημα X.  

Αιτιολόγηση 

Όσον αφορά τη διαγραφή της παραγράφου 1, δεδομένου ότι αυτό το παράρτημα θα 

συμπεριληφθεί σε ενημερωτική επίτομη συλλογή για τους βουλευτές, η εν λόγω παράγραφος δεν 

χρειάζεται πλέον. 

 

Τροπολογία  248 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 221 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 221 Άρθρο 221 

Παύση του Διαμεσολαβητή Παύση του Διαμεσολαβητή 

1. Το ένα δέκατο των βουλευτών που 

απαρτίζουν το Κοινοβούλιο μπορεί να 

ζητήσει την απαλλαγή του Διαμεσολαβητή 

από τα καθήκοντά του εάν αυτός παύσει να 

πληροί τις προϋποθέσεις που απαιτούνται 

για την άσκηση των καθηκόντων του ή εάν 

υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα. 

1. Το ένα δέκατο των βουλευτών που 

απαρτίζουν το Κοινοβούλιο μπορεί να 

ζητήσει την παύση του Διαμεσολαβητή 

από τα καθήκοντά του εάν αυτός παύσει να 

πληροί τις προϋποθέσεις που απαιτούνται 

για την άσκηση των καθηκόντων του ή εάν 

υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα. Σε 

περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί 

ψηφοφορία επί αιτήματος παύσης κατά 

τους προηγούμενους δύο μήνες, μπορεί να 
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κατατεθεί νέο αίτημα μόνο εφόσον 

υποστηρίζεται από το ένα πέμπτο των 

βουλευτών που απαρτίζουν το 

Κοινοβούλιο. 

2. Η αίτηση διαβιβάζεται στο 

Διαμεσολαβητή και την αρμόδια επιτροπή. 

Αν η πλειοψηφία των μελών της κρίνει 

βάσιμους τους λόγους, υποβάλλει έκθεση 

στο Κοινοβούλιο. Πριν τεθεί σε 

ψηφοφορία η έκθεση, πραγματοποιείται 

ακρόαση με το Διαμεσολαβητή εάν αυτός 

το ζητήσει. Το Κοινοβούλιο αποφασίζει, 

μετά από συζήτηση, με μυστική 

ψηφοφορία. 

2. Η αίτηση διαβιβάζεται στο 

Διαμεσολαβητή και την αρμόδια επιτροπή. 

Αν η πλειοψηφία των μελών της κρίνει 

βάσιμους τους λόγους, υποβάλλει έκθεση 

στο Κοινοβούλιο. Πριν τεθεί σε 

ψηφοφορία η έκθεση, πραγματοποιείται 

ακρόαση με το Διαμεσολαβητή εάν αυτός 

το ζητήσει. Το Κοινοβούλιο αποφασίζει, 

μετά από συζήτηση, με μυστική 

ψηφοφορία. 

3. Πριν από την έναρξη της 

ψηφοφορίας, ο Πρόεδρος βεβαιώνεται ότι 

είναι παρόντες τουλάχιστον οι μισοί από 

τους βουλευτές που απαρτίζουν το 

Κοινοβούλιο. 

3. Πριν από την έναρξη της 

ψηφοφορίας, ο Πρόεδρος βεβαιώνεται ότι 

είναι παρόντες τουλάχιστον οι μισοί από 

τους βουλευτές που απαρτίζουν το 

Κοινοβούλιο. 

4. Εάν το αποτέλεσμα της 

ψηφοφορίας είναι υπέρ της παύσης του 

Διαμεσολαβητή από τα καθήκοντά του, και 

εφόσον ο ίδιος δεν υποβάλει παραίτηση, ο 

Πρόεδρος, το αργότερο μέχρι την περίοδο 

συνόδου που ακολουθεί εκείνη κατά την 

οποία διεξήχθη η ψηφοφορία, υποβάλλει 

αίτηση στο Δικαστήριο να απαλλάξει το 

Διαμεσολαβητή από τα καθήκοντά του, με 

αίτημα να αποφανθεί αμέσως. 

4. Εάν το αποτέλεσμα της 

ψηφοφορίας είναι υπέρ της παύσης του 

Διαμεσολαβητή από τα καθήκοντά του, και 

εφόσον ο ίδιος δεν υποβάλει παραίτηση, ο 

Πρόεδρος, το αργότερο μέχρι την περίοδο 

συνόδου που ακολουθεί εκείνη κατά την 

οποία διεξήχθη η ψηφοφορία, υποβάλλει 

αίτηση στο Δικαστήριο να απαλλάξει το 

Διαμεσολαβητή από τα καθήκοντά του, με 

αίτημα να αποφανθεί αμέσως. 

Αν ο Διαμεσολαβητής παραιτηθεί 

οικειοθελώς, διακόπτεται η διαδικασία. 

Αν ο Διαμεσολαβητής παραιτηθεί 

οικειοθελώς, διακόπτεται η διαδικασία. 

Αιτιολόγηση 

Ευθυγράμμιση με τη τροποποίηση στο άρθρο 119 παράγραφος 1. 

 

Τροπολογία  249 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 222 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 222 Άρθρο 222 

Γενική Γραμματεία Γενική Γραμματεία 
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1. Το Κοινοβούλιο επικουρείται από 

Γενικό Γραμματέα, που διορίζεται από το 

Προεδρείο. 

1. Το Κοινοβούλιο επικουρείται από 

Γενικό Γραμματέα, που διορίζεται από το 

Προεδρείο. 

Ο Γενικός Γραμματέας δίνει επίσημη 

υπόσχεση ενώπιον του Προεδρείου να 

ασκεί τα καθήκοντά του με πλήρη 

αμεροληψία και ευσυνειδησία. 

Ο Γενικός Γραμματέας δίνει επίσημη 

υπόσχεση ενώπιον του Προεδρείου να 

ασκεί τα καθήκοντά του με πλήρη 

αμεροληψία και ευσυνειδησία. 

2. Ο Γενικός Γραμματέας του 

Κοινοβουλίου διευθύνει τη Γραμματεία, 

της οποίας η σύνθεση και η οργάνωση 

καθορίζονται από το Προεδρείο. 

2. Ο Γενικός Γραμματέας του 

Κοινοβουλίου διευθύνει τη Γραμματεία, 

της οποίας η σύνθεση και η οργάνωση 

καθορίζονται από το Προεδρείο. 

3. Το Προεδρείο καταρτίζει το 

οργανόγραμμα της Γενικής Γραμματείας, 

καθώς και τις διατάξεις σχετικά με την 

υπηρεσιακή και οικονομική κατάσταση 

των υπαλλήλων και του λοιπού 

προσωπικού. 

3. Το Προεδρείο καταρτίζει το 

οργανόγραμμα της Γενικής Γραμματείας, 

καθώς και τις διατάξεις σχετικά με την 

υπηρεσιακή και οικονομική κατάσταση 

των υπαλλήλων και του λοιπού 

προσωπικού. 

Το Προεδρείο καθορίζει επίσης τις 

κατηγορίες των υπαλλήλων και του 

λοιπού προσωπικού στους οποίους 

εφαρμόζονται, εν όλω ή εν μέρει, τα 

άρθρα 11 έως 13 του Πρωτοκόλλου περί 

των Προνομίων και Ασυλιών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου προβαίνει 

στις απαραίτητες ανακοινώσεις προς τα 

αρμόδια θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

Ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου προβαίνει 

στις απαραίτητες ανακοινώσεις προς τα 

αρμόδια θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

Αιτιολόγηση 

Article 15 of the Protocol on Privileges and Immunities reads as follows:The European 

Parliament and the Council, acting by means of regulations in accordance with the ordinary 

legislative procedure, and after consulting the other institutions concerned, shall determine 

the categories of officials and other servants of the Union to whom the provisions of Article 

11, the second paragraph of Article 12, and Article 13 shall apply, in whole or in part. The 

names, grades and addresses of officials and other servants included in such categories shall 

be communicated periodically to the governments of the Member States." 

 

Τροπολογία  250 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Τίτλος 12 – τίτλος 
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

ΤΙΤΛΟΣ XII ΤΙΤΛΟΣ XII 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΕ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ 

ΚΑΙ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ 

ΙΔΡΥΜΑΤΑ 

 

Τροπολογία  251 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 223 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 223 διαγράφεται 

Αρμοδιότητες του Προέδρου  

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Κοινοβούλιο 

στις σχέσεις του με τα πολιτικά κόμματα 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σύμφωνα με το 

άρθρο 22 παράγραφος 4. 

 

Αιτιολόγηση 

Το παρόν άρθρο έχει καθαρά επεξηγηματικό χαρακτήρα, δεδομένου ότι η αρμοδιότητα του 

Προέδρου να εκπροσωπεί το Κοινοβούλιο προβλέπεται στο άρθρο 22 παράγραφος 4. Ο 

Πρόεδρος πλέον αναλαμβάνει και νέο ρόλο, καθώς προεδρεύει του Προεδρείου, σύμφωνα με το 

νέο άρθρο 224 παράγραφος 1 του Κανονισμού, συνεπώς προτείνεται να διαγραφεί το άρθρο 

αυτό ώστε να αποφευχθεί η σύγχυση αναφορικά με το ρόλο του Προέδρου. 

 

Τροπολογία  252 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 223 α (νέο) 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 Άρθρο 223α1α 

 Αρμοδιότητες σχετικά με τα ευρωπαϊκά 

πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά 

πολιτικά ιδρύματα 

 1.  Όταν, σύμφωνα με το άρθρο 65 

παράγραφος 1 τού κανονισμού (ΕΕ, 

Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 σχετικά με τους 
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δημοσιονομικούς κανόνες που 

εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό 

της Ένωσης, το Κοινοβούλιο αποφασίζει 

να επιφυλαχθεί του δικαιώματός του να 

εγκρίνει δαπάνες, ενεργεί μέσω του 

Προεδρείου του. 

 Στη βάση αυτή, το Προεδρείο είναι 

αρμόδιο να αποφασίζει βάσει των 

άρθρων 17, 18, 24, 27 παράγραφος 3 και 

30 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

1141/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου σχετικά με το 

καθεστώς και τη χρηματοδότηση των 

ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και 

των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων. 

 Οι μεμονωμένες αποφάσεις που λαμβάνει 

το Προεδρείο βάσει αυτής της 

παραγράφου υπογράφονται από τον 

Πρόεδρο εξ ονόματός του και 

κοινοποιούνται στον αιτούντα ή στον 

δικαιούχο σύμφωνα με το άρθρο 297 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι μεμονωμένες 

αποφάσεις είναι αιτιολογημένες σύμφωνα 

με το άρθρο 296 παράγραφος 2 της εν 

λόγω Συνθήκης. 

 Το Προεδρείο μπορεί ανά πάσα στιγμή να 

ζητήσει τη γνώμη της Διάσκεψης των 

Προέδρων. 

 2.  Κατόπιν αιτήματος του ενός 

τετάρτου των βουλευτών που απαρτίζουν 

το Κοινοβούλιο, που εκπροσωπούν 

τουλάχιστον τρεις πολιτικές ομάδες, το 

Κοινοβούλιο ψηφίζει σχετικά με την 

απόφαση να ζητηθεί, βάσει του άρθρου 

10 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ, 

Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014, από την Αρχή 

για τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα και 

τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Ιδρύματα να 

εξακριβώσει κατά πόσο ένα 

καταχωρισμένο ευρωπαϊκό πολιτικό 

κόμμα ή ένα καταχωρισμένο ευρωπαϊκό 

πολιτικό ίδρυμα συμμορφώνεται με τις 

προϋποθέσεις που καθορίζονται στο 

άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και 

στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ) 

του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
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1141/2014. 

 3.  Κατόπιν αιτήματος του ενός 

τετάρτου των βουλευτών που απαρτίζουν 

το Κοινοβούλιο, που εκπροσωπούν 

τουλάχιστον τρεις πολιτικές ομάδες, το 

Κοινοβούλιο ψηφίζει σχετικά με πρόταση 

αιτιολογημένης απόφασης να αντιταχθεί, 

βάσει του άρθρου 10 παράγραφος 4 του 

κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

1141/2014, στην απόφαση της Αρχής για 

τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα και τα 

Ευρωπαϊκά Πολιτικά Ιδρύματα να 

διαγράψει την καταχώριση ευρωπαϊκού 

πολιτικού κόμματος ή ευρωπαϊκού 

πολιτικού ιδρύματος εντός τριών μηνών 

από την ανακοίνωση της απόφασης. 

 Η αρμόδια επιτροπή υποβάλλει την 

πρόταση αιτιολογημένης απόφασης. Σε 

περίπτωση απόρριψης της πρότασης, 

θεωρείται εγκριθείσα η αντίθετη 

απόφαση.  

 4.  Βάσει πρότασης της αρμόδιας 

επιτροπής, η Διάσκεψη των Προέδρων 

διορίζει δύο μέλη της επιτροπής 

ανεξάρτητων προσωπικοτήτων σύμφωνα 

με το άρθρο 11 παράγραφος 1 του 

κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

1141/2014.  

  

  1a Το άρθρο 223α όπως προστέθηκε 

εφαρμόζεται μόνο σε ευρωπαϊκά πολιτικά 

κόμματα και ευρωπαϊκά πολιτικά 

ιδρύματα κατά την έννοια του άρθρου 2 

παράγραφοι 3 και 4 του κανονισμού (ΕΕ, 

Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014. Το άρθρο 224 

με την παρούσα διατύπωσή του θα 

συνεχίσει να εφαρμόζεται για πράξεις και 

δεσμεύσεις που σχετίζονται με τη 

χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων και 

πολιτικών ιδρυμάτων σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο για τα οικονομικά έτη 2014, 

2015, 2016 και 2017, τα οποία, σύμφωνα 

με το άρθρο 40 του κανονισμού (ΕΕ, 

Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 συνεχίζουν να 

διέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

2004/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου σχετικά με το 
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καθεστώς και τη χρηματοδότηση των 

πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο. Το άρθρο 225 με την παρούσα 

διατύπωσή του θα συνεχίσει να 

εφαρμόζεται για πολιτικά κόμματα και 

πολιτικά ιδρύματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

κατά την έννοια του άρθρου 2 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2004/2003, για 

όσο διάστημα λαμβάνουν χρηματοδότηση 

για τα οικονομικά έτη 2014, 2015, 2016 

και 2017, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού 

αυτού. 

 

Τροπολογία  253 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 224 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 224 διαγράφεται 

Αρμοδιότητες του Προεδρείου  

1. Το Προεδρείο αποφασίζει για την 

αίτηση χρηματοδότησης που υπέβαλε 

πολιτικό κόμμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

καθώς και για την κατανομή των 

πιστώσεων μεταξύ των δικαιούχων 

πολιτικών κομμάτων. Εκδίδει κατάλογο 

των δικαιούχων και των χορηγουμένων 

ποσών. 

 

2. Το Προεδρείο αποφασίζει σχετικά 

με ενδεχόμενη αναστολή ή μείωση 

χρηματοδότησης και την ενδεχόμενη 

είσπραξη αχρεωστήτως καταβληθέντων 

ποσών. 

 

3. Το Προεδρείο, μετά το τέλος του 

οικονομικού έτους, εγκρίνει την τελική 

έκθεση δραστηριότητας και την τελική 

οικονομική εκκαθάριση του δικαιούχου 

πολιτικού κόμματος. 

 

4. Το Προεδρείο, στο πλαίσιο των 

όρων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

2004/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, μπορεί να παράσχει 

τεχνική βοήθεια στα πολιτικά κόμματα σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο, σύμφωνα με τις 
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προτάσεις τους. Το Προεδρείο μπορεί να 

μεταβιβάσει ειδικούς τύπους αποφάσεων 

για παροχή τεχνικής βοήθειας στο Γενικό 

Γραμματέα του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου. 

5. Σε όλες τις περιπτώσεις των 

προηγουμένων παραγράφων, το 

Προεδρείο ενεργεί με βάση πρόταση του 

Γενικού Γραμματέα. Εκτός από τις 

περιπτώσεις της πρώτης και της 

τετάρτης παραγράφου, το Προεδρείο, 

πριν λάβει απόφαση, ακούει τους 

εκπροσώπους του ενδιαφερομένου 

πολιτικού κόμματος. Το Προεδρείο 

μπορεί ανά πάσα στιγμή να ζητήσει τη 

γνώμη της Διάσκεψης των Προέδρων. 

 

6. Εφόσον το Κοινοβούλιο 

διαπιστώσει, κατόπιν επαληθεύσεως, ότι 

πολιτικό κόμμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

δεν τηρεί τις αρχές της ελευθερίας, της 

δημοκρατίας, του σεβασμού των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 

θεμελιωδών ελευθεριών καθώς και του 

κράτους δικαίου, το Προεδρείο 

αποφασίζει την εξαίρεση του εν λόγω 

πολιτικού κόμματος από τη 

χρηματοδότηση. 

 

 

Τροπολογία  254 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 225 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 225 διαγράφεται 

Αρμοδιότητες της αρμόδιας επιτροπής 

και της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου 

 

1. Κατόπιν αιτήματος του ενός 

τετάρτου των μελών του Κοινοβουλίου, 

που εκπροσωπούν τουλάχιστον τρεις 

πολιτικές ομάδες, ο Πρόεδρος, κατόπιν 

ανταλλαγής απόψεων στη Διάσκεψη των 

Προέδρων, ζητεί από την αρμόδια 

επιτροπή να επαληθεύσει εάν πολιτικό 

κόμμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο εξακολουθεί 
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να τηρεί, κυρίως στο πρόγραμμά του και 

με τη δράση του, τις αρχές στις οποίες 

βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, 

συγκεκριμένα τις αρχές της ελευθερίας, 

της δημοκρατίας, του σεβασμού των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 

θεμελιωδών ελευθεριών καθώς και του 

κράτους δικαίου. 

2. Η αρμόδια επιτροπή, προτού 

υποβάλει πρόταση απόφασης στο 

Κοινοβούλιο, ακούει τους εκπροσώπους 

του σχετικού πολιτικού κόμματος, ζητεί 

και εξετάζει τη γνώμη της επιτροπής 

ανεξαρτήτων προσωπικοτήτων, την 

οποία προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 

2004/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου. 

 

3. Το Κοινοβούλιο αποφασίζει κατά 

πλειοψηφία των ψηφισάντων σχετικά με 

την πρόταση απόφασης που διαπιστώνει 

εάν το εν λόγω πολιτικό κόμμα τηρεί τις 

αρχές που εμφαίνονται στην παράγραφο 

1. Δεν είναι δυνατή η κατάθεση 

τροπολογίας. Και στις δύο περιπτώσεις, 

εάν η πρόταση απόφασης δεν 

συγκεντρώσει την πλειοψηφία, θεωρείται 

εγκριθείσα η αντίθετη απόφαση. 

 

4. Η απόφαση του Κοινοβουλίου 

παράγει αποτέλεσμα από την ημέρα της 

κατάθεσης της αίτησης της παραγράφου 

1. 

 

5. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην επιτροπή 

ανεξαρτήτων προσωπικοτήτων. 

 

6. Η αρμόδια επιτροπή συντάσσει 

την έκθεση που προβλέπει ο κανονισμός 

(ΕΚ) αριθ. 2004/2003 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

σχετικά με την εφαρμογή του εν λόγω 

κανονισμού, καθώς και σχετικά με τις 

χρηματοδοτηθείσες δραστηριότητες, και 

την υποβάλλει στην Ολομέλεια. 
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Τροπολογία  255 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 226 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 226 Άρθρο 226 

Εφαρμογή του Κανονισμού Εφαρμογή του Κανονισμού 

1. Αν προκύψουν αμφιβολίες σχετικά 

με την εφαρμογή ή ερμηνεία του παρόντος 

Κανονισμού, ο Πρόεδρος μπορεί να 

παραπέμψει το ζήτημα προς εξέταση στην 

αρμόδια επιτροπή. 

1. Αν προκύψουν αμφιβολίες σχετικά 

με την εφαρμογή ή ερμηνεία του παρόντος 

Κανονισμού, ο Πρόεδρος μπορεί να 

παραπέμψει το ζήτημα προς εξέταση στην 

αρμόδια επιτροπή. 

Οι πρόεδροι των επιτροπών δύνανται να 

πράξουν ομοίως εφόσον οι αμφιβολίες 

προκύψουν κατά τις εργασίες της 

επιτροπής και σχετίζονται προς αυτές. 

Οι πρόεδροι των επιτροπών δύνανται να 

πράξουν ομοίως εφόσον οι αμφιβολίες 

προκύψουν κατά τις εργασίες της 

επιτροπής και σχετίζονται προς αυτές. 

2. Η αρμόδια επιτροπή αποφασίζει αν 

απαιτείται να γίνει πρόταση τροποποίησης 

του Κανονισμού. Στην περίπτωση αυτή, 

ακολουθεί τη διαδικασία του άρθρου 227. 

2. Η αρμόδια επιτροπή αποφασίζει αν 

απαιτείται να γίνει πρόταση τροποποίησης 

του Κανονισμού. Στην περίπτωση αυτή, 

ακολουθεί τη διαδικασία του άρθρου 227. 

3. Αν η αρμόδια επιτροπή αποφασίσει 

ότι αρκεί η ερμηνεία των υφισταμένων 

διατάξεων του Κανονισμού, τότε 

διαβιβάζει την ερμηνεία αυτή στον 

Πρόεδρο, ο οποίος ενημερώνει σχετικά το 

Κοινοβούλιο κατά την επόμενη περίοδο 

συνόδου του. 

3. Αν η αρμόδια επιτροπή αποφασίσει 

ότι αρκεί η ερμηνεία των υφισταμένων 

διατάξεων του Κανονισμού, τότε 

διαβιβάζει την ερμηνεία αυτή στον 

Πρόεδρο, ο οποίος ενημερώνει σχετικά το 

Κοινοβούλιο κατά την επόμενη περίοδο 

συνόδου του. 

4. Αν μία πολιτική ομάδα ή σαράντα 

τουλάχιστον βουλευτές αντιτεθούν στην 

ερμηνεία της επιτροπής, το ζήτημα 

υποβάλλεται στο Κοινοβούλιο, το οποίο 

αποφασίζει επ’ αυτού με σχετική 

πλειοψηφία εάν είναι παρόν τουλάχιστον 

το ένα τρίτο των βουλευτών του. Σε 

περίπτωση απόρριψης, το ζήτημα 

παραπέμπεται εκ νέου στην επιτροπή. 

4. Αν μία πολιτική ομάδα ή σαράντα 

τουλάχιστον βουλευτές αντιτεθούν στην 

ερμηνεία της επιτροπής εντός 24ώρου 

μετά την ανακοίνωσή της, το ζήτημα 

υποβάλλεται στο Κοινοβούλιο, το οποίο 

αποφασίζει επ’ αυτού με σχετική 

πλειοψηφία εάν είναι παρόν τουλάχιστον 

το ένα τρίτο των βουλευτών του. Σε 

περίπτωση απόρριψης, το ζήτημα 

παραπέμπεται εκ νέου στην επιτροπή. 

5. Οι ερμηνείες για τις οποίες δεν έχει 

υποβληθεί ένσταση και οι ερμηνείες που 

έχουν γίνει δεκτές από το Κοινοβούλιο 

προστίθενται με πλάγια τυπογραφικά 

στοιχεία ως ερμηνείες του άρθρου ή των 

αντίστοιχων άρθρων. 

5. Οι ερμηνείες για τις οποίες δεν έχει 

υποβληθεί ένσταση και οι ερμηνείες που 

έχουν γίνει δεκτές από το Κοινοβούλιο 

προστίθενται με πλάγια τυπογραφικά 

στοιχεία ως ερμηνείες του άρθρου ή των 

αντίστοιχων άρθρων. 

6. Οι ερμηνείες αυτές πρέπει να 6. Οι ερμηνείες αυτές πρέπει να 
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λαμβάνονται υπόψη κατά τη μελλοντική 

εφαρμογή και ερμηνεία των σχετικών 

άρθρων. 

λαμβάνονται υπόψη κατά τη μελλοντική 

εφαρμογή και ερμηνεία των σχετικών 

άρθρων. 

7. Ο Κανονισμός και οι ερμηνείες 

επανεξετάζονται τακτικά από την αρμόδια 

επιτροπή. 

7. Ο Κανονισμός και οι ερμηνείες 

επανεξετάζονται τακτικά από την αρμόδια 

επιτροπή. 

8. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι 

διατάξεις του Κανονισμού παρέχουν 

ορισμένα δικαιώματα σε συγκεκριμένο 

αριθμό βουλευτών, ο αριθμός αυτός θα 

προσαρμόζεται αυτομάτως στον 

πλησιέστερο ακέραιο αριθμό που 

αντιστοιχεί στο αυτό ποσοστό των 

βουλευτών του Κοινοβουλίου όταν το 

σύνολο των τελευταίων αυξάνεται, ιδίως 

λόγω διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

8. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι 

διατάξεις του Κανονισμού παρέχουν 

ορισμένα δικαιώματα σε συγκεκριμένο 

αριθμό βουλευτών, ο αριθμός αυτός θα 

προσαρμόζεται αυτομάτως στον 

πλησιέστερο ακέραιο αριθμό που 

αντιστοιχεί στο αυτό ποσοστό των 

βουλευτών του Κοινοβουλίου όταν το 

σύνολο των τελευταίων μεταβάλλεται, 

ιδίως λόγω διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

Αιτιολόγηση 

Όσον αφορά την αλλαγή στην παράγραφο 8, το παρόν άρθρο οφείλει να λάβει υπόψη την τελική 

απόφαση σχετικά με τον μηχανισμό και τον προσδιορισμό των ελάχιστων ορίων. Η διάταξη 

αναφέρεται μόνο σε αύξηση του αριθμού των βουλευτών και όχι σε μείωση. Συνεπώς, τα 

ελάχιστα όρια παρέμειναν αμετάβλητα όταν ο συνολικός αριθμός μειώθηκε από 785 σε 736 

ΒΕΚ στην αρχή της 7ης κοινοβουλευτικής περιόδου. 

 

Τροπολογία  256 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 227 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 227 Άρθρο 227 

Τροποποίηση του Κανονισμού Τροποποίηση του Κανονισμού 

1. Κάθε βουλευτής μπορεί να 

προτείνει τροποποιήσεις στον Κανονισμό 

και στα παραρτήματά του, συνοδευόμενες, 

εφόσον απαιτείται από σύντομες 

αιτιολογήσεις. 

1. Κάθε βουλευτής μπορεί να 

προτείνει τροποποιήσεις στον Κανονισμό 

και στα παραρτήματά του, συνοδευόμενες, 

εφόσον απαιτείται, από σύντομες 

αιτιολογήσεις. 

Οι εν λόγω προτάσεις τροποποίησης 

μεταφράζονται, εκτυπώνονται, 

διανέμονται και αποστέλλονται στην 
αρμόδια επιτροπή, η οποία τις εξετάζει και 

αποφασίζει περί της υποβολής τους ή μη 

Η αρμόδια επιτροπή τις εξετάζει και 

αποφασίζει περί της υποβολής τους ή μη 

στο Κοινοβούλιο. 
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στο Κοινοβούλιο. 

Για την εφαρμογή των άρθρων 169, 170 

και 174 στην εξέταση των εν λόγω 

προτάσεων στην Ολομέλεια, οι αναφορές 

που γίνονται στα άρθρα αυτά στο «αρχικό 

κείμενο» ή στην «προτεινόμενη 

νομοθετική πράξη» θεωρούνται ότι 

παραπέμπουν στην ισχύουσα διάταξη. 

Για την εφαρμογή των άρθρων 169, 170 

και 174 στην εξέταση των εν λόγω 

προτάσεων στην Ολομέλεια, οι αναφορές 

που γίνονται στα άρθρα αυτά στο «αρχικό 

κείμενο» ή στην «προτεινόμενη 

νομοθετική πράξη» θεωρούνται ότι 

παραπέμπουν στην ισχύουσα διάταξη. 

2. Οι τροπολογίες επί του παρόντος 

Κανονισμού γίνονται δεκτές μόνο εφόσον 

λάβουν την πλειοψηφία των βουλευτών 

που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο. 

2. Σύμφωνα με το άρθρο 232 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι τροπολογίες επί 

του παρόντος Κανονισμού γίνονται δεκτές 

μόνο εφόσον λάβουν την πλειοψηφία των 

βουλευτών που απαρτίζουν το 

Κοινοβούλιο. 

3. Εκτός προβλεπομένων εξαιρέσεων 

κατά την ψηφοφορία, οι τροποποιήσεις επί 

του παρόντος Κανονισμού και επί των 

παραρτημάτων του αρχίζουν να ισχύουν 

την πρώτη ημέρα της περιόδου συνόδου η 

οποία ακολουθεί την έγκρισή τους. 

3. Εκτός προβλεπομένων εξαιρέσεων 

κατά την ψηφοφορία, οι τροποποιήσεις επί 

του παρόντος Κανονισμού και επί των 

παραρτημάτων του αρχίζουν να ισχύουν 

την πρώτη ημέρα της περιόδου συνόδου η 

οποία ακολουθεί την έγκρισή τους. 

Αιτιολόγηση 

Όσον αφορά την αλλαγή στην παράγραφο 1 εδάφιο 2, το πρώτο τμήμα της πρότασης 

διαγράφεται διότι πρόκειται για αυτονόητη προϋπόθεση προκειμένου η επιτροπή AFCO να 

μπορέσει να αποφασίσει περί υποβολής ή μη της τροπολογίας στο Κοινοβούλιο. 

Όσον αφορά την αλλαγή στην παράγραφο 2, θα μπορούσε να συζητηθεί κατά πόσο δεν θα 

έπρεπε τούτη η απαίτηση να εφαρμόζεται και σε επίπεδο επιτροπής. 

 

Τροπολογία  257 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 230 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 230 διαγράφεται 

Διάρθρωση των παραρτημάτων  

Τα παραρτήματα στον παρόντα 

Κανονισμό κατατάσσονται σύμφωνα με 

τις εξής τέσσερεις κατηγορίες: 

 

α) διατάξεις εφαρμογής των 

κανονιστικών διαδικασιών που 

εγκρίνονται με την πλειοψηφία των 
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ψηφισάντων (παράρτημα VII)· 

β) διατάξεις που θεσπίζονται κατ’ 

εφαρμογή ειδικών κανόνων που 

περιλαμβάνονται στον Κανονισμό και 

σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους 

κανόνες πλειοψηφίας που προβλέπονται 

από αυτόν (παραρτήματα I, II, III, IV, V, 

παράρτημα VII μέρη Α, Γ, Ε και ΣΤ και 

παράρτημα IX μέρος Α)· 

 

γ) διοργανικές συμφωνίες ή λοιπές 

διατάξεις που θεσπίζονται σύμφωνα με 

τις Συνθήκες και εφαρμόζονται στο 

Κοινοβούλιο ή παρουσιάζουν ενδιαφέρον 

για τη λειτουργία του. Η εγγραφή σε 

παράρτημα αυτών των διατάξεων 

αποφασίζεται από το Κοινοβούλιο με την 

πλειοψηφία των ψηφισάντων, μετά από 

πρόταση της αρμόδιας επιτροπής του 

(παράρτημα VII μέρη Β και Δ, 

παράρτημα VIII, παράρτημα IX μέρος Β 

και παραρτήματα X, XI, XII, XIII, XIV, 

XVIII, XIX και XXI)· 

 

δ) κατευθυντήριες γραμμές και κώδικες 

συμπεριφοράς που έχουν εγκριθεί από τα 

αρμόδια όργανα του Κοινοβουλίου 

(παραρτήματα XV, XVI, XVII και XX). 

 

Αιτιολόγηση 

Η νομική βάση για να διατηρηθούν τα Παραρτήματα ως παραρτήματα “stricto sensu” (I, II, II, 

IV, V, VI, IXA, XVI) θα εκτεθεί στο αντίστοιχο άρθρο. Τα υπόλοιπα τωρινά παραρτήματα 

(διοργανικές συμφωνίες, αποφάσεις του Προεδρείου και της Διάσκεψης των Προέδρων, 

κανονισμοί...) θα συμπεριληφθούν σε ευπρόσιτη επίτομη συλλογή των σημαντικότερων 

αποφάσεων/πράξεων. 

 

Τροπολογία  258 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 231 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 231 Άρθρο 231 

Διορθωτικά Διορθωτικά 

1. Όταν εντοπίζεται λάθος σε κείμενο 

που έχει εγκρίνει το Κοινοβούλιο, ο 

1. Όταν εντοπίζεται λάθος σε κείμενο 

που έχει εγκρίνει το Κοινοβούλιο, ο 
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Πρόεδρος διαβιβάζει, κατά περίπτωση, 

σχέδιο διορθωτικού στην αρμόδια 

επιτροπή. 

Πρόεδρος διαβιβάζει, κατά περίπτωση, 

σχέδιο διορθωτικού στην αρμόδια 

επιτροπή. 

2. Όταν εντοπίζεται λάθος σε κείμενο 

που έχει εγκριθεί από το Κοινοβούλιο και 

έχει συμφωνηθεί με άλλα θεσμικά όργανα, 

ο Πρόεδρος ζητεί τη συγκατάθεση των εν 

λόγω θεσμικών οργάνων ως προς τις 

αναγκαίες διορθώσεις, πριν ενεργήσει 

σύμφωνα με την παράγραφο 1. 

2. Όταν εντοπίζεται λάθος σε κείμενο 

που έχει εγκριθεί από το Κοινοβούλιο και 

έχει συμφωνηθεί με άλλα θεσμικά όργανα, 

ο Πρόεδρος ζητεί τη συγκατάθεση των εν 

λόγω θεσμικών οργάνων ως προς τις 

αναγκαίες διορθώσεις, πριν ενεργήσει 

σύμφωνα με την παράγραφο 1. 

3. Η αρμόδια επιτροπή εξετάζει το 

σχέδιο διορθωτικού και το υποβάλλει στο 

Σώμα, αν διαπιστώσει ότι έχει γίνει λάθος 

που μπορεί να διορθωθεί με τον 

προτεινόμενο τρόπο. 

3. Η αρμόδια επιτροπή εξετάζει το 

σχέδιο διορθωτικού και το υποβάλλει στο 

Σώμα, αν διαπιστώσει ότι έχει γίνει λάθος 

που μπορεί να διορθωθεί με τον 

προτεινόμενο τρόπο. 

4. Το διορθωτικό ανακοινώνεται κατά 

την προσεχή περίοδο συνόδου. Λογίζεται 

εγκριθέν, εκτός αν, εντός το πολύ είκοσι 

τεσσάρων ωρών από την ανακοίνωσή του, 

μία πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον 

σαράντα βουλευτές υποβάλουν αίτηση να 

τεθεί σε ψηφοφορία. Αν το διορθωτικό δεν 

εγκριθεί, αναπέμπεται στην αρμόδια 

επιτροπή, η οποία μπορεί να προτείνει 

τροποποιημένο διορθωτικό ή να θεωρήσει 

τη διαδικασία περατωθείσα. 

4. Το διορθωτικό ανακοινώνεται κατά 

την προσεχή περίοδο συνόδου. Λογίζεται 

εγκριθέν, εκτός αν, εντός το πολύ είκοσι 

τεσσάρων ωρών από την ανακοίνωσή του, 

μία πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον 

σαράντα βουλευτές υποβάλουν αίτηση να 

τεθεί σε ψηφοφορία. Αν το διορθωτικό δεν 

εγκριθεί, αναπέμπεται στην αρμόδια 

επιτροπή, η οποία μπορεί να προτείνει 

τροποποιημένο διορθωτικό ή να θεωρήσει 

τη διαδικασία περατωθείσα. 

5. Τα εγκριθέντα διορθωτικά 

δημοσιεύονται με τον ίδιο τρόπο όπως το 

κείμενο στο οποίο αναφέρονται. 

Εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν τα άρθρα 

76, 77 και 78. 

5. Τα εγκριθέντα διορθωτικά 

δημοσιεύονται με τον ίδιο τρόπο όπως το 

κείμενο στο οποίο αναφέρονται. 

Εφαρμόζεται κατ' αναλογίαν το άρθρο 78. 

Αιτιολόγηση 

Το άρθρο 77 θα γίνει Παράρτημα. 

 

Τροπολογία  259 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Παράρτημα I – άρθρο 2 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 2 Άρθρο 2 

Κύρια καθήκοντα των βουλευτών Κύρια καθήκοντα των βουλευτών 
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Στο πλαίσιο της εντολής τους, οι 

βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: 

Στο πλαίσιο της εντολής τους, οι 

βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: 

α) δεν έρχονται σε οποιαδήποτε συμφωνία 

για δράση ή ψήφο προς όφελος 

οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού 

προσώπου, η οποία θα μπορούσε να θέσει 

σε κίνδυνο την ελευθερία ψήφου τους, 

όπως ορίζεται στο άρθρο 6 της Πράξης της 

20ής Σεπτεμβρίου 1976 για την εκλογή 

των βουλευτών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου με άμεση καθολική 

ψηφοφορία και στο άρθρο 2 του 

Καθεστώτος των Βουλευτών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

α) δεν έρχονται σε οποιαδήποτε συμφωνία 

για δράση ή ψήφο προς όφελος 

οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού 

προσώπου, η οποία θα μπορούσε να θέσει 

σε κίνδυνο την ελευθερία ψήφου τους, 

όπως ορίζεται στο άρθρο 6 της Πράξης της 

20ής Σεπτεμβρίου 1976 για την εκλογή 

των βουλευτών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου με άμεση καθολική 

ψηφοφορία και στο άρθρο 2 του 

Καθεστώτος των Βουλευτών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

β) δεν επιζητούν, αποδέχονται ή 

λαμβάνουν οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση 

οικονομική παροχή ή άλλη αμοιβή, ως 

αντάλλαγμα για την άσκηση επιρροής ή 

την ψήφιση νομοθεσίας, προτάσεων 

ψηφίσματος, γραπτών δηλώσεων ή 

ερωτήσεων που έχουν υποβληθεί στο 

Κοινοβούλιο ή σε κάποια από τις 

επιτροπές του, και αποφεύγουν συνειδητά 

οποιασδήποτε κατάσταση που ενδέχεται να 

προσομοιάζει με δωροδοκία. 

β) δεν επιζητούν, αποδέχονται ή 

λαμβάνουν οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση 

παροχή ή άλλη αμοιβή, είτε σε χρήματα 

είτε σε είδος, ως αντάλλαγμα για ορισμένη 

συμπεριφορά στο πλαίσιο του 

κοινοβουλευτικού έργου του βουλευτή, 

και αποφεύγουν συνειδητά οποιασδήποτε 

κατάσταση που ενδέχεται να παραπέμπει 

σε δωροδοκία ή αθέμιτο επηρεασμό. 

 β α) δεν δραστηριοποιούνται 

επαγγελματικά και επ’ αμοιβή σε ομάδες 

συμφερόντων που να συνδέονται άμεσα 

με τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων της 

Ένωσης. 

 

Τροπολογία  260 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Παράρτημα I – άρθρο 4 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 4 Άρθρο 4 

Δήλωση των βουλευτών Δήλωση των βουλευτών 

1. Για λόγους διαφάνειας, οι 

βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

υποβάλλουν με ατομική τους ευθύνη 

δήλωση οικονομικών συμφερόντων στον 

Πρόεδρο έως το τέλος της πρώτης συνόδου 

που έπεται των εκλογών για την ανάδειξη 

1. Για λόγους διαφάνειας, οι 

βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

υποβάλλουν με ατομική τους ευθύνη 

δήλωση οικονομικών συμφερόντων στον 

Πρόεδρο έως το τέλος της πρώτης 

περιόδου συνόδου που έπεται των εκλογών 
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του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ή εντός 30 

ημερών από την ανάληψη των καθηκόντων 

τους στο Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια 

μιας κοινοβουλευτικής περιόδου), 

χρησιμοποιώντας το έντυπο που εγκρίνεται 

από το Προεδρείο σύμφωνα με το άρθρο 9. 

Ενημερώνουν τον Πρόεδρο σχετικά με 

οποιεσδήποτε αλλαγές που επηρεάζουν τη 

δήλωσή τους εντός 30 ημερών από κάθε 

επερχόμενη αλλαγή. 

για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου (ή εντός 30 ημερών από την 

ανάληψη των καθηκόντων τους στο 

Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια μιας 

κοινοβουλευτικής περιόδου), 

χρησιμοποιώντας το έντυπο που εγκρίνεται 

από το Προεδρείο σύμφωνα με το άρθρο 9. 

Ενημερώνουν τον Πρόεδρο σχετικά με 

οποιεσδήποτε αλλαγές που επηρεάζουν τη 

δήλωσή τους πριν λήξει ο επόμενος μήνας 

μετά από κάθε επερχόμενη αλλαγή. 

2. Η δήλωση οικονομικών συμφερόντων 

περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία, με 

σαφή τρόπο: 

2. Η δήλωση οικονομικών συμφερόντων 

περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία, με 

σαφή τρόπο: 

α) τις επαγγελματικές δραστηριότητες των 

βουλευτών κατά τη διάρκεια των τριών 

ετών πριν από την ανάληψη των 

καθηκόντων τους στο Κοινοβούλιο, και τη 

συμμετοχή τους κατά τη διάρκεια αυτής 

της περιόδου σε διοικητικά συμβούλια ή 

επιτροπές εταιρειών, μη κυβερνητικών 

οργανώσεων, ενώσεων ή άλλων 

οργανισμών με νομική προσωπικότητα, 

α) τις επαγγελματικές δραστηριότητες των 

βουλευτών κατά τη διάρκεια των τριών 

ετών πριν από την ανάληψη των 

καθηκόντων τους στο Κοινοβούλιο, και τη 

συμμετοχή τους κατά τη διάρκεια αυτής 

της περιόδου σε διοικητικά συμβούλια ή 

επιτροπές εταιρειών, μη κυβερνητικών 

οργανώσεων, ενώσεων ή άλλων 

οργανισμών με νομική προσωπικότητα, 

β) κάθε αποζημίωση που λαμβάνει ο 

βουλευτής για την άσκηση εντολής σε 

άλλο κοινοβούλιο, 

β) κάθε αποζημίωση που λαμβάνει ο 

βουλευτής για την άσκηση εντολής σε 

άλλο κοινοβούλιο, 

γ) οποιαδήποτε αμειβόμενη τακτική 

δραστηριότητα που αναλαμβάνουν οι 

βουλευτές από κοινού με την άσκηση των 

καθηκόντων τους, είτε ως υπάλληλοι είτε 

ως αυτοαπασχολούμενοι, 

γ) οποιαδήποτε αμειβόμενη τακτική 

δραστηριότητα που αναλαμβάνουν οι 

βουλευτές από κοινού με την άσκηση των 

καθηκόντων τους, είτε ως υπάλληλοι είτε 

ως αυτοαπασχολούμενοι, 

δ) τη συμμετοχή σε διοικητικά συμβούλια 

ή επιτροπές εταιρειών, μη κυβερνητικών 

οργανώσεων, ενώσεων ή άλλων 

οργανισμών με νομική προσωπικότητα, ή 

οποιαδήποτε άλλη εξωτερική 

δραστηριότητα, αμειβόμενη ή μη, 

δ) τη συμμετοχή σε διοικητικά συμβούλια 

ή επιτροπές εταιρειών, μη κυβερνητικών 

οργανώσεων, ενώσεων ή άλλων 

οργανισμών με νομική προσωπικότητα, ή 

οποιαδήποτε άλλη εξωτερική 

δραστηριότητα, αμειβόμενη ή μη, 

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), 

εάν η συνολική αμοιβή για όλες τις 

περιστασιακές εξωτερικές 

δραστηριότητες του βουλευτή υπερβαίνει 

τα 5 000 EUR ανά ημερολογιακό έτος, 
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στ) τη συμμετοχή σε εταιρεία ή σύμπραξη, 

όταν αυτή ενδέχεται να έχει επιπτώσεις επί 

της δημόσιας πολιτικής, ή όταν η 

συμμετοχή αυτή δίνει στο βουλευτή τη 

δυνατότητα σημαντικής επιρροής επί 

υποθέσεων του εν λόγω οργανισμού, 

στ) τη συμμετοχή σε εταιρεία ή σύμπραξη, 

όταν αυτή ενδέχεται να έχει επιπτώσεις επί 

της δημόσιας πολιτικής, ή όταν η 

συμμετοχή αυτή δίνει στο βουλευτή τη 

δυνατότητα σημαντικής επιρροής επί 

υποθέσεων του εν λόγω οργανισμού, 

ζ) 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, με 

ένδειξη της ταυτότητας των τρίτων αυτών, 

ζ) 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, με 

ένδειξη της ταυτότητας των τρίτων αυτών, 

η) οποιαδήποτε άλλα οικονομικά 

συμφέροντα που μπορεί να επηρεάζουν 

την εκτέλεση των καθηκόντων των 

βουλευτών. 

η) οποιαδήποτε άλλα οικονομικά 

συμφέροντα που μπορεί να επηρεάζουν 

την εκτέλεση των καθηκόντων των 

βουλευτών. 

Τα τακτικά εισοδήματα που λαμβάνουν οι 

βουλευτές στο πλαίσιο κάθε δηλούμενου 

στοιχείου σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο 

περιλαμβάνονται σε μία από τις παρακάτω 

κατηγορίες: 

Για κάθε στοιχείο που θα δηλωθεί 

σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, οι 

βουλευτές προσδιορίζουν, όπου είναι 

σκόπιμο, κατά πόσο συνοδεύεται από 

αμοιβή ή όχι· για τα στοιχεία α), γ), δ), ε) 

και στ), οι βουλευτές προσδιορίζουν 

επίσης μία από τις παρακάτω κατηγορίες 

εισοδήματος: 

 – άνευ αμοιβής 

 – από 1 ως 499 EUR μηνιαίως· 

– από 500 έως 1 000 EUR μηνιαίως· – από 500 έως 1 000 EUR μηνιαίως· 

– από 1 001 έως 5 000 EUR μηνιαίως· – από 1 001 έως 5 000 EUR μηνιαίως· 

– από 5 001 έως 10 000 EUR μηνιαίως· – από 5 001 έως 10 000 EUR μηνιαίως· 

– περισσότερα από 10 000 EUR μηνιαίως. – άνω των 10 000 EUR μηνιαίως, με 

ένδειξη του συνολικού ποσού κατά 

προσέγγιση δέκα χιλιάδων. 

Οιαδήποτε άλλα εισοδήματα λαμβάνονται 

από βουλευτές στο πλαίσιο κάθε 

δηλούμενου στοιχείου σύμφωνα με το 

πρώτο εδάφιο υπολογίζονται σε ετήσια 

βάση, διαιρούνται δια δώδεκα και 

τοποθετούνται σε μία από τις κατηγορίες 

που καθορίζονται στο δεύτερο εδάφιο. 

Οιαδήποτε εισοδήματα λαμβάνονται από 

βουλευτές στο πλαίσιο κάθε δηλούμενου 

στοιχείου σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, 

αλλά σε μη τακτική βάση, υπολογίζονται 

σε ετήσια βάση, διαιρούνται δια δώδεκα 

και τοποθετούνται σε μία από τις 

κατηγορίες που καθορίζονται στο δεύτερο 

εδάφιο. 

3. Οι πληροφορίες που 

γνωστοποιούνται στον Πρόεδρο δυνάμει 

του παρόντος άρθρου δημοσιοποιούνται 

3. Οι πληροφορίες που 

γνωστοποιούνται στον Πρόεδρο δυνάμει 

του παρόντος άρθρου δημοσιοποιούνται 
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στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου με 

ευχερή στην πρόσβαση τρόπο. 

στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου με 

ευχερή στην πρόσβαση τρόπο. 

4. Οι βουλευτές δεν μπορούν να 

εκλεγούν σε κάποιο αξίωμα του 

Κοινοβουλίου ή των οργάνων του, να 

οριστούν εισηγητές ή να συμμετάσχουν σε 

επίσημη αντιπροσωπεία, εάν δεν έχουν 

υποβάλει τη δήλωση οικονομικών 

συμφερόντων τους. 

4. Οι βουλευτές δεν μπορούν να 

εκλεγούν σε κάποιο αξίωμα του 

Κοινοβουλίου ή των οργάνων του, να 

οριστούν εισηγητές ή να συμμετάσχουν σε 

επίσημη αντιπροσωπεία ή σε διοργανικές 

διαπραγματεύσεις, εάν δεν έχουν 

υποβάλει τη δήλωση οικονομικών 

συμφερόντων τους. 

 4α. Εάν ο Πρόεδρος, βάσει 

πληροφοριών που έλαβε, πιστεύει ότι η 

δήλωση οικονομικών συμφερόντων 

βουλευτή περιέχει σημαντικές 

ανακρίβειες ή δεν έχει επικαιροποιηθεί, 

δύναται να ζητήσει τη γνώμη της 

συμβουλευτικής επιτροπής που 

προβλέπεται στο άρθρο 7 και, εφόσον 

κρίνεται σκόπιμο, να καλέσει τον 

βουλευτή να διορθώσει τη δήλωση εντός 

10 ημερών. Το Προεδρείο μπορεί να 

εκδώσει απόφαση για την εφαρμογή του 

άρθρου 4 παράγραφος 4 στους βουλευτές 

που δεν συμμορφώνονται προς την 

αίτηση διόρθωσης του Προέδρου. 

 4β. Οι εισηγητές μπορούν να 

αναφέρουν οικειοθελώς στην αιτιολογική 

έκθεση που συνοδεύει την έκθεσή τους, 

τους εκπροσώπους εξωτερικών 

συμφερόντων των οποίων ζητήθηκε η 

γνώμη σχετικά με ζητήματα που 

άπτονται του θέματος της έκθεσης. 

Αιτιολόγηση 

Όσον αφορά την παράγραφο 2 εδάφιο 1 στοιχείο ε), μολονότι ο όρος «συνολική» φαίνεται 

σαφής, οι ΒΕΚ ερωτούν συχνά εάν το ποσό των 5000 αναφέρεται σε κάθε μία δραστηριότητα 

χωριστά και για τον λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμη η περαιτέρω αποσαφήνιση ότι πρόκειται για το 

συνολικό ποσό όλων των δραστηριοτήτων. 

Το εισαγωγικό μέρος του άρθρου 4 παράγραφος 2 εδάφιο 2 προσαρμόζεται για να 

συμπεριληφθεί η κατηγορία «άνευ αμοιβής» και εισάγονται τρεις πρόσθετες κατηγορίες, 

σύμφωνα με τα όσα συμφώνησε η ομάδα εργασίας της AFCO. 
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Τροπολογία  261 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Παράρτημα I – άρθρο 6 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 6 Άρθρο 6 

Δραστηριότητες των πρώην βουλευτών Δραστηριότητες των πρώην βουλευτών 

Οι πρώην βουλευτές του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου που δραστηριοποιούνται 

επαγγελματικά σε ομάδες συμφερόντων ή 

ασκούν δραστηριότητες εκπροσώπησης 

άμεσα συνδεδεμένες με τις διαδικασίες 

λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης δεν μπορούν, καθ’ όλη τη 

διάρκεια μιας τέτοιας δραστηριότητας, να 

επωφελούνται των διευκολύνσεων που 

χορηγούνται στους πρώην βουλευτές 

σύμφωνα με τους κανόνες που έχει 

καθορίσει το Προεδρείο προς τον σκοπό 

αυτό25. 

Οι πρώην βουλευτές του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου που δραστηριοποιούνται 

επαγγελματικά σε ομάδες συμφερόντων ή 

ασκούν δραστηριότητες εκπροσώπησης 

άμεσα συνδεδεμένες με τις διαδικασίες 

λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ενημερώνουν σχετικά το 

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και δεν μπορούν, 

καθ’ όλη τη διάρκεια μιας τέτοιας 

δραστηριότητας, να επωφελούνται των 

διευκολύνσεων που χορηγούνται στους 

πρώην βουλευτές σύμφωνα με τους 

κανόνες που έχει καθορίσει το Προεδρείο 

προς τον σκοπό αυτό25. 

__________________ __________________ 

25 Απόφαση του Προεδρείου της 12ης 

Απριλίου 1999. 

25 Απόφαση του Προεδρείου της 12ης 

Απριλίου 1999. 

 

Τροπολογία  262 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Παράρτημα I – άρθρο 7 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 7 Άρθρο 7 

Συμβουλευτική επιτροπή δεοντολογίας των 

βουλευτών 

Συμβουλευτική επιτροπή δεοντολογίας των 

βουλευτών 

1. Θεσπίζεται συμβουλευτική 

επιτροπή δεοντολογίας των βουλευτών 

(«συμβουλευτική επιτροπή»). 

1. Θεσπίζεται συμβουλευτική 

επιτροπή δεοντολογίας των βουλευτών 

(«συμβουλευτική επιτροπή»). 

2. Η συμβουλευτική επιτροπή 

αποτελείται από πέντε μέλη, τα οποία 

ορίζει ο Πρόεδρος στην αρχή της θητείας 

του από τα μέλη των προεδρείων και τους 

συντονιστές της Επιτροπής 

2. Η συμβουλευτική επιτροπή 

αποτελείται από πέντε μέλη, τα οποία 

ορίζει ο Πρόεδρος στην αρχή της θητείας 

του από τα μέλη της Επιτροπής 

Συνταγματικών Υποθέσεων και της 



 

RR\1110426EL.docx 357/445 PE585.606v03-00 

 EL 

Συνταγματικών Υποθέσεων και της 

Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, 

λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την πείρα 

των μελών και τις πολιτικές ισορροπίες. 

Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, 

λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την πείρα 

των μελών και τις πολιτικές ισορροπίες. 

Κάθε μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής 

αναλαμβάνει εκ περιτροπής την προεδρία 

για έξι μήνες. 

Κάθε μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής 

αναλαμβάνει εκ περιτροπής την προεδρία 

για έξι μήνες. 

3. Στην αρχή της θητείας του, ο 

Πρόεδρος ορίζει επίσης αναπληρωματικά 

μέλη για τη συμβουλευτική επιτροπή, ένα 

από κάθε πολιτική ομάδα μη 

εκπροσωπούμενη στη συμβουλευτική 

επιτροπή. 

3. Στην αρχή της θητείας του, ο 

Πρόεδρος ορίζει επίσης αναπληρωματικά 

μέλη για τη συμβουλευτική επιτροπή, ένα 

από κάθε πολιτική ομάδα μη 

εκπροσωπούμενη στη συμβουλευτική 

επιτροπή. 

Στην περίπτωση εικαζόμενης παράβασης 

του παρόντος κώδικα δεοντολογίας από 

μέλος πολιτικής ομάδας μη 

εκπροσωπούμενης στη συμβουλευτική 

επιτροπή, το αρμόδιο αναπληρωματικό 

μέλος αναλαμβάνει καθήκοντα ως έκτο 

πλήρες μέλος της συμβουλευτικής 

επιτροπής για τους σκοπούς της εξέτασης 

της εν λόγω εικαζόμενης παράβασης. 

Στην περίπτωση εικαζόμενης παράβασης 

του παρόντος κώδικα δεοντολογίας από 

μέλος πολιτικής ομάδας μη 

εκπροσωπούμενης στη συμβουλευτική 

επιτροπή, το αρμόδιο αναπληρωματικό 

μέλος αναλαμβάνει καθήκοντα ως έκτο 

πλήρες μέλος της συμβουλευτικής 

επιτροπής για τους σκοπούς της εξέτασης 

της εν λόγω εικαζόμενης παράβασης. 

4. Κατόπιν αιτήματος βουλευτή, η 

συμβουλευτική επιτροπή, εμπιστευτικά και 

εντός 30 ημερολογιακών ημερών, 

καθοδηγεί αυτόν στην ερμηνεία και την 

εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος 

κώδικα δεοντολογίας. Ο εν λόγω 

βουλευτής δικαιούται να βασίζεται στην 

καθοδήγηση αυτή. 

4. Κατόπιν αιτήματος βουλευτή, η 

συμβουλευτική επιτροπή, εμπιστευτικά και 

εντός 30 ημερολογιακών ημερών, 

καθοδηγεί αυτόν στην ερμηνεία και την 

εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος 

κώδικα δεοντολογίας. Ο εν λόγω 

βουλευτής δικαιούται να βασίζεται στην 

καθοδήγηση αυτή. 

Κατόπιν αιτήματος του Προέδρου, η 

συμβουλευτική επιτροπή αξιολογεί επίσης 

τις εικαζόμενες περιπτώσεις παράβασης 

του παρόντος κώδικα δεοντολογίας και 

συμβουλεύει τον Πρόεδρο για ενδεχόμενη 

λήψη μέτρων. 

Κατόπιν αιτήματος του Προέδρου, η 

συμβουλευτική επιτροπή αξιολογεί επίσης 

τις εικαζόμενες περιπτώσεις παράβασης 

του παρόντος κώδικα δεοντολογίας και 

συμβουλεύει τον Πρόεδρο για ενδεχόμενη 

λήψη μέτρων. 

5. Η συμβουλευτική επιτροπή έχει τη 

δυνατότητα, μετά από διαβούλευση με τον 

Πρόεδρο, να ζητήσει τη συμβουλή 

εξωτερικών εμπειρογνωμόνων. 

5. Η συμβουλευτική επιτροπή έχει τη 

δυνατότητα, μετά από διαβούλευση με τον 

Πρόεδρο, να ζητήσει τη συμβουλή 

εξωτερικών εμπειρογνωμόνων. 

6. Η συμβουλευτική επιτροπή 

δημοσιεύει ετήσια έκθεση για το έργο της. 

6. Η συμβουλευτική επιτροπή 

δημοσιεύει ετήσια έκθεση για το έργο της. 

Αιτιολόγηση 

Η πρακτική έχει δείξει ότι αυτού του είδους τα περιοριστικά κριτήρια επιλεξιμότητας (μέλη 
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προεδρείων και συντονιστές JURI ή AFCO) μπορούν να αποδειχθούν προβληματικά, ιδίως για 

τις μικρότερες ομάδες των οποίων πολύ λίγα μέλη πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που 

απαιτούνται προς το παρόν για να συμμετέχουν στη συμβουλευτική επιτροπή. 

 

Τροπολογία  263 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Παράρτημα I – άρθρο 8 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 8 Άρθρο 8 

Διαδικασία στην περίπτωση ενδεχόμενης 

παράβασης του κώδικα δεοντολογίας 

Διαδικασία στην περίπτωση ενδεχόμενης 

παράβασης του κώδικα δεοντολογίας 

1. Στην περίπτωση που υπάρχει 

υποψία ενδεχόμενης παράβασης του 

παρόντος κώδικα δεοντολογίας από 

βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

ο Πρόεδρος μπορεί να παραπέμψει το 

θέμα στη συμβουλευτική επιτροπή. 

1. Στην περίπτωση που υπάρχει 

υποψία ενδεχόμενης παράβασης του 

παρόντος κώδικα δεοντολογίας από 

βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

ο Πρόεδρος παραπέμπει το θέμα, εκτός 

από προφανώς προσβλητικές 

περιπτώσεις, στη συμβουλευτική 

επιτροπή. 

2. Η συμβουλευτική επιτροπή 

εξετάζει τις συνθήκες της εικαζόμενης 

παράβασης και μπορεί να ακούσει τον εν 

λόγω βουλευτή. Με βάση τα 

συμπεράσματα της έρευνας, προβαίνει σε 

σύσταση προς τον Πρόεδρο για 

ενδεχόμενη απόφαση. 

2. Η συμβουλευτική επιτροπή 

εξετάζει τις συνθήκες της εικαζόμενης 

παράβασης και μπορεί να ακούσει τον εν 

λόγω βουλευτή. Με βάση τα 

συμπεράσματα της έρευνας, προβαίνει σε 

σύσταση προς τον Πρόεδρο για 

ενδεχόμενη απόφαση. 

 Σε περίπτωση εικαζόμενης παράβασης 

του κώδικα δεοντολογίας από τακτικό ή 

από αναπληρωματικό μέλος της 

συμβουλευτικής επιτροπής, το εν λόγω 

τακτικό ή αναπληρωματικό μέλος απέχει 

από τις εργασίες της συμβουλευτικής 

επιτροπής που σχετίζονται με την 

εικαζόμενη παράβαση. 

3. Εάν, λαμβάνοντας υπόψη τη 

σύσταση αυτή, ο Πρόεδρος συμπεράνει ότι 

ο εν λόγω βουλευτής έχει παραβεί τον 

κώδικα δεοντολογίας, μετά από ακρόαση 

αυτού, εγκρίνει αιτιολογημένη απόφαση 

με κύρωση, την οποία και κοινοποιεί στον 

βουλευτή. 

3. Εάν, λαμβάνοντας υπόψη τη 

σύσταση αυτή και έχοντας καλέσει τον εν 

λόγω βουλευτή να υποβάλει γραπτώς τις 

παρατηρήσεις του, ο Πρόεδρος 

συμπεράνει ότι ο εν λόγω βουλευτής έχει 

παραβεί τον κώδικα δεοντολογίας, εγκρίνει 

αιτιολογημένη απόφαση με κύρωση, την 

οποία και κοινοποιεί στον βουλευτή. 

Η επιβαλλόμενη κύρωση μπορεί να Η επιβαλλόμενη κύρωση μπορεί να 
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συνίσταται σε ένα ή περισσότερα από τα 

μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 166 

παράγραφος 3 του Κανονισμού. 

συνίσταται σε ένα ή περισσότερα από τα 

μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 166 

παράγραφοι 3 έως 3β του Κανονισμού. 

4. Ο εν λόγω βουλευτής διαθέτει τις 

εσωτερικές δυνατότητες προσφυγής που 

καθορίζονται στο άρθρο 167 του 

Κανονισμού. 

4. Ο εν λόγω βουλευτής διαθέτει τις 

εσωτερικές δυνατότητες προσφυγής που 

καθορίζονται στο άρθρο 167 του 

Κανονισμού. 

5. Μετά την παρέλευση των 

προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 

167 του Κανονισμού, οποιαδήποτε 

κύρωση επιβαλλόμενη σε βουλευτή 

ανακοινώνεται από τον Πρόεδρο στην 

Ολομέλεια και δημοσιεύεται σε εμφανές 

σημείο της ιστοσελίδας του Κοινοβουλίου 

για το υπόλοιπο διάστημα της 

κοινοβουλευτικής περιόδου. 

 

 Αιτιολόγηση 

As regards subparagraph 1 of paragraph 2, AFCO WG clarified the current drafting in order 

to specifically address the situation in which an alleged breach has been committed by a 

member of the Advisory Committee (this would encourage the President to refer the matter to 

the Advisory Committee even in those circumstances). 

For paragraph 3, subparagraph 1, alignment with Rule 166 (1) as modified. 

Paragraph 5 to be deleted here to be inserted in Rule 166(1) so as to apply not only to the 

sanctions concerning a breach of the Code of Conduct on financial interest, but also to the 

sanctions following breaches of the rules on conduct in general. 

 

Τροπολογία  264 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Παράρτημα II 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 διαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Το παράρτημα II διαγράφεται. 

 

Τροπολογία  265 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Παράρτημα III – τίτλος 
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Κριτήρια για τις ερωτήσεις με αίτηση για 

γραπτή απάντηση σύμφωνα με τα άρθρα 

130 και 131 

Κριτήρια για τις ερωτήσεις με αίτηση για 

γραπτή απάντηση σύμφωνα με τα άρθρα 

130, 131 και 131α 

 

Τροπολογία  266 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Παράρτημα III – παράγραφος 1 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

1. Οι ερωτήσεις με αίτηση για γραπτή 

απάντηση πρέπει: 

1. Οι ερωτήσεις με αίτηση για γραπτή 

απάντηση πρέπει: 

να εξειδικεύουν σαφώς τον αποδέκτη στον 

οποίο θα πρέπει να διαβιβασθούν μέσω 

των συνήθων διοργανικών οδών· 

να εξειδικεύουν σαφώς τον αποδέκτη στον 

οποίο θα πρέπει να διαβιβασθούν μέσω 

των συνήθων διοργανικών οδών· 

– να αφορούν αποκλειστικά, εντός 

των ορίων των αρμοδιοτήτων των 

θεσμικών οργάνων όπως καθορίζονται 

από τις σχετικές Συνθήκες, θέματα που 

εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας του 

αποδέκτη και να είναι γενικού 

ενδιαφέροντος· 

– να αφορούν αποκλειστικά θέματα 

που εμπίπτουν εντός των ορίων των 

αρμοδιοτήτων του αποδέκτη, όπως 

καθορίζονται από τις σχετικές Συνθήκες ή 

σε νομικές πράξεις της Ένωσης, ή εντός 

του πεδίου δραστηριότητάς του· 

 – να είναι γενικού ενδιαφέροντος· 

– να είναι συνοπτικές και να περιέχουν 

κατανοητή ερώτηση· 

– να είναι συνοπτικές και να περιέχουν 

κατανοητή ερώτηση· 

– να μην υπερβαίνουν τις 200 λέξεις· – να μην υπερβαίνουν τις 200 λέξεις· 

– να μην έχουν προσβλητικό περιεχόμενο· – να μην έχουν προσβλητικό περιεχόμενο· 

να μην αφορούν αμιγώς προσωπικές 

υποθέσεις· 

να μην αφορούν αμιγώς προσωπικές 

υποθέσεις· 

να μην περιέχουν άνω των τριών 

υποερωτήσεων. 

να μην περιέχουν άνω των τριών 

υποερωτήσεων. 

 

Τροπολογία  267 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Παράρτημα III – παράγραφος 1 α (νέα) 
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 1α. Οι ερωτήσεις προς το Συμβούλιο 

δεν μπορούν να αφορούν θέμα που 

άπτεται συνήθους νομοθετικής 

διαδικασίας εν εξελίξει ή των 

δημοσιονομικών καθηκόντων του 

Συμβουλίου. 

 

Τροπολογία  268 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Παράρτημα III – παράγραφος 3 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

3. Εάν κατά τη διάρκεια των 

προηγουμένων έξι μηνών έχει υποβληθεί 

και απαντηθεί όμοια ή παρεμφερής 

ερώτηση, ή εφόσον με την ερώτηση 

ζητούνται απλώς πληροφορίες για τη 

συνέχεια που δόθηκε σε συγκεκριμένο 

ψήφισμα του Κοινοβουλίου, ανάλογες με 

πληροφορίες τις οποίες η Επιτροπή 

παρέσχε ήδη με γραπτή ανακοίνωση εν 

συνεχεία σχετικού ζητήματος, η 

Γραμματεία διαβιβάζει στον συντάκτη 

αντίγραφο της προηγούμενης ερώτησης 

και απάντησης. Η εκ νέου υποβληθείσα 

ερώτηση δεν διαβιβάζεται στον αποδέκτη, 

εκτός εάν ο Πρόεδρος αποφασίσει 

διαφορετικά υπό το πρίσμα σημαντικών 

νέων εξελίξεων και ανταποκρινόμενος σε 

αιτιολογημένο αίτημα του συντάκτη. 

3. Εάν κατά τη διάρκεια των 

προηγουμένων έξι μηνών έχει υποβληθεί 

και απαντηθεί όμοια ή παρεμφερής 

ερώτηση, ή εφόσον με την ερώτηση 

ζητούνται απλώς πληροφορίες για τη 

συνέχεια που δόθηκε σε συγκεκριμένο 

ψήφισμα του Κοινοβουλίου, ανάλογες με 

πληροφορίες τις οποίες η Επιτροπή 

παρέσχε ήδη με γραπτή ανακοίνωση εν 

συνεχεία σχετικού ζητήματος κατά τη 

διάρκεια των προηγούμενων έξι μηνών, η 

Γραμματεία διαβιβάζει στον συντάκτη 

αντίγραφο της προηγούμενης ερώτησης 

και απάντησης ή της ανακοίνωσης που 

εστάλη εν συνεχεία του εν λόγω 

ζητήματος. Η εκ νέου υποβληθείσα 

ερώτηση δεν διαβιβάζεται στον αποδέκτη, 

εκτός εάν ο Πρόεδρος αποφασίσει 

διαφορετικά υπό το πρίσμα σημαντικών 

νέων εξελίξεων και ανταποκρινόμενος σε 

αιτιολογημένο αίτημα του συντάκτη. 

Αιτιολόγηση 

Η διατύπωση της πρώτης πρότασης αυτής της παραγράφου είναι ελλιπής: η συνέπεια του 

γεγονότος της παροχής από την Επιτροπή γραπτής ανακοίνωσης εν συνεχεία συγκεκριμένου 

ψηφίσματος του Κοινοβουλίου δεν εμφανίζεται στην πρόταση. Επιπλέον χρειάζεται να 

διευκρινιστεί το χρονικό πλαίσιο (πχ. έξι μήνες, κατ’ αναλογία προς τις παρεμφερείς 

ερωτήσεις): ποιο θα ήταν το νόημα του να σταλεί στον βουλευτή μια ανακοίνωση εν συνεχεία 

θέματος η οποία ελήφθη χρόνια πριν και άρα δεν λαμβάνει υπόψη πρόσφατες εξελίξεις; 
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Τροπολογία  269 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Παράρτημα VII 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

[...] διαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Το παράρτημα VII διαγράφεται. Το μέρος Α θα εξαφανιστεί, αφού θα μετατραπεί σε νέο άρθρο 

210α. Τα μέρη Β έως Ε θα μπορούσαν να περιληφθούν σε μια επίτομη συλλογή νομικών 

πράξεων, στην οποία θα έχουν εύκολη πρόσβαση οι ΒΕΚ και άλλοι. 

 

Τροπολογία  270 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Παράρτημα VIII 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

[...] διαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Το παράρτημα VII διαγράφεται. Το κείμενο της απόφασης που αναπαράγεται στο παράρτημα θα 

μπορούσε να περιληφθεί σε μια επίτομη συλλογή νομικών πράξεων, στην οποία θα έχουν 

εύκολη πρόσβαση οι ΒΕΚ και άλλοι. 

 

Τροπολογία  271 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Παράρτημα IX 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

[...] διαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Προς διαγραφή. Το μέρος Α του παραρτήματος IX θα εξαφανιστεί, αφού θα ενσωματωθεί στο 

άρθρο 116α. Το κείμενο της συμφωνίας που αναπαράγεται στο μέρος Β του εν λόγω 

παραρτήματος θα μπορούσε να περιληφθεί σε μια επίτομη συλλογή νομικών πράξεων, στην 

οποία θα έχουν εύκολη πρόσβαση οι ΒΕΚ και άλλοι. 
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Τροπολογία  272 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Παράρτημα X 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

[...] διαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Προς διαγραφή. Το κείμενο των αποφάσεων που αναπαράγονται στο παράρτημα αυτό θα 

μπορούσε να περιληφθεί σε μια επίτομη συλλογή νομικών πράξεων, στην οποία θα έχουν 

εύκολη πρόσβαση οι ΒΕΚ και άλλοι. 

 

Τροπολογία  273 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Παράρτημα XI 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

[...] διαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Προς διαγραφή. Το κείμενο της απόφασης που αναπαράγεται στο παράρτημα αυτό θα μπορούσε 

να περιληφθεί σε μια επίτομη συλλογή νομικών πράξεων, στην οποία θα έχουν εύκολη 

πρόσβαση οι ΒΕΚ και άλλοι. 

 

Τροπολογία  274 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Παράρτημα XII 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

[...] διαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Προς διαγραφή. Το κείμενο της συμφωνίας που αναπαράγεται στο εν λόγω παράρτημα θα 

μπορούσε να περιληφθεί σε μια επίτομη συλλογή νομικών πράξεων, στην οποία θα έχουν 

εύκολη πρόσβαση οι ΒΕΚ και άλλοι. 
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Τροπολογία  275 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Παράρτημα XIII 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

[...] διαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Προς διαγραφή. Το κείμενο της συμφωνίας που αναπαράγεται στο εν λόγω παράρτημα θα 

μπορούσε να περιληφθεί σε μια επίτομη συλλογή νομικών πράξεων, στην οποία θα έχουν 

εύκολη πρόσβαση οι ΒΕΚ και άλλοι. 

 

Τροπολογία  276 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Παράρτημα XIV 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

[...] διαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Προς διαγραφή. Το κείμενο του κανονισμού που αναπαράγεται στο εν λόγω παράρτημα θα 

μπορούσε να περιληφθεί σε μια επίτομη συλλογή νομικών πράξεων, στην οποία θα έχουν 

εύκολη πρόσβαση οι ΒΕΚ και άλλοι. 

 

Τροπολογία  277 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Παράρτημα XV 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

[...] διαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Η παράγραφος 1 διαγράφεται εδώ και μεταφέρεται, ελαφρώς τροποποιημένη, σε θέση 

ερμηνείας στο άρθρο 166 παράγραφος 2. Η παράγραφος 2 διαγράφεται εδώ και μεταφέρεται 

στο άρθρο 11. Η πρώτη πρόταση προστίθεται στο άρθρο 11 παράγραφος 3α (νέα)· η δεύτερη 

πρόταση είναι περιττή. Το εδάφιο 1 διαγράφεται ως περιττό. 
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Τροπολογία  278 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Παράρτημα XVI 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Κατευθυντήριες γραμμές για την παροχή 

ψήφου έγκρισης προς την Επιτροπή 

Παροχή ψήφου έγκρισης προς την 

Επιτροπή και παρακολούθηση των 

δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν κατά τη 

διάρκεια των ακροάσεων. 

1.  Για την παροχή ψήφου έγκρισης 

από το Κοινοβούλιο σε ολόκληρο το Σώμα 

της Επιτροπής ισχύουν οι εξής αρχές, 

κριτήρια και διατάξεις: 

 

 Μέρος Ι – Έγκριση του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου για ολόκληρο το Σώμα των 

Επιτρόπων 

 Άρθρο 1 

α) Βάση της αξιολόγησης Βάση της αξιολόγησης 

Το Κοινοβούλιο αξιολογεί τους ορισθέντες 

Επιτρόπους με βάση τις γενικές τους 

ικανότητες, την προσήλωσή τους στην 

ευρωπαϊκή ιδέα και την προσωπική 

ανεξαρτησία τους. Αξιολογεί τις γνώσεις 

τους για το αντίστοιχο χαρτοφυλάκιο και 

τις ικανότητές τους επικοινωνίας. 

1. Το Κοινοβούλιο αξιολογεί τους 

ορισθέντες Επιτρόπους με βάση τις γενικές 

τους ικανότητες, την προσήλωσή τους 

στην ευρωπαϊκή ιδέα και την προσωπική 

ανεξαρτησία τους. Αξιολογεί τις γνώσεις 

τους για το αντίστοιχο χαρτοφυλάκιο και 

τις ικανότητές τους επικοινωνίας. 

Το Κοινοβούλιο δίδει ιδιαίτερη προσοχή 

στην ισόρροπη εκπροσώπηση ανδρών και 

γυναικών. Μπορεί να εκφράσει την άποψή 

του για τη διάθεση των χαρτοφυλακίων 

από τον εκλεγέντα Πρόεδρο. 

2. Το Κοινοβούλιο δίδει ιδιαίτερη 

προσοχή στην ισόρροπη εκπροσώπηση 

ανδρών και γυναικών. Μπορεί να εκφράσει 

την άποψή του για τη διάθεση των 

χαρτοφυλακίων από τον εκλεγέντα 

Πρόεδρο. 

Το Κοινοβούλιο μπορεί να ζητήσει κάθε 

πληροφορία σημαντική για τη λήψη της 

απόφασής του όσον αφορά την 

καταλληλόλητα των ορισθέντων 

Επιτρόπων. Αναμένει πλήρη 

γνωστοποίηση πληροφοριών που αφορούν 

τα οικονομικά τους συμφέροντα. Οι 

δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων των 

ορισθέντων Επιτρόπων αποστέλλονται 

προς έλεγχο στην αρμόδια για νομικά 

θέματα επιτροπή. 

3. Το Κοινοβούλιο μπορεί να ζητήσει 

κάθε πληροφορία σημαντική για τη λήψη 

της απόφασής του όσον αφορά την 

καταλληλόλητα των ορισθέντων 

Επιτρόπων. Αναμένει πλήρη 

γνωστοποίηση πληροφοριών που αφορούν 

τα οικονομικά τους συμφέροντα. Οι 

δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων των 

ορισθέντων Επιτρόπων αποστέλλονται 

προς έλεγχο στην αρμόδια για νομικά 

θέματα επιτροπή. 

Ο έλεγχος της δήλωσης οικονομικών 

συμφερόντων ορισθέντος Επιτρόπου από 
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την αρμόδια για νομικά θέματα επιτροπή 

έχει ως στόχο όχι μόνο να επαληθευθεί 

ότι η δήλωση έχει συμπληρωθεί δεόντως 

αλλά και να εκτιμηθεί κατά πόσον από το 

περιεχόμενο της δήλωσης μπορεί να 

συναχθεί η ύπαρξη σύγκρουσης 

συμφερόντων. Εναπόκειται εν συνεχεία 

στην αρμόδια για την ακρόαση επιτροπή 

να αποφασίσει κατά πόσον πρέπει να 

ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες από τον 

ορισθέντα Επίτροπο. 

 Άρθρο 1α  

 Εξέταση δήλωσης οικονομικών 

συμφερόντων 

 1. H αρμόδια για νομικά θέματα 

επιτροπή εξετάζει τις δηλώσεις 

οικονομικών συμφερόντων και αξιολογεί 

κατά πόσον το περιεχόμενο της δήλωσης 

ενός ορισθέντος Επιτρόπου είναι ακριβές 

και πλήρες και αν μπορεί να συναχθεί η 

ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων. 

 2. H επιβεβαίωση από την αρμόδια 

για νομικά θέματα επιτροπή της 

απουσίας οιασδήποτε σύγκρουσης 

συμφερόντων συνιστά απαραίτητη 

προϋπόθεση για τη διεξαγωγή ακρόασης 

από την αρμόδια επιτροπή. Ελλείψει 

τέτοιας επιβεβαίωσης, η διαδικασία 

διορισμού του ορισθέντος Επιτρόπου 

αναστέλλεται ενώ ακολουθείται η 

διαδικασία που καθορίζεται στην 

παράγραφο 3 γ). 

 3. Kατά τον έλεγχο των δηλώσεων 

οικονομικών συμφερόντων από την 

αρμόδια για νομικά θέματα επιτροπή 

εφαρμόζονται οι ακόλουθες 

κατευθυντήριες γραμμές: 

 α)  αν, κατά τον έλεγχο δήλωσης 

οικονομικών συμφερόντων, η επιτροπή 

εκτιμήσει ότι, με βάση τα υποβληθέντα 

έγγραφα, η δήλωση οικονομικών 

συμφερόντων είναι ακριβής, πλήρης και 

δεν περιέχει κανένα στοιχείο που να 

υποδηλώνει υφιστάμενη ή δυνητική 

σύγκρουση συμφερόντων ως προς το 

χαρτοφυλάκιο του ορισθέντος Επιτρόπου, 
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ο πρόεδρός της αποστέλλει, στις αρμόδιες 

για την ακρόαση επιτροπές ή στις 

ενδιαφερόμενες επιτροπές σε περίπτωση 

διαδικασίας κατά τη διάρκεια της 

θητείας Επιτρόπου, επιστολή με την 

οποία επιβεβαιώνονται τα πορίσματα 

αυτά· 

 β)  αν η επιτροπή εκτιμά ότι η 

δήλωση οικονομικών συμφερόντων ενός 

ορισθέντος Επιτρόπου περιέχει ελλιπείς ή 

αντιφατικές πληροφορίες ή ότι 

απαιτούνται περαιτέρω πληροφορίες, 

ζητεί, βάσει της συμφωνίας-πλαισίου για 

τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, από τον ορισθέντα Επίτροπο 

να παράσχει χωρίς αδικαιολόγητη 

καθυστέρηση συμπληρωματικές 

πληροφορίες και αποφασίζει αφότου τις 

εξετάσει και τις αναλύσει κατάλληλα· η 

αρμόδια για νομικά θέματα επιτροπή 

μπορεί να αποφασίσει, κατά περίπτωση, 

να καλέσει τον ορισθέντα Επίτροπο σε 

συζήτηση· 

 γ)  αν η επιτροπή διαπιστώσει 

σύγκρουση συμφερόντων βάσει της 

δήλωσης οικονομικών συμφερόντων ή 

των συμπληρωματικών πληροφοριών που 

παρέσχε ο ορισθείς Επίτροπος, εκπονεί 

συστάσεις για να δοθεί τέλος στη 

σύγκρουση συμφερόντων· οι συστάσεις 

μπορεί να περιλαμβάνουν την παραίτηση 

από τα εν λόγω οικονομικά συμφέροντα ή 

τροποποίηση του χαρτοφυλακίου του 

ορισθέντος Επιτρόπου από τον Πρόεδρο 

της Επιτροπής· σε σοβαρότερες 

περιπτώσεις, εάν δεν εξευρεθεί λύση στη 

σύγκρουση συμφερόντων, και ως έσχατο 

μέσο, η αρμόδια για νομικά θέματα 

επιτροπή μπορεί να συναγάγει ότι ο 

ορισθείς Επίτροπος αδυνατεί να ασκήσει 

τα καθήκοντά του σύμφωνα με τις 

Συνθήκες και τον κώδικα δεοντολογίας· ο 

Πρόεδρος του Κοινοβουλίου ερωτά 

κατόπιν τούτου τον Πρόεδρο της 

Επιτροπής σχετικά με τα περαιτέρω 

μέτρα που προτίθεται να λάβει· 
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 Άρθρο 2 

β) Ακροάσεις Ακροάσεις 

Κάθε ορισθείς Επίτροπος καλείται να 

εμφανιστεί ενώπιον της αντίστοιχης 

κοινοβουλευτικής επιτροπής ή των 

αντίστοιχων επιτροπών για μία και μόνη 

ακρόαση. Οι ακροάσεις είναι ανοικτές 

στο κοινό. 

1. Κάθε ορισθείς Επίτροπος καλείται 

να εμφανιστεί ενώπιον της αντίστοιχης 

κοινοβουλευτικής επιτροπής ή των 

αντίστοιχων επιτροπών για μία και μόνη 

ακρόαση. 

Οι ακροάσεις διοργανώνονται από τη 

Διάσκεψη των Προέδρων μετά από 

σύσταση της Διάσκεψης των Προέδρων 

των Επιτροπών. Ο Πρόεδρος και οι 

συντονιστές εκάστης επιτροπής είναι 

αρμόδιοι για τις επί μέρους ρυθμίσεις. 

Μπορούν να ορίζονται εισηγητές. 

2. Οι ακροάσεις διοργανώνονται από 

τη Διάσκεψη των Προέδρων μετά από 

σύσταση της Διάσκεψης των Προέδρων 

των Επιτροπών. Ο Πρόεδρος και οι 

συντονιστές εκάστης επιτροπής είναι 

αρμόδιοι για τις επί μέρους ρυθμίσεις. 

Μπορούν να ορίζονται εισηγητές. 

Όταν τα χαρτοφυλάκια 

αλληλεπικαλύπτονται, γίνονται οι 

απαραίτητες ρυθμίσεις για τη συμμετοχή 

των αντιστοίχων αρμοδίων επιτροπών. 

Υπάρχουν τρία ενδεχόμενα: 

3. Όταν τα χαρτοφυλάκια 

αλληλεπικαλύπτονται, γίνονται οι 

απαραίτητες ρυθμίσεις για τη συμμετοχή 

των αντιστοίχων αρμοδίων επιτροπών. 

Υπάρχουν τρία ενδεχόμενα: 

α) εάν το χαρτοφυλάκιο του ορισθέντος 

Επιτρόπου εμπίπτει στις αρμοδιότητες μιας 

μόνο κοινοβουλευτικής επιτροπής, η 

ακρόαση του ορισθέντος Επιτρόπου 

πραγματοποιείται αποκλειστικά ενώπιον 

της συγκεκριμένης επιτροπής (αρμόδια 

επιτροπή)· 

α) εάν το χαρτοφυλάκιο του ορισθέντος 

Επιτρόπου εμπίπτει στις αρμοδιότητες μιας 

μόνο κοινοβουλευτικής επιτροπής, η 

ακρόαση του ορισθέντος Επιτρόπου 

πραγματοποιείται αποκλειστικά ενώπιον 

της συγκεκριμένης επιτροπής (αρμόδια 

επιτροπή)· 

β) εάν το χαρτοφυλάκιο του ορισθέντος 

Επιτρόπου εμπίπτει, σχεδόν εξίσου, στις 

αρμοδιότητες περισσοτέρων 

κοινοβουλευτικών επιτροπών η ακρόαση 

του ορισθέντος Επιτρόπου 

πραγματοποιείται ενώπιον των εν λόγω 

κοινοβουλευτικών επιτροπών (μικτές 

επιτροπές)· και 

β) εάν το χαρτοφυλάκιο του ορισθέντος 

Επιτρόπου εμπίπτει, σχεδόν εξίσου, στις 

αρμοδιότητες περισσοτέρων 

κοινοβουλευτικών επιτροπών η ακρόαση 

του ορισθέντος Επιτρόπου 

πραγματοποιείται ενώπιον των εν λόγω 

κοινοβουλευτικών επιτροπών (μικτές 

επιτροπές)· και 

γ) εάν το χαρτοφυλάκιο του ορισθέντος 

Επιτρόπου εμπίπτει κατά κύριο λόγο στις 

αρμοδιότητες μιας κοινοβουλευτικής 

επιτροπής και μόνον σε μικρότερο βαθμό 

στις αρμοδιότητες μιας ή περισσοτέρων 

άλλων κοινοβουλευτικών επιτροπών, η 

ακρόαση του ορισθέντος Επιτρόπου 

πραγματοποιείται ενώπιον της κυρίως 

αρμόδιας επιτροπής, σε συνεργασία με την 

άλλη ή τις λοιπές επιτροπές (συνδεδεμένες 

γ) εάν το χαρτοφυλάκιο του ορισθέντος 

Επιτρόπου εμπίπτει κατά κύριο λόγο στις 

αρμοδιότητες μιας κοινοβουλευτικής 

επιτροπής και μόνον σε μικρότερο βαθμό 

στις αρμοδιότητες μιας ή περισσοτέρων 

άλλων κοινοβουλευτικών επιτροπών, η 

ακρόαση του ορισθέντος Επιτρόπου 

πραγματοποιείται ενώπιον της κυρίως 

αρμόδιας επιτροπής, σε συνεργασία με την 

άλλη ή τις λοιπές επιτροπές (συνδεδεμένες 
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επιτροπές). επιτροπές). 

Ο εκλεγείς Πρόεδρος της Επιτροπής έχει 

πλήρη λόγο όσον αφορά τις πρακτικές 

ρυθμίσεις. 

4. Ο εκλεγείς Πρόεδρος της 

Επιτροπής έχει πλήρη λόγο όσον αφορά τις 

πρακτικές ρυθμίσεις. 

Οι κοινοβουλευτικές επιτροπές 

υποβάλλουν γραπτές ερωτήσεις στους 

ορισθέντες Επιτρόπους εγκαίρως πριν από 

τις ακροάσεις. Σε κάθε ορισθέντα 

Επίτροπο υποβάλλονται δύο κοινές 

ερωτήσεις που έχουν συνταχθεί από τη 

Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών, 

εκ των οποίων η πρώτη σε σχέση με τις 

γενικές τους ικανότητες, την προσήλωσή 

τους στην ευρωπαϊκή ιδέα και την 

προσωπική τους ανεξαρτησία και η 

δεύτερη σε σχέση με τη διαχείριση του 

χαρτοφυλακίου και τη συνεργασία με το 

Κοινοβούλιο. Η αρμόδια επιτροπή 

συντάσσει τρεις ακόμη ερωτήσεις. Στην 

περίπτωση μικτών επιτροπών, κάθε μία 

επιτροπή έχει το δικαίωμα να συντάξει δύο 

ερωτήσεις. 

5. Οι κοινοβουλευτικές επιτροπές 

υποβάλλουν γραπτές ερωτήσεις στους 

ορισθέντες Επιτρόπους εγκαίρως πριν από 

τις ακροάσεις. Σε κάθε ορισθέντα 

Επίτροπο υποβάλλονται δύο κοινές 

ερωτήσεις που έχουν συνταχθεί από τη 

Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών, 

εκ των οποίων η πρώτη σε σχέση με τις 

γενικές τους ικανότητες, την προσήλωσή 

τους στην ευρωπαϊκή ιδέα και την 

προσωπική τους ανεξαρτησία και η 

δεύτερη σε σχέση με τη διαχείριση του 

χαρτοφυλακίου και τη συνεργασία με το 

Κοινοβούλιο. Η αρμόδια επιτροπή 

υποβάλλει πέντε ακόμη ερωτήσεις. Δεν 

επιτρέπονται υποερωτήσεις. Στην 

περίπτωση μικτών επιτροπών, κάθε μία 

επιτροπή έχει το δικαίωμα να υποβάλει 

τρεις ερωτήσεις. 

 Τα βιογραφικά σημειώματα των 

ορισθέντων Επιτρόπων και οι απαντήσεις 

τους στις γραπτές ερωτήσεις 

δημοσιεύονται στον ιστότοπο του 

Κοινοβουλίου πριν την ακρόαση. 

Κάθε ακρόαση προγραμματίζεται να 

διαρκέσει τρεις ώρες. Οι ακροάσεις 

πραγματοποιούνται σε περιστάσεις και υπό 

συνθήκες που δίδουν στους ορισθέντες 

Επιτρόπους ίσες και δίκαιες ευκαιρίες να 

παρουσιάσουν εαυτούς και τις απόψεις 

τους. 

6. Κάθε ακρόαση προγραμματίζεται 

να διαρκέσει τρεις ώρες. Οι ακροάσεις 

πραγματοποιούνται σε περιστάσεις και υπό 

συνθήκες που δίδουν στους ορισθέντες 

Επιτρόπους ίσες και δίκαιες ευκαιρίες να 

παρουσιάσουν εαυτούς και τις απόψεις 

τους. 

Οι ορισθέντες Επίτροποι καλούνται να 

προβούν σε εναρκτήρια προφορική 

δήλωση μεγίστης διαρκείας 15 λεπτών. 

Οσάκις είναι δυνατόν, οι ερωτήσεις που 

υποβάλλονται κατά τη διάρκεια της 

ακρόασης συγκεντρώνονται ανά θέμα. Το 

μεγαλύτερο μέρος του χρόνου ομιλίας 

πρέπει να κατανέμεται στις πολιτικές 

ομάδες, εφαρμόζοντας, κατ’ αναλογία, το 

άρθρο 162. Η διεξαγωγή των ακροάσεων 

πρέπει να αποσκοπεί στην ανάπτυξη 

πολυφωνικού πολιτικού διαλόγου μεταξύ 

7. Οι ορισθέντες Επίτροποι καλούνται 

να προβούν σε εναρκτήρια προφορική 

δήλωση μεγίστης διαρκείας 15 λεπτών. 

Έως και 25 ερωτήσεις, συγκεντρωμένες 

ανά θέμα ει δυνατόν, υποβάλλονται κατά 

τη διάρκεια της ακρόασης. Μία 

συμπληρωματική ερώτηση μπορεί να 

τεθεί αμέσως μετά εντός του διαθέσιμου 

χρόνου. Το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου 

ομιλίας πρέπει να κατανέμεται στις 

πολιτικές ομάδες, εφαρμόζοντας, κατ’ 

αναλογία, το άρθρο 162. Η διεξαγωγή των 
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των ορισθέντων Επιτρόπων και των μελών 

του Κοινοβουλίου. Πριν από το τέλος της 

ακρόασης, θα πρέπει να δίδεται η 

δυνατότητα στους ορισθέντες Επιτρόπους 

να προβαίνουν σε σύντομη τελική δήλωση. 

ακροάσεων πρέπει να αποσκοπεί στην 

ανάπτυξη πολυφωνικού πολιτικού 

διαλόγου μεταξύ των ορισθέντων 

Επιτρόπων και των μελών του 

Κοινοβουλίου. Πριν από το τέλος της 

ακρόασης, θα πρέπει να δίδεται η 

δυνατότητα στους ορισθέντες Επιτρόπους 

να προβαίνουν σε σύντομη τελική δήλωση. 

Πραγματοποιείται ζωντανή 

οπτικοακουστική μετάδοση των 

ακροάσεων. Η ευρετηριασμένη εγγραφή 

των ακροάσεων θα πρέπει να είναι 

διαθέσιμη για δημοσιοποίηση εντός 24 

ωρών. 

8. Πραγματοποιείται ζωντανή 

οπτικοακουστική μετάδοση των 

ακροάσεων η οποία διατίθεται δωρεάν 

στο κοινό και στα μέσα ενημέρωσης. Η 

ευρετηριασμένη εγγραφή των ακροάσεων 

θα πρέπει να είναι διαθέσιμη για 

δημοσιοποίηση εντός 24 ωρών. 

 Άρθρο 3 

γ) Αξιολόγηση Αξιολόγηση 

Ο πρόεδρος και οι συντονιστές 

συνεδριάζουν αμέσως μετά τις ακροάσεις 

για να αξιολογήσουν τους μεμονωμένους 

ορισθέντες Επιτρόπους. Οι συνεδριάσεις 

αυτές διεξάγονται κεκλεισμένων των 

θυρών. Οι συντονιστές καλούνται να 

δηλώσουν εάν κατά την άποψή τους οι 

ορισθέντες Επίτροποι διαθέτουν τα 

προσόντα, τόσο για να αποτελέσουν μέλη 

του Σώματος, όσο και για να επιτελέσουν 

τα ειδικά καθήκοντα τα οποία τους έχουν 

ανατεθεί. Η Διάσκεψη των Προέδρων των 

Επιτροπών καταρτίζει τυποποιημένο 

έντυπο για να διευκολύνει την αξιολόγηση. 

1. Ο πρόεδρος και οι συντονιστές 

συνεδριάζουν αμέσως μετά τις ακροάσεις 

για να αξιολογήσουν τους μεμονωμένους 

ορισθέντες Επιτρόπους. Οι συνεδριάσεις 

αυτές διεξάγονται κεκλεισμένων των 

θυρών. Οι συντονιστές καλούνται να 

δηλώσουν εάν κατά την άποψή τους οι 

ορισθέντες Επίτροποι διαθέτουν τα 

προσόντα, τόσο για να αποτελέσουν μέλη 

του Σώματος, όσο και για να επιτελέσουν 

τα ειδικά καθήκοντα τα οποία τους έχουν 

ανατεθεί. Η Διάσκεψη των Προέδρων των 

Επιτροπών καταρτίζει τυποποιημένο 

έντυπο για να διευκολύνει την αξιολόγηση. 

Στην περίπτωση μικτών επιτροπών, ο 

πρόεδρος και οι συντονιστές των σχετικών 

επιτροπών ενεργούν από κοινού καθ' όλη 

τη διάρκεια της διαδικασίας. 

2. Στην περίπτωση μικτών επιτροπών, 

ο πρόεδρος και οι συντονιστές των 

σχετικών επιτροπών ενεργούν από κοινού 

καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. 

Προβλέπεται μία μόνον δήλωση 

αξιολόγησης για κάθε ορισθέντα Επίτροπο, 

η οποία περιλαμβάνει τις γνώμες όλων των 

επιτροπών που συμμετέχουν στην 

ακρόαση. 

3. Προβλέπεται μία μόνον επιστολή 

αξιολόγησης για κάθε ορισθέντα Επίτροπο, 

η οποία περιλαμβάνει τις γνώμες όλων των 

επιτροπών που συμμετέχουν στην 

ακρόαση. 

Οσάκις οι κοινοβουλευτικές επιτροπές 

ζητούν περαιτέρω πληροφορίες για να 

ολοκληρώσουν την αξιολόγησή τους, ο 

Πρόεδρος απευθύνεται γραπτώς εξ 

ονόματός τους στον εκλεγέντα Πρόεδρο 
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της Επιτροπής. Οι συντονιστές 

λαμβάνουν υπόψη τους την απάντηση. 

Εάν οι συντονιστές δεν κατορθώσουν να 

επιτύχουν συναίνεση ως προς την 

αξιολόγηση ή μετά από αίτημα πολιτικής 

ομάδας, ο Πρόεδρος συγκαλεί 

συνεδρίαση της Ολομέλειας της 

επιτροπής. Ως τελευταία λύση, ο 

πρόεδρος υποβάλλει τις δύο αποφάσεις σε 

μυστική ψηφοφορία. 

 

 3α. Οι αρχές που εφαρμόζονται στην 

αξιολόγηση εκ μέρους των συντονιστών 

είναι οι εξής: 

 α) Εάν οι συντονιστές εγκρίνουν τον 

ορισθέντα Επίτροπο ομόφωνα, ο 

πρόεδρος υποβάλλει εγκριτική επιστολή 

εξ ονόματός τους. 

 β) Εάν οι συντονιστές απορρίψουν 

τον ορισθέντα Επίτροπο ομόφωνα, ο 

πρόεδρος υποβάλλει απορριπτική 

επιστολή εξ ονόματός τους. 

 γ) Εάν οι συντονιστές που 

εκπροσωπούν πλειοψηφία τουλάχιστον 

δύο τρίτων επί του συνόλου των μελών 

της επιτροπής εγκρίνουν τον ορισθέντα 

Επίτροπο, ο πρόεδρος υποβάλλει 

επιστολή εξ ονόματός τους με την οποία 

δηλώνεται ότι ο ορισθείς Επίτροπος 

εγκρίνεται με ευρεία πλειοψηφία. Απόψεις 

της μειοψηφίας αναφέρονται εφόσον 

ζητηθεί. 

 δ) Σε περίπτωση που δεν μπορεί να 

επιτευχθεί πλειοψηφία τουλάχιστον δύο 

τρίτων επί του συνόλου των μελών της 

επιτροπής υπέρ της έγκρισης του 

υποψηφίου, οι συντονιστές 

 – ζητούν καταρχάς 

συμπληρωματικές πληροφορίες μέσω 

περαιτέρω γραπτών ερωτήσεων· 

 – ζητούν, εάν εξακολουθούν να μην 

είναι ικανοποιημένοι, επανάληψη της 

ακρόασης, διάρκειας 1 1/2 ώρας, υπό την 

προϋπόθεση της έγκρισης από τη 

Διάσκεψη των Προέδρων· 
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 ε) Εάν, μετά την εφαρμογή των 

διατάξεων του στοιχείου δ), οι 

συντονιστές που εκπροσωπούν 

πλειοψηφία τουλάχιστον δύο τρίτων επί 

του συνόλου των μελών της επιτροπής 

εγκρίνουν τον ορισθέντα Επίτροπο, ο 

πρόεδρος υποβάλλει επιστολή εξ 

ονόματός τους με την οποία δηλώνεται 

ότι ο ορισθείς Επίτροπος εγκρίνεται με 

μεγάλη πλειοψηφία. Απόψεις της 

μειοψηφίας αναφέρονται εφόσον ζητηθεί. 

 στ) Εάν, μετά την εφαρμογή των 

διατάξεων του στοιχείου δ), εξακολουθεί 

να μην μπορεί να επιτευχθεί πλειοψηφία 

των συντονιστών που εκπροσωπούν 

τουλάχιστον τα δύο τρίτα του συνόλου 

των μελών της επιτροπής υπέρ της 

έγκρισης του ορισθέντος Επιτρόπου, ο 

πρόεδρος συγκαλεί την επιτροπή σε 

συνεδρίαση και θέτει σε ψηφοφορία τα 

δύο ερωτήματα που αναφέρονται στο 

άρθρο 3 παράγραφος 1. Ο πρόεδρος 

υποβάλλει επιστολή στη οποία δηλώνεται 

η αξιολόγηση της επιτροπής. 

Οι δηλώσεις αξιολόγησης των επιτροπών 

εγκρίνονται και δημοσιοποιούνται εντός 

24 ωρών από την ακρόαση. Οι δηλώσεις 

εξετάζονται από τη Διάσκεψη των 

Προέδρων των Επιτροπών και 

αποστέλλονται ακολούθως στη Διάσκεψη 

των Προέδρων. Κατόπιν ανταλλαγής 

απόψεων και εφόσον δεν ζητηθούν 

περαιτέρω πληροφορίες, η Διάσκεψη των 

Προέδρων κηρύσσει τη λήξη των 

ακροάσεων. 

3β. Οι επιστολές αξιολόγησης των 

επιτροπών διαβιβάζονται εντός 24 ωρών 

από την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

αξιολόγησης. Οι επιστολές εξετάζονται 

από τη Διάσκεψη των Προέδρων των 

Επιτροπών και αποστέλλονται ακολούθως 

στη Διάσκεψη των Προέδρων. Κατόπιν 

ανταλλαγής απόψεων και εφόσον δεν 

ζητηθούν περαιτέρω πληροφορίες, η 

Διάσκεψη των Προέδρων κηρύσσει τη 

λήξη των ακροάσεων και εγκρίνει την 

δημοσίευση όλων των επιστολών 

αξιολόγησης. 

 Άρθρο 4 

 Παρουσίαση του Σώματος 

Ο εκλεγείς Πρόεδρος της Επιτροπής 

παρουσιάζει ολόκληρο το Σώμα των 

ορισθέντων Επιτρόπων και το πρόγραμμά 

τους σε συνεδρίαση του Κοινοβουλίου, την 

οποία καλείται να παρακολουθήσει ο 

Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 

και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου. Την 

1. Ο εκλεγείς Πρόεδρος της 

Επιτροπής καλείται να παρουσιάσει 

ολόκληρο το Σώμα των ορισθέντων 

Επιτρόπων και το πρόγραμμά τους σε 

συνεδρίαση του Κοινοβουλίου, την οποία 

καλείται να παρακολουθήσει ο Πρόεδρος 

του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και ο 
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παρουσίαση ακολουθεί συζήτηση. Για την 

περάτωση της συζήτησης, οιαδήποτε 

πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον σαράντα 

βουλευτές, μπορούν να υποβάλουν 

πρόταση ψηφίσματος. Εφαρμόζεται το 

άρθρο 123 παράγραφοι 3, 4 και 5. 

Πρόεδρος του Συμβουλίου. Την 

παρουσίαση ακολουθεί συζήτηση. Για την 

περάτωση της συζήτησης, οιαδήποτε 

πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον σαράντα 

βουλευτές, μπορούν να υποβάλουν 

πρόταση ψηφίσματος. Εφαρμόζεται το 

άρθρο 123 παράγραφοι 3 έως 5β. 

Μετά την ψηφοφορία σχετικά με την 

πρόταση ψηφίσματος, το Κοινοβούλιο 

ψηφίζει προκειμένου να δώσει ή όχι τη 

συγκατάθεσή του για το διορισμό, ως 

συλλογικού οργάνου, του εκλεγέντος 

Προέδρου και των ορισθέντων Επιτρόπων. 

Το Κοινοβούλιο αποφασίζει με την 

πλειοψηφία των ψηφισάντων, σε 

ψηφοφορία με ονομαστική κλήση. Το 

Κοινοβούλιο μπορεί να αναβάλει την 

ψηφοφορία για την επόμενη συνεδρίαση. 

2. Μετά την ψηφοφορία σχετικά με 

την πρόταση ψηφίσματος, το Κοινοβούλιο 

ψηφίζει προκειμένου να δώσει ή όχι τη 

συγκατάθεσή του για το διορισμό, ως 

συλλογικού οργάνου, του εκλεγέντος 

Προέδρου και των ορισθέντων Επιτρόπων. 

Το Κοινοβούλιο αποφασίζει με την 

πλειοψηφία των ψηφισάντων, σε 

ψηφοφορία με ονομαστική κλήση. Το 

Κοινοβούλιο μπορεί να αναβάλει την 

ψηφοφορία για την επόμενη συνεδρίαση. 

 Άρθρο 5 

 Παρακολούθηση των δεσμεύσεων που 

αναλήφθηκαν κατά τη διάρκεια των 

ακροάσεων. 

 Οι δεσμεύσεις τις οποίες ανέλαβαν και οι 

προτεραιότητες στις οποίες αναφέρθηκαν 

οι ορισθέντες Επίτροποι κατά τη 

διάρκεια των ακροάσεων αποτελούν, 

καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας τους, 

αντικείμενο επανεξέτασης από την 

αρμόδια επιτροπή στο πλαίσιο του 

ετήσιου διαρθρωμένου διαλόγου με την 

Επιτροπή που διεξάγεται σύμφωνα με την 

παράγραφο 1 του Παραρτήματος 4 της 

συμφωνίας-πλαισίου για τις σχέσεις 

μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

2. Σε περίπτωση αλλαγής στη σύνθεση 

του Σώματος των Επιτρόπων ή 

σημαντικής αλλαγής των χαρτοφυλακίων 

της Επιτροπής κατά τη διάρκεια της 

θητείας της, ισχύουν οι εξής ρυθμίσεις: 

 

 Μέρος II – Σημαντική αλλαγή των 

χαρτοφυλακίων ή αλλαγή στη σύνθεση 

κατά τη διάρκεια της θητείας 

 Άρθρο 6 
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 Vacancy 

α) όταν πρέπει να πληρωθεί κενή έδρα 

λόγω παραίτησης, υποχρεωτικής παύσης ή 

θανάτου, το Κοινοβούλιο καλεί αμελλητί 

τον ορισθέντα Επίτροπο να συμμετάσχει 

σε ακρόαση υπό τους ίδιους όρους με τους 

οριζόμενους στην παράγραφο 1· 

όταν πρέπει να πληρωθεί κενή έδρα λόγω 

παραίτησης, υποχρεωτικής παύσης ή 

θανάτου, το Κοινοβούλιο καλεί αμελλητί 

τον ορισθέντα Επίτροπο να συμμετάσχει 

σε ακρόαση υπό τους ίδιους όρους με τους 

οριζόμενους στο Μέρος Ι· 

 Άρθρο 7 

 Ένταξη νέου κράτους μέλους 

β) σε περίπτωση ένταξης νέου 

κράτους μέλους, το Κοινοβούλιο καλεί τον 

ορισθέντα Επίτροπο του κράτους αυτού να 

συμμετάσχει σε ακρόαση υπό τους ίδιους 

όρους με τους οριζόμενους στην 

παράγραφο 1· 

σε περίπτωση ένταξης νέου κράτους 

μέλους, το Κοινοβούλιο καλεί τον 

ορισθέντα Επίτροπο του κράτους αυτού να 

συμμετάσχει σε ακρόαση υπό τους ίδιους 

όρους με τους οριζόμενους στο Μέρος Ι· 

 Άρθρο 8 

 Σημαντική αλλαγή των χαρτοφυλακίων 

γ) σε περίπτωση σημαντικής αλλαγής 

των χαρτοφυλακίων, οι ενδιαφερόμενοι 

Επίτροποι καλούνται να εμφανιστούν 

ενώπιον των αντιστοίχων 

κοινοβουλευτικών επιτροπών πριν 

αναλάβουν τις νέες τους αρμοδιότητες. 

σε περίπτωση σημαντικής αλλαγής των 

χαρτοφυλακίων κατά τη διάρκεια της 

θητείας της Επιτροπής, οι ενδιαφερόμενοι 

Επίτροποι καλούνται να συμμετάσχουν σε 

ακρόαση υπό τους ίδιους όρους με τους 

οριζόμενους στο Μέρος Ι πριν αναλάβουν 

τις νέες τους αρμοδιότητες. 

 Άρθρο 9 

 Ψηφοφορία στην Ολομέλεια 

Κατά παρέκκλιση της διαδικασίας που 

θεσπίζεται με την παράγραφο 1 στοιχείο 

γ), όγδοο εδάφιο, όταν η ψηφοφορία στην 

Ολομέλεια αφορά έναν μόνο Επίτροπο 

διεξάγεται μυστική ψηφοφορία. 

Κατά παρέκκλιση της διαδικασίας που 

θεσπίζεται με το άρθρο 118 παράγραφος 

5α, όταν η ψηφοφορία στην Ολομέλεια 

αφορά έναν μόνο Επίτροπο διεξάγεται 

μυστική ψηφοφορία. 

 Αιτιολόγηση 

The tile is derived from §8 of EP resolution of 8 September 2015 on procedures and practices 

regarding Commissioner hearings, lessons to be taken from the 2014 process - (Rapporteur 

R. Corbett). 

For subparagraph 3, point a, paragraph 1, interpretation adopted on 28 April 2015:"Scrutiny 

of the declaration of financial interests of a Commissioner-designate by the committee 

responsible for legal affairs consists not only in verifying that the declaration has been duly 

completed but also in assessing whether a conflict of interests may be inferred from the 

content of the declaration. It is then for the committee responsible for the hearing to decide 
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whether or not it requires further information from the Commissioner-designate."In line with 

§§ 4 and 13 of the EP resolution of 8 September 2015, the JURI committee is preparing an 

initiative report on guidelines concerning the Commissioners’ declarations of interests. The 

rapporteur (Mr Pascal Durand Greens / EFA) would normally present a draft report to the 

JURI committee in September 2016. 

For subparagraph 1 of point b, paragraph 1, the principle that "the hearings shall be held in 

public." is already laid down in Rule 118 §3. Moreover, the second part of point 2.8 below is 

also intimately linked to the publicity of the hearings. 

As regards subparagraph 5, point, paragraph 1, transposition of § 6 of the EP resolution of 8 

September 2015.Transposition of §11 of the EP resolution. 

Concerning subparagraph 7, point b of paragraph 1: transposition of §7 of the EP resolution 

of 8 September 2015. 

Regarding subparagraph 8, point b of paragraph 1, public communication of the hearings is 

now addressed under a new Article 2 §8 of the annex. 

As regards to subparagraph 4 and 5 of point c, paragraph 1, and article 3, paragraph 3 a 

(new): consequence of transposition of § 9 of the EP resolution of 8 September 2015. 

Subparagraph 6, point c of paragraph 1, transposition of § 9 and 3rd indent of § 11 of the EP 

resolution of 8 September 2015, the evaluation is not necessarily completed after the "first" 

hearing. 

Titile of Article 4 added to clarify the text. 

Regarding squbparagraph 7, point c of paragraph 1, articles 4.1. and 4.2 are in fact a 

repetition of the contents of Rule 118(5) to (7) (new numbering). Either Articles 4.1. and 4.2 

should be deleted (preferably) or their wording should be fully harmonised with that of Rule 

118(5) to (7) . 

Concerning article 5 (new), transposition of § 8 of the EP resolution of 8 September 2015. 

 

Τροπολογία  279 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Παράρτημα XVI α (νέο) 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVI Α 

 Απαιτήσεις για τη σύνταξη πράξεων που 

εκδίδονται βάσει της συνήθους 

νομοθετικής διαδικασίας 

 1. Στις πράξεις αναγράφεται το είδος 

της πράξης με αριθμό αναφοράς, οι 

ονομασίες και των δύο θεσμικών 
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οργάνων που τις εξέδωσαν, η ημερομηνία 

της υπογραφής τους και γίνεται μνεία του 

αντικειμένου τους. 

 2. Οι πράξεις περιλαμβάνουν τα 

ακόλουθα: 

 α) «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης»· 

 β) μνεία των διατάξεων δυνάμει των 

οποίων εκδίδεται η πράξη, κατόπιν των 

λέξεων «έχοντας υπόψη»· 

 γ) αιτιολογική αναφορά που 

παραπέμπει στις προτάσεις που 

υποβλήθηκαν, στις γνώμες που 

ελήφθησαν και στις διαβουλεύσεις που 

πραγματοποιήθηκαν· 

 δ) το σκεπτικό της πράξης, που 

αρχίζει με τη λέξη «εκτιμώντας»· 

 ε) τις φράσεις «εξέδωσαν τον 

παρόντα κανονισμό», «εξέδωσαν την 

παρούσα οδηγία» ή «εξέδωσαν την 

παρούσα απόφαση», των οποίων έπεται 

το κυρίως σώμα της πράξης. 

 3. Οι πράξεις διαιρούνται σε άρθρα 

τα οποία, ενδεχομένως, συνενώνονται σε 

μέρη, τίτλους, κεφάλαια και τμήματα. 

 4. Το τελευταίο άρθρο της πράξης 

ορίζει την ημερομηνία έναρξης ισχύος 

στην περίπτωση κατά την οποία η 

ημερομηνία αυτή είναι προγενέστερη ή 

μεταγενέστερη της εικοστής ημέρας από 

τη δημοσίευση. 

 5. Έπονται του τελευταίου άρθρου 

της πράξης: 

 – η δέουσα διατύπωση, σύμφωνα με 

τις σχετικές διατάξεις των Συνθηκών, 

όσον αφορά την εφαρμογή της πράξης 

αυτής· 

 – η μνεία του τόπου έκδοσης 

(«Έγινε στ...»), ακολουθούμενη από την 

ημερομηνία υπογραφής της πράξης· 

 – οι λέξεις «Για το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ο Πρόεδρος», «Για το 

Συμβούλιο ο Πρόεδρος», ακολουθούμενες 

από τα ονόματα του Προέδρου του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του εν 

ενεργεία Προέδρου του Συμβουλίου την 

στιγμή κατά την οποία υπογράφηκε η 

πράξη. 

Αιτιολόγηση 

Μεταφέρεται εδώ από το άρθρο 77 (παραμένει αμετάβλητο). Νομική βάση στο άρθρο 78.  

 

Τροπολογία  280 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Παράρτημα XVII 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

[...] διαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Προς διαγραφή. Το κείμενο της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων που αναπαράγεται 

στο εν λόγω παράρτημα θα μπορούσε να περιληφθεί σε μια επίτομη συλλογή νομικών πράξεων, 

στην οποία θα έχουν εύκολη πρόσβαση οι ΒΕΚ και άλλοι. 

 

Τροπολογία  281 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Παράρτημα XVIII 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

[...] διαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Προς διαγραφή. Το κείμενο της συμφωνίας που αναπαράγεται στο εν λόγω παράρτημα θα 

μπορούσε να περιληφθεί σε μια επίτομη συλλογή νομικών πράξεων, στην οποία θα έχουν 

εύκολη πρόσβαση οι ΒΕΚ και άλλοι. 

 

Τροπολογία  282 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Παράρτημα XIX 
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

[...] διαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Προς διαγραφή. Το κείμενο της δήλωσης που αναπαράγεται στο εν λόγω παράρτημα θα 

μπορούσε να περιληφθεί σε μια επίτομη συλλογή νομικών πράξεων, στην οποία θα έχουν 

εύκολη πρόσβαση οι ΒΕΚ και άλλοι. 

 

Τροπολογία  283 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Παράρτημα XX 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

[...] διαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Προς διαγραφή. Το κείμενο του κώδικα συμπεριφοράς που αναπαράγεται στο εν λόγω 

παράρτημα θα μπορούσε να περιληφθεί σε μια επίτομη συλλογή νομικών πράξεων, στην οποία 

θα έχουν εύκολη πρόσβαση οι ΒΕΚ και άλλοι. 

 

Τροπολογία  284 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Παράρτημα XXI 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

[...] διαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Προς διαγραφή. Το κείμενο της συμφωνίας που αναπαράγεται στο εν λόγω παράρτημα θα 

μπορούσε να περιληφθεί σε μια επίτομη συλλογή νομικών πράξεων, στην οποία θα έχουν 

εύκολη πρόσβαση οι ΒΕΚ και άλλοι. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει κατ’ επανάληψη αναθεωρήσει τον Κανονισμό του, συχνά 

μετά την έγκριση νέων συνθηκών που ενίσχυσαν τις εξουσίες του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου1.  

Εν προκειμένω, η αναθεώρηση του Κανονισμού οφείλεται κυρίως σε εσωτερικούς λόγους: να 

βελτιωθεί η λειτουργία του Κοινοβουλίου, να αποσαφηνιστούν οι κανόνες, να ενισχυθεί η 

διαφάνεια, να προστατευθεί το Κοινοβούλιο από προβλήματα λόγω της δράσης πολιτικών 

στοιχείων που επιδιώκουν να υπονομεύσουν το έργο του. Λίγες μόνο πτυχές απορρέουν από 

ευρύτερες αλλαγές όπως η διοργανική συμφωνία του 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού 

έργου, ή η δημιουργία νέων οργάνων στο πλαίσιο της «Τραπεζικής Ένωσης». Υπάρχουν 

επίσης αλλαγές που απορρέουν από την έκθεση Corbett του 2015 όσον αφορά τις διαδικασίες 

και πρακτικές σχετικά με τις ακροάσεις της Επιτροπής.  

Αυτή η συνολική εξέταση των κανόνων προετοιμάστηκε από ομάδα εργασίας που 

προεδρευόταν από τον Αντιπρόεδρο του Κοινοβουλίου WIELAND και αποτελείτο από ένα 

μέλος από κάθε πολιτική ομάδα: πέρα από τον πρόεδρο (EPP), τα μέλη της ήταν ο εισηγητής 

(S&D), ο Kazimierz UJAZDOWSKI (ECR), ο Charles GOERENS (ALDE), ο Helmut 

SCHOLZ (GUE), ο Max ANDERSSON (Greens), η Isabella ADINOLFI (EFDD) και ο 

Gerolf ANNEMANS (ENF). 

Επικουρείτο από ειδική γραμματεία, η οποία παρείχε εμπειρογνωμοσύνη στις υπηρεσίες και 

στις επιτροπές. Η ομάδα εργασίας συνεδρίαζε τακτικά για περίπου 18 μήνες και πέτυχε έναν 

υψηλό βαθμό συναίνεσης σε πολλά σημεία (αν και όχι σε όλα). 

Το μεγαλύτερο μέρος του έργου είναι τεχνικής, νομικής και γλωσσικής φύσης, το οποίο 

βελτιώνει τους κανόνες σε λεπτομέρειές τους. Ωστόσο, υπάρχει σειρά αλλαγών με ευρύτερη 

σημασία. 

Συμφωνίες σε πρώτη ανάγνωση (Νέο Τμήμα 3 - Άρθρο 73 α (νέο)) 

Ορισμένοι επιθυμούσαν να καταργήσουν τις συμφωνίες σε πρώτη ανάγνωση, ενώ άλλοι 

αναγνώριζαν τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από αυτές. Επιτεύχθηκε συμβιβασμός 

που υποστηρίχθηκε από όλες τις πολιτικές ομάδες και που διατηρεί τις συμφωνίες αυτές, 

αλλά με διασφαλίσεις και περισσότερη διαφάνεια. Μια επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να 

αρχίσει διαπραγματεύσεις με τα άλλα θεσμικά όργανα (αν και μόνο από τη στιγμή που θα 

έχει εγκρίνει την έκθεσή της) με απόλυτη πλειοψηφία, όμως η απόφαση αυτή πρέπει να 

ανακοινωθεί στην Ολομέλεια και, σε περίπτωση που διατυπωθεί αντίρρηση από πολιτική 

ομάδα ή βουλευτές που εκπροσωπούν το 1/10 του Κοινοβουλίου, η Ολομέλεια θα πρέπει να 

διεξαγάγει ψηφοφορία προκειμένου να επιβεβαιώσει την εν λόγω απόφαση. Εάν δεν υπάρξει 

πλειοψηφία για την επιβεβαίωση, η έκθεση θα εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη της επόμενης 

                                                 
1 Έκθεση Corbett σχετικά με την προσαρμογή του Κανονισμού στη Συνθήκη της Λισαβόνας A6-0277/2009), 

έκθεση Corbett σχετικά με τη γενική αναθεώρηση του Κανονισμού (A6-0273/2009), έκθεση Corbett σχετικά με 

την αναδιάρθρωση του Κανονισμού (A5-0068/2004), έκθεση Corbett σχετικά με τη γενική αναθεώρηση του 

Κανονισμού (A5-0008/2002),  έκθεση Corbett-Palacio-Gutierrez σχετικά με τις τροποποιήσεις που πρέπει να 

γίνουν στον Κανονισμό (A4-0022/1999). 
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συνόδου Ολομέλειας και θα καθοριστεί προθεσμία για τη κατάθεση τροπολογιών.  

Συμφωνίες σε δεύτερη ανάγνωση (νέο άρθρο 73 α) 

Στη δεύτερη ανάγνωση, και προκειμένου να προετοιμαστούν οι διαπραγματεύσεις, μια 

επιτροπή θα μπορεί να εγκρίνει κατευθυντήριες γραμμές, που θα αφορούν οποιοδήποτε θέμα 

στη θέση του Συμβουλίου το οποίο δεν έχει καλυφθεί από τη θέση του Κοινοβουλίου σε 

πρώτη ανάγνωση. 

Εφαρμογή της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου  

Οι αναγκαίες αλλαγές για την εφαρμογή της εν λόγω συμφωνίας θα ενσωματωθούν στον 

Κανονισμό: 

 Ο Πρόεδρος μπορεί να διαπραγματεύεται με την Επιτροπή και το Συμβούλιο την ετήσια 

διοργανική συμφωνία προγραμματισμού σχετικά με τον νομοθετικό προγραμματισμό 

βάσει των απόψεων της Διάσκεψης των Προέδρων και της Διάσκεψης των Προέδρων 

των Επιτροπών

 Ο Πρόεδρος μπορεί να υπογράφει μόνο με την προηγούμενη έγκριση της Διάσκεψης 

των Προέδρων

 Μια επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να επιταχύνει μια νομοθετική διαδικασία εφόσον 

έχει οριστεί ως προτεραιότητα στην ετήσια διοργανική συμφωνία προγραμματισμού 

 Η Επιτροπή πρέπει να ανταποκρίνεται στις αιτήσεις του Κοινοβουλίου για ανάληψη 

πρωτοβουλίας εντός τριών μηνών· σε αντίθετη περίπτωση οφείλει να εμφανιστεί 

ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής 

 Η απόσυρση προτάσεων από την Επιτροπή πρέπει να συζητείται με την αρμόδια 

επιτροπή του ΕΚ και, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία, στην Ολομέλεια

 Για αλλαγές στη νομική βάση των προτάσεων πρέπει να έχουν προηγηθεί διοργανικές 

συζητήσεις

 

Ισότητα των φύλων / συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου (άρθρο 38 α (νέο) 

Παρέχεται η δυνατότητα στην επιτροπή FEMM, σε πολιτική ομάδα ή σε σαράντα βουλευτές 

να ζητήσουν να παραπεμφθεί πρόταση στην επιτροπή FEMM για γνωμοδότηση, εάν 

διακυβεύεται ζήτημα φύλου.  

Συζητήσεις σχετικά με επίκαιρα θέματα (‘Aktuelle Stunde’) (Άρθρο 153 α)  

Σε κάθε περίοδο συνόδου θα διεξάγονται εφεξής μία ή δύο συζητήσεις σχετικά με επίκαιρα 

θέματα διάρκειας μίας ώρας που θα αφορούν θέμα μείζονος ενδιαφέροντος για την πολιτική 

της ΕΕ. Κάθε πολιτική ομάδα θα δικαιούται να ζητεί κάθε έτος τη διεξαγωγή τουλάχιστον 

μιας συζήτησης. Η Διάσκεψη των Προέδρων θα διασφαλίζει μια δίκαιη κατανομή (d’Hondt). 

Η συζήτηση σχετικά με επίκαιρα θέματα δεν πραγματοποιείται, εάν πλειοψηφία τεσσάρων 

πέμπτων της Διάσκεψης των Προέδρων διαφωνεί με το θέμα της. 

Διαφάνεια 

Λόγω καθυστέρησης στην ψηφοφορία επί της έκθεσης Giegold, τα στοιχεία της έκθεσης 

Giegold που απαιτούν εσωτερικές κανονιστικές αλλαγές στο Κοινοβούλιο εξετάστηκαν στο 

πλαίσιο της παρούσας έκθεσης χωρίς να αναμένεται (ή να προδικάζεται) η τελική έκβαση της 
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έκθεσης Giegold. Οι προτεινόμενες τροπολογίες στον Κανονισμό καλύπτουν σειρά 

ζητημάτων διαφάνειας και λογοδοσίας, ορισμένα από τα οποία προέκυψαν από τις 

συζητήσεις σχετικά με το σχέδιο έκθεσης Giegold. Περιλαμβάνουν κυρίως: 

 Την παροχή της δυνατότητας στους εισηγητές να επισυνάπτουν ένα «νομοθετικό 

αποτύπωμα» στις εκθέσεις τους (σύμφωνα με την απόφαση του Προεδρείου περί 

νομοθετικού αποτυπώματος) 

 Την απαγόρευση να δραστηριοποιούνται οι ΒΕΚ επαγγελματικά και επ’ αμοιβή στον 

τομέα των ομάδων συμφερόντων (λόμπινγκ)

 Μια πιο λεπτομερή ανάλυση των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων των ΒΕΚ 

 Επαλήθευση του ότι οι δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων είναι επικαιροποιημένες 

και ακριβείς

 Την υποχρέωση των πρώην ΒΕΚ να ενημερώνουν το ΕΚ όταν αναλαμβάνουν νέα 

εργασία (λόμπινγκ)

 Την αφαίρεση των καρτών ελευθέρας εισόδου από καταχωρισμένους εκπροσώπους 

ομάδων συμφερόντων οι οποίοι δεν τηρούν τους κανόνες

 Την αφαίρεση των καρτών ελευθέρας εισόδου όσων αρνούνται πρόσκληση σε 

εξεταστική επιτροπή 

 Απαγόρευση της χρήσης για σκοπούς λόμπινγκ καρτών ελευθέρας εισόδου που 

ανήκουν σε άτομα του περιβάλλοντος του βουλευτή 

 Μεγαλύτερη διαφάνεια για τις διακομματικές ομάδες 

 

Άλλοι νέοι κανόνες που αναφέρθηκαν προηγουμένως ενισχύουν επίσης τη διαφάνεια, κυρίως 

εκείνοι που αφορούν τις συμφωνίες σε πρώτη ανάγνωση, τη διαφάνεια του τριμερούς 

διαλόγου, και τις ακροάσεις έγκρισης των Επιτρόπων (συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης 

δυνητικής σύγκρουσης συμφερόντων). 

Διάφορα μέτρα για τη βελτίωση της αποδοτικότητας: 

 Η σειρά ψηφοφορίας νομοθετικών κειμένων καθορίζεται σαφέστερα (Άρθρο 59, 

κλπ.). Αρχικά διεξάγεται ψηφοφορία για άμεση απόρριψη, και στη συνέχεια κατά σειρά 

οι ψηφοφορίες επί της επιτευχθείσας προσωρινής συμφωνίας, επί των τροπολογιών και 

η τελική ψηφοφορία έγκρισης/απόρριψης. Θα καταργηθεί η αλληλοεπικάλυψη της 

ψηφοφορίας πρώτα επί μιας νομοθετικής πρότασης και κατόπιν επί ενός νομοθετικού 

ψηφίσματος: τα νομοθετικά ψηφίσματα θα προσαρμόζονται αυτομάτως στο 

αποτέλεσμα της ψηφοφορίας επί του νομοθετικού κειμένου

 Η Ώρα των Ερωτήσεων (Άρθρο 129) θα τροποποιηθεί ούτως ώστε, όταν διεξάγεται, 

ένα σύστημα διαδοχικών ερωταπαντήσεων (τύπου πινγκ πονγκ) να επιτρέπει την 

υποβολή ερώτησης στους Επιτρόπους και στη συνέχεια συμπληρωματικής ερώτησης 

διάρκειας 30 δευτερολέπτων.

 Γραπτές ερωτήσεις (Άρθρο 130) Προκειμένου να περιοριστεί ο υπερβολικός αριθμός 

ερωτήσεων (πλέον των 60 000 ανά έτος) που τίθενται, σε ορισμένες περιπτώσεις μόνο 

για στατιστικούς λόγους, κάθε ΒΕΚ θα δικαιούται να υποβάλει 20 ερωτήσεις κατ’ 

ανώτατo όριο κατά τη διάρκεια κυλιόμενης περιόδου τριών μηνών. 

 Οι προτάσεις ψηφίσματος θα περιορίζονται σε μία ανά μήνα και ανά βουλευτή 

 Οι ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση στην Ολομέλεια περιορίζονται σε 100 ανά 
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ομάδα και ανά περίοδο συνόδου (Άρθρο 180, 1 α)

 Γραπτές δηλώσεις: υπάρχει πρόταση (με εισήγηση για ψήφο κατά συνείδηση) να 

καταργηθούν αυτές οι δηλώσεις. Εάν διατηρηθούν, θα απαιτείται ένα ελάχιστο όριο 40 

ΒΕΚ από 3 πολιτικές ομάδες για την κατάθεσή τους και δεν θα πρέπει να αφορούν 

τρέχουσες διαδικασίες.

Ελάχιστα όρια (Άρθρο 168 α):  

Αν και γενικά δεν αυξάνει τα ελάχιστα όρια που απαιτούνται για διάφορες διαδικασίες στο 

Κοινοβούλιο, η έκθεση προτείνει να εξορθολογιστούν τα περισσότερα από αυτά και να 

περιοριστούν μόνο σε τρία, αντικαθιστώντας τη πληθώρα των διαφορετικών ελάχιστων ορίων 

που προϋπήρχαν:  

- Χαμηλό ελάχιστο όριο: μια ομάδα ή μεμονωμένοι βουλευτές που συναποτελούν το 

ένα εικοστό του Κοινοβουλίου· 

- Μέσο ελάχιστο όριο: μία ή περισσότερες ομάδες ή μεμονωμένοι βουλευτές που 

συναποτελούν το ένα δέκατο του Κοινοβουλίου· 

- Υψηλό ελάχιστο όριο: μία ή περισσότερες ομάδες ή μεμονωμένοι βουλευτές που 

συναποτελούν το ένα πέμπτο του Κοινοβουλίου· 

Αν και υπήρξαν προτάσεις να αυξηθεί το ελάχιστο όριο για τη σύσταση πολιτικής ομάδας, το 

οποίο είναι χαμηλότερο στο ΕΚ σε σχέση με τα περισσότερα εθνικά κοινοβούλια, 

προκειμένου να αποτραπεί ο πολλαπλασιασμός των μικρών, εξτρεμιστικών ομάδων, δεν 

υπήρξε ευρεία υποστήριξη για τις προτάσεις αυτές στην ομάδα εργασίας. Αντί τούτου, 

ορίστηκε η νέα απαίτηση να υπογράφει ο βουλευτής που εντάσσεται σε πολιτική ομάδα 

δήλωση πολιτικής συγγένειας. 

Εκλογή του Προέδρου της Επιτροπής με ψηφοφορία με ονομαστική κλήση αντί με 

μυστική ψηφοφορία (Άρθρο 117)  

Υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις επί του θέματος εντός του Κοινοβουλίου. Η έκθεση 

προτείνει ως εκ τούτου τροπολογία για τη διενέργεια ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση, και 

οι ΒΕΚ μπορούν να αποφασίσουν εάν θα την υποστηρίξουν. Οι ομάδες μπορούν να 

επιτρέψουν ψήφο κατά συνείδηση επ’ αυτού, καθώς οι διαχωριστικές γραμμές είναι 

περισσότερο πολιτισμικές παρά πολιτικές. 

Οι νέες διαδικασίες για τις ακροάσεις της Επιτροπής, που συμφωνήθηκαν στο Κοινοβούλιο 

στο πλαίσιο της έκθεσης Corbett σχετικά με τις ακροάσεις, μεταφέρονται στον Κανονισμό. 

Διορισμοί σε οργανισμούς οικονομικής διακυβέρνησης (Άρθρο 122 α) 

Καθορίζονται διαδικασίες σχετικά με τις ψηφοφορίες στο ΕΚ, μετά από ακρόαση των 

υποψηφίων, για τους διορισμούς στο ΕΕΜ, ΕΣΕ, ΕΑΤ, ΕΤΣΕ, κλπ. 

Συμπεριφορά των ΒΕΚ (Άρθρο 165 σχετικά με τα άμεσα μέτρα και άρθρο 166 σχετικά 

με τις κυρώσεις) 

Οι ΒΕΚ υφίστανται πλέον κυρώσεις (που επιβάλλονται από τον Πρόεδρο) εάν χρησιμοποιούν 
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δυσφημιστικές, ρατσιστικές ή ξενοφοβικές εκφράσεις ή προβαίνουν σε ενέργειες που 

διαταράσσουν τη κοινοβουλευτική δραστηριότητα. Κατά περίπτωση, ενδέχεται να 

ευθύνονται για ανάλογη συμπεριφορά του προσωπικού τους.  

Οι ποινές για σοβαρή ανάρμοστη συμπεριφορά έχουν αυξηθεί (στέρηση της ημερήσιας 

αποζημίωσης έως 30 ημέρες, διάστημα που διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής) ενώ 

μπορεί να απαγορευτεί η εκπροσώπηση του ΕΚ προς τα έξω (σε αντιπροσωπείες, διοργανικές 

συνεδριάσεις, κλπ. ) έως ένα έτος.  

Έδρες επιτροπών ανήκουσες σε πολιτικές ομάδες (Άρθρο 199) 

Προτείνεται οι έδρες στις επιτροπές στις οποίες διορίζεται ένας βουλευτής να παραμένουν 

στην οικεία ομάδα σε περίπτωση που ο βουλευτής αποχωρήσει από την ομάδα. Το μέτρο 

αυτό θα αυξήσει τη σταθερότητα της πολιτικής σύνθεσης των επιτροπών, οι οποίες 

υποτίθεται ότι αντικατοπτρίζουν την αντίστοιχη ισορροπία του Κοινοβουλίου ως συνόλου. 

Ως εκ τούτου: 

 Οι βουλευτές δεν θα διορίζονται πλέον επίσημα στις επιτροπές από την Ολομέλεια. Αντί 

τούτου, οι ομάδες θα διορίζουν τα μέλη, σε συνάρτηση με τον αριθμό των εδρών που 

δικαιούνται, και θα ενημερώνουν τη Διάσκεψη των Προέδρων ενόψει (μόνο) μιας 

ανακοίνωσης στην Ολομέλεια. 

 Σε περίπτωση που βουλευτής αποχωρήσει από μια ομάδα, η έδρα του στην επιτροπή θα 

πρέπει να πληρωθεί από την ομάδα από την οποία αποχώρησε. Εναπόκειται στην ομάδα 

στην οποία εντάσσεται ο βουλευτής να του προσφέρει μια έδρα σε κάποια επιτροπή

 Με τον τρόπο επιλύεται και το πρόβλημα των αναπληρωτών που χάνουν την έδρα τους εάν 

ένα τακτικό μέλος αλλάξει ομάδα.

 Σε περίπτωση μεγάλων αλλαγών στην ισορροπία του Κοινοβουλίου, η Διάσκεψη των 

Προέδρων μπορεί να προσαρμόζει τις επιτροπές ώστε να διασφαλίζεται ότι η σύνθεσή τους 

αντικατοπτρίζει εκείνη του Κοινοβουλίου.

  

Διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες  

Από τις προσεχείς εκλογές, δεν θα επιτρέπεται άνω του ενός τρίτου των βουλευτών να έχει 

την ίδια ιθαγένεια. 
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 

προς την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 

σχετικά με τη γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

(2016/2114(REG)) 

Συντάκτης γνωμοδότησης: Jean Arthuis 

 

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, που είναι 

αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:  

 

Τροπολογία  1 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 25 – παράγραφος 6 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

6. Το Προεδρείο καταρτίζει το 

οργανόγραμμα της Γενικής Γραμματείας, 

καθώς και τις διατάξεις σχετικά με την 

υπηρεσιακή και οικονομική κατάσταση 

των υπαλλήλων και του λοιπού 

προσωπικού. 

6. Το Προεδρείο εγκρίνει το 

οργανόγραμμα της Γενικής Γραμματείας 

για κάθε οικονομικό έτος, καθώς και τις 

διατάξεις σχετικά με την υπηρεσιακή και 

οικονομική κατάσταση των υπαλλήλων και 

του λοιπού προσωπικού. 

 

Τροπολογία   2 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 25 – παράγραφος 7 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

7. Το Προεδρείο καταρτίζει το 7. Το Προεδρείο καταρτίζει και 
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προσχέδιο της κατάστασης των 

προβλεπομένων δαπανών και εσόδων του 

Κοινοβουλίου. 

εγκρίνει το προσχέδιο της κατάστασης των 

προβλεπομένων δαπανών και εσόδων του 

Κοινοβουλίου για κάθε οικονομικό έτος.  

 

 

Τροπολογία  3 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 88 – παράγραφος 5 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

5. Τα σχέδια τροπολογιών επί της 

κατάστασης προβλέψεων του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τα οποία 

έχουν το ίδιο περιεχόμενο με εκείνα που 

απορρίφθηκαν ήδη από το Κοινοβούλιο 

κατά την κατάρτιση αυτής της 

κατάστασης προβλέψεων εξετάζονται 

μόνο αν η αρμόδια επί της ουσίας 

επιτροπή συνηγορεί σε αυτό. 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία  4 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 96 – τίτλος 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Κατάσταση προβλέψεων του 

Κοινοβουλίου 

Κατάσταση προβλέψεων και 

οργανόγραμμα του Κοινοβουλίου 

 

Τροπολογία  5 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 96 – παράγραφος 1 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

1. Βάσει έκθεσης που συντάσσεται 

από το Γενικό Γραμματέα, το Προεδρείο 

καταρτίζει το προσχέδιο κατάστασης 

προβλέψεων. 

1. Βάσει εκθέσεων που συντάσσονται 

από τον Γενικό Γραμματέα σχετικά με τον 

μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο 

σχεδιασμό και τον ετήσιο σχεδιασμό, το 

Προεδρείο καταρτίζει και εγκρίνει την 

κατάσταση προβλέψεων και το 

οργανόγραμμα του Κοινοβουλίου για κάθε 
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οικονομικό έτος. Στον μεσοπρόθεσμο και 

μακροπρόθεσμο σχεδιασμό γίνεται σαφής 

διάκριση μεταξύ επενδύσεων και 

επιχειρησιακών δαπανών. 

 

Τροπολογία  6 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 87 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 1α. Οι εκθέσεις που συντάσσονται από 

τον Γενικό Γραμματέα, στις οποίες 

συμπεριλαμβάνονται ο μεσοπρόθεσμος 

και μακροπρόθεσμος σχεδιασμός και ο 

ετήσιος σχεδιασμός, διαβιβάζονται, μαζί 

με όλα τα σχετικά έγγραφα, στην αρμόδια 

επί θεμάτων προϋπολογισμού επιτροπή. 

 

Τροπολογία  7 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 96 – παράγραφος 2 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

2. Ο Πρόεδρος διαβιβάζει το 

προσχέδιο αυτό στην αρμόδια επιτροπή, 

η οποία καταρτίζει το σχέδιο κατάστασης 

προβλέψεων και υποβάλλει έκθεση στο 

Κοινοβούλιο. 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία  8 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 96 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Ο Πρόεδρος καθορίζει προθεσμία για την 

κατάθεση τροπολογιών επί του σχεδίου 

κατάστασης προβλέψεων. 

διαγράφεται 
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Τροπολογία  9 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 96 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Η αρμόδια επιτροπή γνωμοδοτεί επί των 

εν λόγω τροπολογιών. 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία  10 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 96 – παράγραφος 4 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

4. Το Κοινοβούλιο εγκρίνει την 

κατάσταση προβλέψεων. 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία  11 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 96 – παράγραφος 5 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

5. Ο Πρόεδρος διαβιβάζει την 

κατάσταση προβλέψεων στην Επιτροπή 

και το Συμβούλιο. 

5. Ο Πρόεδρος διαβιβάζει την 

κατάσταση προβλέψεων και το 

οργανόγραμμα για κάθε οικονομικό έτος 

στην αρμόδια επί θεμάτων 

προϋπολογισμού επιτροπή, στην Επιτροπή 

και στο Συμβούλιο.  

 

Τροπολογία  12 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 96 – παράγραφος 6 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

6. Οι προηγούμενες διατάξεις 

εφαρμόζονται επίσης για καταστάσεις 

προβλέψεων των διορθωτικών 

προϋπολογισμών. 

διαγράφεται 
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Τροπολογία  13 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 96 – παράγραφος 6 α (νέα) 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 6α.  Σε περίπτωση αναπόφευκτων, 

εξαιρετικών ή απρόβλεπτων 

περιστάσεων, το Προεδρείο μπορεί να 

εγκρίνει διορθωτική επιστολή στην 

κατάσταση προβλέψεων του 

Κοινοβουλίου. 

 Το Προεδρείο υποβάλλει τη διορθωτική 

επιστολή του στην αρμόδια επί θεμάτων 

προϋπολογισμού επιτροπή έως την 1η 

Σεπτεμβρίου κάθε οικονομικού έτους. 

 

Τροπολογία  14 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 96 – παράγραφος 6 β (νέα) 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 6β. Στις περιπτώσεις όπου η 

γνωμοδότηση της αρμόδιας επί θεμάτων 

προϋπολογισμού επιτροπής σχετικά με το 

σχέδιο προϋπολογισμού διαφέρει από τις 

πρώτες αποφάσεις του Προεδρείου 

σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων 

του Κοινοβουλίου, κινείται διαδικασία 

συνεννόησης μεταξύ του Προεδρείου και 

της αρμόδιας επί θεμάτων θέματα 

προϋπολογισμού επιτροπής· το 

αποτέλεσμα της συνεννόησης 

περιλαμβάνεται στην ψηφοφορία στην 

Ολομέλεια για την έγκριση του ετήσιου 

προϋπολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 

314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Τροπολογία  15 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 97 
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 97 διαγράφεται 

Διαδικασία για την κατάρτιση της 

κατάστασης προβλέψεων του 

Κοινοβουλίου 

 

1. Όσον αφορά τον προϋπολογισμό 

του Κοινοβουλίου, το Προεδρείο και η 

αρμόδια επί θεμάτων προϋπολογισμού 

επιτροπή αποφασίζουν, σε διαδοχικά 

στάδια, για: 

 

α)  το οργανόγραμμα,  

β)  το προσχέδιο και το σχέδιο 

κατάστασης προβλέψεων. 

 

2. Οι αποφάσεις για το 

οργανόγραμμα λαμβάνονται σύμφωνα με 

την εξής διαδικασία: 

 

α)  το Προεδρείο καταρτίζει το 

οργανόγραμμα κάθε οικονομικού έτους· 

 

β)  εφόσον η γνωμοδότηση της 

αρμόδιας επί θεμάτων προϋπολογισμού 

επιτροπής διαφέρει από τις πρώτες 

αποφάσεις του Προεδρείου, κινείται 

διαδικασία συνεννόησης μεταξύ του 

Προεδρείου και της Επιτροπής 

Προϋπολογισμών· 

 

γ)  μετά το πέρας της διαδικασίας, το 

Προεδρείο είναι αρμόδιο να λάβει την 

τελική απόφαση για την κατάσταση 

προβλέψεων του οργανογράμματος, κατά 

το άρθρο 222 παράγραφος 3 του 

Κανονισμού με την επιφύλαξη των 

αποφάσεων που ελήφθησαν σύμφωνα με 

το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

3.  Όσον αφορά την κατάσταση 

προβλέψεων, η διαδικασία κατάρτισης 

των προβλέψεων αρχίζει μετά την τελική 

απόφαση του Προεδρείου επί του 

οργανογράμματος. Τα στάδια της 

διαδικασίας αυτής περιγράφονται στο 

άρθρο 96. Εφόσον οι απόψεις της 

Επιτροπής Προϋπολογισμών και του 

Προεδρείου διίστανται σοβαρά, κινείται 
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διαδικασία συνεννόησης. 

 

Τροπολογία  16 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 222 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Το Προεδρείο καταρτίζει το 

οργανόγραμμα της Γενικής Γραμματείας, 

καθώς και τις διατάξεις σχετικά με την 

υπηρεσιακή και οικονομική κατάσταση 

των υπαλλήλων και του λοιπού 

προσωπικού. 

Το Προεδρείο καταρτίζει και εγκρίνει το 

οργανόγραμμα της Γενικής Γραμματείας, 

καθώς και τις διατάξεις σχετικά με την 

υπηρεσιακή και οικονομική κατάσταση 

των υπαλλήλων και του λοιπού 

προσωπικού.  

 

 

Τροπολογία  17 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Παράρτημα VI – σημείο IV – σημείο 2 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

2. τις δημοσιονομικές εξουσίες του 

Κοινοβουλίου, δηλαδή τον προϋπολογισμό 

της Ένωσης καθώς και τη διαπραγμάτευση 

και εφαρμογή των διοργανικών 

συμφωνιών στον τομέα αυτό· 

2. τις δημοσιονομικές εξουσίες του 

Κοινοβουλίου, δηλαδή τον προϋπολογισμό 

της Ένωσης καθώς και τη διαπραγμάτευση 

και εφαρμογή των διοργανικών 

συμφωνιών στον τομέα αυτό και τα 

συναφή ειδικά μέσα· 

 

Τροπολογία  18 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Παράρτημα VI – σημείο IV – σημείο 3 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

3. τις προβλέψεις του Κοινοβουλίου 

κατά την διαδικασία που ορίζει ο 

Κανονισμός· 

διαγράφεται 
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18.10.2016 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΞ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

προς την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 

σχετικά με τη γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

(2016/2114(REG)) 

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Ingeborg Gräßle 

 

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 

που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες 

τροπολογίες: 

Τροπολογία  1 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 94 – παράγραφος 1 – εισαγωγική φράση 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Οι διατάξεις σχετικά με τη διαδικασία 

χορήγησης απαλλαγής στην Επιτροπή για 

την εκτέλεση του προϋπολογισμού 

εφαρμόζονται, αναλόγως, στη διαδικασία 

χορήγησης απαλλαγής: 

Οι διατάξεις σχετικά με τη διαδικασία 

χορήγησης απαλλαγής στην Επιτροπή, 

σύμφωνα με το άρθρο 319 της Συνθήκης 

για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, για την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού εφαρμόζονται, αναλόγως, 

στη διαδικασία χορήγησης απαλλαγής: 

 

Τροπολογία  2 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 94 – παράγραφος 1 α (νέα) 
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 Η απαλλαγή των οργάνων που 

αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο 

τέταρτο εδάφιο εξετάζεται σε χωριστή 

ανά όργανο έκθεση. 

Αιτιολόγηση 

The proposed change reinstates the original wording of this paragraph clarifying that: (1) 

discharge is granted on the basis of article 319 of the treaty and (2) the long current practice 

of preparing individual reports for the discharged bodies referred to in the fourth indent for 

the following reasons: 

1. In recent year’s the bodies covered by rule 94 (fourth indent) have been at the center of the 

discharge procedure. The proposal to deal with those bodies in a single report would make it 

more difficult to early identify possible problems and to ensure proper financial management 

for agengies and joint undertakings. 

2. A single report would also diffuse the accountability of each separate body, and would 

make it more challenging  for the Committee on Budgetary Control, and consequently the 

Parliament, to scrutinise in detail the implementation of the tasks and the budget execution of 

individual agencies and joint undertakings.  

3. Furthermore a number of considerations of political and practical nature also speak in 

favour of maintaining Rule 94 in its current version, such as a better visibility of Parliament’s 

scrutiny of each agency and other bodies and a stronger public accountability of their 

financial management, as well as the Council’s practice to present individual discharge 

recommendations on each of them; 

4. Under Rule 94 (fourth indent) CONT Committee prepares the discharge reports for two 

different legal entities: EU decentralised agencies and joint undertakings. With due regard to 

that CONT has different “Rapporteurs” and inclusive different Political Groups responsible 

for those reports. It appears therefore that they shouldn’t be treated under the same report. 

CONT also reflects on a thematic regrouping of the discharge reports for EU decentralised 

agencies in order to have more than one rapporteur for this sector.  

5. EU agencies are set up to perform specific tasks under EU law. The legal basis for each 

decentralised agency is set by its individual founding regulation. The EU agencies are 

established upon Commission’s proposal by the European Parliament and the Council of the 

European Union;6. Joint undertakings are established on the basis of Article 187 TFEU (ex 

Article 171 TEC) to realise public-private partnerships at European level in the field of 

industrial research. The founding members of the joint undertakings are typically the 

European Commission, not-for-profit industry-led associations and some Member States; 

7. Moreover according to Article 208 of the Financial Regulation, Parliament, on the 

recommendation of the Council, has to grant discharge to all bodies "set up under the TFEU 

and the Euratom Treaty and which have legal personality and receive contributions charged 

to the budget". Articles 108 and 109 of the Commission framework financial regulation for 
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the bodies referred to in Article 208 of the Financial Regulation1, as well as the constituent 

acts establishing the agencies and other bodies contain more detailed provisions on the 

discharge of these bodies; 

8. It results from these provisions that Parliament has to examine the implementation of the 

budget (accounts, financial statements) of each of the agencies and other bodies individually 

in the light of the individual reports of the Court of Auditors and take an individual and 

distinct decision on granting, postponing or rejecting the discharge as regards each of them; 

9. The amendment (“dealt with in a single report which shall contain separate sections”) is 

not clear in this respect. Even if they were assembled in a single report, the discharge 

decisions for each body constitute legally distinct decisions which have to be separately 

adopted by Parliament and could not be replaced by a single vote; 

10. Taking this into account, the proposed amendment obstructs the culture of responsibility 

within the agencies and joint undertakings.In the light of general principles of Union law, 

such as transparency (Article 1(2) TEU) and legal certainty, the existing version of Rule 94 

and Parliament’s current practice to adopt separate discharge reports on each of the entities 

referred to in Article 208 of the Financial Regulation appears preferable; 

11. Preparing only a single report for 41 bodies (33 EU agencies and 8 joint undertakings) 

would undermine the importance of the tasks performed by those bodies as well as their 

autonomy, in particular of the regulatory agencies and those with the function of independent 

information collection; 
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13.10.2016 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

προς την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 

σχετικά με τη γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

(2016/2114(REG)) 

Συντάκτης γνωμοδότησης: Giovanni La Via 

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει 

στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες: 

 

Τροπολογία  1 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 73 α (νέο) 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 Άρθρο 73α 

 Διαπραγματεύσεις πριν από τη δεύτερη 

ανάγνωση του Κοινοβουλίου 

 Όταν αναπέμπεται η θέση του 

Συμβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση 

στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή, η 

θέση του Κοινοβουλίου κατά την πρώτη 

ανάγνωση, σύμφωνα με το άρθρο 69, 

συνιστά την εντολή για οποιεσδήποτε 

διαπραγματεύσεις με άλλα θεσμικά 

όργανα. Η αρμόδια επί της ουσίας 

επιτροπή μπορεί να ξεκινήσει 

διαπραγματεύσεις ανά πάσα στιγμή. 
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 Όταν η θέση του Συμβουλίου 

περιλαμβάνει στοιχεία που δεν 

καλύπτονται από το σχέδιο νομοθετικής 

πράξης ή από τη θέση του Κοινοβουλίου 

κατά την πρώτη ανάγνωση, η επιτροπή 

μπορεί να εγκρίνει κατευθυντήριες 

γραμμές, μεταξύ άλλων υπό μορφή 

τροπολογιών στη θέση του Συμβουλίου, 

για τη διαπραγματευτική ομάδα. 
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19.10.2016 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

προς την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 

σχετικά με τη γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

(2016/2114(REG)) 

Συντάκτης γνωμοδότησης: Pavel Svoboda 

 

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, που είναι 

αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες: 

Τροπολογία  1 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

3. Το Κοινοβούλιο προβαίνει αμέσως, 

με βάση την έκθεση της αρμόδιας 

επιτροπής του, στον έλεγχο της εντολής 

και αποφασίζει για το κύρος της εντολής 

εκάστου των νεοεκλεγέντων βουλευτών 

του, καθώς και επί των ενδεχομένων 

αμφισβητήσεων, οι οποίες προβάλλονται 

βάσει των διατάξεων της Πράξης της 20ής 

Σεπτεμβρίου 1976, εξαιρουμένων των 

αμφισβητήσεων που απορρέουν από 

εθνικούς εκλογικούς νόμους. 

3. Το Κοινοβούλιο προβαίνει αμέσως, 

με βάση την έκθεση της αρμόδιας 

επιτροπής του, στον έλεγχο της εντολής 

και αποφασίζει για το κύρος της εντολής 

εκάστου των νεοεκλεγέντων βουλευτών 

του, καθώς και επί των ενδεχομένων 

αμφισβητήσεων, οι οποίες προβάλλονται 

βάσει των διατάξεων της Πράξης της 20ής 

Σεπτεμβρίου 1976, εξαιρουμένων των 

αμφισβητήσεων που, σύμφωνα με την 

Πράξη αυτή, εμπίπτουν αποκλειστικά 

στις εθνικές διατάξεις στις οποίες 

παραπέμπει η εν λόγω Πράξη. 

 Η έκθεση της αρμόδιας επιτροπής 

βασίζεται στην επίσημη ανακοίνωση από 

κάθε κράτος μέλος του συνόλου των 

εκλογικών αποτελεσμάτων, στην οποία 
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αναγράφονται τα ονόματα των 

εκλεγέντων υποψηφίων, καθώς και των 

ενδεχομένων αντικαταστατών, με τη 

σειρά που προκύπτει από το αποτέλεσμα 

των εκλογών. 

 Ο έλεγχος της εντολής βουλευτή μπορεί 

να γίνει μόνον εφόσον ο τελευταίος έχει 

προβεί στις γραπτές δηλώσεις που 

απαιτούνται κατά το παρόν άρθρο, 

καθώς και κατά το παράρτημα Ι του 

παρόντος Κανονισμού. 

(Βλέπε τροπολογίες 2 και 3 στο άρθρο 3 παράγραφος 4 εδάφια 1 και 2) 

Αιτιολόγηση 

Η «αρμόδια επιτροπή» ορίζεται σαφώς στο Παράρτημα VΙ. Η φράση «εξαιρουμένων των 

αμφισβητήσεων που απορρέουν από εθνικούς εκλογικούς νόμους» δεν εναρμονίζεται πλήρως 

με το άρθρο 12 της Πράξης του 1976, δηλαδή «εξαιρουμένων των εθνικών διατάξεων στις 

οποίες παραπέμπει η Πράξη αυτή». Επιπροσθέτως, η παράγραφος 4 εδάφια 1 και 2 χρειάζεται 

να ενσωματωθεί στην παράγραφο 3 για λόγους συνεκτικότητας. 

 

Τροπολογία  2 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

4. Η έκθεση της αρμόδιας επιτροπής 

βασίζεται στην επίσημη ανακοίνωση από 

κάθε κράτος μέλος του συνόλου των 

εκλογικών αποτελεσμάτων, στην οποία 

αναγράφονται τα ονόματα των 

εκλεγέντων υποψηφίων, καθώς και των 

ενδεχομένων αντικαταστατών, με τη 

σειρά που προκύπτει από το αποτέλεσμα 

των εκλογών. 

διαγράφεται 

(Βλέπε τροπολογία 1 στο άρθρο 3 παράγραφος 3 και τροπολογία 3 στο άρθρο 3 παράγραφος 4 

εδάφιο 2) 

Αιτιολόγηση 

Η παράγραφος 4 εδάφια 1 και 2 χρειάζεται να ενσωματωθεί στην παράγραφο 3 για λόγους 

συνεκτικότητας. 
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Τροπολογία  3 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Ο έλεγχος της εντολής βουλευτή μπορεί 

να γίνει μόνον εφόσον ο τελευταίος έχει 

προβεί στις γραπτές δηλώσεις που 

απαιτούνται κατά το παρόν άρθρο, 

καθώς και κατά το παράρτημα Ι του 

παρόντος Κανονισμού. 

διαγράφεται 

(Βλέπε τροπολογία 1 στο άρθρο 3 παράγραφος 3 και τροπολογία 2 στο άρθρο 3 παράγραφος 4 

εδάφιο 1) 

Αιτιολόγηση 

Η παράγραφος 4 εδάφια 1 και 2 χρειάζεται να ενσωματωθεί στην παράγραφο 3 για λόγους 

συνεκτικότητας. 

 

Τροπολογία  4 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Το Κοινοβούλιο, στηριζόμενο σε έκθεση 

της αρμόδιας επιτροπής του, μπορεί ανά 

πάσα στιγμή να αποφαίνεται επί 

ενδεχομένων ενστάσεων σχετικά με το 

κύρος της εντολής οιουδήποτε βουλευτή 

του. 

4. Το Κοινοβούλιο, στηριζόμενο σε 

πρόταση της αρμόδιας επιτροπής του, 

ελέγχει αμελλητί την εντολή κάθε 

βουλευτή που αντικαθιστά απερχόμενο 

βουλευτή και μπορεί ανά πάσα στιγμή να 

αποφαίνεται επί ενδεχομένων ενστάσεων 

σχετικά με το κύρος της εντολής 

οιουδήποτε βουλευτή του. 

Αιτιολόγηση 

Το παρόν εδάφιο θα γίνει παράγραφος 4. Η παρούσα τροπολογία αποσαφηνίζει τη διαδικασία 

που πρέπει να εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής περιόδου, όταν 

αντικαθίστανται μεμονωμένοι βουλευτές. Για τον σκοπό αυτόν, η λέξη «πρόταση» αντί της 

«έκθεσης» επιτρέπει τη διεξαγωγή απλοποιημένης διαδικασίας σε μη προβληματικές 

περιπτώσεις. Η παρούσα αλλαγή εναρμονίζεται με τη συνήθη πρακτική. 
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Τροπολογία  5 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 3 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

6.  Η αρμόδια επιτροπή μεριμνά ώστε 

κάθε πληροφορία που θα μπορούσε να 

επηρεάσει την άσκηση της εντολής 

βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

ή τη σειρά κατάταξης των αντικαταστατών 

να γνωστοποιείται αμέσως στο 

Κοινοβούλιο από τις αρχές των κρατών 

μελών ή της Ένωσης· στη γνωστοποίηση 

σημειώνεται η ημερομηνία έναρξης ισχύος, 

εφόσον πρόκειται περί διορισμού. 

6. Η αρμόδια επιτροπή μεριμνά ώστε 

κάθε πληροφορία που θα μπορούσε να 

επηρεάσει την εκλογιμότητα βουλευτή του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή την 

εκλογιμότητα ή τη σειρά κατάταξης των 

αντικαταστατών να γνωστοποιείται 

αμέσως στο Κοινοβούλιο από τις αρχές 

των κρατών μελών ή της Ένωσης· στη 

γνωστοποίηση σημειώνεται η ημερομηνία 

έναρξης ισχύος, εφόσον πρόκειται περί 

διορισμού. 

Αιτιολόγηση 

Η νέα διατύπωση είναι πιο ακριβής και αντανακλά καλύτερα το σκεπτικό της διάταξης αυτής. 

 

Τροπολογία  6 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

1. Η εντολή αρχίζει και λήγει 

σύμφωνα με τις διατάξεις της Πράξης της 

20ής Σεπτεμβρίου 1976. Εκτός αυτού, η 

εντολή λήγει σε περίπτωση θανάτου ή 

παραίτησης. 

1. Η εντολή αρχίζει και λήγει 

σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 13 της 

Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976. 

Αιτιολόγηση 

Καθώς όλες αυτές οι περιπτώσεις καλύπτονται από την Πράξη του 1976 —ειδικότερα το άρθρο 

13 παράγραφος 1 αυτής προσθέτει στον θάνατο ή παραίτηση την περίπτωση στέρησης της 

εντολής— η δεύτερη πρόταση της εν λόγω παραγράφου είναι περιττή. 

 

Τροπολογία  7 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

2. Κάθε βουλευτής παραμένει εν 

ενεργεία έως την έναρξη της πρώτης 

συνεδρίασης του Κοινοβουλίου μετά τις 

εκλογές. 

διαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Η διάταξη αυτή καλύπτεται ήδη από το άρθρο 5 της Πράξης του 1976, η οποία συνιστά τη μόνη 

νομική πηγή της αρχής αυτής. 

 

Τροπολογία  8 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Εάν η αρμόδια επιτροπή κρίνει ότι η 

παραίτηση δεν ανταποκρίνεται στο 

πνεύμα ή το γράμμα της Πράξης της 20ής 

Σεπτεμβρίου 1976, ενημερώνει το 

Κοινοβούλιο προκειμένου αυτό να 

αποφασίσει εάν θα διαπιστώσει ή όχι τη 

χηρεία. 

Εάν η αρμόδια επιτροπή κρίνει ότι η 

παραίτηση είναι σύμφωνη με την Πράξη 

της 20ής Σεπτεμβρίου 1976, κηρύσσεται η 

χηρεία της έδρας από την ημερομηνία 

που αναφέρεται από τον παραιτούμενο 

βουλευτή στο επίσημο πρακτικό 

παραίτησης, ο δε Πρόεδρος ενημερώνει 

σχετικά το Κοινοβούλιο. 

(Βλέπε τροπολογία 9 στο άρθρο 4 παράγραφος 3 εδάφιο 3) 

Αιτιολόγηση 

Επειδή η περίπτωση προβληματικής παραίτησης είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας, τα εδάφια 

2 και 3 θα πρέπει να αντιστραφούν και η διατύπωσή τους να προσαρμοσθεί. 

 

Τροπολογία  9 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Σε αντίθετη περίπτωση, η διαπίστωση 

της χηρείας πραγματοποιείται από την 

ημερομηνία που αναφέρεται από τον 

παραιτούμενο βουλευτή στο πρακτικό 

παραίτησης. Το Κοινοβούλιο δεν 

Εάν η αρμόδια επιτροπή κρίνει ότι η 

παραίτηση δεν συμφωνεί με την Πράξη 

της 20ής Σεπτεμβρίου 1976, προτείνει 

στο Κοινοβούλιο να μην κηρύξει τη 
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προβαίνει σε ψηφοφορία επί του θέματος. χηρεία της έδρας. 

(Βλέπε τροπολογία 8 στο άρθρο 4 παράγραφος 3 εδάφιο 2) 

Αιτιολόγηση 

Επειδή η περίπτωση προβληματικής παραίτησης είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας, τα εδάφια 

2 και 3 θα πρέπει να αντιστραφούν και η διατύπωσή τους να προσαρμοσθεί. 

 

Τροπολογία  10 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – ερμηνεία 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Προκειμένου να αντιμετωπισθούν 

ορισμένες εξαιρετικές περιστάσεις, 

κυρίως δε στην περίπτωση κατά την 

οποία μία ή περισσότερες περίοδοι 

συνόδου επρόκειτο να διεξαχθούν στο 

χρονικό διάστημα μεταξύ της 

ημερομηνίας κατά την οποία αρχίζει να 

ισχύει η παραίτηση και της πρώτης 

συνεδρίασης της αρμόδιας επιτροπής, 

πράγμα το οποίο θα στερούσε, λόγω της 

μη διαπίστωσης της χηρείας της θέσης, 

από την πολιτική ομάδα στην οποία 

ανήκει ο βουλευτής που έχει παραιτηθεί 

τη δυνατότητα της αντικατάστασης του 

τελευταίου κατά τις εν λόγω περιόδους 

συνόδου, θεσπίζεται απλοποιημένη 

διαδικασία. Με τη διαδικασία αυτή 

ανατίθεται στον εισηγητή της αρμόδιας 

επιτροπής, που είναι επιφορτισμένος με 

τα θέματα αυτά, να εξετάσει χωρίς 

καθυστέρηση κάθε παραίτηση η οποία 

έχει κοινοποιηθεί δεόντως και, στις 

περιπτώσεις κατά τις οποίες η οιαδήποτε 

καθυστέρηση στην εξέταση της 

κοινοποίησης θα μπορούσε να έχει 

αρνητικές συνέπειες, να ζητήσει από τον 

πρόεδρο της επιτροπής, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παραγράφου 3: 

διαγράφεται 

–  είτε να ενημερώσει τον Πρόεδρο 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εξ 

ονόματος αυτής της επιτροπής, ότι η 

χηρεία της έδρας μπορεί να διαπιστωθεί, 
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ή 

–  είτε να συγκαλέσει έκτακτη 

συνεδρίαση της επιτροπής του για να 

εξετάσει κάθε ιδιαίτερη δυσκολία που 

αντιμετώπισε ο εισηγητής. 

 

(Βλέπε τροπολογία 11 στο άρθρο 4 παράγραφος 3 α (νέα)) 

Αιτιολόγηση 

Η υπάρχουσα ερμηνεία θα πρέπει να μετατραπεί σε νέα παράγραφο και η διατύπωσή της να 

προσαρμοσθεί. 

 

Τροπολογία  11 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 3 α. Όταν δεν έχει προγραμματισθεί 

συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής πριν 

από την επόμενη περίοδο συνόδου, ο 

εισηγητής της αρμόδιας επιτροπής 

εξετάζει χωρίς καθυστέρηση κάθε 

παραίτηση η οποία έχει κοινοποιηθεί 

δεόντως. Στις περιπτώσεις κατά τις 

οποίες τυχόν καθυστέρηση στην εξέταση 

της κοινοποίησης θα μπορούσε να έχει 

αρνητικές συνέπειες, ο εισηγητής 

παραπέμπει το θέμα στον πρόεδρο της 

επιτροπής και του ζητεί, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παραγράφου 3: 

 –  να ενημερώσει τον Πρόεδρο του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εξ ονόματος 

αυτής της επιτροπής, ότι μπορεί να 

κηρυχθεί η χηρεία της έδρας· ή 

 –  να συγκαλέσει έκτακτη 

συνεδρίαση της επιτροπής του, για να 

εξετάσει κάθε ιδιαίτερη δυσκολία που 

αντιμετώπισε ο εισηγητής· 

(Βλέπε τροπολογία 10 στο άρθρο 4 παράγραφος 3, ερμηνεία) 

Αιτιολόγηση 

Η υπάρχουσα ερμηνεία θα πρέπει να μετατραπεί σε νέα παράγραφο και η διατύπωσή της να 
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προσαρμοσθεί. 

 

Τροπολογία  12 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

4.  Όταν η αρμόδια αρχή κράτους 

μέλους ανακοινώνει στον Πρόεδρο τη 

λήξη της θητείας βουλευτή του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σύμφωνα με 

τις νομοθετικές διατάξεις του εν λόγω 

κράτους μέλους, είτε λόγω ασυμβιβάστων 
κατά την έννοια του άρθρου 7 

παράγραφος 3 της Πράξης της 20ής 

Σεπτεμβρίου 1976, είτε λόγω στέρησης 

της εντολής κατά την έννοια του άρθρου 

13 παράγραφος 3 της εν λόγω Πράξης, ο 

Πρόεδρος ενημερώνει το Κοινοβούλιο ότι 

η εντολή έληξε κατά την ημερομηνία που 

ανακοίνωσε το κράτος μέλος και καλεί το 

κράτος μέλος να πληρώσει την κενή έδρα 

αμελλητί. 

4.  Όταν είτε οι αρμόδιες αρχές των 

κρατών μελών ή της Ένωσης είτε ο 

ενδιαφερόμενος βουλευτής ανακοινώνουν 

στον Πρόεδρο διορισμό ή εκλογή σε θέση 

ασυμβίβαστη με το αξίωμα του βουλευτή 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατά την 

έννοια του άρθρου 7 παράγραφοι 1 ή 2 της 

Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976, ο 

Πρόεδρος ενημερώνει σχετικά το 

Κοινοβούλιο, το οποίο δηλώνει ότι η έδρα 

χηρεύει από την ημερομηνία όπου 

προκύπτει το ασυμβίβαστο. 

(Βλέπε τροπολογία 13 στο άρθρο 4 παράγραφος 4 εδάφιο 2) 

Αιτιολόγηση 

Τα εδάφια 1 και 2 του άρθρου 4 παράγραφος 4 θα πρέπει να αντιστραφούν για να αποδοθεί η 

σειρά των ασυμβιβάστων που αναφέρονται στο άρθρο 7 της Πράξης του 1976. Η διατύπωσή 

τους επίσης προσαρμόζεται (μεταξύ άλλων, η τελευταία πρόταση του τωρινού εδαφίου 1 

διαγράφεται, καθώς συνιστά απλή επανάληψη της παρούσας παραγράφου 7). 

 

Τροπολογία  13 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Εφόσον οι αρμόδιες αρχές των κρατών 

μελών ή της Ένωσης ή ο ενδιαφερόμενος 

βουλευτής γνωστοποιήσουν στον 

Πρόεδρο διορισμό ή εκλογή σε θέσεις 

ασυμβίβαστες με την εντολή του 

βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

Εφόσον οι αρμόδιες αρχές των κρατών 

μελών γνωστοποιήσουν στον Πρόεδρο τη 

λήξη της εντολής βουλευτή του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είτε λόγω 

επιπρόσθετου ασυμβίβαστου βάσει της 

νομοθεσίας του εν λόγω κράτους μέλους, 
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κατά το άρθρο 7 παράγραφοι 1 και 2 της 

Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976, ο 

Πρόεδρος ενημερώνει το Κοινοβούλιο, το 

οποίο διαπιστώνει τη χηρεία της έδρας. 

κατά το άρθρο 7 παράγραφος 3 της 

Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976, είτε 

λόγω στέρησης της εντολής κατά την 

έννοια του άρθρου 13 παράγραφος 3 της 

εν λόγω Πράξης, ο Πρόεδρος ενημερώνει 

το Κοινοβούλιο ότι η εντολή του βουλευτή 

έληξε κατά την ημερομηνία που 

ανακοίνωσε το κράτος μέλος. Όταν δεν 

ανακοινώνεται η σχετική ημερομηνία, η 

ημερομηνία λήξης της εντολής είναι η 

ημερομηνία γνωστοποίησης εκ μέρους 

του εν λόγω κράτους μέλους.  

(Βλέπε τροπολογία 12 στο άρθρο 4 παράγραφος 4 εδάφιο 1) 

Αιτιολόγηση 

Τα εδάφια 1 και 2 του άρθρου 4 παράγραφος 4 θα πρέπει να αντιστραφούν για να αποδοθεί η 

σειρά των ασυμβιβάστων που αναφέρονται στο άρθρο 7 της Πράξης του 1976. Η διατύπωσή 

τους επίσης προσαρμόζεται (μεταξύ άλλων, η παρούσα τροπολογία αποσαφηνίζει ότι όταν ένα 

κράτος μέλος δεν ανακοινώσει συγκεκριμένη ημερομηνία, η ημερομηνία λήξης της εντολής 

βουλευτή είναι η ημερομηνία γνωστοποίησης εκ μέρους του εν λόγω κράτους μέλους). 

 

Τροπολογία  14 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 4 – παράγραφος 5 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

5. Οι αρχές των κρατών μελών ή της 

Ένωσης ενημερώνουν προηγουμένως τον 

Πρόεδρο του Κοινοβουλίου για κάθε 

αποστολή που προτίθενται να αναθέσουν 

σε βουλευτή. Ο Πρόεδρος αναθέτει στην 

αρμόδια επιτροπή να εξετάσει το συμβατό 

της σχεδιαζόμενης αποστολής με το 

γράμμα και το πνεύμα της Πράξης της 

20ής Σεπτεμβρίου 1976. Ανακοινώνει τα 

πορίσματα της επιτροπής αυτής στην 

Ολομέλεια, στον βουλευτή και στις 

ενδιαφερόμενες αρχές. 

5. Όταν οι αρχές των κρατών μελών ή 

της Ένωσης ενημερώνουν τον Πρόεδρο 

του Κοινοβουλίου για αποστολή που 

προτίθενται να αναθέσουν σε βουλευτή, ο 

Πρόεδρος αναθέτει στην αρμόδια επιτροπή 

να εξετάσει το συμβατό της σχεδιαζόμενης 

αποστολής με το γράμμα και το πνεύμα 

της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 

και ανακοινώνει τα πορίσματα της 

επιτροπής αυτής στην Ολομέλεια, στον 

βουλευτή και στις ενδιαφερόμενες αρχές.. 

Αιτιολόγηση 

Ο Κανονισμός του Κοινοβουλίου δεν μπορεί να επιβάλλει υποχρεώσεις σε άλλες αρχές, 

περιλαμβανομένων εκείνων των κρατών μελών. Η παρούσα τροπολογία διασφαλίζει τη 

συμμόρφωση του άρθρου 4 παράγραφος 5 προς την αρχή αυτή. 
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Τροπολογία  15 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 4 – παράγραφος 6 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

6. Λογίζεται ως ημερομηνία λήξης 

της εντολής και έναρξης ισχύος της 

χηρείας: 

διαγράφεται 

–  σε περίπτωση παραίτησης: η 

ημερομηνία κατά την οποία το 

Κοινοβούλιο διαπίστωσε τη χηρεία της 

έδρας, σύμφωνα με το πρακτικό 

παραίτησης· 

 

–  σε περίπτωση διορισμού ή 

εκλογής σε θέσεις ασυμβίβαστες με την 

εντολή του βουλευτή του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου κατά το άρθρο 7 

παράγραφοι 1 και 2 της Πράξης της 20ής 

Σεπτεμβρίου 1976, η ημερομηνία 

γνωστοποίησης από τις αρμόδιες αρχές 

των κρατών μελών ή της Ένωσης ή από 

τον ενδιαφερόμενο βουλευτή. 

 

(Βλέπε τροπολογίες 8-13 στο άρθρο 4 παράγραφοι 3 και 4) 

Αιτιολόγηση 

Καθώς οι τροπολογίες στις παραγράφους 3 και 4 αποσαφηνίζουν την ημερομηνία λήξης της 

εντολής σε όλες τις πιθανές περιπτώσεις που καλύπτει η Πράξη του 1976, η παρούσα 

παράγραφος καθίσταται περιττή και θα πρέπει να διαγραφεί. 

 

Τροπολογία  16 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 4 – παράγραφος 7 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

7. Όταν το Κοινοβούλιο διαπιστώσει 

τη χηρεία έδρας, ενημερώνει το 

ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και το καλεί 

να προβεί σε πλήρωση της έδρας χωρίς 

καθυστέρηση. 

6. Όταν το Κοινοβούλιο διαπιστώσει 

τη χηρεία έδρας, ο Πρόεδρος ενημερώνει 

σχετικά το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος 

και το καλεί να προβεί σε πλήρωση της 

έδρας χωρίς καθυστέρηση. 
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Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία εναρμονίζεται με τη συνήθη πρακτική. Η παρούσα παράγραφος θα γίνει 

παράγραφος 6. 

 

Τροπολογία  17 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 4 – παράγραφος 8 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

8. Κάθε αμφισβήτηση του κύρους 

ήδη ελεγχθείσας εντολής βουλευτή 

παραπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή, η 

οποία οφείλει να υποβάλει αμέσως έκθεση 

στο Κοινοβούλιο, το αργότερο δε μέχρι 

την έναρξη της επομένης περιόδου 

συνόδου. 

διαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4, το Κοινοβούλιο μπορεί ανά πάσα στιγμή να 

αποφαίνεται επί ενδεχομένων ενστάσεων σχετικά με το κύρος της εντολής των βουλευτών του, 

πράγμα το οποίο προφανώς περιλαμβάνει τις αμφισβητήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 

παράγραφος 8. Επιπλέον, ανάλογα με το πόσο περίπλοκη είναι μία ένσταση, η προθεσμία που 

ορίζει το άρθρο 4 παράγραφος 8, ήτοι το αργότερο μέχρι την έναρξη της επομένης περιόδου 

συνόδου, μπορεί να αποδειχθεί ασφυκτική. Για τον λόγο αυτόν, θα πρέπει να διαγραφεί η 

παρούσα παράγραφος. 

 

Τροπολογία  18 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 4 – παράγραφος 9 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

9. Το Κοινοβούλιο επιφυλάσσεται, 

στην περίπτωση που η αποδοχή της 

εντολής ή η ακύρωσή της φαίνονται 

πλημμελείς, είτε λόγω συγκεκριμένης 

ανακρίβειας είτε λόγω έλλειψης 

συναίνεσης, να χαρακτηρίσει άκυρη την 

υπό εξέταση εντολή ή να αρνηθεί να 

διαπιστώσει τη χηρεία της έδρας. 

7. Στην περίπτωση που η αποδοχή της 

εντολής ή η ακύρωσή της φαίνονται 

πλημμελείς, είτε λόγω συγκεκριμένης 

ανακρίβειας είτε λόγω έλλειψης 

συναίνεσης, το Κοινοβούλιο μπορεί να 

χαρακτηρίσει άκυρη την υπό εξέταση 

εντολή ή να αρνηθεί να διαπιστώσει τη 

χηρεία της έδρας. 
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Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία βελτιώνει τη διατύπωση της παραγράφου αυτής, η οποία θα γίνει 

παράγραφος 7. 

 

Τροπολογία  19 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

1. Οι βουλευτές απολαύουν των 

προνομίων και ασυλιών που προβλέπονται 

στο πρωτόκολλο περί των προνομίων και 

ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

1. Οι βουλευτές απολαύουν των 

προνομίων και ασυλιών που ορίζονται στο 

πρωτόκολλο περί των προνομίων και 

ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Αιτιολόγηση 

Η παράγραφος αυτή επαναλαμβάνει το άρθρο 6 παράγραφος 2 της Πράξης του 1976. Στην 

αγγλική διατύπωση απαλείφεται η λέξη "shall" εφόσον δεν έχει συστατικό χαρακτήρα αλλά 

πρόκειται για απλή διαπίστωση.  

 

Τροπολογία  20 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

2. Η βουλευτική ασυλία δεν αποτελεί 

προσωπικό προνόμιο των βουλευτών, αλλά 

εγγύηση της ανεξαρτησίας του 

Κοινοβουλίου στο σύνολό του και των 

βουλευτών του. 

2. Κατά την άσκηση των εξουσιών 

του σχετικά με τα προνόμια και τις 

ασυλίες, το Κοινοβούλιο ενεργεί με σκοπό 

τη διατήρηση της ακεραιότητάς του ως 

δημοκρατικής νομοθετικής συνέλευσης 

και τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας των 

βουλευτών του κατά την άσκηση των 

καθηκόντων τους, όπου αρμόζει 

σύμφωνα με την αρχή της διαφάνειας. Η 

βουλευτική ασυλία δεν αποτελεί 

προσωπικό προνόμιο των βουλευτών, αλλά 

εγγύηση της ανεξαρτησίας του 

Κοινοβουλίου στο σύνολό του και των 

βουλευτών του. 

(Βλέπε τροπολογία 21 στο άρθρο 6 παράγραφος 1) 
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Αιτιολόγηση 

Με την παρούσα παράγραφο κατοχυρώνεται μία βασική αρχή όσον αφορά τη βουλευτική 

ασυλία και πρέπει να συμπληρωθεί με την προσθήκη της πρώτης πρότασης του άρθρου 6 

παράγραφος 1. 

 

Τροπολογία  21 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

1. Το Κοινοβούλιο, κατά την άσκηση 

των εξουσιών του σχετικά με τα προνόμια 

και τις ασυλίες, ενεργεί με σκοπό τη 

διατήρηση της ακεραιότητάς του ως 

δημοκρατικής νομοθετικής συνέλευσης 

και τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας των 

βουλευτών του κατά την άσκηση των 

καθηκόντων τους. Κάθε αίτηση για άρση 

της ασυλίας αξιολογείται σύμφωνα με τα 

άρθρα 7, 8 και 9 του πρωτοκόλλου περί 

των προνομίων και ασυλιών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τις αρχές που 

αναφέρονται στο παρόν άρθρο. 

1. Κάθε αίτηση για άρση της ασυλίας 

αξιολογείται σύμφωνα με τα άρθρα 7, 8 

και 9 του πρωτοκόλλου περί των 

προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και με τις αρχές που αναφέρονται 

στο άρθρο 5 παράγραφος 2. 

(Βλέπε τροπολογία 20 στο άρθρο 5 παράγραφος 2) 

Αιτιολόγηση 

Για λόγους συνεκτικότητας, το πρώτο μέρος της παρούσας διάταξης θα πρέπει να ενσωματωθεί 

στο άρθρο 5 παράγραφος 2. 

 

Τροπολογία  22 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

1. Στις περιπτώσεις που εικάζεται ότι 

τα προνόμια και οι ασυλίες βουλευτή ή 

πρώην βουλευτή έχουν παραβιασθεί από 

τις αρχές κράτους μέλους δύναται να 

υποβληθεί αίτηση προκειμένου το 

Κοινοβούλιο να αποφανθεί εάν, πράγματι, 

σημειώθηκε παραβίαση των εν λόγω 

1. Στις περιπτώσεις που εικάζεται ότι 

έχει σημειωθεί ή πρόκειται να σημειωθεί 

παραβίαση των προνομίων και των 

ασυλιών βουλευτή ή πρώην βουλευτή από 

τις αρχές κράτους μέλους, δύναται να 

υποβληθεί αίτηση προκειμένου το 

Κοινοβούλιο να αποφανθεί εάν τα 



 

PE585.606v03-00 412/445 RR\1110426EL.docx 

EL 

προνομίων και ασυλιών, σύμφωνα με το 

άρθρο 9 παράγραφος 1. 
προνόμια αυτά και οι ασυλίες έχουν 

παραβιασθεί ή ενδέχεται να 

παραβιασθούν σύμφωνα με το άρθρο 9 

παράγραφος 1. 

(Βλέπε τροπολογία 23 στο άρθρο 7 παράγραφος 2) 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα διατύπωση φαίνεται να προϋποθέτει τελεσίδικη ή αμετάκλητη απόφαση δημόσιας 

αρχής, πράγμα που δεν καλύπτει τις περιπτώσεις ενδεχόμενων παραβιάσεων των προνομίων 

και ασυλιών των βουλευτών. Κάτι τέτοιο, ωστόσο, θα καθιστούσε την υπεράσπιση δυνατή μόνο 

σε στάδιο στο οποίο η απόφαση του Κοινοβουλίου ενδεχομένως δεν θα είχε πλέον χρησιμότητα. 

Συνεπώς, η παρούσα τροπολογία έχει ως στόχο να αποσαφηνιστεί ότι είναι δυνατό να ζητηθεί η 

υπεράσπιση των προνομίων και ασυλιών ενός βουλευτή ακόμη και σε περίπτωση ενδεχόμενων 

παραβιάσεων. 

 

Τροπολογία  23 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

2. Ειδικότερα, δύναται να υποβληθεί 

τέτοια αίτηση για την υπεράσπιση 

προνομίων και ασυλιών εάν κριθεί ότι οι 

περιστάσεις συνιστούν διοικητικό ή άλλο 

περιορισμό επιβαλλόμενο στην ελεύθερη 

μετακίνηση βουλευτών που μεταβαίνουν 

στον τόπο συνεδρίασης του Κοινοβουλίου 

ή επιστρέφουν από αυτόν ή στην έκφραση 

γνώμης ή ψήφου δοθείσης κατά την 

άσκηση των καθηκόντων τους ή ότι 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

άρθρου 9 του πρωτοκόλλου περί των 

προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

2. Ειδικότερα, δύναται να υποβληθεί 

τέτοια αίτηση για την υπεράσπιση 

προνομίων και ασυλιών εάν κριθεί ότι οι 

περιστάσεις θα συνιστούσαν διοικητικό ή 

άλλο περιορισμό επιβαλλόμενο στην 

ελεύθερη μετακίνηση βουλευτών που 

μεταβαίνουν στον τόπο συνεδρίασης του 

Κοινοβουλίου ή επιστρέφουν από αυτόν ή 

στην έκφραση γνώμης ή ψήφου δοθείσης 

κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή 

ότι θα ενέπιπταν στο πεδίο εφαρμογής του 

άρθρου 9 του πρωτοκόλλου περί των 

προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

(Βλέπε τροπολογία 22 στο άρθρο 7 παράγραφος 1) 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα διατύπωση φαίνεται να προϋποθέτει τελεσίδικη ή αμετάκλητη απόφαση δημόσιας 

αρχής, πράγμα που δεν καλύπτει τις περιπτώσεις ενδεχόμενων παραβιάσεων των προνομίων 

και ασυλιών των βουλευτών. Κάτι τέτοιο, ωστόσο, θα καθιστούσε την υπεράσπιση δυνατή μόνο 

σε στάδιο στο οποίο η απόφαση του Κοινοβουλίου ενδεχομένως δεν θα είχε πλέον χρησιμότητα. 

Συνεπώς, η παρούσα τροπολογία έχει ως στόχο να αποσαφηνιστεί ότι είναι δυνατό να ζητηθεί η 
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υπεράσπιση των προνομίων και ασυλιών ενός βουλευτή ακόμη και σε περίπτωση ενδεχόμενων 

παραβιάσεων. 

 

Τροπολογία  24 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

3. Αίτηση για την υπεράσπιση των 

προνομίων και ασυλιών βουλευτή δεν είναι 

παραδεκτή εάν έχει ήδη ληφθεί αίτηση για 

την άρση ή την υπεράσπιση της ασυλίας 

του βουλευτή αυτού όσον αφορά την ίδια 

νομική διαδικασία, είτε έχει ληφθεί 

απόφαση κατά τον χρόνο υποβολής της 

αίτησης υπεράσπισης είτε όχι. 

3. Αίτηση για την υπεράσπιση των 

προνομίων και ασυλιών βουλευτή δεν είναι 

παραδεκτή εάν έχει ήδη ληφθεί αίτηση για 

την άρση ή την υπεράσπιση της ασυλίας 

του βουλευτή αυτού όσον αφορά τα ίδια 

γεγονότα, είτε έχει ληφθεί απόφαση κατά 

τον χρόνο υποβολής της αίτησης 

υπεράσπισης είτε όχι. 

(Βλέπε τροπολογία 25 στο άρθρο 7 παράγραφος 4) 

Αιτιολόγηση 

Η αναφορά στην ίδια νομική διαδικασία και όχι στα ίδια γεγονότα, παρ’ όλο που προσφέρει 

ασφάλεια δικαίου, θα ήταν ενδεχομένως υπερβολικά φορμαλιστική. Αν τόσο η ποινική όσο και 

η αστική διαδικασία έχουν κινηθεί σε σχέση με τα ίδια γεγονότα αλλά η άρση ζητείται για την 

πρώτη και η υπεράσπιση για τη δεύτερη, το Κοινοβούλιο μπορεί να λάβει παραδόξως δύο 

διαφορετικές αποφάσεις. 

 

Τροπολογία  25 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 7 – παράγραφος 4 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

4. Αίτηση για την υπεράσπιση των 

προνομίων και ασυλιών βουλευτή δεν 

εξετάζεται περαιτέρω εάν ληφθεί αίτηση 

για την άρση της ασυλίας του βουλευτή 

αυτού όσον αφορά την ίδια νομική 

διαδικασία. 

4. Αίτηση για την υπεράσπιση των 

προνομίων και ασυλιών βουλευτή δεν 

εξετάζεται περαιτέρω εάν ληφθεί αίτηση 

για την άρση της ασυλίας του βουλευτή 

αυτού όσον αφορά τα ίδια γεγονότα. 

(Βλέπε τροπολογία 24 του άρθρου 7 παράγραφος 3) 

Αιτιολόγηση 

Η αναφορά στην ίδια νομική διαδικασία και όχι στα ίδια γεγονότα, παρ’ όλο που προσφέρει 
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ασφάλεια δικαίου, θα ήταν ενδεχομένως υπερβολικά φορμαλιστική. Αν τόσο η ποινική όσο και 

η αστική διαδικασία έχουν κινηθεί σε σχέση με τα ίδια γεγονότα αλλά η άρση ζητείται για την 

πρώτη και η υπεράσπιση για τη δεύτερη, το Κοινοβούλιο μπορεί να λάβει παραδόξως δύο 

διαφορετικές αποφάσεις. 

 

Τροπολογία  26 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 7 – παράγραφος 5 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

5. Στις περιπτώσεις που έχει ληφθεί 

απόφαση για τη μη υπεράσπιση των 

προνομίων και ασυλιών βουλευτή, ο 

βουλευτής δύναται να υποβάλει αίτηση για 

την επανεξέταση της απόφασης 

υποβάλλοντας νέα στοιχεία. Η αίτηση 

επανεξέτασης δεν είναι παραδεκτή εάν έχει 

ασκηθεί προσφυγή κατά της απόφασης 

βάσει του άρθρου 263 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή εάν 

ο Πρόεδρος κρίνει ότι τα υποβληθέντα νέα 

στοιχεία δεν είναι επαρκώς τεκμηριωμένα 

ώστε να δικαιολογείται η επανεξέταση. 

5. Στις περιπτώσεις που έχει ληφθεί 

απόφαση για τη μη υπεράσπιση των 

προνομίων και ασυλιών βουλευτή, ο 

βουλευτής δύναται κατ’ εξαίρεση να 

υποβάλει αίτηση για την επανεξέταση της 

απόφασης υποβάλλοντας νέα στοιχεία 

σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 

του Κανονισμού. Η αίτηση επανεξέτασης 

δεν είναι παραδεκτή εάν έχει ασκηθεί 

προσφυγή κατά της απόφασης βάσει του 

άρθρου 263 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή εάν 

ο Πρόεδρος κρίνει ότι τα υποβληθέντα νέα 

στοιχεία δεν είναι επαρκώς τεκμηριωμένα 

ώστε να δικαιολογείται η επανεξέταση. 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα παράγραφος, ως έχει, δεν θέτει όρια στην υποβολή αιτήσεων επανεξέτασης, η οποία 

επομένως θα μπορούσε να επαναλαμβάνεται επ’ άπειρον. Η προσθήκη της φράσης 

«κατ’ εξαίρεση» στην πρώτη πρόταση βοηθά να αποσαφηνισθεί ότι η επανεξέταση μιας 

απόφασης δεν μπορεί να ενεργοποιείται συστηματικά. Επιπλέον, το Δικαστήριο έχει αποφανθεί 

ότι η απόφαση υπεράσπισης ή μη της ασυλίας βουλευτή είναι μη δεσμευτικού χαρακτήρα (βλ. 

απόφαση στην υπόθεση Marra, EU:C:2008:579, σκέψεις 38-39). 

 

Τροπολογία  27 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – ερμηνεία 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Ο βουλευτής ή πρώην βουλευτής μπορεί 

να εκπροσωπείται από άλλον βουλευτή. Η 

αίτηση δεν μπορεί να υποβάλλεται από 

1 α. Με τη σύμφωνη γνώμη του 

ενδιαφερόμενου βουλευτή ή πρώην 

βουλευτή, η αίτηση μπορεί να 
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άλλον βουλευτή χωρίς τη συγκατάθεση 

του ενδιαφερομένου βουλευτή. 
υποβάλλεται από άλλο βουλευτή, στον 

οποίο μπορεί να επιτραπεί να εκπροσωπεί 

τον ενδιαφερόμενο βουλευτή ή πρώην 

βουλευτή σε όλα τα στάδια της 

διαδικασίας. 

 Ο βουλευτής που εκπροσωπεί τον 

ενδιαφερόμενο βουλευτή ή πρώην 

βουλευτή δεν συμμετέχει στη λήψη 

αποφάσεων εκ μέρους της επιτροπής. 

(Βλέπε τροπολογία 29 στο άρθρο 9 παράγραφος 5 εδάφιο 1) 

Αιτιολόγηση 

Η υφιστάμενη ερμηνεία θα πρέπει να μετατραπεί σε νέα παράγραφο και το τελευταίο μέρος της 

παραγράφου 5 να εναρμονιστεί με αυτήν. 

 

Τροπολογία  28 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

3. Η επιτροπή καταρτίζει πρόταση 

αιτιολογημένης απόφασης που 

περιορίζεται σε σύσταση για την έγκριση ή 

την απόρριψη της αίτησης άρσης της 

ασυλίας ή προάσπισης των προνομίων και 

της ασυλίας. 

3. Η επιτροπή καταρτίζει πρόταση 

αιτιολογημένης απόφασης που 

περιορίζεται σε σύσταση για την έγκριση ή 

την απόρριψη της αίτησης άρσης της 

ασυλίας ή προάσπισης των προνομίων και 

της ασυλίας. Οι τροπολογίες δεν γίνονται 

δεκτές. Σε περίπτωση απόρριψης μιας 

πρότασης, θεωρείται εγκριθείσα η 

αντίθετη απόφαση. 

(Βλέπε άρθρο 9 παράγραφος 8 εδάφια 1 και 5) 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία έχει ως στόχο να αποσαφηνιστεί ότι οι ίδιες αρχές στις οποίες 

παραπέμπει το άρθρο 9 παράγραφος 8 ισχύουν και σε επίπεδο επιτροπής. 

 

Τροπολογία  29 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 9 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

5. Ο ενδιαφερόμενος βουλευτής 

πρέπει να έχει την ευκαιρία να εκφράσει 

την άποψή του, μπορεί να προσκομίσει 

οποιαδήποτε έγγραφα ή άλλα γραπτά 

στοιχεία θεωρεί χρήσιμα και μπορεί να 

εκπροσωπηθεί από άλλον βουλευτή. 

5. Ο ενδιαφερόμενος βουλευτής 

πρέπει να έχει την ευκαιρία να εκφράσει 

την άποψή του και μπορεί να προσκομίσει 

οποιαδήποτε έγγραφα ή άλλα γραπτά 

στοιχεία θεωρεί χρήσιμα. 

(Βλέπε τροπολογία 27 στο άρθρο 9 παράγραφος 1, ερμηνεία) 

Αιτιολόγηση 

Η ερμηνεία που προσαρτάται επί του παρόντος στο άρθρο 9 παράγραφος 1 θα πρέπει να 

μετατραπεί σε νέα παράγραφο και να εναρμονιστεί με αυτήν το τελευταίο μέρος του άρθρου 9 

παράγραφος 5. 

 

Τροπολογία  30 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 9 – παράγραφος 6 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

6. Όταν η αίτηση ζητεί την άρση της 

ασυλίας για διαφόρους λόγους, ο κάθε 

ένας από αυτούς μπορεί να αποτελέσει 

αντικείμενο ξεχωριστής απόφασης. Η 

έκθεση της επιτροπής μπορεί, κατ’ 

εξαίρεση, να προτείνει την άρση της 

ασυλίας μόνο για τις ποινικές διώξεις ενώ, 

μέχρις ότου εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση, 

ο βουλευτής έχει ασυλία από κάθε μορφή 

σύλληψης ή κράτησης ή οποιοδήποτε άλλο 

μέτρο τον παρεμποδίζει στην άσκηση των 

καθηκόντων που προβλέπει η εντολή του. 

6. Όταν η αίτηση ζητεί την άρση ή 

την υπεράσπιση της ασυλίας για 

διαφόρους λόγους, ο κάθε ένας από αυτούς 

μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο 

ξεχωριστής απόφασης. Η έκθεση της 

επιτροπής μπορεί, κατ’ εξαίρεση, να 

προτείνει την άρση ή την υπεράσπιση της 

ασυλίας μόνο για τις ποινικές διώξεις ενώ, 

μέχρις ότου εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση, 

ο βουλευτής έχει ασυλία από κάθε μορφή 

σύλληψης ή κράτησης ή οποιοδήποτε άλλο 

μέτρο τον παρεμποδίζει στην άσκηση των 

καθηκόντων που προβλέπει η εντολή του. 

Αιτιολόγηση 

Δεν δικαιολογείται η διαφορετική αντιμετώπιση των αιτήσεων. Η παρούσα διάταξη θα πρέπει 

να τροποποιηθεί ώστε να ισχύει τόσο για τις αιτήσεις για άρση ασυλίας όσο και για τις αιτήσεις 

υπεράσπισης. 
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Τροπολογία  31 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 9 – παράγραφος 8 – εδάφιο 1 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

8. Η έκθεση της επιτροπής 

εγγράφεται αυτοδικαίως στην αρχή της 

ημερήσιας διάταξης της πρώτης 

συνεδρίασης μετά την κατάθεσή της. Δεν 

επιτρέπεται να κατατεθεί οποιαδήποτε 

τροπολογία στην πρόταση ή τις προτάσεις 

απόφασης. 

8. Η πρόταση απόφασης της 

επιτροπής εγγράφεται αυτοδικαίως στην 

ημερήσια διάταξη της πρώτης 

συνεδρίασης μετά την κατάθεσή της. Δεν 

επιτρέπεται να κατατεθεί οποιαδήποτε 

τροπολογία στην πρόταση αυτή. 

Αιτιολόγηση 

Για πρακτικούς λόγους, δεν είναι πάντοτε δυνατό να εγγραφεί μια υπόθεση ασυλίας στην αρχή 

της ημερήσιας διάταξης. Η παρούσα τροπολογία προσαρμόζει το κείμενο στην πραγματικότητα 

αυτή. Επίσης, αντικαθιστά τη λέξη «έκθεση» με την πιο κατάλληλη έκφραση «πρόταση 

απόφασης», ώστε να υπάρχει συνοχή με τη διατύπωση του άρθρου 9 παράγραφος 3 και 

παράγραφος 8 εδάφιο 4. Παράλληλα, διατηρείται ο υφιστάμενος μηχανισμός, ο οποίος 

συνίσταται σε συστηματική ψηφοφορία στην Ολομέλεια για κάθε υπόθεση ασυλίας, ως το πιο 

αντικειμενικό και κατάλληλο μέσο διασφάλισης της δίκαιης μεταχείρισης όλων των βουλευτών 

και λήψης αποφάσεων όσον αφορά την ασυλία των τελευταίων από το σύνολο του 

Κοινοβουλίου.  

 

Τροπολογία  32 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 9 – παράγραφος 10 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

10. Η επιτροπή εξετάζει αυτά τα 

ζητήματα και χειρίζεται τα όποια έγγραφα 

λάβει με τη μεγαλύτερη δυνατή 

εμπιστευτικότητα. 

10. Η επιτροπή εξετάζει αυτά τα 

ζητήματα και χειρίζεται τα όποια έγγραφα 

λάβει με τη μεγαλύτερη δυνατή 

εμπιστευτικότητα. Η επιτροπή εξετάζει 

πάντα κεκλεισμένων των θυρών τις 

αιτήσεις που υπόκεινται στις διαδικασίες 

τις σχετικές με την ασυλία. 

(Βλέπε τροπολογία 66 στο άρθρο 115 παράγραφος 4) 

Αιτιολόγηση 

Η νέα αυτή τελευταία πρόταση προέρχεται από το άρθρο 115 παράγραφος 4, που θα πρέπει 

συνεπώς να διαγραφεί. 
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Τροπολογία  33 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 9 – παράγραφος 11 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

11. Η επιτροπή μπορεί, μετά από 

διαβούλευση με τα κράτη μέλη, να 

καταρτίσει ενδεικτικό κατάλογο των 

αρχών των κρατών μελών οι οποίες είναι 

αρμόδιες να υποβάλουν αίτηση για την 

άρση της ασυλίας βουλευτή. 

11. Το Κοινοβούλιο εξετάζει μόνο 

αιτήσεις για την άρση της ασυλίας 

βουλευτή οι οποίες του έχουν διαβιβαστεί 

από τις δικαστικές αρχές ή από τη 

Μόνιμη Αντιπροσωπεία του κράτους 

μέλους. 

Αιτιολόγηση 

Ένας «ενδεικτικός κατάλογος» των αρμόδιων εθνικών αρχών κάθε άλλο παρά ασφάλεια 

δικαίου παρέχει. Επιπλέον, σε ορισμένα κράτη μπορούν και ιδιώτες να υποβάλλουν αίτηση για 

την άρση της ασυλίας βουλευτή χωρίς να περάσει από το φίλτρο κάποιας δημόσιας αρχής (η 

λεγόμενη «private prosecution», δίωξη από ιδιώτη).  Στόχος της παρούσας τροπολογίας είναι η 

διευθέτηση του ζητήματος μέσω σαφών και αντικειμενικών διαδικαστικών απαιτήσεων. 

 

Τροπολογία  34 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 39 – παράγραφος 1 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

1. Η αρμόδια επιτροπή ελέγχει πρώτα 

τη νομική βάση για κάθε πρόταση 

νομοθετικής πράξης ή άλλο έγγραφο 

νομοθετικού χαρακτήρα. 

1. Η αρμόδια επιτροπή ελέγχει πρώτα 

τη νομική βάση για κάθε πρόταση νομικά 

δεσμευτικών πράξεων. 

(Βλέπε τροπολογίες 35-37 στο άρθρο 39 και τροπολογίες 46-49 στο άρθρο 63) 

Αιτιολόγηση 

Η έκφραση «νομικά δεσμευτικές πράξεις» έχει ευρύτερο περιεχόμενο και αποτυπώνει καλύτερα 

το άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 2  της ΣΛΕΕ. 

 

Τροπολογία  35 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 39 – παράγραφος 3 
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

3. Η αρμόδια για τα νομικά θέματα 

επιτροπή μπορεί επίσης με δική της 

πρωτοβουλία να εξετάζει ζητήματα που 

αφορούν τη νομική βάση των 

προτεινομένων νομοθετικών πράξεων. 

Στις περιπτώσεις αυτές, ενημερώνει 

δεόντως την αρμόδια επί της ουσίας 

επιτροπή. 

3. Η αρμόδια για τα νομικά θέματα 

επιτροπή μπορεί επίσης με δική της 

πρωτοβουλία να εξετάζει ζητήματα που 

αφορούν τη νομική βάση σε οποιοδήποτε 

στάδιο της νομοθετικής διαδικασίας. Στις 

περιπτώσεις αυτές, ενημερώνει δεόντως 

την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή. 

(Βλέπε τροπολογίες 36-37 στο άρθρο 39 παράγραφοι 4 και 5 και τροπολογίες 47-50 στο άρθρο 

63) 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία έχει σκοπό να διευρυνθούν οι δυνατότητες επαλήθευσης της νομικής 

βάσης. Η επαλήθευση αυτή θα πρέπει να είναι δυνατή όχι μόνο προτού αλλά και αφότου 

εγκρίνει το Κοινοβούλιο τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση. 

 

Τροπολογία  36 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 39 – παράγραφος 4 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

4. Εάν η αρμόδια για τα νομικά 

θέματα επιτροπή αποφασίσει να 

αμφισβητήσει την ισχύ ή την 

καταλληλότητα της νομικής βάσης, 

γνωστοποιεί τα πορίσματά της στο 

Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο ψηφίζει επ’ 

αυτών πριν από την ψηφοφορία επί της 

ουσίας της πρότασης. 

4. Εάν, κατά περίπτωση και κατόπιν 

ανταλλαγής απόψεων με το Συμβούλιο 

και την Επιτροπή σύμφωνα με τις 

συμφωνηθείσες σε διοργανικό επίπεδο 

ρυθμίσεις1a, η αρμόδια για τα νομικά 

θέματα επιτροπή αποφασίσει να 

αμφισβητήσει την ισχύ ή την 

καταλληλότητα της νομικής βάσης, 

γνωστοποιεί τα πορίσματά της στο 

Κοινοβούλιο. Με την επιφύλαξη του 

άρθρου 63, το Κοινοβούλιο ψηφίζει επ’ 

αυτών πριν από την ψηφοφορία επί της 

ουσίας της πρότασης. 

 __________________ 

 1α Διοργανική συμφωνία της 13ης 

Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του 

νομοθετικού έργου, παράγραφος 25 (ΕΕ L 

123 της12.5.2016, σ. 1). 
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(Βλέπε τροπολογίες 35 και 37 στο άρθρο 39 παράγραφοι 3 και 5 και τροπολογίες 47-50 στο 

άρθρο 63) 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία στο άρθρο 39 (και συνεπώς στο άρθρο 63) είναι απαραίτητη, 

προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο της νέας 

διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, ιδίως της παραγράφου 25. Η 

νέα αυτή διατύπωση (σε συνδυασμό με το νέο άρθρο 39 παράγραφος 3) θα καλύπτει τόσο 

περιπτώσεις όπου ισχύει η παράγραφος 25 της νέας διοργανικής συμφωνίας όσο και 

περιπτώσεις όπου δεν ισχύει. Επίσης, η νέα αυτή διατύπωση θα καταστήσει δυνατή κατά 

περίπτωση την υποβολή αίτησης για εκ νέου παραπομπή στο Κοινοβούλιο σύμφωνα με το 

άρθρο 63 (όπως τροποποιείται). 

 

Τροπολογία  37 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 39 – παράγραφος 5 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

5. Οι τροπολογίες που υποβάλλονται 

στην Ολομέλεια με στόχο την 

τροποποίηση της νομικής βάσης 

προτεινόμενης νομοθετικής πράξης, 

χωρίς η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή ή 

η αρμόδια για νομικά θέματα επιτροπή να 

έχουν αμφισβητήσει την ισχύ και 

καταλληλότητα της νομικής αυτής βάσης, 

είναι απαράδεκτες. 

5. Οι τροπολογίες που υποβάλλονται 

στην Ολομέλεια με στόχο την 

τροποποίηση της νομικής βάσης, χωρίς η 

αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή ή η 

αρμόδια για νομικά θέματα επιτροπή να 

έχουν αμφισβητήσει την ισχύ και 

καταλληλότητα της νομικής αυτής βάσης, 

είναι απαράδεκτες. 

(Βλέπε τροπολογία 35 στο άρθρο 39 παράγραφος 3) 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα διάταξη χρειάζεται να τροποποιηθεί για λόγους συνεκτικότητας με το νέο άρθρο 39 

παράγραφος 3. 

 

Τροπολογία  38 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 39 – παράγραφος 6 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

6. Εάν η Επιτροπή δεν δέχεται να 

τροποποιήσει την πρότασή της ώστε να 

ευθυγραμμίζεται με τη νομική βάση που 

διαγράφεται 
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ενέκρινε το Κοινοβούλιο, ο εισηγητής ή ο 

πρόεδρος της επιτροπής για τα νομικά 

θέματα ή της αρμόδιας επί της ουσίας 

επιτροπής μπορούν να προτείνουν την 

αναβολή της ψηφοφορίας επί της ουσίας 

της πρότασης για προσεχή συνεδρίαση. 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα διάταξη έχει περιπέσει σε αχρησία και εν πάση περιπτώσει καλύπτεται ήδη από το 

άρθρο 61 παράγραφος 2 και το άρθρο 188. 

 

Τροπολογία  39 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 40 – τίτλος 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Ανάθεση νομοθετικών αρμοδιοτήτων Ανάθεση νομοθετικών και εκτελεστικών 

αρμοδιοτήτων 

(Βλέπε τροπολογία 41 στο άρθρο 40 παράγραφος 3) 

 

Τροπολογία  40 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 40 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 1 α. Κατά τον έλεγχο πρότασης 

νομοθετικής πράξης που αναθέτει 

εκτελεστικές αρμοδιότητες, κατά το 

άρθρο 291 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 

Κοινοβούλιο δίνει ιδιαίτερη προσοχή στο 

γεγονός ότι η Επιτροπή, κατά την άσκηση 

εκτελεστικής αρμοδιότητας, δεν μπορεί 

ούτε να τροποποιήσει ούτε να 

συμπληρώσει τη νομοθετική πράξη, 

ακόμη και στα μη ουσιώδη στοιχεία της. 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία έχει σκοπό να αποσαφηνίσει το πεδίο του ελέγχου εκ μέρους του 

Κοινοβουλίου και βασίζεται στη νομολογία του Δικαστηρίου (βλ. απόφαση στην υπόθεση C-
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65/13, ECLI:EU:C:2014:2289, σκέψη 45). 

 

Τροπολογία  41 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 40 – παράγραφος 3 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

3. Η επιτροπή που είναι αρμόδια για 

την ερμηνεία και εφαρμογή του δικαίου 

της Ένωσης μπορεί επίσης, κατόπιν δικής 

της πρωτοβουλίας, να εξετάσει ερωτήσεις 

που αφορούν την ανάθεση νομοθετικών 

αρμοδιοτήτων. Στις περιπτώσεις αυτές, 

ενημερώνει δεόντως την αρμόδια επί της 

ουσίας επιτροπή. 

3. Η επιτροπή που είναι αρμόδια για 

την ερμηνεία και εφαρμογή του δικαίου 

της Ένωσης μπορεί επίσης, κατόπιν δικής 

της πρωτοβουλίας, να εξετάσει ερωτήσεις 

που αφορούν την ανάθεση νομοθετικών 

και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων. Στις 

περιπτώσεις αυτές, ενημερώνει δεόντως 

την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή. 

(Βλέπε τροπολογία 39 στο άρθρο 40, τίτλος) 

Αιτιολόγηση 

Επειδή οι ερωτήσεις που αφορούν την ανάθεση νομοθετικών αρμοδιοτήτων και εκείνες που 

αφορούν την ανάθεση εκτελεστικών αρμοδιοτήτων είναι συχνά αλληλένδετες, το άρθρο 40 

παράγραφος 3 θα πρέπει να τροποποιηθεί έτσι ώστε να περιλαμβάνει και τα δύο είδη 

ερωτήσεων. 

 

Τροπολογία  42 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 42 – τίτλος 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Εξέταση της τήρησης της αρχής της 

επικουρικότητας 

Εξέταση της τήρησης των αρχών της 

επικουρικότητας και της αναλογικότητας 

Αιτιολόγηση 

Το άρθρο 42 αναφέρει, επίσης, την αρχή της αναλογικότητας. 

 

Τροπολογία  43 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 42 – παράγραφος 2 
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

2. Η επιτροπή που είναι αρμόδια για 

την τήρηση της αρχής της επικουρικότητας 

μπορεί να αποφασίσει να απευθύνει 

συστάσεις προς την επιτροπή που είναι 

αρμόδια για κάθε πρόταση νομοθετικής 

πράξης. 

2. Μόνο η επιτροπή που είναι 

αρμόδια για την τήρηση της αρχής της 

επικουρικότητας μπορεί να αποφασίσει να 

απευθύνει συστάσεις προς την επιτροπή 

που είναι αρμόδια για μια πρόταση 

νομοθετικής πράξης. 

 

Τροπολογία  44 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 42 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 Όταν η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή 

είναι της γνώμης ότι πρόταση 

νομοθετικής πράξης ή ορισμένα τμήματά 

της δεν είναι συμβατά με την αρχή της 

επικουρικότητας, ζητεί τη γνωμοδότηση 

της αρμόδιας για την τήρηση της αρχής 

της επικουρικότητας επιτροπής. Η εν 

λόγω αίτηση υποβάλλεται το αργότερο 

εντός τεσσάρων εβδομάδων από την 

αναγγελία στην Ολομέλεια της 

παραπομπής στην αρμόδια επί της 

ουσίας επιτροπή. 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία, η οποία βασίζεται στον μηχανισμό που προβλέπει το άρθρο 39, έχει ως 

σκοπό την ενίσχυση του ρόλου του Κοινοβουλίου όσον αφορά την εξέταση της τήρησης της 

αρχής της επικουρικότητας. 

 

Τροπολογία  45 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 42 – παράγραφος 3 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

3. Εάν εθνικό κοινοβούλιο 

διαβιβάσει στον Πρόεδρο αιτιολογημένη 

γνώμη σύμφωνα με το άρθρο 3 του 

Πρωτοκόλλου σχετικά με το ρόλο των 

3. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις 

κατεπείγοντος που αναφέρονται στο 

άρθρο 4 του Πρωτοκόλλου αριθ. 1 
σχετικά με το ρόλο των εθνικών 
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εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση και σύμφωνα με το άρθρο 6 του 

Πρωτοκόλλου για την εφαρμογή των 

αρχών της επικουρικότητας και της 

αναλογικότητας, το έγγραφο αυτό 

διαβιβάζεται στην αρμόδια επί της ουσίας 

επιτροπή και, προς ενημέρωση, στην 

επιτροπή που είναι αρμόδια για την 

τήρηση της αρχής της επικουρικότητας. 

κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η 

αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή δεν 

προβαίνει στην τελική ψηφοφορία εφόσον 

δεν παρέλθει η προθεσμία των οκτώ 

εβδομάδων που θεσπίζει το άρθρο 6 του 

Πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την 

εφαρμογή των αρχών της 

επικουρικότητας και της αναλογικότητας. 

(Βλέπε τροπολογία 46 στο άρθρο 42 παράγραφος 4) 

Αιτιολόγηση 

Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 42 θα πρέπει να αντιστραφούν και η διατύπωσή τους να 

προσαρμοσθεί. 

 

Τροπολογία  46 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 42 – παράγραφος 4 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

4. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις 

κατεπείγοντος σύμφωνα με το άρθρο 4 
του Πρωτοκόλλου σχετικά με το ρόλο των 

εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, η αρμόδια επί της ουσίας 

επιτροπή δεν προβαίνει στην τελική 

ψηφοφορία εφόσον δεν παρέλθει η 

προθεσμία των οκτώ εβδομάδων που 

θεσπίζει το άρθρο 6 του Πρωτοκόλλου 

σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της 

επικουρικότητας και της αναλογικότητας. 

4. Εάν εθνικό κοινοβούλιο 

διαβιβάσει στον Πρόεδρο αιτιολογημένη 

γνώμη σύμφωνα με το άρθρο 3 του 

Πρωτοκόλλου σχετικά με το ρόλο των 

εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, το έγγραφο αυτό διαβιβάζεται 

στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή και, 

προς ενημέρωση, στην επιτροπή που είναι 

αρμόδια για την τήρηση της αρχής της 

επικουρικότητας. 

(Βλέπε τροπολογία 45 στο άρθρο 42 παράγραφος 3) 

Αιτιολόγηση 

Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 42 θα πρέπει να αντιστραφούν και η διατύπωσή τους να 

προσαρμοσθεί. 

 

Τροπολογία  47 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 63 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1 
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

–  εάν, αφού το Κοινοβούλιο εγκρίνει 

τη θέση του, η Επιτροπή ανακαλέσει την 

αρχική της πρόταση για να την 

αντικαταστήσει με άλλο κείμενο, εκτός 

εάν η ανάκληση αυτή πραγματοποιείται 

προκειμένου να ληφθεί υπόψη η θέση του 

Κοινοβουλίου, ή  

–  εάν η Επιτροπή αντικαταστήσει, 

τροποποιήσει ουσιαστικά ή προτίθεται να 

τροποποιήσει ουσιαστικά την αρχική της 

πρόταση, αφού το Κοινοβούλιο εγκρίνει τη 

θέση του, εκτός εάν η αντικατάσταση ή 

τροποποίηση αυτή πραγματοποιείται 

προκειμένου να ληφθεί υπόψη η θέση του 

Κοινοβουλίου. Εάν η Επιτροπή 

προτίθεται να τροποποιήσει τη νομική 

βάση που προβλέπεται στην αρχική της 

πρόταση, με αποτέλεσμα να μην έχει 

πλέον εφαρμογή η συνήθης νομοθετική 

διαδικασία, ο Πρόεδρος μπορεί επίσης να 

ενεργήσει κατόπιν αιτήσεως της 

αρμόδιας για νομικά θέματα επιτροπής· 

(Βλέπε τροπολογία 35 στο άρθρο 39 παράγραφος 3, και τροπολογία 47-50 στο άρθρο 63) 

Αιτιολόγηση 

Το άρθρο 63 παράγραφος 1 περίπτωση 1 καλύπτει ήδη την περίπτωση όπου η Επιτροπή 

προτίθεται να τροποποιήσει τη νομική βάση την οποία προβλέπει η θέση του Κοινοβουλίου 

(όταν η νομική βάση αλλάζει εις βάρος του Κοινοβουλίου, πρόκειται βεβαίως για ουσιαστική 

τροποποίηση). Ωστόσο, η παρούσα τροπολογία αποσαφηνίζει την αρχή αυτή και διασφαλίζει 

την πλήρη αξιοποίηση της εμπειρογνωμοσύνης της αρμόδιας για νομικά θέματα επιτροπής. 

 

Τροπολογία  48 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 63 – παράγραφος 1 – περίπτωση 2 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

–  εάν η Επιτροπή τροποποιήσει ή 

προτίθεται να επιφέρει ουσιαστικές 

τροποποιήσεις στην αρχική της πρόταση, 

εκτός εάν η τροποποίηση αυτή 

πραγματοποιείται προκειμένου να ληφθεί 

υπόψη η θέση του Κοινοβουλίου, ή 

διαγράφεται 

(Βλέπε τροπολογία 49 στο άρθρο 63 παράγραφος 1, 1η περίπτωση) 

Αιτιολόγηση 

Η περίπτωση αυτή θα πρέπει να ενσωματωθεί στην προηγούμενη. 
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Τροπολογία  49 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 63 – παράγραφος 1 – περίπτωση 3 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

–  εάν, λόγω παρόδου του χρόνου η 

αλλαγής των περιστάσεων, μεταβληθεί 

ουσιαστικά η φύση του προβλήματος που 

αφορά η πρόταση, ή 

–  εάν, λόγω παρόδου του χρόνου η 

αλλαγής των περιστάσεων, μεταβληθεί 

ουσιαστικά η φύση του προβλήματος που 

αφορά η πρόταση, 

(Βλέπε τροπολογίες 47 και 48 στο άρθρο 63) 

Αιτιολόγηση 

Η διατύπωση της παρούσας περίπτωσης πρέπει να προσαρμοσθεί ως συνέπεια των 

τροπολογιών στις προηγούμενες περιπτώσεις. 

 

Τροπολογία  50 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 63 – παράγραφος 2 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

2. Το Κοινοβούλιο, μετά από αίτηση 

της αρμόδιας επιτροπής, ζητεί από το 

Συμβούλιο να παραπέμψει εκ νέου στο 

Κοινοβούλιο πρόταση που έχει υποβληθεί 

από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 

294 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον το 

Συμβούλιο προτίθεται να τροποποιήσει τη 

νομική βάση της πρότασης, με 

αποτέλεσμα να μην έχει πλέον εφαρμογή η 

συνήθης νομοθετική διαδικασία. 

2. Ο Πρόεδρος, μετά από αίτηση της 

αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής ή της 

αρμόδιας για νομικά θέματα επιτροπής, 

ζητεί από το Συμβούλιο να παραπέμψει εκ 

νέου στο Κοινοβούλιο σχέδιο νομοθετικής 

πράξης, εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται 

να τροποποιήσει τη νομική βάση την 

οποία προβλέπει η θέση του Κοινοβουλίου 

κατά την πρώτη ανάγνωση, με 

αποτέλεσμα να μην έχει πλέον εφαρμογή η 

συνήθης νομοθετική διαδικασία. 

(Βλέπε τροπολογίες 35-36 και 4 στο άρθρο 39 και τροπολογίες 47-50 στο άρθρο 63) 

Αιτιολόγηση 

Όπως το άρθρο 63 παράγραφος 1 περίπτωση 1 (όπως τροποποιείται), το άρθρο 63 παράγραφος 

2 θα πρέπει να αποσαφηνίζει ότι ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου μπορεί επίσης να υποβάλει στο 

Συμβούλιο αίτηση για εκ νέου παραπομπή και κατόπιν αιτήσεως της αρμόδιας για νομικά 

θέματα επιτροπής, προκειμένου να αξιοποιείται πλήρως η εμπειρογνωμοσύνη της επιτροπής 

αυτής στον τομέα των νομικών βάσεων. 
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Τροπολογία  51 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 103 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Ωστόσο, κατόπιν αιτήσεως του εισηγητή, ο 

πρόεδρος της αρμόδιας για νομικά θέματα 

επιτροπής μπορεί να υποβάλει προς 

έγκριση στην εν λόγω επιτροπή 

τροπολογίες που αφορούν τεχνικές 

προσαρμογές, υπό την προϋπόθεση ότι οι 

προσαρμογές αυτές είναι αναγκαίες για τη 

συμμόρφωση της πρότασης προς τους 

κανόνες της κωδικοποίησης και ουδεμία 

τροποποίηση επιφέρουν επί της ουσίας της 

προτάσεως. 

Ωστόσο, κατόπιν αιτήσεως του εισηγητή, ο 

πρόεδρος της αρμόδιας για νομικά θέματα 

επιτροπής μπορεί να υποβάλει προς 

έγκριση στην εν λόγω επιτροπή τεχνικές 

προσαρμογές, υπό την προϋπόθεση ότι οι 

προσαρμογές αυτές είναι αναγκαίες για τη 

συμμόρφωση της πρότασης προς τους 

κανόνες της κωδικοποίησης και ουδεμία 

τροποποίηση επιφέρουν επί της ουσίας της 

προτάσεως. 

Αιτιολόγηση 

Καθώς οι τεχνικές προσαρμογές δεν είναι τροπολογίες κατά τη στενή έννοια, η παρούσα 

τροπολογία έχει σκοπό να αποσαφηνίσει τη διατύπωση της διάταξης αυτής, προκειμένου να 

αποφευχθεί η σύγχυση και να αποτυπώνεται καλύτερα η ουσία της κωδικοποίησης. 

 

Τροπολογία  52 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 104 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Ωστόσο, εάν, σύμφωνα με το σημείο 8 της 

Διοργανικής Συμφωνίας, η αρμόδια επί 

της ουσίας επιτροπή προτίθεται επίσης 

να υποβάλει τροπολογίες στα 

κωδικοποιημένα τμήματα της πρότασης, 

κοινοποιεί αμέσως την πρόθεσή της στο 

Συμβούλιο και την Επιτροπή, η οποία θα 

πρέπει να ενημερώσει την επιτροπή, πριν 

από την ψηφοφορία κατά το άρθρο 58 

του Κανονισμού, σχετικά με την 

τοποθέτησή της όσον αφορά τις 

τροπολογίες καθώς και εάν προτίθεται ή 

όχι να αποσύρει την πρόταση 

αναδιατύπωσης. 

Ωστόσο, ο πρόεδρος της αρμόδιας επί της 

ουσίας επιτροπής δύναται να δεχθεί, κατ’ 

εξαίρεση και ανά περίπτωση, τροπολογίες 

επί διατάξεων της πρότασης 

αναδιατύπωσης που παραμένουν 

αμετάβλητες, εφόσον κρίνει ότι τούτο 

επιβάλλεται από επιτακτικούς λόγους 

εσωτερικής συνοχής του κειμένου ή 

επειδή οι τροπολογίες συνδέονται 

άρρηκτα με άλλες παραδεκτές 

τροπολογίες. Οι λόγοι αυτοί πρέπει να 

εκτίθενται με γραπτή αιτιολόγηση των 

τροπολογιών. 
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Αιτιολόγηση 

Το Κοινοβούλιο έχει θεωρήσει επανειλημμένως την αναδιατύπωση ως το σύνηθες νομοτεχνικό 

μέσο (βλ. το ψήφισμά του της 14ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με τη βελτίωση της νομοθεσίας, 

την επικουρικότητα και την αναλογικότητα και την έξυπνη νομοθεσία (2011/2029(INI)), 

παράγραφος 41). Ωστόσο, η Επιτροπή φαίνεται να διστάζει να υποβάλει νέες προτάσεις 

αναδιατύπωσης λόγω της δυνατότητας του Κοινοβουλίου να εισάγει ουσιαστικές αλλαγές, όπως 

προβλέπει επί του παρόντος η διάταξη αυτή. Η προτεινόμενη αλλαγή επαναφέρει την αρχική 

διατύπωση της παραγράφου αυτής (η οποία τροποποιήθηκε το 2009) προκειμένου να 

αποσαφηνισθούν τα όρια της δυνατότητας του Κοινοβουλίου να υποβάλει τροπολογίες και να 

ενθαρρυνθεί η Επιτροπή να υποβάλει περισσότερες προτάσεις αναδιατύπωσης. 

 

Τροπολογία  53 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Τίτλος II – κεφάλαιο 9 α (νέο) 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Α 

 ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 

 

Τροπολογία  54 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 105 – παράγραφος 1 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

1. Όταν η Επιτροπή υποβάλλει στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξη, ο Πρόεδρος την 

διαβιβάζει στην αρμόδια για τη βασική 

νομοθετική πράξη επιτροπή, η οποία 

μπορεί να αποφασίσει τον ορισμό 

εισηγητή για την εξέταση μιας ή 

περισσοτέρων κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων. 

1. Όταν η Επιτροπή υποβάλλει στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξη, ο Πρόεδρος την 

διαβιβάζει στην αρμόδια για τη βασική 

νομοθετική πράξη επιτροπή, η οποία 

μπορεί να αποφασίσει τον ορισμό ενός από 

τα μέλη της για την εξέταση μιας ή 

περισσοτέρων κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων. 

(Βλέπε τροπολογία 61 στο άρθρο 106 παράγραφος 1) 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία λαμβάνει υπόψη τη συνήθη πρακτική κατά την οποία οι προτάσεις 

ψηφίσματος για τη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

κατατίθενται από την αρμόδια επιτροπή, είτε εξ ονόματος του προέδρου της επιτροπής, είτε εξ 
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ονόματος των συντακτών του αρχικού σχετικού αιτήματος. 

 

Τροπολογία  55 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 105 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

2. Ο Πρόεδρος ανακοινώνει στο 

Κοινοβούλιο την ημερομηνία παραλαβής 

της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης σε όλες τις 

επίσημες γλώσσες και την προθεσμία εντός 

της οποίας μπορούν να προβληθούν 

αντιρρήσεις. Η εν λόγω προθεσμία αρχίζει 

από την ημερομηνία αυτή. 

2. Κατά την περίοδο συνόδου που 

ακολουθεί την παραλαβή της κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξης, ο Πρόεδρος 

ανακοινώνει στο Κοινοβούλιο την 

ημερομηνία παραλαβής της σε όλες τις 

επίσημες γλώσσες, καθώς και την 

προθεσμία εντός της οποίας μπορούν να 

προβληθούν αντιρρήσεις. Η εν λόγω 

προθεσμία αρχίζει από την ημερομηνία 

παραλαβής. 

 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα διάταξη θα πρέπει να αναδιατυπωθεί προκειμένου να αποσαφηνισθεί ποια είναι η 

σχετική χρονική στιγμή. 

 

Τροπολογία  56 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 105 – παράγραφος 3 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

3. Η αρμόδια επιτροπή μπορεί, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της βασικής 

νομοθετικής πράξης και, εάν το κρίνει 

σκόπιμο, μετά από διαβούλευση με κάθε 

ενδιαφερόμενη επιτροπή, να υποβάλει στο 

Κοινοβούλιο αιτιολογημένη πρόταση 

ψηφίσματος. Σε αυτή την πρόταση 

ψηφίσματος δηλώνονται οι λόγοι της 

αντίρρησης του Κοινοβουλίου και μπορεί 

να περιέχεται αίτημα προς την Επιτροπή 

να υποβάλει νέα κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξη, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις 

που διατύπωσε το Κοινοβούλιο. 

3. Η αρμόδια επιτροπή μπορεί, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της βασικής 

νομοθετικής πράξης και, εάν το κρίνει 

σκόπιμο, μετά από διαβούλευση με κάθε 

ενδιαφερόμενη επιτροπή, να υποβάλει στο 

Κοινοβούλιο αιτιολογημένη πρόταση 

ψηφίσματος, με την οποία να εκφράζει 

την αντίρρησή της προς την κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξη. Εάν, δέκα 

εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη 

της περιόδου συνόδου η Τετάρτη της 

οποίας είναι η αμέσως προηγούμενη και η 

πιο κοντινή της ημέρας λήξης της 

προθεσμίας της παραγράφου 5, η 
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αρμόδια επιτροπή δεν έχει υποβάλει 

πρόταση ψηφίσματος, μία πολιτική 

ομάδα ή σαράντα τουλάχιστον βουλευτές 

μπορούν να υποβάλουν πρόταση 

ψηφίσματος σχετικά με το θέμα ούτως 

ώστε αυτό να συμπεριληφθεί στο σχέδιο 

ημερήσιας διάταξης της 

προαναφερόμενης περιόδου συνόδου. 

(Βλέπε τροπολογία 57 στο άρθρο 105 παράγραφος 4) 

Αιτιολόγηση 

Η τελευταία περίοδος της παραγράφου 3 θα πρέπει να γίνει παράγραφος 4. Η αναδιάρθρωση 

των παραγράφων 3 και 4 έχει ως στόχο να αποσαφηνισθεί ότι η δεύτερη περίοδος της 

ισχύουσας παραγράφου 3 εφαρμόζεται και όταν η πρόταση ψηφίσματος κατατίθεται από 

πολιτική ομάδα ή από σαράντα τουλάχιστον βουλευτές. 

 

Τροπολογία  57 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 105 – παράγραφος 4 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

4. Εάν, δέκα εργάσιμες ημέρες πριν 

από την έναρξη της περιόδου συνόδου η 

Τετάρτη της οποίας είναι η αμέσως 

προηγούμενη και η πιο κοντινή της 

ημέρας λήξης της προθεσμίας της 

παραγράφου 5, η αρμόδια επιτροπή δεν 

έχει υποβάλει πρόταση ψηφίσματος, μία 

πολιτική ομάδα ή σαράντα τουλάχιστον 

βουλευτές μπορούν να υποβάλουν 

πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το θέμα 

ούτως ώστε αυτό να συμπεριληφθεί στο 

σχέδιο ημερήσιας διάταξης της 

προαναφερόμενης περιόδου συνόδου. 

4. Σε κάθε πρόταση ψηφίσματος που 

κατατίθεται σύμφωνα με την παράγραφο 

3 δηλώνονται οι λόγοι της αντίρρησης 

του Κοινοβουλίου και μπορεί να 

περιέχεται αίτημα, με το οποίο να 

ζητείται από την Επιτροπή να υποβάλει 

νέα κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, στην 

οποία να λαμβάνονται υπόψη οι 

συστάσεις του Κοινοβουλίου. 

(Βλέπε τροπολογία 56 στο άρθρο 105 παράγραφος 3) 

Αιτιολόγηση 

Η τελευταία περίοδος της παραγράφου 3 θα πρέπει να γίνει παράγραφος 4. Η αναδιάρθρωση 

των παραγράφων 3 και 4 έχει ως στόχο να αποσαφηνισθεί ότι η δεύτερη περίοδος της 

ισχύουσας παραγράφου 3 εφαρμόζεται και όταν η πρόταση ψηφίσματος κατατίθεται από 

πολιτική ομάδα ή από σαράντα τουλάχιστον βουλευτές. 
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Τροπολογία  58 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 105 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

5. Το Κοινοβούλιο αποφασίζει εντός 

της προθεσμίας που ορίζεται στη βασική 

νομοθετική πράξη, για κάθε κατατιθέμενη 

πρόταση ψηφίσματος, με την πλειοψηφία 

που προβλέπεται στο άρθρο 290 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

5.  Το Κοινοβούλιο εγκρίνει τέτοια 

πρόταση ψηφίσματος εντός της 

προθεσμίας που ορίζεται στη βασική 

νομοθετική πράξη και, σύμφωνα με το 

άρθρο 290 παράγραφος 2 της Συνθήκης 

για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, με την πλειοψηφία των 

βουλευτών που το απαρτίζουν. 

 

Αιτιολόγηση 

Προτείνεται μία πιο σαφής διατύπωση. 

 

Τροπολογία  59 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 105 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Εάν η αρμόδια επιτροπή κρίνει ότι είναι 

σκόπιμο, σύμφωνα με τη βασική 

νομοθετική πράξη, να παραταθεί η 

προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων 

όσον αφορά την κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξη, ο πρόεδρος της αρμόδιας επιτροπής 

ενημερώνει σχετικά, εξ ονόματος του 

Κοινοβουλίου, το Συμβούλιο και την 

Επιτροπή. 

Εάν η αρμόδια επιτροπή κρίνει ότι είναι 

σκόπιμο, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

βασικής νομοθετικής πράξης, να 

παραταθεί η προθεσμία για τη διατύπωση 

αντιρρήσεων όσον αφορά την κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξη, ο πρόεδρος της 

αρμόδιας επιτροπής ενημερώνει σχετικά, 

εξ ονόματος του Κοινοβουλίου, το 

Συμβούλιο και την Επιτροπή. 

Αιτιολόγηση 

Προτείνεται μία πιο σαφής διατύπωση. 

 

Τροπολογία  60 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 105 – παράγραφος 7 
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

7. Η αρμόδια επιτροπή μπορεί, με την 

επιφύλαξη των διατάξεων της βασικής 

νομοθετικής πράξης, να αναλάβει την 

πρωτοβουλία να υποβάλει στο 

Κοινοβούλιο αιτιολογημένη πρόταση 

ψηφίσματος για την ανάκληση, εν όλω ή 

εν μέρει, της εξουσιοδότησης που 

προβλέπει η πράξη αυτή. Το Κοινοβούλιο 

αποφασίζει με την πλειοψηφία του 

άρθρου 290 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

7. Η αρμόδια επιτροπή μπορεί, με την 

επιφύλαξη των διατάξεων της βασικής 

νομοθετικής πράξης, να αναλάβει την 

πρωτοβουλία να υποβάλει στο 

Κοινοβούλιο πρόταση ψηφίσματος για την 

ανάκληση, εν όλω ή εν μέρει, της 

εξουσιοδότησης ή για να εκφράσει την 

αντίρρησή του στη σιωπηρή παράταση 
της εξουσιοδότησης που προβλέπει η 

πράξη αυτή. 

 Σύμφωνα με το άρθρο 290 παράγραφος 2 

της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την απόφαση 

ανάκλησης της εξουσιοδότησης 

απαιτούνται οι ψήφοι της πλειοψηφίας 

των βουλευτών που απαρτίζουν το 

Κοινοβούλιο. 

Αιτιολόγηση 

Η λέξη «αιτιολογημένη» δεν είναι απαραίτητη καθώς η Συνθήκη δεν απαιτεί να δηλώνει το 

Κοινοβούλιο τους λόγους για τους οποίους σκοπεύει να προβεί σε ανάκληση εξουσιοδότησης. 

Εξάλλου, το άρθρο 105 θα πρέπει να τροποποιηθεί έτσι ώστε να περιέχει ειδική νομική βάση 

για την απόφαση, με την οποία το Κοινοβούλιο θα διατυπώνει την αντίρρησή του στη σιωπηρή 

παράταση της περιόδου εξουσιοδότησης. 

 

Τροπολογία  61 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 106 – παράγραφος 1 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

1. Όταν η Επιτροπή διαβιβάζει στο 

Κοινοβούλιο σχέδιο εκτελεστικής πράξης 

ή εκτελεστικού μέτρου, ο Πρόεδρος το 

διαβιβάζει στην αρμόδια για τη βασική 

νομοθετική πράξη επιτροπή, η οποία 

μπορεί να αποφασίσει τον ορισμό 

εισηγητή για την εξέταση ενός ή 

περισσοτέρων σχεδίων εκτελεστικών 

πράξεων ή εκτελεστικών μέτρων. 

1. Όταν η Επιτροπή διαβιβάζει στο 

Κοινοβούλιο σχέδιο εκτελεστικής πράξης 

ή εκτελεστικού μέτρου, ο Πρόεδρος το 

διαβιβάζει στην αρμόδια για τη βασική 

νομοθετική πράξη επιτροπή, η οποία 

μπορεί να αποφασίσει τον ορισμό ενός από 

τα μέλη της για την εξέταση ενός ή 

περισσοτέρων σχεδίων εκτελεστικών 

πράξεων ή μέτρων. 
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(Βλέπε τροπολογία 54 στο άρθρο 105 παράγραφος 1) 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία εναρμονίζει τη διάταξη αυτή με το άρθρο 105 παράγραφος 1 (όπως 

τροποποιείται). 

 

Τροπολογία  62 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 106 – παράγραφος 3 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

3. Η πρόταση ψηφίσματος μπορεί να 

περιλαμβάνει αίτημα προς την Επιτροπή 

να αποσύρει την πράξη, το μέτρο ή το 

σχέδιο πράξης ή μέτρου, να το 

τροποποιήσει λαμβάνοντας υπόψη τις 

αντιρρήσεις που διατύπωσε το 

Κοινοβούλιο ή να υποβάλει νέα 

νομοθετική πρόταση. Ο Πρόεδρος 

ενημερώνει το Συμβούλιο και την 

Επιτροπή σχετικά με τη θέση που ελήφθη. 

3. Η πρόταση ψηφίσματος μπορεί να 

περιλαμβάνει αίτημα προς την Επιτροπή 

να αποσύρει το σχέδιο εκτελεστικής 

πράξης ή εκτελεστικού μέτρου, να το 

τροποποιήσει λαμβάνοντας υπόψη τις 

αντιρρήσεις που διατύπωσε το 

Κοινοβούλιο ή να υποβάλει νέα 

νομοθετική πρόταση. Ο Πρόεδρος 

ενημερώνει το Συμβούλιο και την 

Επιτροπή σχετικά με τη θέση που ελήφθη. 

Αιτιολόγηση 

Προτείνεται μία πιο σαφής διατύπωση. 

 

Τροπολογία  63 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 106 – παράγραφος 4 – στοιχείο α 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

(α) η προθεσμία για τον έλεγχο 

υπολογίζεται από τη στιγμή της υποβολής 

του σχεδίου μέτρων στο Κοινοβούλιο σε 

όλες τις επίσημες γλώσσες. Σε περίπτωση 

συντετμημένης προθεσμίας ελέγχου, κατά 

το άρθρο 5α παράγραφος 5 στοιχείο β) της 

απόφασης 1999/468/ΕΚ και σε επείγουσα 

περίπτωση, κατά το άρθρο 5α παράγραφος 

6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, η 

προθεσμία ελέγχου υπολογίζεται, εκτός 

εάν ο πρόεδρος της αρμόδιας επιτροπής 

προβάλει αντιρρήσεις, από την ημερομηνία 

(α) η προθεσμία για τον έλεγχο 

υπολογίζεται από τη στιγμή της υποβολής 

του σχεδίου εκτελεστικού μέτρου στο 

Κοινοβούλιο σε όλες τις επίσημες 

γλώσσες. Σε περίπτωση συντετμημένης 

προθεσμίας ελέγχου, κατά το άρθρο 5α 

παράγραφος 5 στοιχείο β) της απόφασης 

1999/468/ΕΚ και σε επείγουσα περίπτωση, 

κατά το άρθρο 5α παράγραφος 6 της 

απόφασης 1999/468/ΕΚ, η προθεσμία 

ελέγχου υπολογίζεται, εκτός εάν ο 

πρόεδρος της αρμόδιας επιτροπής 
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παραλαβής από το Κοινοβούλιο του 

τελικού σχεδίου εκτελεστικών μέτρων 

στις γλώσσες στις οποίες έχει υποβληθεί 

στα μέλη της επιτροπής που έχει συσταθεί 

σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ. 

Το άρθρο 158 δεν εφαρμόζεται στην 

περίπτωση αυτή· 

προβάλει αντιρρήσεις, από την ημερομηνία 

παραλαβής από το Κοινοβούλιο του 

τελικού σχεδίου εκτελεστικού μέτρου στις 

γλώσσες στις οποίες έχει υποβληθεί στα 

μέλη της επιτροπής που έχει συσταθεί 

σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ. 

Το άρθρο 158 δεν εφαρμόζεται στις δύο 

περιπτώσεις που αναφέρονται στην 

προηγούμενη περίοδο· 

Αιτιολόγηση 

Αποσαφηνίζεται το κείμενο, καθώς το άρθρο 158 δεν εφαρμόζεται μόνο στις δύο περιπτώσεις 

που ορίζονται στο άρθρο 5α παράγραφος 5 στοιχείο β) και παράγραφος 6 της απόφασης 

1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου. 

 

Τροπολογία  64 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 106 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

(δ) στην περίπτωση που η αρμόδια 

επιτροπή, μετά από δεόντως 

αιτιολογημένη αίτηση της Επιτροπής, 
συνιστά, με αιτιολογημένη επιστολή προς 

τον πρόεδρο της Διάσκεψης των 

Προέδρων, να δηλώσει το Κοινοβούλιο, 

πριν από τη λήξη της κανονικής περιόδου 

που προβλέπεται στο άρθρο 5α 

παράγραφος 3 στοιχείο γ) και/ή το άρθρο 

5α παράγραφος 4 στοιχείο ε) της 

απόφασης 1999/468/ΕΚ, ότι δεν θα 

αντιταχθεί στο προτεινόμενο μέτρο, 

εφαρμόζεται η διαδικασία που 

προβλέπεται στο άρθρο 105 παράγραφος 6. 

(δ) στην περίπτωση που η αρμόδια 

επιτροπή συνιστά, με αιτιολογημένη 

επιστολή προς τον πρόεδρο της Διάσκεψης 

των Προέδρων, να δηλώσει το 

Κοινοβούλιο, πριν από τη λήξη της 

κανονικής περιόδου που προβλέπεται στο 

άρθρο 5α παράγραφος 3 στοιχείο γ) και/ή 

το άρθρο 5α παράγραφος 4 στοιχείο ε) της 

απόφασης 1999/468/ΕΚ, ότι δεν θα 

αντιταχθεί στο προτεινόμενο μέτρο, 

εφαρμόζεται η διαδικασία που 

προβλέπεται στο άρθρο 105 παράγραφος 6. 

Αιτιολόγηση 

Η προϋπόθεση για «δεόντως αιτιολογημένη αίτηση της Επιτροπής» είναι περιττή (βλ. επίσης το 

ισχύον άρθρο 105 παράγραφος 6). 

 

Τροπολογία  65 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 108 – παράγραφος 6 
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

6. Πριν από την ψηφοφορία, η 

αρμόδια επιτροπή, μια πολιτική ομάδα ή 

τουλάχιστον το ένα δέκατο των βουλευτών 

μπορούν να προτείνουν στο Κοινοβούλιο 

να ζητήσει τη γνώμη του Δικαστηρίου 

σχετικά με τη συμβατότητα διεθνούς 

συμφωνίας με τις Συνθήκες. Εάν το 

Κοινοβούλιο εγκρίνει την πρόταση αυτή, η 

ψηφοφορία αναβάλλεται έως ότου το 

Δικαστήριο διατυπώσει τη γνώμη του14. 

6. Ανά πάσα στιγμή πριν το 

Κοινοβούλιο προβεί σε ψηφοφορία 

σχετικά με αίτηση έγκρισης ή 

γνωμοδότησης, η αρμόδια επιτροπή ή 

τουλάχιστον το ένα δέκατο των βουλευτών 

που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο μπορούν 

να προτείνουν στο Κοινοβούλιο να ζητήσει 

τη γνώμη του Δικαστηρίου σχετικά με τη 

συμβατότητα διεθνούς συμφωνίας με τις 

Συνθήκες. 

 Πριν το Κοινοβούλιο προβεί σε 

ψηφοφορία σχετικά με την εν λόγω 

πρόταση, ο Πρόεδρος μπορεί να ζητήσει 

τη γνώμη της αρμόδιας για νομικά 

θέματα επιτροπής, η οποία θα υποβάλει 

έκθεση με τα συμπεράσματά της στο 

Κοινοβούλιο. 

 Εάν το Κοινοβούλιο εγκρίνει την πρόταση 

να ζητηθεί η γνώμη του Δικαστηρίου, η 

ψηφοφορία σχετικά με την αίτηση 

έγκρισης ή γνωμοδότησης αναβάλλεται 

έως ότου το Δικαστήριο διατυπώσει τη 

γνώμη του. 

__________________  

14 Βλέπε επίσης ερμηνεία του άρθρου 141.  

(Βλέπε τροπολογία 77 στο άρθρο 141, σχετική ερμηνεία, δεύτερο εδάφιο) 

Αιτιολόγηση 

Ερωτήσεις που αφορούν τη συμβατότητα μιας διεθνούς συμφωνίας με τις Συνθήκες συχνά 

άπτονται ζητημάτων —όπως η επικουρικότητα, η νομική βάση, η ερμηνεία και εφαρμογή του 

διεθνούς δικαίου, η νομική προστασία των δικαιωμάτων και προνομίων του Κοινοβουλίου, 

κλπ.— για τα οποία είναι αρμόδια η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, δυνάμει του Παραρτήματος 

VI του Κανονισμού. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να συμμετέχει η επιτροπή αυτή στη διαδικασία 

η οποία αναφέρεται στην παρούσα διάταξη. 

 

Τροπολογία  66 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 115 – παράγραφος 4 
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

4. Η εξέταση από την αρμόδια 

επιτροπή των αιτήσεων που υπόκεινται 

στις διαδικασίες τις σχετικές με την 

ασυλία, σύμφωνα με το άρθρο 9, 

λαμβάνει πάντα χώρα κεκλεισμένων των 

θυρών. 

διαγράφεται 

(Βλέπε τροπολογία 32 στο άρθρο 9 παράγραφος 10) 

Αιτιολόγηση 

Για λόγους συνεκτικότητας, το ζήτημα τούτο θα πρέπει να ενσωματωθεί στο άρθρο 9 

παράγραφος 10. 

 

Τροπολογία  67 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 120 – παράγραφος 1 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Το Κοινοβούλιο ορίζει, μετά από πρόταση 

της αρμόδιας επιτροπής του, τον υποψήφιο 

για την επταμελή επιτροπή η οποία είναι 

επιφορτισμένη με τον έλεγχο της 

καταλληλότητας των υποψηφίων για το 

αξίωμα του Δικαστή ή του Γενικού 

Εισαγγελέα του Δικαστηρίου και του 

Γενικού Δικαστηρίου. 

Το Κοινοβούλιο ορίζει, μετά από πρόταση 

της αρμόδιας επιτροπής του, τον υποψήφιο 

για την επταμελή επιτροπή η οποία είναι 

επιφορτισμένη με τον έλεγχο της 

καταλληλότητας των υποψηφίων για το 

αξίωμα του Δικαστή ή του Γενικού 

Εισαγγελέα του Δικαστηρίου και του 

Γενικού Δικαστηρίου. Η αρμόδια 

επιτροπή αποφασίζει σχετικά με τον 

υποψήφιο τον οποίο επιθυμεί να προτείνει 

μέσω ψηφοφορίας με απλή πλειοψηφία. 

Για τον σκοπό αυτόν, οι συντονιστές της 

εν λόγω επιτροπής καταρτίζουν κατάλογο 

με τους επικρατέστερους υποψηφίους. 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία εναρμονίζει το άρθρο 120 με την υφιστάμενη πρακτική. 

 

Τροπολογία  68 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 141 – παράγραφος 1 
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

1. Το Κοινοβούλιο εξετάζει εντός των 

προθεσμιών που τάσσουν οι Συνθήκες και 

ο Οργανισμός του Δικαστηρίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για άσκηση 

προσφυγής των οργάνων της Ένωσης και 

φυσικών ή νομικών προσώπων, την 

νομοθεσία της Ένωσης και τα εκτελεστικά 

μέτρα, με σκοπό τη διασφάλιση της 

πλήρους τηρήσεως των συνθηκών, ιδίως 

όσον αφορά τα δικαιώματα του 

Κοινοβουλίου. 

1. Το Κοινοβούλιο εξετάζει εντός των 

προθεσμιών που τάσσουν οι Συνθήκες και 

ο Οργανισμός του Δικαστηρίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για άσκηση 

προσφυγής των οργάνων της Ένωσης και 

φυσικών ή νομικών προσώπων, την 

νομοθεσία της Ένωσης και την εφαρμογή 

της, με σκοπό τη διασφάλιση της πλήρους 

τηρήσεως των συνθηκών, ιδίως όσον 

αφορά τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου. 

Αιτιολόγηση 

Προκειμένου να αποφευχθεί η σύγχυση με συγκεκριμένα «εκτελεστικά μέτρα», προτείνεται μια 

διαφορετική, ευρύτερη διατύπωση. 

 

Τροπολογία  69 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 141 – παράγραφος 2 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

2. Η αρμόδια επιτροπή υποβάλλει, εν 

ανάγκη προφορικώς, έκθεση στο 

Κοινοβούλιο όταν έχει υπόνοιες ότι 

παραβιάζεται το δίκαιο της Ένωσης. 

2. Η αρμόδια για νομικά θέματα 

επιτροπή υποβάλλει, εν ανάγκη 

προφορικώς, έκθεση στο Κοινοβούλιο 

όταν έχει υπόνοιες ότι παραβιάζεται το 

δίκαιο της Ένωσης. Κατά περίπτωση, 

μπορεί να ακούσει τις απόψεις της 

αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής. 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία επιτρέπει στις αρμόδιες επί της ουσίας επιτροπές να εκφράζουν τις 

απόψεις τους. 

 

Τροπολογία  70 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 141 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

3. Ο Πρόεδρος ασκεί προσφυγή 

ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης εξ ονόματος του Κοινοβουλίου, 

σύμφωνα με σύσταση της αρμόδιας 

επιτροπής. 

3. Ο Πρόεδρος ασκεί προσφυγή 

ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης εξ ονόματος του Κοινοβουλίου, 

σύμφωνα με σύσταση της αρμόδιας για 

νομικά θέματα επιτροπής. 

Αιτιολόγηση 

Προτείνεται μία πιο σαφής διατύπωση. 

 

Τροπολογία  71 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 141 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Μπορεί να υποβάλει στην κρίση της 

Ολομέλειας, στην αρχή της επόμενης 

περιόδου συνόδου, την απόφαση σχετικά 

με την επικύρωση της προσφυγής. Εάν η 

Ολομέλεια απορρίψει στην πλειοψηφία 

της την προσφυγή, ο Πρόεδρος την 

αποσύρει. 

Μπορεί να υποβάλει στην κρίση του 

Κοινοβουλίου, στην αρχή της επόμενης 

περιόδου συνόδου, την απόφαση σχετικά 

με την επικύρωση της προσφυγής. Εάν το 

Κοινοβούλιο απορρίψει κατά πλειοψηφία 

την προσφυγή, ο Πρόεδρος την αποσύρει. 

Αιτιολόγηση 

Προτείνεται μία πιο σαφής διατύπωση. 

 

Τροπολογία  72 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 141 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Εάν ο Πρόεδρος ασκήσει προσφυγή παρά 

την αντίθετη σύσταση της αρμόδιας 

επιτροπής, υποβάλλει στην κρίση της 

Ολομέλειας, στην αρχή της επόμενης 

περιόδου συνόδου, την απόφαση σχετικά 

με την επικύρωση της προσφυγής. 

Εάν ο Πρόεδρος ασκήσει προσφυγή παρά 

την αντίθετη σύσταση της αρμόδιας 

επιτροπής, υποβάλλει στην κρίση του 

Κοινοβουλίου, στην αρχή της επόμενης 

περιόδου συνόδου, την απόφαση σχετικά 

με την επικύρωση της προσφυγής. 
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Αιτιολόγηση 

Προτείνεται μία πιο σαφής διατύπωση. 

 

Τροπολογία  73 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 141 – παράγραφος 4 – εδάφια 1 έως 3 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

4. Ο Πρόεδρος υποβάλλει 

παρατηρήσεις ή παρεμβαίνει εξ ονόματος 

του Κοινοβουλίου σε διαδικασίες ενώπιον 

δικαστηρίου, μετά από διαβούλευση με την 

αρμόδια επιτροπή. 

4. Ο Πρόεδρος υποβάλλει 

παρατηρήσεις ή παρεμβαίνει εξ ονόματος 

του Κοινοβουλίου σε διαδικασίες ενώπιον 

δικαστηρίου, μετά από διαβούλευση με την 

αρμόδια για νομικά θέματα επιτροπή. 

Εάν ο Πρόεδρος προτίθεται να 

απομακρυνθεί από τη γνωμοδότηση της 

αρμόδιας επιτροπής, ενημερώνει σχετικά 

την επιτροπή και παραπέμπει το θέμα στη 

Διάσκεψη των Προέδρων, εκθέτοντας τους 

λόγους του. 

Εάν ο Πρόεδρος προτίθεται να 

απομακρυνθεί από τη γνωμοδότηση της 

αρμόδιας για νομικά θέματα επιτροπής, 

ενημερώνει σχετικά την επιτροπή και 

παραπέμπει το θέμα στη Διάσκεψη των 

Προέδρων, εκθέτοντας τους λόγους του. 

Εάν η Διάσκεψη των Προέδρων εκτιμά ότι, 

κατ’ εξαίρεση, το Κοινοβούλιο δεν θα 

πρέπει να υποβάλει παρατηρήσεις, ούτε να 

παρέμβει ενώπιον του Δικαστηρίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν αμφισβητείται η 

ισχύς πράξεως του Κοινοβουλίου, το θέμα 

παραπέμπεται αμελλητί στην Ολομέλεια. 

Εάν η Διάσκεψη των Προέδρων εκτιμά ότι, 

κατ’ εξαίρεση, το Κοινοβούλιο δεν θα 

πρέπει να υποβάλει παρατηρήσεις, ούτε να 

παρέμβει ενώπιον του Δικαστηρίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν αμφισβητείται η 

ισχύς πράξεως του Κοινοβουλίου, το θέμα 

παραπέμπεται αμελλητί στο Κοινοβούλιο. 

Αιτιολόγηση 

Προτείνεται μία πιο σαφής διατύπωση. 

 

Τροπολογία  74 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 141 – παράγραφος 4 – εδάφιο 4 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Σε επείγουσες περιπτώσεις, ο Πρόεδρος 

μπορεί να ενεργήσει προληπτικά 

προκειμένου να συμμορφωθεί με τις 

προθεσμίες που έχει τάξει το αρμόδιο 

δικαστήριο. Στις περιπτώσεις αυτές, η 

διαδικασία που προβλέπει η παρούσα 

διαγράφεται 
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παράγραφος εφαρμόζεται όσο το δυνατόν 

ενωρίτερα. 

Αιτιολόγηση 

Επειδή μερικές φορές μπορεί να απαιτείται προληπτική δράση ακόμη και στην περίπτωση των 

άμεσων προσφυγών του άρθρου 141 παράγραφος 3, η παρούσα τροπολογία (σε συνδυασμό με 

το νέο άρθρο 141 παράγραφος 4α) έχει ως στόχο τη γενίκευση της εφαρμογής της διαδικασίας 

του κατεπείγοντος. 

 

Τροπολογία  75 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 141 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 4 α. Σε επείγουσες περιπτώσεις, ο 

Πρόεδρος, ει δυνατόν σε συνέχεια 

διαβούλευσης με τον πρόεδρο και τον 

εισηγητή της αρμόδιας για νομικά θέματα 

επιτροπής, μπορεί να ενεργήσει 

προληπτικά προκειμένου να 

συμμορφωθεί με τις οικείες προθεσμίες. 

Στις περιπτώσεις αυτές, η διαδικασία που 

προβλέπουν ως εφαρμοστέα οι 

παράγραφοι 3 ή 4 εφαρμόζεται το 

συντομότερο δυνατόν. 

Αιτιολόγηση 

Επειδή μερικές φορές μπορεί να απαιτείται προληπτική δράση ακόμη και στην περίπτωση των 

άμεσων προσφυγών του άρθρου 141 παράγραφος 3, η παρούσα τροπολογία (σε συνδυασμό με 

το νέο άρθρο 141 παράγραφος 4) έχει ως στόχο τη γενίκευση της εφαρμογής της διαδικασίας 

του κατεπείγοντος. Η διαβούλευση με τον πρόεδρο και τον εισηγητή της Επιτροπής Νομικών 

Θεμάτων είναι ήδη δυνατή σε άλλες επείγουσες περιπτώσεις (βλ. π.χ. άρθρο 8 παράγραφος 1). 

Η προτεινόμενη αποσαφήνιση καθιστά πιο αποτελεσματική την παρούσα διάταξη. 

 

Τροπολογία  76 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 141 – παράγραφος 4 β (νέα) 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 4 β. Η αρμόδια για νομικά θέματα 

επιτροπή ορίζει τις αρχές για την 
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εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 

Αιτιολόγηση 

Στις 24 Φεβρουαρίου 2015 οι συντονιστές της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων ενέκριναν τις 

«Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του άρθρου 141 του Κανονισμού», οι οποίες 

εκπονήθηκαν σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία. Έκτοτε, στις συστάσεις προς τον Πρόεδρο 

βάσει του άρθρου αυτού γίνεται συνεχώς αναφορά στις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές. Η 

προτεινόμενη αλλαγή απλώς θα επιβεβαίωνε την ύπαρξη αυτού του εργαλείου. Παρόμοια 

διατύπωση υπάρχει στο άρθρο 9 παράγραφος 12, αν και το πλαίσιο είναι διαφορετικό. 

 

Τροπολογία  77 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 141 – ερμηνεία – εδάφιο 2 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Το άρθρο 108 παράγραφος 6 θεσπίζει μια 

συγκεκριμένη διαδικασία όσον αφορά την 

απόφαση του Κοινοβουλίου να ασκήσει το 

δικαίωμά του να ζητήσει από το 

Δικαστήριο, δυνάμει του άρθρου 218 

παράγραφος 11 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να 

γνωμοδοτήσει σχετικά με το κατά πόσο 

μια διεθνής συμφωνία είναι συμβατή με 

τις Συνθήκες. Η διάταξη αυτή αποτελεί 

«lex specialis» που υπερισχύει του γενικού 

κανόνα του άρθρου 141 του Κανονισμού. 

διαγράφεται 

(Βλέπε τροπολογία 65 στο άρθρο 108 παράγραφος 6) 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα ερμηνεία καθίσταται περιττή λόγω του νέου άρθρου 108 παράγραφος 6.  

 

Τροπολογία  78 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 170 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο) 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (γ α) αποσκοπεί να τροποποιήσει μια 

πρόταση κωδικοποίησης νομοθετικών 

πράξεων της Ένωσης· το άρθρο 103 
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παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο 

εφαρμόζεται ωστόσο κατ’ αναλογία· 

Αιτιολόγηση 

Το άρθρο 103 παράγραφος 3 ήδη ορίζει ότι οι τροπολογίες σε προτάσεις κωδικοποίησης δεν 

είναι παραδεκτές σε επίπεδο επιτροπής με εξαίρεση τις αναφερόμενες σε αυτές περιπτώσεις. Με 

την τροπολογία αυτή επιδιώκεται να καταστεί σαφές ότι η ίδια αρχή ισχύει κατά το στάδιο της 

Ολομέλειας. 

 

Τροπολογία  79 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 170 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ β (νέο) 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (γ β) αποσκοπεί να τροποποιήσει εκείνα 

τα μέρη μιας πρότασης για την 

αναδιατύπωση των νομοθετικών 

πράξεων της Ένωσης που παραμένουν 

αμετάβλητα σε μια τέτοια πρόταση· το 

άρθρο 104 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο 

και το άρθρο 104 παράγραφος 3 τρίτο 

εδάφιο εφαρμόζονται ωστόσο κατ’ 

αναλογία· 

Αιτιολόγηση 

Το άρθρο 104 παράγραφοι 2 και 3 ορίζει ήδη ότι οι τροπολογίες σε διατάξεις που παραμένουν 

αμετάβλητες σε μια πρόταση για την αναδιατύπωση νομοθετικών πράξεων της Ένωσης δεν 

είναι παραδεκτές σε επίπεδο επιτροπής, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται σε αυτές. 

Με την τροπολογία αυτή επιδιώκεται να καταστεί σαφές ότι η ίδια αρχή ισχύει κατά το στάδιο 

της Ολομέλειας. 

Τροπολογία  80 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 202 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Άρθρο 202 διαγράφεται 

Επιτροπή επιφορτισμένη με τον έλεγχο 

της εντολής 

 

Μεταξύ των επιτροπών που 

συγκροτούνται σύμφωνα με τους όρους 
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που προβλέπονται από τον παρόντα 

Κανονισμό, μία επιτροπή είναι 

επιφορτισμένη με τον έλεγχο της εντολής 

και την προεργασία των αποφάσεων που 

αφορούν τις αμφισβητήσεις των εκλογών. 

Αιτιολόγηση 

Το παρόν άρθρο είναι περιττό καθώς καλύπτεται ήδη από το άρθρο 3 παράγραφος 3 και το 

Παράρτημα VI. 
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