
 

Πλήρες κείμενο:
 

Ο ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων

Γνωµοδοτήσεις της Επιτροπής Περιφερειών και της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπονεί νοµοθετικές προτάσεις µε δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήσεως άλλων
θεσµικών οργάνων ή χωρών της ΕΕ ή ύστερα από πρωτοβουλία των πολιτών, συχνά ύστερα από δηµόσιες
διαβουλεύσεις. Η τελική πρόταση διαβιβάζεται ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και τα
εθνικά κοινοβούλια και, σε ορισµένες περιπτώσεις, στην Επιτροπή Περιφερειών και στην Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή.

1. Η συνήθης νοµοθετική διαδικασία ξεκινά µε την υποβολή νοµοθετικής πρότασης προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και το Συµβούλιο.

2. Η συνήθης νοµοθετική διαδικασία αυτή τη στιγµή εφαρµόζεται σε 85 καθορισµένους τοµείς πολιτικής που
καλύπτουν την πλειοψηφία των τοµέων αρµοδιότητας της ΕΕ.

3. Το «δικαίωµα πρωτοβουλίας» απόκειται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εκείνη είναι υπεύθυνη για την υποβολή των
περισσότερων νοµοθετικών προτάσεων. Ωστόσο, το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο µπορούν να ζητούν από την
Επιτροπή να υποβάλλει προτάσεις, ενώ σε λίγους σαφώς καθορισµένους τοµείς µπορούν να διατυπώσουν
προτάσεις και άλλα θεσµικά όργανα.

4. Το Κοινοβούλιο (µε πλειοψηφία των µελών του) µπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση σε
περιπτώσεις κατά τις οποίες το Κοινοβούλιο πιστεύει ότι απαιτείται η θέσπιση ενωσιακής νοµοθεσίας προκειµένου
να βοηθηθεί η υλοποίηση των συνθηκών. Εάν η Επιτροπή αρνηθεί να υποβάλει τέτοια πρόταση, πρέπει να δώσει
εξηγήσεις.

5. Το Συµβούλιο (ενεργώντας µε απλή πλειοψηφία) µπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή να εκπονήσει οποιεσδήποτε
µελέτες θεωρούνται επιθυµητές από τους υπουργούς για την επίτευξη κοινών στόχων και να του υποβάλει
οποιεσδήποτε κατάλληλες προτάσεις.

6. Στις ακόλουθες πολύ συγκεκριµένες περιπτώσεις, οι συνθήκες επιτρέπουν τη δροµολόγηση της συνήθους
νοµοθετικής διαδικασίας:
κατόπιν πρωτοβουλίας ενός τετάρτου των κρατών µελών (δικαστική συνεργασία σε ποινικά θέµατα, αστυνοµική
συνεργασία)
κατόπιν συστάσεως της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ορισµένα άρθρα του καταστατικού του Ευρωπαϊκού
Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας)
κατόπιν αιτήσεως του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σύσταση ορισµένων δικαστηρίων υπαγόµενων
στο Γενικό Δικαστήριο, αρµόδιων να εκδικάζουν σε πρώτο βαθµό ορισµένες κατηγορίες προσφυγών οι οποίες
ασκούνται σε συγκεκριµένους τοµείς, ορισµένες διατάξεις του οργανισµού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης)
κατόπιν αιτήσεως της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

7. Η πρόταση της Επιτροπής µπορεί επίσης να είναι συνέπεια ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας των πολιτών.

8. Η πρόταση της Επιτροπής είναι αποτέλεσµα εκτενούς διαδικασίας διαβούλευσης, η οποία µπορεί να διεξάγεται µε
ποικίλους τρόπους (υποχρεωτική εκτίµηση αντικτύπου, εκθέσεις εµπειρογνωµόνων, διαβούλευση µε εθνικούς
εµπειρογνώµονες, διεθνείς οργανισµούς και/ή µη κυβερνητικές οργανώσεις, διαβούλευση µέσω Πράσινης και
Λευκής Βίβλου κ.λπ.)

9. Η διαδικασία διαβούλευσης δροµολογείται επίσης µεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών της Επιτροπής έτσι ώστε να
εξασφαλιστεί ότι όλες οι πτυχές του εν λόγω ζητήµατος λαµβάνοντας υπόψη (διυπηρεσιακή διαβούλευση).

10. Η πρόταση της Επιτροπής συνήθως εγκρίνεται από το Σώµα των Κοσµητόρων µε βάση είτε γραπτή διαδικασία
(χωρίς συζήτηση µεταξύ των Κοσµητόρων) ή µε προφορική διαδικασία (το θέµα συζητείται από το Σώµα των
Κοσµητόρων) και δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

11. Η Επιτροπή υποβάλλει τη νοµοθετική πρότασή της (συνήθως για έκδοση κανονισµού, οδηγίας ή απόφασης) στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο, αλλά επίσης σε όλα τα εθνικά κοινοβούλια της ΕΕ και, όπου αρµόζει,
στην Επιτροπή Περιφερειών και στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή.

12. Σύµφωνα µε το πρωτόκολλο αριθ. 1 σχετικά µε το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων και το πρωτόκολλο αριθ. 2
σχετικά µε τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, που προσαρτώνται στη συνθήκη για την
Ευρωπαϊκή Ένωση, τα εθνικά κοινοβούλια έχουν 8 εβδοµάδες προκειµένου να εκδώσουν αιτιολογηµένη γνώµη,
εάν θεωρούν ότι το νοµοθετικό σχέδιο δεν συµµορφώνεται µε την αρχή της επικουρικότητας. Κάθε εθνικό
κοινοβούλιο διαθέτει δύο ψήφους. Στα συστήµατα µε δύο κοινοβουλευτικά σώµατα, κάθε ένα από τα δύο σώµατα
διαθέτει µία ψήφο.

13. Αν τουλάχιστον το 1/3 των εθνικών κοινοβουλίων είναι της γνώµης ότι το σχέδιο νοµοθετικής διάταξης δεν
συµµορφώνεται µε την αρχή της επικουρικότητας, αυτό πρέπει να επανεξεταστεί («κίτρινη κάρτα»). Αυτό το
κατώτατο όριο µειώνεται στο ¼ για ένα σχέδιο νοµοθετικής πρότασης που υποβάλλεται βάσει του άρθρου 76 ΣΛΕΕ
(δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις και αστυνοµική συνεργασία). Μετά την επανεξέταση µε το σύστηµα
της «κίτρινης κάρτας», η συντάξασα αρχή (συνήθως η Επιτροπή) µπορεί να αποφασίσει να διατηρήσει, να
τροποποιήσει ή να αποσύρει τη νοµοθεσία.

14. Επιπλέον, στο πλαίσιο της συνήθους νοµοθετικής διαδικασίας, αν µια απλή πλειοψηφία των εθνικών κοινοβουλίων
θεωρεί ότι το σχέδιο νοµοθετικής πρότασης δεν συνάδει µε την αρχή της επικουρικότητας, το σχέδιο πρέπει να
αναθεωρηθεί από την Επιτροπή («πορτοκαλί κάρτα»). Κατόπιν µιας τέτοιας αναθεώρησης, η Επιτροπή δύναται να
αποφασίσει τη διατήρηση, την τροποποίηση ή την απόσυρση της πρότασης. Εάν η Επιτροπή αποφασίσει να
διατηρήσει την πρόταση πρέπει να δικαιολογήσει τη θέση της. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο πρέπει
να εξετάσουν, πριν ολοκληρώσουν την πρώτη ανάγνωση, κατά πόσον η πρόταση είναι συµβατή ε την αρχή της
επικουρικότητας. Αν το Κοινοβούλιο µε απλή πλειοψηφία των µελών ή το Συµβούλιο µε πλειοψηφία 55% των
µελών του θεωρήσουν ότι η πρόταση δεν συµµορφώνεται µε την αρχή της επικουρικότητας, τότε αυτή καταπίπτει.

15. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ) και η Επιτροπή Πεφιφερειών (ΕτΠ) πρέπει να καλούνται από την
Επιτροπή και το Συµβούλιο να γνωµοδοτήσουν σε ορισµένα ζητήµατα ή όταν το Συµβούλιο το κρίνει σκόπιµο. Για
παράδειγµα, η ΟΚΕ πρέπει να δίνει τη γνώµη της σε ζητήµατα οικονοµικής και κοινωνικής πολιτικής, ενώ η ΕτΠ
πρέπει να καλείται να γνωµοδοτεί σε ζητήµατα περιβάλλοντος, εκπαίδευσης και µεταφορών. Το Συµβούλιο και η
Επιτροπή µπορούν να ορίσουν χρονικό όριο για την υποβολή των γνωµοδοτήσεων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
έχει επίσης τη δυνατότητα να καλεί τις δύο Επιτροπές να γνωµοδοτήσουν. Επιπλέον, οι Επιτροπές µπορούν να
εκδίδουν γνωµοδοτήσεις µε δική τους πρωτοβουλία.

 

#1 Πρόταση της Επιτροπής
 

ΣΗΜ.: Μετά τη συνθήκη του Άµστερνταµ, υπάρχει η δυνατότητα να ολοκληρωθεί µια συνήθης νοµοθετική διαδικασία
στην πρώτη ανάγνωση. Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται αυξανόµενη τάση να επιτυγχάνονται συµφωνίες σε πρώτη
ανάγνωση.

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παραπέµπει την πρόταση σε κοινοβουλευτική επιτροπή, η οποία
ορίζει εισηγητή ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη σχεδίου έκθεσης που περιέχει τροπολογίες στο
προτεινόµενο κείµενο. Η επιτροπή ψηφίζει αυτή την έκθεση και οποιεσδήποτε τροπολογίες σε αυτήν έχουν
κατατεθεί από άλλα µέλη της. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη συνέχεια συζητά και ψηφίζει την πρόταση
νοµοθετικού περιεχοµένου σε ολοµέλεια µε βάση την έκθεση της επιτροπής και τροπολογίες. Το αποτέλεσµα
αποτελεί τη θέση του Κοινοβουλίου. Το Κοινοβούλιο µπορεί να αποδεχτεί την πρόταση χωρίς καµία αλλαγή ή να
πραγµατοποιήσει τροποποιήσεις. Σε σπάνιες περιπτώσεις, ο Πρόεδρος µπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή να
αποσύρει την πρότασή της. Η θέση πρώτης ανάγνωσης του Κοινοβουλίου διαβιβάζεται στο Συµβούλιο.

1. Μόλις µια νοµοθετική πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή φθάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο Πρόεδρός
του, ύστερα από διαβούλευση µε τις αρµόδιες τεχνικές υπηρεσίες, την παραπέµπει στην αρµόδια επιτροπή.

2. Η επιλογή της επιτροπής εξαρτάται από το αντικείµενο που καλύπτει η πρόταση.

3. Είναι δυνατό να προσφερθεί σε άλλες επιτροπές η δυνατότητα να εκφράσουν τη γνώµη τους, εάν το αντικείµενο
της πρότασης τις αφορά επίσης.

4. Εάν υπάρχει αντιδικία ως προς την αρµοδιότητα, για παράδειγµα εάν το θέµα εµπίπτει σχεδόν εξίσου στις
αρµοδιότητες δύο ή περισσότερων επιτροπών, η Διάσκεψη των Προέδρων αποφασίζει για τη διαδικασία µε βάση
σύσταση της Διάσκεψης των Προέδρων Επιτροπών.

5. Οι αντιδικίες για την αρµοδιότητα µπορούν να επιλύονται µε διαδικασίες που περιλαµβάνουν συνδεδεµένες
επιτροπές ή κοινές συνεδριάσεις και ψηφοφορίες επιτροπών.

6. Μια συνδεδεµένη επιτροπή ασχολείται µε την πρόταση ταυτόχρονα µε την αρµόδια επιτροπη, µε βάση
χρονοδιάγραµµα που έχει συµφωνηθεί από κοινού. Οι εισηγητές των δύο επιτροπών προσδιορίζουν τους τοµείς
του κειµένου που εµπίπτουν στην αποκλειστική ή την κοινή αρµοδιότητά τους και συµφωνούν πώς ακριβώς θα
συνεργαστούν. Οι εισηγητές ενηµερώνουν ο ένας τον άλλο και πρέπει να συµφωνούν από κοινού τα κείµενα που
προτείνουν στις επιτροπές και τη θέση τους όσον αφορά τις τροπολογίες. Η αρµόδια επιτροπή πρέπει να
αποδέχεται τις τροπολογίες της συνδεδεµένης επιτροπής χωρίς ψηφοφορία, εάν αυτές αφορούν θέµατα που
εµπίπτουν στην αποκλειστική αρµοδιότητα της συνδεδεµένης επιτροπής.

7. Εάν υπάρχει διαφωνία µεταξύ αρµόδιας και συνδεδεµένης επιτροπής για θέµατα αρµοδιότητας, ο Διάσκεψη των
Προέδρων µπορεί να αποφασίσει σχετικά µε τον καταµερισµό των αρµοδιοτήτων ή µπορεί να επιλέξει κοινές
συνεδριάσεις επιτροπών εάν το θέµα εµπίπτει εξίσου στην αρµοδιότητα των δύο.

8. Σε περίπτωση κοινών συνεδριάσεων επιτροπών, οι εµπλεκόµενοι εισηγητές συντάσσουν ένα ενιαίο σχέδιο
έκθεσης, το οποίο εξετάζεται και ψηφίζεται από τις εµπλεκόµενες επιτροπές σε κοινές συνεδριάσεις
προεδρευόµενες από κοινού.

9. Η αρµόδια κοινοβουλευτική επιτροπή ελέγχει κατ' αρχάς τη νοµική βάση της πρότασης. Μπορεί να ζητήσει
γνωµοδότηση της επιτροπής της αρµόδιας για νοµικά θέµατα, η οποία µπορεί να αποφασίσει να ελέγξει τη νοµική
βάση µε δική της πρωτοβουλία.

10. Εάν η πρόταση έχει δηµοσιονοµικές επιπτώσεις, η αρµόδια επιτροπή πρέπει επίσης να επαληθεύσει ότι είναι
συµβατή µε το πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο, δηλαδή ότι υπάρχουν επαρκείς δηµοσιονοµικοί πόροι. Η επιτροπή
η αρµόδια για ζητήµατα προϋπολογισµού µπορεί επίσης να πραγµατοποιήσει παρόµοιο έλεγχο µε δική της
πρωτοβουλία.

11. Η αρµόδια επιτροπή, µια πολιτική οµάδα, ή τουλάχιστον 40 βουλευτές µπορούν να εκφράσουν την αντίθεσή τους,
εάν πιστεύουν ότι η πρόταση ή τµήµατά της δεν συµµορφώνονται µε τα δικαιώµατα που κατοχυρώνονται στον
χάρτη των θεµελιωδών δικαιωµάτων της ΕΕ.

12. Μόλις µια επιτροπή ονοµαστεί αρµόδια για την πρόταση, ορίζε εισηγητή µεταξύ των µελών της. Στην πράξη, οι
συντονιστές που αντιπροσωπεύουν τις πολιτικές οµάδες αποφασίζουν ποια πολιτική οµάδα θα χειριστεί την
έκθεση. Η οµάδα αυτή προτείνει έναν εισηγητή µεταξύ των µελών της στην επιτροπή ή των µόνιµων αναπληρωτών
τους.

13. Οι εισηγητές µπορεί να επιλέγονται εκ των προτέρων µε βάση το ετήσιο νοµοθετικό πρόγραµµα της επιτροπής,
κάτι που τους δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθούν την πρόταση κατά την προκαταρκτική φάση της, πριν αυτή
υποβληθεί στο Κοινοβούλιο.

14. Άλλες πολιτικές οµάδες µπορεί να ορίζουν σκιώδεις εισηγητές, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την επεξεργασία της
θέσης της οµάδας και την παρακολούθηση της εργασίας του εισηγητή.

15. Ο εισηγητής οδηγεί την πρόταση στα διάφορα στάδια της διαδικασίας, παρέχοντας συµβουλή στην επιτροπή (κατά
την εξέταση του θέµατος σε στάδιο επιτροπής) και στο Κοινοβούλιο συνολικά (στο στάδιο της ολοµέλειας) σχετικά
µε τη γενική προσέγγιση.

16. Ο εισηγητής είναι υπεύθυνος για την παρουσίαση σχεδίου έκθεσης στην Επιτροπή, συµπεριλαµβανοµένων των
τροπολογιών του στην πρόταση της Επιτροπής.

17. Η κοινοβουλευτική επιτροπή συνήθως συνεδριάζει αρκετές φορές για να εξετάσει το σχέδιο έκθεσης.

18. Είθισται να οργανώνονται ακροάσεις εµπειρογνωµόνων ή να ανατίθενται µελέτες ή εκτιµήσεις επιπτώσεων σχετικά
µε φακέλους που πραγµατεύονται αµφιλεγόµενα ή «τεχνικά» ζητήµατα.

19. Κατά τις συζητήσεις σε επιτροπή, η Επιτροπή µπορεί να υπερασπιστεί την πρότασή της και να απαντήσει σε
ερωτήσεις µελών της επιτροπής.

20. Δεδοµένου ότι το Συµβούλιο λαµβάνει την πρόταση της Επιτροπής ταυτόχρονα µε το Κοινοβούλιο και αρχίζει να
την επεξεργάζεται, η επιτροπή είθισται να ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συµβούλιο να την τηρούν
ενήµερη για την πρόοδο της πρότασης στο Συµβούλιο και τις οµάδες εργασίας του.

21. Οι συνδεδµένες και οι γνωµοδοτικές επιτροπές υποβάλλουν τις γνωµοδοτήσεις τους στην αρµόδια επί της ουσίας
επιτροπή.

22. Οποιοσδήποτε βουλευτής του ΕΚ µπορεί να υποβάλλει τροπολογίες έως την προθεσµία που έχει τεθεί από την
αρµόδια επιτροπή. Όλες οι τροπολογίες τίθενται σε ψηφοφορία στην αρµόδια επιτροπή, η οποία αποφασίζει µε
απλή πλειοψηφία.

23. Πριν η αρµόδια επιτροπή πραγµατοποιήσει την τελική ψηφοφορία σχετικά µε πρόταση νοµοθετικής πράξης, ζητεί
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δηλώσει τη θέση της σχετικά µε όλες τις τροπολογίες που έχουν εγκριθεί από την
επιτροπή και ζητεί σχόλιο από το Συµβούλιο. Εάν η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να πραγµατοποιήσει δήλωση, ή
δεν είναι διατεθειµένη να δεχθεί όλες τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν σε επιτροπή, η επιτροπή µπορεί να αναβάλει
την τελική ψηφοφορία.

24. Μόλις η έκθεση εγκριθεί σε επιτροπή, τίθεται στην ηµερήσια διάταξη της ολοµέλειας.

25. Μια πολιτική οµάδα ή τουλάχιστον 40 βουλευτές µπορούν να καταθέτουν τροπολογίες στην έκθεση και να τις
υποβάλλουν σε ψήφο στην ολοµέλεια. Κατά γενικό κανόνα, η προθεσµία για την κατάθεση νέων τροπολογιών στην
ολοµέλεια είναι το µεσηµέρι της Τετάρτης της εβδοµάδας πριν από τη σύνοδο.

26. Η ολοµέλεια εξετάζει τη νοµοθετική πρόταση µε βάση την έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρµόδια επιτροπή,
συµπεριλαµβανοµένων οποιωνδήποτε τροπολογιών έχουν προταθεί, το σχέδιο ψηφίσµατος νοµοθετικού
περιεχοµένου και, όπου αρµόζει, την αιτιολογική έκθεση του εισηγητή.

27. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην ολοµέλεια πριν από την ψηφοφορία, ο παρευρισκόµενος επίτροπος
ανακοινώνει και εξηγεί τη θέση της Επιτροπής σε οποιεσδήποτε τροπολογίες έχουν κατατεθεί. Η θέση της
Επιτροπής επί των τροπολογιών του Κοινοβουλίου καταρτίζεται από τη Γενική Διεύθυνση που είναι αρµόδια για το
θέµα και εγκρίνεται από το Σώµα των Επιτρόπων. Στην πράξη, καταρτίζεται από την Οµάδα Διοργανικών Σχέσεων
(GRI) η οποία περιλαµβάνει µέλη των ιδιαίτερων γραφείων της επιτροπής που είναι αρµόδια για διοργανικές
σχέσεις, και στη συνέχεια επικυρώνεται από το Σώµα των Επιτρόπων.

28. Το Κοινοβούλιο κατ' αρχάς ψηφίζει επί των τροπολογιών στην πρόταση της Επιτροπής. Στη συνέχεια ψηφίζει την
πρόταση τροποποιηµένη ή όχι, και ακολουθεί ψηφοφορία επί των τροπολογιών στο σχέδιο ψηφίσµατος
νοµοθετικού περιεχοµένου. Τέλος, το Κοινοβούλιο ψηφίζει το σχέδιο νοµοθετικού ψηφίσµατος συνολικά. Η
νοµοθετική πρόταση περιέχει µόνο µία δήλωση του εάν το Κοινοβούλιο αποδέχεται ή απορρίπτει την πρόταση ή
την τροποποιεί.

29. Όλες οι ψήφοι παρατίθενται µε απλή πλειοψηφία, δηλαδή πλειοψηφία των ψηφισάντων.

30. Εάν το Κοινοβούλιο δεν εγκρίνει το νοµοθετικό ψήφισµα, η πρόταση αναπέµπεται στην αρµόδια επιτροπή.

31. Το Κοινοβούλιο µπορεί:
α. να απορρίψει την πρόταση συνολικά
β. να εγκρίνει την πρόταση χωρίς τροποποιήσεις
γ. να εγκρίνει την πρόταση κατόπιν τροποποιήσεων

32. Εάν η πρόταση της Επιτροπής, όπως έχει τροποποιηθεί, δεν συγκεντρώσει πλειοψηφία των ψηφισάντων, ή εάν
εγκριθεί ψήφισµα για την απόρριψη της πρότασης που έχει κατατεθεί από την αρµόδια επιτροπή ή από
τουλάχιστον 40 βουλευτές, ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου αναστέλλει την ψηφοφορία επί της νοµοθετικής
πρότασης (η οποία κανονικά πραγµατοποιείται µετά την τελική ψηφοφορία επί της πρότασης όπως έχει
τροποποιηθεί) και ζητεί από την Επιτροπή να αποσύρει την πρότασή της. Εάν η Επιτροπή το πράξει, η νοµοθετική
διαδικασία σταµατά. Εάν η Επιτροπή αρνηθεί, το θέµα αναπέµπεται στην κοινοβουλευτική επιτροπή.

33. Εάν η πρόταση της Επιτροπής συνολικά εγκριθεί, αλλά µε τροποποιήσεις, η ψηφοφορία επί του σχεδίου
νοµοθετικού ψηφίσµατος αναβάλλεται έως ότου η Επιτροπή δηλώσει τη θέση της σε καθεµία από τις τροπολογίες.
Εάν η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να πραγµατοποιήσει τέτοια δήλωση στο τέλος της ψηφοφορίας του
Κοινοβουλίου επί τις προτάσεώς της, ενηµερώνει τον Πρόεδρο ή την αρµόδια επιτροπή πότε αναµένει ότι θα είναι
σε θέση να πραγµατοποιήσει δήλωση και η πρόταση τοποθετείται στο σχέδιο ηµερήσιας διάταξης της πρώτης
συνόδου ολοµελείας µετά την ηµεροµηνία εκείνη.

34. Εάν η Επιτροπή δηλώσει ότι δεν προτίθεται να εγκρίνει όλες τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου, ο εισηγητής ή ο
Πρόεδρος της αρµόδιας επιτροπής παρουσιάζουν επίσηµη πρόταση στο Κοινοβούλιο σχετικά µε το κατά πόσον
πρέπει να προχωρήσει η ψηφοφορία επί του σχεδίου νοµοθετικού ψηφίσµατος. Πριν διατυπώσουν την πρόταση,
δύνανται να ζητήσουν από τον Πρόεδρο να αναστείλει την εξέταση του θέµατος. Εάν το Κοινοβούλιο αποφασίσει να
αναβάλει την ψηφοφορία, το θέµα αναπέµπεται στην αρµόδια επιτροπή, για επανεξέταση. Στην περίπτωση αυτή
είναι αποδεκτές µόνο τροπολογίες που κατατίθενται από την αρµόδια επιτροπή και αποβλέπουν στην επίτευξη
συµβιβασµού µε την επιτροπή.

35. Το κείµενο της πρότασης όπως εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο και το συνοδευτικό ψήφισµα διαβιβάζονται στο
Συµβούλιο και την Επιτροπή από τον Πρόεδρο, ως θέση του Κοινοβουλίου.

36. Μόλις ολοκληρωθεί η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου, η Επιτροπή µπορεί να εγκρίνει µια «τροποποιηµένη
πρόταση» που ενσωµατώνει ορισµένες από τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου.

37. Η συνθήκη δεν ορίζει χρονικό όριο για την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου.

 

#2 Πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου
 

 

ΣHM.: Όταν οι συν-νοµοθέτες αποβλέπουν σε συµφωνία κατά την πρώτη ανάγνωση, οργανώνουν συχνά ανεπίσηµες
συναντήσεις, στις οποίες συµµετέχουν εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου (εισηγητής και, όπου αρµόζει, σκιώδεις
εισηγητές), του Συµβουλίου (Πρόεδρος της οµάδας εργασίας και/ή Coreper), και της Επιτροπής (η υπηρεσία που είναι
αρµόδια για τον φάκελο και Γενική Γραµµατεία της Επιτροπής), οι οποίες ονοµάζονται «τριµερείς διάλογοι».

Στόχος είναι να εξασφαλιστεί ότι οι τροπολογίες του Κοινοβουλίου που εγκρίθηκαν στην ολοµέλεια είναι αποδεκτές στο
Συµβούλιο. Η Επιτροπή συχνά διαδραµατίζει ρόλο µεσολαβητή και επιµελητή σε σχέση µε αυτά τα συµβιβαστικά
κείµενα.

Παράλληλα µε την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου διεξάγονται προπαρασκευαστικές εργασίες στο
Συµβούλιο, αλλά το Συµβούλιο µπορεί να πραγµατοποιήσει επίσηµα την πρώτη του ανάγνωση µόνο µε βάση τη
θέση του Κοινοβουλίου. Το Συµβούλιο µπορεί: να αποδεχθεί τη θέση του Κοινοβουλίου, οπότε η νοµοθετική
πράξη εκδίδεται• ή να εγκρίνει αλλαγές στη θέση του Κοινοβουλίου, κάτι που οδηγεί σε διατύπωση θέσης του
Συµβουλίου για την πρώτη ανάγνωση, η οποία αποστέλλεται στο Κοινοβούλιο για δεύτερη ανάγνωση.

1. Η πρόταση της Επιτροπής διαβιβάζεται στο Συµβούλιο ταυτόχρονα µε τη διαβίβαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

2. Κατά συνέπεια, οι προπαρασκευαστικές εργασίες στο Συµβούλιο προχωρούν παράλληλα µε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, αλλά το Συµβούλιο µπορεί να εγκρίνει τη θέση του µόνο αφού το Κοινοβούλιο έχει ενεργήσει.

3. Τα θεσµικά όργανα ενθαρρύνονται να ανταλλάσσουν πληροφορίες για την πρόοδο και το χρονοδιάγραµµα των
διαπραγµατεύσεων στο πλαίσιο της συνήθους νοµοθετικής διαδικασίας.

4. ΄Οπως και µε το Κοινοβούλιο, δεν υπάρχει χρονικό όριο για την πρώτη ανάγνωση του Συµβουλίου.

5. Οι αποφάσεις του Συµβουλίου προετοιµάζονται στο πλαίσιο ειδικών οµάδων εργασίας που απαρτίζονται από
εκπροσώπους των κρατών µελών και όπου προεδρεύει ο εκπρόσωπος της χώρας που κατέχει την εξαµηνιαία
κυλιόµενη προεδρία, υποβοηθούνται δε από τη γραµµατεία του Συµβουλίου. Οι οµάδες εργασίας αναφέρονται στην
Επιτροπή Μονίµων Αντιπροσώπων (Coreper, Τµήµα I ή II), η οποία προετοιµάζει κάθε απόφαση που λαµβάνει το
Συµβούλιο σε υπουργικό επίπεδο.

6. Πριν καταλήξει σε θέση πρώτης ανάγνωσης, το Συµβούλιο µπορεί να υιοθετήσει δύο ενδιάµεσα στάδια:

Και στις δύο περιπτώσεις, το Συµβούλιο δεν οριστικοποιεί τη θέση του παρά αφού λάβει τις τροπολογίες πρώτης
ανάγνωσης του Κοινοβουλίου και την τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής που έχει προκύψει ως αποτέλεσµα.

a. Το Συµβούλιο µπορεί να καταλήξει σε συµφωνία κατ' αρχήν - η οποία συνήθως αποκαλείται γενική
προσέγγιση - πριν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκδώσει τη θέση του. Τούτο είναι σπάνιο και συµβαίνει κυρίως
σε περιπτώσεις όπου υπάρχει ισχυρή ώθηση για την επίτευξη συµφωνίας σε πρώτη ανάγνωση.

b. Συχνότερα, το Συµβούλιο καταλήγει αρχικά σε «πολιτική συµφωνία», όπου εκτίθενται οι γενικοί
προσανατολισµοί της προτεινόµενης θέσης του σε πρώτη ανάγνωση. Στη συνέχεια, οι λεπτοµέρειες της
συµφωνίας αυτής οριστικοποιούνται από την οµάδα εργασίας, επαληθεύονται από γλωσσοµαθείς νοµικούς
(νοµικούς εµπειρογνώµονες για κάθε γλώσσα, οι οποίοι εποπτεύουν τη νοµική και γλωσσική ορθότητα των
κειµένων) και εγκρίνονται επίσηµα ως θέση πρώτης ανάγνωσης του Συµβουλίου σε επόµενη συνεδρίαση.

7. Μια θέση πρώτης ανάγνωσης µπορεί να εγκριθεί χωρίς συζήτηση όταν έχει επιτευχθεί συµφωνία σε
προπαρασκευαστικό στάδιο (θέµα “A” στην ηµερήσια διάταξη) ή µε συζήτηση (θέµα “B”) ή, σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, µε γραπτή διαδικασία. Στις δύο πρώτες περιπτώσεις, οι συζητήσεις είναι δηµόσιες.

8. Το Συµβούλιο αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία, εκτός από τα θέµατα φορολογίας, κοινωνικής ασφάλισης,
εξωτερικής πολιτικής, άµυνας και επιχειρησιακής αστυνοµικής συνεργασίας, τα οποία απαιτούν οµοφωνία.

9. Υπάρχουν τέσσερα δυνατά σενάρια για την πρώτη ανάγνωση του Συµβουλίου.

Από τη στιγµή που εκδίδεται η πράξη, υποβάλλεται προς υπογραφή στους Προέδρους και τους Γενικούς
Γραµµατείς του Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, και δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα.

a. Εάν το Κοινοβούλιο δεν έχει εγκρίνει καµία τροπολογία και το Συµβούλιο δεν επιθυµεί να αλλάξει την πρόταση
της Επιτροπής, µπορεί να εγκρίνει την πράξη µε ειδική πλειοψηφία. Στην περίπτωση αυτή, η πράξη εκδίδεται.

b. Εάν το Κοινοβούλιο έχει καταθέσει τροπολογίες, η έγκριση της πράξης εξαρτάται από το αν το Συµβούλιο θα
εγκρίνει όλες τις τροπολογίες µε ειδική πλειοψηφία, σε περίπτωση που η Επιτροπή τις έχει ενσωµατώσει στην
τροποποιηµένη πρότασή της, ή µε οµοφωνία εάν δεν τις έχει ενσωµατώσει. Εάν το Συµβούλιο εγκρίνει όλες
τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου, η πράξη εκδίδεται.

1. γ Παρόλο που δεν ορίζεται ρητά στη Συνθήκη, είναι ευρέως αποδεκτό ότι το Συµβούλιο ενεργώντας µε ειδική
πλειοψηφία µπορεί να απορρίψει την πρόταση της Επιτροπής συνολικά.

Η Επιτροπή µπορεί να αποφασίσει ανά πάσα στιγµή κατά τη διάρκεια της πρώτης ανάγνωσης να αποσύρει ή
να τροποποιήσει την πρότασή της.

2. δ Εάν το Συµβούλιο δεν εγκρίνει όλες τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου ή θέλει να εισαγάγει δικές του
αλλαγές, εγκρίνει θέση πρώτης ανάγνωσης.

10. Το κείµενο µε τη θέση πρώτης ανάγνωσης διαβιβάζεται στο Κοινοβούλιο, µαζί µε αιτιολογική δήλωση και
οποιεσδήποτε δηλώσεις πραγµατοποιήθηκαν από το Συµβούλιο και/ή την Επιτροπή για τα πρακτικά του
Συµβουλίου. Η Επιτροπή ενηµερώνει το Κοινοβούλιο για τη θέση της.

11. Σε γενικές γραµµές η θέση πρώτης ανάγνωσης του Συµβουλίου κοινοποιείται στο Κοινοβούλιο κατά τη σύνοδο
ολοµελείας που ακολουθεί την επίσηµη έγκρισή της. Τα χρονικά όρια που ορίζει η συνθήκη για τα επόµενα στάδια
της διαδικασίας αρχίζουν να υπολογίζονται αφού το Κοινοβούλιο ανακοινώσει τη λήψη της θέσης πρώτης
ανάγνωσης του Συµβουλίου στην ολοµέλεια (την ηµέρα µετά την ανακοίνωση, κάτι που συνήθως γίνεται την
Πέµπτη).

12. Οποτεδήποτε είναι δυνατόν, κατά την περίοδο µεταξύ της πολιτικής συµφωνίας και της επίσηµης κοινοποίησης της
θέσης πρώτης ανάγνωσης του Συµβουλίου, πραγµατοποιούνται ανεπίσηµες επαφές, µε στόχο να διευκολυνθεί µία
(ταχεία) συµφωνία στη δεύτερη ανάγνωση (κάτι που είναι γνωστό επίσης ως «θέση πρώτης ανάγνωσης κατόπιν
διαπραγµατεύσεων»).

 

#3 Πρώτη ανάγνωση του Συμβουλίου
 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαθέτει 3 µήνες (µε δυνατότητα παράτασης σε 4) για να εξετάσει τη θέση του
Συµβουλίου. Η θέση του Συµβουλίου διαβιβάζεται πρώτα στην αρµόδια επιτροπή, η οποία συντάσσει σύσταση
για τη δεύτερη ανάγνωση του Κοινοβουλίου. Η ολοµέλεια ψηφίζει σχετικά µε τη σύσταση, συµπεριλαµβανοµένων
ενδεχόµενων, αν και περιορισµένων τροπολογιών. Η δεύτερη ανάγνωση έχει τέσσερις δυνατές εκβάσεις: το
Κοινοβούλιο εγκρίνει τη θέση του Συµβουλίου και η πράξη εκδίδεται• το Κοινοβούλιο δεν λαµβάνει απόφαση
εντός του χρονικού ορίου, οπότε η πράξη εκδίδεται όπως είχε τροποποιηθεί από το Συµβούλιο στην πρώτη του
ανάγνωση• το Κοινοβούλιο απορρίπτει τη θέση πρώτης ανάγνωσης του Συµβουλίου, οπότε η πράξη δεν
εκδίδεται και η διαδικασία τερµατίζεται• το Κοινοβούλιο προτείνει τροπολογίες στη θέση πρώτης ανάγνωσης του
Συµβουλίου και διαβιβάζει τη θέση του στο Συµβούλιο για δεύτερη ανάγνωση

1. Εάν το Συµβούλιο δεν συµφωνήσει µε τη θέση πρώτης ανάγνωσης του Κοινοβουλίου, εγκρίνει µια θέση πρώτης
ανάγνωσης του Συµβουλίου, η οποία διαβιβάζεται στο Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο λαµβάνει επίσης ανακοίνωση
της Επιτροπής, στην οποία εξηγείται η θέση της σχετικά µε τη θέση του Συµβουλίου και για ποιο λόγο την
υποστηρίζει ή αντιτίθεται σε αυτή.

2. Η τεκµηρίωση την οποία λαµβάνει το Κοινοβούλιο περιλαµβάνει:
τη θέση πρώτης ανάγνωσης του Συµβουλίου
όλες τις δηλώσεις που πραγµατοποιήθηκαν στα πρακτικά του Συµβουλίου όταν εγκρίθηκε η θέση
τους λόγους που οδήγησαν το Συµβούλιο στην έγκριση της θέσης του
τη θέση της Επιτροπής

3. Με τη λήψη και µετά την επαλήθευση της τεκµηρίωσης, ο Πρόεδρος πραγµατοποιεί ανακοίνωση στην ολοµέλεια,
στην οποία αναγνωρίζει τη λήψη της θέσης πρώτης ανάγνωσης του Συµβουλίου και της σχετικής ανακοίνωσης της
Επιτροπής. Ο φάκελος διαβιβάζεται αυτόµατα στην αρµόδια επιτροπή, η οποία είναι η ίδια όπως και για την πρώτη
ανάγνωση. Τα έγγραφα διατίθενται σε όλες τις επίσηµες γλώσσες.

4. Σε αντίθεση µε την πρώτη ανάγνωση, η δεύτερη ανάγνωση υπόκειται σε αυστηρά χρονικά όρια. Το Κοινοβούλιο
είναι υποχρεωµένο να ενεργήσει µέσα σε 3 µήνες (προθεσµία την οποία το Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο µπορεί να
ζητήσουν να παραταθεί σε 4). Ενώ το Κοινοβούλιο θεωρεί ως εναρκτήρια ηµεροµηνία την ανακοίνωση της θέσης
πρώτης ανάγνωσης του Συµβουλίου σε ολοµέλεια, το Συµβούλιο θεωρεί ότι το χρονοδιάγραµµα αρχίζει από την
ηµεροµηνία παραλαβής της θέσης πρώτης ανάγνωσης του Συµβουλίου, κατ' αρχήν τη Δευτέρα της εβδοµάδας
της ολοµελείας.

5. Η δεύτερη ανάγνωση σε επιτροπή είναι σε γενικές γραµµές όµοια µε τη διαδικασία της πρώτης ανάγνωσης, αλλά
το προς τροποποίηση κείµενο είναι η θέση πρώτης ανάγνωσης του Συµβουλίου και όχι η πρόταση της Επιτροπής.
Μόνο η αρµόδια επιτροπή συντάσσει έκθεση, δεν υπάρχουν γνωµοδοτήσεις από άλλες επιτροπές.

6. Το Συµβούλιο µπορεί να κληθεί να παρουσιάσει τη θέση του στην πρώτη συνεδρίαση της αρµόδιας επιτροπής.

7. Ο εισηγητής (συνήθως είναι ο ίδιος ο βουλευτής που συνέταξε την έκθεση της πρώτης ανάγνωσης) συντάσσει ένα
σχέδιο "σύστασης" δηλαδή µια έκθεση δεύτερης ανάγνωσης.

8. Το σχέδιο σύστασης περιλαµβάνει τροπολογίες που προτείνονται από τον εισηγητή. Μόνο τα τακτικά µέλη της
επιτροπής ή µόνιµοι αναπληρωτές µπορούν να καταθέσουν επιπλέον τροπολογίες.

9. Υπάρχουν περιορισµοί όσον αφορά τις τροπολογίες της δεύτερης ανάγνωσης στην επιτροπή και στην ολοµέλεια.
Αυτές είναι αποδεκτές µόνον εάν επιδιώκουν:

a. να αποκαταστήσουν συνολ��κά ή εν µέρει τη θέση πρώτης ανάγνωσης του Κοινοβουλίου
b. να επιτύχουν συµβιβασµό µεταξύ Κοινοβουλίου και Συµβουλίου
c. να τροποποιήσουν τµήµα του κειµένου του Συµβουλίου το οποίο δεν είχε
d. να λάβουν υπόψη ένα νέο γεγονός ή µια νοµική κατάσταση που έχει δηµιουργηθεί µετά την πρώτη ανάγνωση.

10. Ο Πρόεδρος της αρµόδιας επιτροπής αποφασίζει για το αποδεκτό των τροπολογιών.

11. Εάν µετά την πρώτη ανάγνωση έχουν διεξαχθεί εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Πρόεδρος µπορεί να
αποφασίσει ότι οι περιορισµοί δεν έχουν εφαρµογή.

12. Πριν από την ψηφοφορία, η Επιτροπή µπορεί να ζητήσει οι τροπολογίες να συζητηθούν σε επιτροπή από τον
Πρόεδρο και τον εισηγητή µε την παρουσία του εκπροσώπου του Συµβουλίου και του αρµόδιου επιτρόπου. Μετά τη
συζήτηση, ο εισηγητής µπορεί να καταθέσει συµβιβαστικές τροπολογίες.

13. Η επιτροπή αποφασίζει για τις τροπολογίες και τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση µε απλή πλειοψηφία.

14. Μετά από την ψηφοφορία σε επιτροπή, η σύσταση διαβιβάζεται στην ολοµέλεια.

15. Η σύσταση προτείνει την έγκριση, τροποποίηση ή απόρριψη της κοινής θέσης της πρώτης ανάγνωσης του
Συµβουλίου και περιλαµβάνει µια σύντοµη αιτιολόγηση για την προτεινόµενη απόφαση.

16. Η θέση του Συµβουλίου και η σύσταση της επιτροπής για δεύτερη ανάγνωση αυτοµάτως τοποθετούνται στο σχέδιο
ηµερήσιας διάταξης της συνόδου ολοµελείας για την Τετάρτη πριν από την εκπνοή της προθεσµίας της δεύτερης
ανάγνωσης του Κοινοβουλίου, µπορούν όµως να εξεταστούν και σε προηγούµενη σύνοδο ολοµελείας.

17. Τροπολογίες είναι δυνατόν να κατατίθενται για την ολοµέλεια από την αρµόδια επιτροπή, µια πολιτική οµάδα ή
τουλάχιστον 40 µεµονωµένους βουλευτές.

18. Για τις τροπολογίες στην ολοµέλεια ισχύουν οι ίδιοι περιορισµοί όπως και στο στάδιο της Επιτροπής. Ο Πρόεδρος
του Κοινοβουλίου αποφασίζει σχετικά µε το αποδεκτό των τροπολογιών που κατατίθενται για την ολοµέλεια. Η
απόφαση του Προέδρου είναι αµετάκλητη.

19. Πριν τεθούν σε ψηφοφορία οποιεσδήποτε τροπολογίες για την ολοµέλεια, ο Πρόεδρος µπορεί να ζητήσει από την
Επιτροπή να δηλώσει κατά πόσον θα ήταν ή όχι πρόθυµη να τις αποδεχτεί.

20. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο αρµόδιος επίτροπος εξηγεί τη θέση της Επιτροπής σχετικά µε τις τροπολογίες κατά τη
συζήτηση στην ολοµέλεια που προηγείται της ψηφοφορίας. Όπως και µε την πρώτη ανάγνωση, τη θέση της
Επιτροπής καταρτίζει η οµάδα διοργανικών σχέσεων και στη συνέχεια την κυρώνουν οι επίτροποι.

21. Το Συµβούλιο µπορεί επίσης να κληθεί να διατυπώσει παρατηρήσεις.

22. Τα ενδεχόµενα αποτελέσµατα της δεύτερης ανάγνωσης είναι:
a. απόρριψη της θέσης πρώτης ανάγνωσης του Συµβουλίου
b. δεν πραγµατοποιείται ψηφοφορία του Κοινοβουλίου εντός της προθεσµίας
c. έγκριση της θέσης πρώτης ανάγνωσης του Συµβουλίου χωρίς τροποποιήσεις (συµφωνία για ταχεία δεύτερη
ανάγνωση)

d. το Κοινοβούλιο προτείνει τροπολογίες στη θέση πρώτης ανάγνωσης του Συµβουλίου.

23. Η αρµόδια επιτροπή, µια πολιτική οµάδα ή τουλάχιστον 40 βουλευτές µπορούν να προτείνουν την απόρριψη της
θέσης του Συµβουλίου. Η πρόταση πρέπει να εγκριθεί από πλειοψηφία των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
- δηλ. απόλυτη πλειοψηφία. Οποιαδήποτε τέτοια πρόταση ψηφίζεται πριν πραγµατοποιηθεί η ψηφοφορία επί των
τροπολογιών.

24. Η απόρριψη της θέσης πρώτης ανάγνωσης του Συµβουλίου τερµατίζει τη νοµοθετική διαδικασία, η οποία µπορεί να
επαναρχίσει µόνο µε νέα πρόταση της Επιτροπής. Μέχρι τον Ιανουάριο του 2015 τούτο συνέβη µόνο µία φορά - τον
Ιούλιο του 2005 σχετικά µε την οδηγία για τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας λογισµικού (οδηγία σχετικά µε τη δυνατότητα
κατοχύρωσης µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας των εφευρέσεων που εφαρµόζονται σε υπολογιστή. Η θέση του
Συµβουλίου απερρίφθη από συντριπτική πλειοψηφία των βουλευτών του ΕΚ (648 προς 14 µε 18 αποχές), κάτι το
οποίο ακύρωσε την πρόταση. Η υπόθεση αυτή έθεσε το ερώτηµα κατά πόσον η Επιτροπή µπορεί να αποσύρει µια
πρόταση που έχει περάσει από πρώτη ανάγνωση. Παρ' ότι η Επιτροπή επιµένει ότι έχει το δικαίωµα να αποσύρει
µια πρόταση σε οποιοδήποτε στάδιο, το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο υποστηρίζουν ότι από τη στιγµή που το
Συµβούλιο έχει εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση αυτό το κείµενο αποτελεί τη βάση για την υπόλοιπη
διαδικασία και όχι η πρόταση της Επιτροπής. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή δεν µπορεί να αποσύρει ένα κείµενο επί
του οποίου έχει πάψει πλέον να ασκεί "ιδιοκτησία".

25. Εάν το Κοινιοβούλιο δεν λάβει απόφαση εντός της προθεσµίας, η πράξη θεωρείται ότι εκδόθηκε σύµφωνα µε τη
θέση πρώτης ανάγνωσης του Συµβουλίου.

26. Εάν το Κοινιοβούλιο εγκρίνει τη θέση πρώτης ανάγνωσης του Συµβουλίου χωρίς τροποποιήσεις, απαιτείται
απλή πλειοψηφία των βουλευτών που ψηφίζουν.

27. Όταν εγκριθεί, η νοµοθετική πράξη υποβάλλεται προς υπογραφή στους Προέδρους και τους Γενικούς Γραµµατείς
του Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα.

28. Τέλος, το Κοινοβούλιο µπορεί να προτείνει τροποποιήσεις στη θέση πρώτης ανάγνωσης του Συµβουλίου.
Αυτές πρέπει να πληρούν τα κριτήρια της δεύτερης ανάγνωσης και καθεµία πρέπει να εγκριθεί από την απόλυτη
πλειοψηφία των µελών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο.

29. Το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας γνωστοποιείται στο Συµβούλιο και την Επιτροπή.

30. Η συνθήκη απαιτεί ρητά από την Επιτροπή να εκδώσει γραπτή γνωµοδότηση για τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου
και αυτό καθορίζει τον τύπο ψηφοφορίας που απαιτείται στο Συµβούλιο: αν, για παράδειγµα, το Συµβούλιο επιθυµεί
να εγκρίνει µια τροπολογία του Κοινοβουλίου επί της οποίας η Επιτροπή έχει γνωµοδοτήσει αρνητικά, πρέπει να το
πράξει µε οµοφωνία.
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Το Συµβούλιο διαθέτει προθεσµία 3 µηνών (µε δυνατότητα παράτασης στους 4) προκειµένου να εξετάσει τη θέση
δεύτερης ανάγνωσης του Κοινοβουλίου. Επίσης ενηµερώνεται σχετικά µε τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
επί των τροπολογιών δεύτερης ανάγνωσης του Κοινοβουλίου. Το Συµβούλιο είτε εγκρίνει όλες τις τροπολογίες του
Κοινοβουλίου, οπότε η νοµοθετική πράξη εκδίδεται ή δεν εγκρίνει όλες τις τροπολογίες. Σε αυτή την περίπτωση, ο
Πρόεδρος του Συµβουλίου, σε συµφωνία µε τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου, συγκαλεί συνεδρίαση της Επιτροπής
Συνδιαλλαγής.

1. Με την επίσηµη παραλαβή των τροπολογιών δεύτερης ανάγνωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε όλες τις
επίσηµες γλώσσες, ξεκινά η διαδικασία δεύτερης ανάγνωσης του Συµβουλίου.

2. Το Συµβούλιο έχει πλέον 3 µήνες (ή σε ορισµένες περιπτώσεις 4) προκειµένου να ενεργήσει.

3. Το Συµβούλιο µπορεί να αποδεχθεί ή να απορρίψει τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου. Πριν αποφασίσει, λαµβάνει
τη γνωµοδότηση της Επιτροπής επί αυτών.

4. Η διαδικασία είναι ίδια µε την εκπόνηση της θέσης πρώτης ανάγνωσης του Συµβουλίου. Η αρµόδια οµάδα
εργασίας καταρτίζει µια θέση η οποία υποβάλλεται στην Coreper και εγκρίνεται από το Συµβούλιο.

5. Προκειµένου να περατωθούν επιτυχώς οι διαπραγµατεύσεις, το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο αρχίζουν τις
διαπραγµατεύσεις για τη δεύτερη ανάγνωση όταν η πρόταση βρίσκεται στο Κοινοβούλιο, ιδίως σε περιπτώσεις
όπου εµφανίζεται δυνατή η επίτευξη συµφωνίας στη δεύτερη ανάγνωση.

6. Αυτές οι ανεπίσηµες επαφές µπορεί να έχουν τη µορφή διµερών συναντήσεων µεταξύ εκπροσώπων του
Κοινοβουλίου και της Προεδρίας του Συµβουλίου ή, όπως συχνότερα συµβαίνει, ανεπίσηµων τριµερών
συναντήσεων µε τη συµµετοχή και της Επιτροπής. Λόγω του άτυπου χαρακτήρα των επαφών αυτών δεν έχει
κατοχυρωθεί εγγράφως κάποια "πρότυπη" µορφή εκπροσώπησης, αλλά, κατά γενικό κανόνα περιλαµβάνεται ο
εισηγητής του Κοινοβουλίου (που συνοδεύεται όπου αρµόζει από σκιώδεις εισηγητές από άλλες πολιτικές οµάδες)
και ο Πρόεδρος της αρµόδιας οµάδας εργασίας του Συµβουλίου, επικουρούµενος από τη διοίκηση του Συµβουλίου.
Η Επιτροπή συνήθως αντιπροσωπεύεται από τους υπαλλήλους που είναι υπεύθυνοι για τον φάκελο,
επικουρούµενους από τη Γενική Γραµµατεία και τη Νοµική Υπηρεσία της Επιτροπής.

7. Σκοπός των επαφών αυτών είναι να επιτευχθεί συµφωνία σε µια δέσµη τροπολογιών αποδεκτών στο Συµβούλιο
και το Κοινοβούλιο. Η γνώµη της Επιτροπής είναι επίσης σηµαντική, διότι καθορίζει τον τύπο ψηφοφορίας που
απαιτείται στο Συµβούλιο επί των τροπολογιών του Κοινοβουλίου.

8. Όταν οι διαπραγµατεύσεις στεφθούν µε επιτυχία, ο Πρόεδρος της Coreper αποστέλλει επιστολή στον Πρόεδρο της
αρµόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, στην οποία το Συµβούλιο δεσµεύεται να εγκρίνει τις τροπολογίες του
Κοινοβουλίου εάν είναι σύµφωνες µε το συµβιβασµό που έχει προσδιοριστεί από κοινού από Συµβούλιο και
Κοινοβούλιο.

9. Στη συνέχεια κατατίθενται οι συµβιβαστικές τροπολογίες είτε σε επιτροπή είτε, συχνότερα, µόλις πριν από τη
σύνοδο ολοµελείας. Κατά γενικό κανόνα αυτές συνυπογράφονται, για λογαριασµό των πολιτικών οµάδων τους, από
τον εισηγητή και όσους σκιώδεις εισηγητές συµµετέχουν στη συµφωνία, προκειµένου να παρέχεται µέγιστη
εξασφάλιση ότι θα επιτευχθεί η απαραίτητη πλειοψηφία. Οι εµπλεκόµενες πολιτικές οµάδες στο Κοινοβούλιο
συντονίζουν τις ψήφους τους έτσι ώστε να ευνοηθεί η έγκριση των τροπολογιών που έχουν προκύψει από τις
διαπραγµατεύσεις µε το Συµβούλιο.

10. Ο αριθµός των ψήφων που απαιτούνται για τη δεύτερη ανάγνωση του Συµβουλίου εξαρτάται από τη γνωµοδότηση
της Επιτροπής επί των τροπολογιών του Κοινοβουλίου. Οι τροπολογίες επί των οποίων η Επιτροπή γνωµοδοτεί
θετικά µπορούν να εγκριθούν µε ειδική πλειοψηφία στο Συµβούλιο. Οι τροπολογίες επί των οποίων η Επιτροπή
έχει γνωµοδοτήσει αρνητικά απαιτούν οµόφωνη έγκριση από το Συµβούλιο.

11. Εάν εγκριθούν από το Συµβούλιο όλες οι τροπολογίες δεύτερης ανάγνωσης του Κοινοβουλίου, η νοµοθετική πράξη
θεωρείται εκδοθείσα. Το νοµοθετικό κείµενο υπογράφεται από τους Προέδρους και τους Γενικούς Γραµµατείς του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα.

12. Εάν το Συµβούλιο δεν εγκρίνει όλες τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου, ο Πρόεδρος του Συµβουλίου σε συνεργασία
µε τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συγκαλεί συνεδρίαση της Επιτροπής Συνδιαλλαγής εντός 6
εβδοµάδων (µε δυνατότητα παράτασης κατά 2 εβδοµάδες) από την απόρριψη εκ µέρους του Συµβουλίου.
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Οργάνωση της αντιπροσωπείας

Μέσα σε 6 εβδοµάδες (µε δυνατότητα παράτασης σε 8) από την άρνηση του Συµβουλίου να εγκρίνει την θέση
δεύτερης ανάγνωσης του Κοινοβουλίου, οι Πρόεδροι του Συµβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
συγκαλούν την Επιτροπή Συνδιαλλαγής, µε ίσο αριθµό βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
εκπροσώπων του Συµβουλίου. Η Επιτροπή Συνδιαλλαγής διαθέτει 6 εβδοµάδες (µε δυνατότητα παράτασης στις
8) προκειµένου να αποφασίσει σχετικά µε κοινό κείµενο που θα βασίζεται στις θέσεις δεύτερης ανάγνωσης του
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. Εάν η Επιτροπή Συνδιαλλαγής δεν εγκρίνει κοινό κείµενο, η προτεινόµενη
νοµοθετική πράξη καταπίπτει και η διαδικασία τερµατίζεται. Εάν η Επιτροπή Συνδιαλλαγής εγκρίνει κοινό κείµενο,
το κείµενο διαβιβάζεται για τρίτη ανάγνωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο.

1. Εάν το Συµβούλιο δεν εγκρίνει το σύνολο των τροπολογιών του Κοινοβουλίου σε δεύτερη ανάγνωση, συγκαλείται
Επιτροπή Συνδιαλλαγής.

2. Στο πλαίσιο της Επιτροπής Συνδιαλλαγής, οι δύο συν-νοµοθέτες - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συµβούλιο -
διαπραγµατεύονται απευθείας µε στόχο να επιτευχθεί συµφωνία υπό τη µορφή κοινού κειµένου.

3. Η Επιτροπή Συνδιαλλαγής πρέπει να συγκληθεί µέσα σε 6 εβδοµάδες (ή σε 8, εάν έχει συµφωνηθεί παράταση)
από την ολοκλήρωση της δεύτερης ανάγνωσης του Συµβουλίου και την επίσηµη γνωστοποίηση στο Κοινοβούλιο
ότι το Συµβούλιο δεν θα αποδεχθεί τις τροπολογίες δεύτερης ανάγνωσης του Κοινοβουλίου.

4. Κάθε νοµοθετική πρόταση που απαιτεί συνδιαλλαγή εξετάζεται ξεχωριστά στο πλαίσιο µιας ειδικά συγκροτηµένης
Επιτροπής Συνδιαλλαγής.

5. Η Επιτροπή Συνδιαλλαγής συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Συµβουλίου µε τη συµφωνία του Προέδρου του
Κοινοβουλίου. Θεωρείται ότι έχει συγκληθεί όταν λάβει χώρα η πρώτη συνεδρίασή της.

6. Από την ηµέρα της πρώτης συνεδρίασής της, διαθέτει προθεσµία 6 εβδοµάδων, µε δυνατότητα µέγιστης
παράτασης κατά δύο εβδοµάδες κατόπιν πρωτοβουλίας της Συµβουλίου ή του Κοινοβουλίου (και µε κοινή
συµφωνία µεταξύ τους) προκειµένου να διαπραγµατευθεί και να εγκρίνει κοινό κείµενο.

7. Πριν η επιτροπή ξεκινήσει επίσηµα το έργο της, πραγµατοποιούνται προπαρασκευαστικοί τριµερείς διάλογοι και
τεχνικές συνεδριάσεις από τη στιγµή που καθίσταται σαφές ότι το Συµβούλιο δεν θα είναι σε θέση να αποδεχθεί τις
τροπολογίες δεύτερης ανάγνωσης του Κοινοβουλίου. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Συνδιαλλαγής µπορούν
επίσης να διακόπτονται από τριµερείς διαπραγµατεύσεις.

8. Στους τριµερείς διαλόγους και τις τεχνικές συνεδριάσεις συµµετέχουν µικρές οµάδες διαπραγµατευτών από το
Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και την Επιτροπή, η καθεµία από τις οποίες αναφέρεται στην αντιπροσωπεία του
οργάνου εντός της Επιτροπής Συνδιαλλαγής.

9. Στους τριµερείς διαλόγους, το Κοινοβούλιο αντιπροσωπεύεται από τον Πρόεδρο της αντιπροσωπείας στην
Επιτροπή Συνδιαλλαγής, στον Πρόεδρο της αρµόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής και τον εισηγητή,
επικουρούµενους από µέλη της Γραµµατείας Συνδιαλλαγής του Κοινοβουλίου και, εάν χρειάζεται, από ένα µέλος
της νοµικής υπηρεσίας.

10. Το Συµβούλιο αντιπροσωπεύεται από τον αναπληρωτή ή µόνιµο αντιπρόσωπο (πρόεδρο της Coreper Ι ή ΙΙ
αντιστοίχως) του κράτους µέλους που κατέχει την προεδρία, ο οποίος επικουρείται από µέλη της γραµµατείας του
Συµβουλίου, συµπεριλαµβανοµένης της νοµικής υπηρεσίας της.

11. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιπροσωπεύεται από τον Γενικό Διευθυντή της υπηρεσίας που είναι αρµόδια για το
θέµα, επικουρούµενο από εµπειρογνώµονες, τη νοµική υπηρεσία της και τη διοίκησή της.

12. Στους ανεπίσηµους τεχνικούς διαλόγους συνήθως συµµετέχουν εµπειρογνώµονες και δηµόσιοι λειτουργοί από τα
τρία θεσµικά όργανα.

13. Οι διαπραγµατεύσεις στους τριµερείς διαλόγους βασίζονται σε ένα «τετράστηλο έγγραφο εργασίας», στο οποίο
εκτίθενται οι θέσεις του Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.

1. (1) Η θέση πρώτης ανάγνωσης του Συµβουλίου
2. Οι τροπολογίες δεύτερης ανάγνωσης του Κοινοβουλίου
3. Η θέση του Συµβουλίου επί των τροπολογιών του Κοινοβουλίου (αποδοχή, απόρριψη ή ενδεχόµενο
συµβιβαστικό κείµενο)

4. η θέση της αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου επί των προτάσεων του Συµβουλίου.

14. Κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων οι δύο αντιπροσωπείες επιδιώκουν συµβιβασµούς σε τροπολογίες επί
των οποίων υπάρχουν εναποµένουσες διαφορές. Προς τούτο, ενδέχεται να απαιτηθεί επιπλέον λεπτοµερής
συντακτική εργασία από µικρές οµάδες εργασίας είτε σε πολιτικό είτε σε τεχνικό επίπεδο.

15. Τα αποτελέσµατα κάθε συνεδρίασης τριµερούς διαλόγου υποβάλλονται, από τις αντίστοιχες διαπραγµατευτικές
οµάδες, προς έγκριση στις αντιπροσωπείες του Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου: εφόσον είναι απαραίτητο,
διοργανώνονται περαιτέρω τριµερείς διάλογοι ή άτυπες συνεδριάσεις.

16. Η Επιτροπή Συνδιαλλαγής καθαυτή αποτελείται από δύο αντιπροσωπείες ίσου µεγέθους: µία του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και µία του Συµβουλίου.

a. Η αντιπροσωπεία του Συµβουλίου απαρτίζεται από έναν αντιπρόσωπο από κάθε κράτος µέλος (υπουργοί ή,
το συνηθέστερο, αντιπρόσωποι των κρατών µελών στην Coreper). Η αντιπροσωπεία του Συµβουλίου
προεδρεύεται από τον υπουργό που ασκεί την προεδρία του Συµβουλίου, ο οποίος είναι αρµόδιος για το
θέµα. Ενεργεί µε ειδική πλειοψηφία (εξαιρουµένων των θεµάτων για τα οποία η συνθήκη απαιτεί οµοφωνία).

b. Η αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου απαρτίζεται από ίσο αριθµό βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
(28) συν 28 αναπληρωτές (οι οποίοι µπορούν να ψηφίσουν µόνο εάν απουσιάζει ένας βουλευτής της
πολιτικής τους οµάδας). Τρεις αντιπρόεδροι του ΕΚ είναι µόνιµα µέλη της Επιτροπής Συνδιαλλαγής και
συµπροεδρεύουν εκ περιτροπής. Οι άλλοι 25 βουλευτές του Κοινοβουλίου στην αντιπροσωπεία ορίζονται από
τις πολιτικές οµάδες, αναλογικά µε τη δύναµη κάθε οµάδας εντός του Κοινοβουλίου. Συνήθως, στην
πλειοψηφία τους προέρχονται από την κοινοβουλευτική επιτροπή που είναι αρµόδια για το θέµα. Στις
περισσότερες περιπτώσεις, η αντιπροσωπεία προσπαθεί να λειτουργήσει συναινετικά. Οι αποφάσεις της
αντιπροσωπείας λαµβάνονται µε πλειοψηφία των µελών που την απαρτίζουν (δηλαδή αυτή τη στιγµή 15
ψήφοι). Περισσότερες πληροφορίες για την αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου στην Επιτροπή Συνδιαλλαγής
υπάρχουν στα επόµενα.

c. Η Επιτροπή, η οποία εκπροσωπείται κατ' αρχήν από τον επίτροπο που είναι αρµόδιος για το θέµα, συµµετέχει
επίσης στις διαδικασίες της Επιτροπής Συνδιαλλαγής µε στόχο να συµβιβάσει τις θέσεις του Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου.

17. Όπως και µε τους τριµερείς διαλόγους, το βασικό εργαλείο εργασίας είναι το κοινό τετράστηλο έγγραφο εργασίας
(βλ. παράγραφο 13), που έχει µεταφραστεί σε όλες τις επίσηµες γλώσσες. Η επιτροπή έχει επίσης την πρόταση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη γνωµοδότησή της επί των τροπολογιών δεύτερης ανάγνωσης του Κοινοβουλίου.

18. Η Επιτροπή Συνδιαλλαγής προεδρεύεται από κοινού από έναν αντιπρόεδρο του Κοινοβουλίου και έναν υπουργό
του κράτους µέλους που κατέχει την Προεδρία. Συνεδριάζει εναλλάξ στους χώρους του Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, κυρίως στις Βρυξέλλες.

19. Οι περισσότερες συνεδριάσεις της Επιτροπής Συνδιαλλαγής αρχίζουν µε τριµερή διάλογο, στον οποίο οι δύο συν-
νοµοθέτες διευκρινίζουν τις θέσεις τους µε βάση την εντολή των αντίστοιχων θεσµικών οργάνων τους. Η Επιτροπή
λειτουργεί µεσολαβητικά για τη διευκόλυνση της διαδικασίας.

20. Το θεσµικό όργανο που φιλοξενεί την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Συνδιαλλαγής είναι υπεύθυνο για την
επιµέλεια του κοινού κειµένου και της διαβιβαστικής επιστολής, και, µετά την οριστική έγκριση της νοµοθετικής
πράξης από το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, για την υπογραφή της πράξης από τους Προέδρους των δύο
θεσµικών οργάνων και τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

21. Εάν οι αντιπροσωπείες του Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου δεν καταλήξουν σε συµφωνία στην Επιτροπή
Συνδιαλλαγής, η όλη πρόταση καταπίπτει. Νέα διαδικασία µπορεί να δροµολογηθεί µόνο ύστερα από νέα πρόταση
της Επιτροπής. Έως τον Ιανουάριο του 2015, υπήρξαν 4 µόνο περιπτώσεις κατά τις οποίες η Επιτροπή
Συνδιαλλαγής δεν κατόρθωσε να καταλήξει σε συµφωνία επί κοινού κειµένου ("Οδηγία για το χρόνο εργασίας" και
"Κανονισµός για τα νέα τρόφιµα"). http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?
reference=2004/0209(COD)&l=en http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?
lang=en&reference=2008/0002(COD)

22. Εάν οι αντιπροσωπείες του Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου καταλήξουν σε συµβιβασµό, η Επιτροπή
Συνδιαλλαγής πρέπει να εγκρίνει ένα "κοινό κείµενο". Η αντιπροσωπεία του Συµβουλίου το εγκρίνει µε ειδική
πλειοψηφία (η οµοφωνία στις περιπτώσεις που ορίζονται από τη συνθήκη) ενώ η αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου
ψηφίζει µε απλή πλειοψηφία των µελών που την απαρτίζουν.

23. Μόλις επιτευχθεί συµφωνία σχετικά µε ένα κοινό κείµενο εντός της Επιτροπής Συνδιαλλαγής (ή στη συνέχεια µε
ανταλλαγή επιστολών µεταξύ των συµπροέδρων της επιτροπής), ο Γενικός Γραµµατέας του οργάνου στο οποίο
πραγµατοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση, καταρτίζει το σχέδιο νοµοθετικού κειµένου, κατ' αρχήν στη γλώσσα που
χρησιµοποιήθηκε κατά τις διαπραγµατεύσεις. Προσωρινή µορφή του κειµένου αναρτάται στον ιστότοπο του
Κοινοβουλίου, το συντοµότερο δυνατό µετά το πέρας των διαπραγµατεύσεων, στη διεύθυνση:
http://www.europarl.europa.eu/code/default_el.htm.

24. Ύστερα από τη νοµική/γλωσσική αναθεώρηση, το έγγραφο διατίθεται σε όλες τις επίσηµες γλώσσες της ΕΕ.

25. Οι συµπρόεδροι της Επιτροπής Συνδιαλλαγής αποστέλλουν το κοινό κείµενο, µαζί µε διαβιβαστική επιστολή, στον
Πρόεδρο του Κοινοβουλίου και τον προεδρεύοντα του Συµβουλίου. Τυχόν δηλώσεις των θεσµικών οργάνων
επισυνάπτονται στην επιστολή αυτή. Η επιστολή απευθύνεται επίσης, προς ενηµέρωση, στον αρµόδιο επίτροπο, ο
οποίος έλαβε µέρος στην Επιτροπή Συνδιαλλαγής.

26. Η συµφωνία που επετεύχθη στην Επιτροπή Συνδιαλλαγής πρέπει να επιβεβαιωθεί τόσο από το Κοινοβούλιο σε
πλήρη σύνθεση όσο και από το Συµβούλιο. Τα δύο θεσµικά όργανα ψηφίζουν ξεχωριστά επί του κοινού σχεδίου ως
έχει, χωρίς δυνατότητα περαιτέρω τροποποίησής του.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΊΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΉΣ

1. Στη διαδικασία συνδιαλλαγής το Κοινοβούλιο αντιπροσωπεύεται από αντιπροσωπεία η οποία απαρτίζεται από
αριθµό βουλευτών ισάριθµο µε τον αριθµό των µελών του Συµβουλίου. Η αντιπροσωπεία ορίζεται ξεχωριστά για
κάθε διαδικασία συνδιαλλαγής. Έργο της είναι να αντιπροσωπεύει το Κοινοβούλιο στις διαπραγµατεύσεις µε το
Συµβούλιο.

2. Στην αρχή κάθε κοινοβουλευτικής περιόδου ή όταν λαµβάνουν χώρα µείζονες αλλαγές στη συνολική πολιτική
σύνθεση του Κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια της νοµοθετικής περιόδου, η Διάσκεψη των Προέδρων καθορίζει την
πολιτική σύνθεση της αντιπροσωπείας σύµφωνα µε τη σχετική δύναµη των πολιτικών οµάδων.

3. Με βάση την πολιτική σύνθεση του Κοινοβουλίου µετά τις εκλογές του Μάιος 2014, οι αντιπροσωπείες του
Κοινοβουλίου στην Επιτροπή Συνδιαλλαγής έχουν την εξής σύνθεση:

EPP: 9 µέλη
S&D: 8 µέλη
ECR: 3 µέλη
ALDE: 2 µέλη
GUE/NGL: 2 µέλη
Πράσινοι: 2 µέλος
EFDD: 2 µέλος

4. Οι τρεις αντιπρόεδροι που έχουν ειδική ευθύνη για τη συνδιαλλαγή συµπεριλαµβάνονται σε κάθε αντιπροσωπεία
και στην ποσόστωση των µελών κάθε πολιτικής οµάδας. Κάθε αντιπροσωπεία προεδρεύεται από έναν εκ των
τριών: αυτοί ορίζουν από τις τάξεις τους τον υπεύθυνο της εκάστοτε διαδικασίας συνδιαλλαγής και κατά συνέπεια
τον πρόεδρο της εκάστοτε αντιπροσωπείας. Ο εισηγητής (οι εισηγητές) και ο Πρόεδρος της αρµόδιας
κοινοβουλευτικής επιτροπής είναι επίσης αριστίνδην µέλη της αντιπροσωπείας, συµπεριλαµβανόµενοι στην
ποσόστωση της πολιτικής οµάδας τους.

5. Τα εναποµένοντα µέλη της αντιπροσωπείας ορίζονται από κάθε πολιτική οµάδα για µια συγκεκριµένη διαδικασία
συνδιαλλαγής. Τα περισσότερα προέρχονται από την επιτροπή που είναι αρµόδια ή από τις γνωµοδοτικές
επιτροπές. Όταν εφαρµόζεται η διαδικασία συνδεδεµένων επιτροπών, η αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου
περιλαµβάνει τον εισηγητή κάθε συνδεδεµένης επιτροπής. Οι πολιτικές οµάδες πρέπει επίσης να ορίζουν ίσο
αριθµό αναπληρωµατικών µελών, τα οποία µπορούν να λαµβάνουν ενεργό µέρος στις διαδικασίες της
αντιπροσωπείας, αλλά µπορούν να ψηφίζουν µόνο εάν αντικαθιστούν ένα τακτικό µέλος.

6. Η αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου πραγµατοποιεί συνεδρίαση συγκρότησης σε σώµα, προκειµένου να δώσει
εντολή στη διαπραγµατευτική οµάδα - κανονικά τον αντιπρόεδρο που προεδρεύει στην αντιπροσωπεία, τον
πρόεδρο της αρµόδιας επιτροπής και τον εισηγητή ή τους εισηγητές - έτσι ώστε να µπορούν να αρχίσουν
συναντήσεις τριµερούς διαλόγου.

7. Η Επιτροπή είναι παρούσα σε αυτή και σε όλες τις επόµενες συνεδριάσεις της αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου.
Οι εκπρόσωποί της έχουν την αποστολή να παρουσιάζουν και να εξηγούν τη θέση της Επιτροπής επί των
τροπολογιών δεύτερης ανάγνωσης του Κοινοβουλίου, και ενδεχοµένως να παρέχουν επίσης πληροφορίες σχετικά
µε τις συνεχιζόµενες εξελίξεις στο Συµβούλιο, που έχουν περιέλθει σε γνώση τους.

8. Τα µέλη της αντιπροσωπείας παρακολουθούν την πρόοδο της Επιτροπής Συνδιαλλαγής σε συνεχή βάση, σε
διαδοχικές συνεδριάσεις.

9. Ο κύριος σκοπός των συνεδριάσεων της αντιπροσωπείας έγκειται στο να ανανεωθεί η εντολή της
διαπραγµατευτικής οµάδας και να συζητηθούν τυχόν συµβιβαστικά κείµενα. Επιτυγχάνεται συµφωνία επί
ορισµένων τροπολογιών ή συµβιβαστικών προτάσεων, υπό την προϋπόθεση επίτευξης συνολικής συµφωνίας.
Εφόσον παραµένουν εκκρεµή ζητήµατα, η αντιπροσωπεία δίνει οδηγίες στη διαπραγµατευτική οµάδα για τον
τρόπο συνέχισης των διαπραγµατεύσεων µε το Συµβούλιο. Η αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου εξετάζει και
διαδικαστικά ζητήµατα, για παράδειγµα, εάν θα πρέπει να διοργανωθεί µια ακόµη τριµερής συνεδρίαση ή κατά
πόσο θα πρέπει να συγκληθεί η επιτροπή συνδιαλλαγής και, εάν ναι, πότε.

10. Στο τέλος της διαδικασίας, η αντιπροσωπεία εγκρίνει ή απορρίπτει επισήµως την επιτευχθείσα συµφωνία σε
συνδιαλλαγή. Σκοπός της αντιπροσωπείας είναι η λήψη απόφασης µε συναίνεση. Ωστόσο, εάν απαιτηθεί
ψηφοφορία, για την έγκριση απαιτείται η υποστήριξη της απόλυτης πλειοψηφίας των µελών (τουλάχιστον 15 επί
συνόλου 28).

11. Η αντιπροσωπεία επικουρείται από ειδική υπηρεσία της διοίκησης του Κοινοβουλίου, τη Γραµµατεία Συνδιαλλαγής
και Συναπόφασης, και από ειδικευµένες υπηρεσίες: π.χ. νοµική υπηρεσία, γλωσσοµαθείς νοµικούς και υπηρεσία
Τύπου.

 

#6 Συνδιαλλαγή
 

 

Κοινοβούλιο

Συµβούλιο

Το κοινό κείµενο αποστέλλεται ταυτοχρόνως στο Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο προς έγκριση. Δεν υπάρχει
συγκεκριµένη σειρά µε την οποία πρέπει να αποφασίσουν οι συννοµοθέτες. Διαθέτουν 6 εβδοµάδες (ή 8 κατόπιν
κοινής συµφωνίας) για να αποφασίσουν, και δεν µπορούν να τροποποιήσουν το κείµενο. Στο Κοινοβούλιο, πριν
από την ψηφοφορία για το κοινό κείµενο προηγείται συζήτηση στην ολοµέλεια. Εάν το Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο εγκρίνουν το κοινό κείµενο, η νοµοθετική πρόταση εκδίδεται. Εάν το ένα ή και τα δύο όργανα την
απορρίψουν ή δεν ανταποκριθούν εγκαίρως, η νοµοθετική πράξη καταπίπτει και η διαδικασία τερµατίζεται.
Μπορεί να επαναρχίσει µόνον µε νέα πρόταση της Επιτροπής.

1. Εάν η Επιτροπή Συνδιαλλαγής εγκρίνει το κοινό κείµενο, αυτό πρέπει να εγκριθεί από την πλήρη σύνθεση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και από το Συµβούλιο σε τρίτες αναγνώσεις. Τα δύο θεσµικά όργανα ψηφίζουν
ξεχωριστά επί του κοινού κειµένου. Δεν υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω τροποποίησής του.

2. Ύστερα από την επιτυχή περάτωση της διαδικασίας συνδιαλλαγής, συντάσσεται ένα σχέδιο κοινού κειµένου, µε
βάση το κοινό έγγραφο εργασίας και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις συµφωνήθηκαν κατά τη συνδιαλλαγή. Αυτό
συντάσσεται πρώτα σε µία γλώσσα και στη συνέχεια µεταφράζεται στις υπόλοιπες επίσηµες γλώσσες. Το σχέδιο
κοινού κειµένου στη γλώσσα του πρωτοτύπου διαβιβάζεται στο µέλη της αντιπροσωπείας.

3. Το οριστικοποιηµένο κοινό κείµενο, το οποίο έχει υποστεί νοµικό-γλωσσικό έλεγχο τόσο στο Κοινοβούλιο όσο και
στο Συµβούλιο, διαβιβάζεται επίσηµα από τους συµπροέδρους της Επιτροπής στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου και
τον προεδρεύοντα του Συµβουλίου. Τυχόν δηλώσεις των θεσµικών οργάνων επισυνάπτονται στην επιστολή αυτή.

4. Η τρίτη ανάγνωση διεξάγεται σε περίοδο 6 εβδοµάδων από την ηµεροµηνία της επιστολή αυτής. Η προθεσµία
µπορεί να παραταθεί κατά 2 εβδοµάδες κατόπιν πρωτοβουλίας του Κοινοβουλίου ή του Συµβουλίου και µε κοινή
συµφωνία µεταξύ τους.

1. Κατά την περίοδο των 6 εβδοµάδων (που ενδεχοµένως παρατείνεται σε 8) τα µέλη της αντιπροσωπείας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου λαµβάνουν το τελικό κοινό κείµενο στις αντίστοιχες γλώσσες τους, µαζί µε µια έκθεση
που εκθέτει τα διάφορα στάδια και τα αποτελέσµατα της διαδικασίας συνδιαλλαγής, συµπεριλαµβανοµένου του
µητρώου ψηφοφορίας της αντιπροσωπείας κατά την περάτωση της διαδικασίας συνδιαλλαγής. Το τελικό κοινό
κείµενο, η έκθεση που συντάσσεται από τον εισηγητή και τον πρόεδρο της αντιπροσωπείας, η διαβιβαστική
επιστολή, καθώς και οποιεσδήποτε δηλώσεις θεσµικών οργάνων διαβιβάζονται στις υπηρεσίες ολοµελείας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στο σηµείο αυτό, οι διάφορες γλωσσικές εκδόσεις της συµφωνίας δηµοσιεύονται στον
ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

2. Της ψηφοφορίας επί του κοινού σχεδίου προηγείται συζήτηση στην Ολοµέλεια σχετικά µε το αποτέλεσµα των
διαπραγµατεύσεων και τη συµφωνία που επιτεύχθηκε (ή δεν επιτεύχθηκε) µε το Συµβούλιο. Η συζήτηση κανονικά
αρχίζει µε δηλώσεις του προέδρου που προέδρευσε στην αντιπροσωπεία και του εισηγητή. Εν συνεχεία η
Ολοµέλεια ψηφίζει επί του κοινού σχεδίου. Το κείµενο εγκρίνεται µε απλή πλειοψηφία των ψηφισάντων. Σε αντίθετη
περίπτωση το κοινό σχέδιο απορρίπτεται.

3. 18. Έως τον Ιανουάριο του 2015, το Κοινοβούλιο έχει απορρίψει κοινά κείµενα τρεις φορές:
Προστασία βιοτεχνολογικών εφευρέσεων το 1995
Προσφορές εξαγοράς το 2001
και Λιµενικές υπηρεσίες το 2003

1. Το κοινό σχέδιο πρέπει επίσης να εγκριθεί από το Συµβούλιο, το οποίο προτιµά γενικώς να ψηφίζει µετά την τρίτη
ανάγνωση του Κοινοβουλίου. Το Συµβούλιο αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία.

2. Στην πράξη, η έγκριση του κοινού κειµένου από το Συµβούλιο δεν αποτελεί πρόβληµα δεδοµένου ότι η
αντιπροσωπεία του Συµβουλίου εντός της Επιτροπής Συνδιαλλαγής απαρτίζεται από έναν αντιπρόσωπο από κάθε
κράτος µέλος. Μέχρι στιγµής, το Συµβούλιο δεν έχει ποτέ απορρίψει συµφωνία που έχει επιτευχθεί σε
συνδιαλλαγή.

3. Σε περίπτωση µη έγκρισης του κοινού σχεδίου από το ένα ή το άλλο θεσµικό όργανο, η νοµοθετική διαδικασία
τερµατίζεται: αυτή µπορεί να ξεκινήσει και πάλι µόνο µετά την υποβολή νέας πρότασης από την Επιτροπή.

4. Εάν το κείµενο εγκριθεί τόσο από το Κοινοβούλιο όσο και από το Συµβούλιο, υποβάλλεται για υπογραφή στους
Προέδρους και τους Γενικούς Γραµµατείς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, και στη συνέχεια
δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα.

 

 

#7 Τρίτη ανάγνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου 

Συνήθης νομοθετική διαδικασία  
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