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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 

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 
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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. 

 

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) 
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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. 

 

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, 

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 
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εφόσον πρόκειται περί διορισμού. 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 

 

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. 
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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 

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. 

(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. 
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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, 

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)) 
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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 

προσαρμοσθεί. 

 

Τροπολογία  12 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 
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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, 

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. 

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, 

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 
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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 

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 
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Κοινοβούλιο να αποφανθεί εάν, πράγματι, 

σημειώθηκε παραβίαση των εν λόγω 

προνομίων και ασυλιών, σύμφωνα με το 

άρθρο 9 παράγραφος 1. 

υποβληθεί αίτηση προκειμένου το 

Κοινοβούλιο να αποφανθεί εάν τα 

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 



 

AD\1107167EL.docx 17/49 PE589.103v02-00 

 EL 

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  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. 
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(Βλέπε τροπολογία 24 του άρθρου 7 παράγραφος 3) 

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  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 
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

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. 

1 α. 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 

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. 
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Τροπολογία  29 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 9 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 

 

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 
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να τροποποιηθεί ώστε να ισχύει τόσο για τις αιτήσεις για άρση ασυλίας όσο και για τις αιτήσεις 

υπεράσπισης. 

 

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. 
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(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. 

 

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 
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το άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 2  της ΣΛΕΕ. 

 

Τροπολογία  35 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 39 – παράγραφος 3 

 

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 
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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). 

(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. 
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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 

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. 

διαγράφεται 

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 
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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-

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 Εξέταση της τήρησης των αρχών της 
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επικουρικότητας επικουρικότητας και της αναλογικότητας 

Αιτιολόγηση 

Το άρθρο 42 αναφέρει, επίσης, την αρχή της αναλογικότητας. 

 

Τροπολογία  43 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 42 – παράγραφος 2 

 

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. 
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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 

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. 

3. 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. 

(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 

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. 
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επικουρικότητας και της αναλογικότητας. 

(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 

 

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 
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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. 

 

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 

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 
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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. 

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. 

 

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. 
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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. 

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 
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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 

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. 
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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 

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. 
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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. 

 

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. 
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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 

 

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 
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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. 

(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 3. Η πρόταση ψηφίσματος μπορεί να 
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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. 

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 

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 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 
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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 

 

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 

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 
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Δικαστήριο διατυπώσει τη γνώμη του14. 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 

 

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) 
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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 

 

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 

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 
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πλήρους τηρήσεως των συνθηκών, ιδίως 

όσον αφορά τα δικαιώματα του 

Κοινοβουλίου. 

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 

 

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. 
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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. 

Αιτιολόγηση 

Προτείνεται μία πιο σαφής διατύπωση. 

 

Τροπολογία  73 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 141 – παράγραφος 4 – εδάφια 1 έως 3 
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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 

παράγραφος εφαρμόζεται όσο το δυνατόν 

ενωρίτερα. 

διαγράφεται 

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 
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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 

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 
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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 

παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο 

εφαρμόζεται ωστόσο κατ’ αναλογία· 
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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 

που προβλέπονται από τον παρόντα 

Κανονισμό, μία επιτροπή είναι 
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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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