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Ακρόαση 
Μια κοινοβουλευτική επιτροπή µπορεί να οργανώσει ακρόαση µε εµπειρογνώµονες, εάν το θεωρεί χρήσιµο για το έργο της. Οι ακροάσεις είναι συνήθως δηµόσιες.

Αναλογικότητα 
Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, η συµµετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να περιορίζεται σε όσα είναι απαραίτητα για να επιτευχθούν οι
στόχοι της Συνθήκης.

Αναφορές προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
Οποιοσδήποτε πολίτης ή κάτοικος της ΕΕ ή εταιρεία, οργανισµός ή ένωση που εδρεύει στην ΕΕ µπορεί να υποβάλλει αναφορές στο Κοινοβούλιο για οποιοδήποτε
θέµα εµπίπτει στην αρµοδιότητα της ΕΕ και τους επηρεάζει άµεσα. Οι αναφορές αυτές παρέχουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ευκαιρία να επιστήσει την
προσοχή σε οποιεσδήποτε παραβιάσεις δικαιωµάτων των Ευρωπαίων πολιτών εκ µέρους κράτους µέλους, τοπικής αρχής ή άλλου οργάνου.

Απλή πλειοψηφία (στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) 
Μια πρόταση που εγκρίνεται µε απλή πλειοψηφία θεωρείται εγκριθείσα εάν ο αριθµός των "ναι" είναι µεγαλύερος από τον αριθµό των "όχι".

Απόλυτη πλειοψηφία (στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) 
Απόλυτη πλειοψηφία είναι η πλειοψηφία όλων των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (συµπεριλαµβανοµένων όσων απουσιάζουν ή δεν ψηφίζουν). Υπό
την παρούσα σύνθεσή του µε 751 βουλευτές, το όριο για την απόλυτη πλειοψηφία είναι οι 376 ψήφοι.

Απόφαση 
Μια "απόφαση" είναι δεσµευτική για εκείνους στους οποίους απευθύνεται (π.χ. µια χώρα της ΕΕ ή µια επιµέρους εταιρεία) και έχει άµεση εφαρµογή.

Βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκλέγονται απευθείας για περίοδο πέντε ετών. Οι 751 βουλευτές αντιπροσωπεύουν τους πολίτες της ΕΕ.

Γενικός Γραµµατέας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
Ο ανώτατος αξιωµατούχος του Κοινοβουλίου, υπεύθυνος για τη διοίκηση του Οργάνου. Εξασφαλίζει την οµαλή λειτουργία των κοινοβουλευτικών εργασιών, υπό
την ηγεσία του Προέδρου και του Προεδρείου. Μαζί µε τον Πρόεδρο, επαληθεύει και υπογράφει όλες τις πράξεις που εγκρίνονται από κοινού από το Κοινοβούλιο
και το Συµβούλιο.

Γενικός Γραµµατέας του Συµβουλίου 
Ο επικεφαλής της Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου, η οποία επικουρεί το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. Μαζί µε τον Πρόεδρο του Συµβουλίου,
υπογράφει όλες τις πράξεις που εγκρίνονται από κοινού από το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο.

Γνωµοδότηση (επιτροπής) 
Η κοινοβουλευτική επιτροπή που είναι επιφορτισµένη για ένα ζήτηµα µπορεί να ζητήσει από άλλες επιτροπές τη γνωµοδότησή τους. Ο πρόεδρος και ο εισηγητής
της γνωµοδοτικής επιτροπής συχνά καλούνται να συµµετέχουν στις συνεδριάσεις της αρµόδιας επιτροπής. Η γνωµοδότηση συχνά έχει τη µορφή γραπτής έκθεσης.

Γραπτή δήλωση 
Η γραπτή δήλωση είναι ένα κείµενο 200 το πολύ λέξεων για ένα θέµα που εµπίπτει στη σφαίρα δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο υποβάλλεται
από πέντε το πολύ βουλευτές. Εάν υπογραφεί από την πλειοψηφία των βουλευτών του ΕΚ, διαβιβάζεται στο θεσµικό όργανο στο οποίο απευθύνεται. Οι βουλευτές
του ΕΚ µπορούν να χρησιµοποιούν τις γραπτές δηλώσεις για να δροµολογούν ή να επαναδροµολογούν την ανταλλαγή απόψεων σε ένα θέµα που εµπίπτει στην
αρµοδιότητα της ΕΕ.

Δηµόσια διαβούλευση 
Στις δηµόσιες διαβουλεύσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητεί από διάφορους εµπλεκόµενους, όπως δηµόσιες αρχές, αρχές των κρατών µελών, επιχειρήσεις,
(ιδιωτικούς) οργανισµούς, κλαδικές ενώσεις, πολίτες, να καταθέσουν τις απόψεις τους σχετικά µε σχεδιαζόµενη νοµοθεσία. Συνήθως, αυτό παίρνει τη µορφή
ερωτηµατολογίου µε ανοικτές και κλειστές ερωτήσεις.

Διάσκεψη των Προέδρων 
Η Διάσκεψη των Προέδρων οργανώνει τον επιχειρησιακό και νοµοθετικό προγραµµατισµό του Κοινοβουλίου, αποφασίζει σχετικά µε τις αρµοδιότητες και τη
σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών και είναι υπεύθυνη για τις σχέσεις µε τα άλλα θεσµικά όργανα της ΕΕ, τα εθνικά κοινοβούλια και τις τρίτες χώρες.
Περιλαµβάνει τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου και τους προέδρους των πολιτιικών οµάδων.

Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών 
Η Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών του Κοινοβουλίου απαρτίζεται από τους προέδρους όλων των µόνιµων και προσωρινών επιτροπών. Αντικείµενό της
είναι η βελτίωση της συνεργασίας µεταξύ των επιτροπών του Κοινοβουλίου.

Δικαίωµα πρωτοβουλίας 
Το δικαίωµα πρωτοβουλίας της Επιτροπής της δίνει τη δυνατότητα να διατυπώνει πρότασεις είτε επειδή οι Συνθήκες σαφώς το προβλέπουν είτε επειδή η Επιτροπή
το θεωρεί αναγκαίο. Το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µπορούν επίσης να ζητήσουν από την Επιτροπή να διατυπώσει προτάσεις.

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
Το Δικαστήριο της ΕΕ ερµηνεύει το δίκαιο της ΕΕ και µεριµνά ώστε αυτό να εφαρµόζεται οµοιόµορφα σε όλα τα κράτη µέλη. Επίσης, διευθετεί νοµικές διενέξεις
µεταξύ κυβερνήσεων της ΕΕ, ατόµων, εταιρειών ή οργανισµών και θεσµικών οργάνων της ΕΕ. Αποτελεί ένα από τα 7 θεσµικά όργανα της ΕΕ.

Ειδική πλειοψηφία στο Συµβούλιο 
Η ειδική πλειοψηφία στο Συµβούλιο αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 55% των κρατών µελών. Ένα µέλος µπορεί επίσης να ζητήσει να ελεγχθεί εάν οι ψήφοι
αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 62 % του συνολικού πληθυσµού της ΕΕ. Την 1η Νοεµβρίου 2014 θα τεθούν σε ισχύ νέες διατάξεις βάσει των οποίων η ειδική
πλειοψηφία θα αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 55% των µελών του Συµβουλίου, που θα περιλαµβάνουν τουλάχιστον 16 χώρες και θα αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον
το 65% του πληθυσµού της ΕΕ. Αναστέλλουσα µειοψηφία µπορεί να σχηµατισθεί τουλάχιστον από τέσσερα µέλη του Συµβουλίου.

Εισηγητής 
Βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που έχει ορισθεί από την κοινοβουλευτική επιτροπή που είναι αρµόδια για το χειρισµό µιας νοµοθετικής πρότασης, ο
οποίος διευθύνει την πορεία της πρότασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και καταρτίζει σχετική έκθεση.

Έκθεση 
Όταν µια πρόταση της Επιτροπής διαβιβάζεται σε κοινοβουλευτική επιτροπή, η επιτροπή ορίζει έναν εισηγητή ο οποίος εκπονεί µια έκθεση, η οποία συνήθως
αποτελείται από τροπολογίες στην πρόταση, σύντοµες αιτιολογήσεις και µια αιτιολογική έκθεση, η οποία περιλαµβάνει δηµοσιονοµικό δελτίο όπου εκτιµάται ο
δηµοσιονοµικός αντίκτυπος της πρότασης και η συµβατότητά της µε τον µακροπρόθεσµο προϋπολογισµό.

Έκθεση πρωτοβουλίας 
Εκτός από τις νοµοθετικές εκθέσεις, οι κοινοβουλευτικές επιτροπές µπορούν επίσης να εκπονούν "εκθέσεις πρωτοβουλίας" σχετικά µε θέµα της αρµοδιότητάς τους.
Οι εκθέσεις αυτές µπορούν να αποτελέσουν το µέσο προκειµένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση για ένα ορισµένο θέµα.

Επικουρικότητα 
Σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, η ΕΕ δεν πρέπει να ενεργεί (εκτός από τοµείς που εµπίπτουν στην απόλυτη αρµοδιότητά της), εκτός εάν η δράση της
είναι αποτελεσµατικότερη από τη δράση που λαµβάνεται σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Πραγµατοποιούνται συνεχείς έλεγχοι ώστε να επαληθεύεται ότι
δικαιολογείται η ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ.

Επίσηµη γλώσσα 
Υπάρχουν 24 επίσηµες γλώσσες στην ΕΕ: γερµανική, αγγλική, βουλγαρική, δανική, ισπανική, εσθονική, φινλανδική, γαλλική, ελληνική, ουγγρική, ιρλανδική, ιταλική,
κροατική λετονική, λιθουανική, µαλτέζικη, ολλανδική, πολωνική, πορτογαλική, ρουµανική, σλοβακική, σλοβενική, σουηδική, τσεχική. Όλη η κοινοτική νοµοθεσία
δηµοσιεύεται σε όλες τις επίσηµες γλώσσες.

Επίσηµη Εφηµερίδα 
Η Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκή Ένωσης (ΕΕ) περιέχει την κοινοτική νοµοθεσία, πληροφορίες, ειδοποιήσεις και προπαρασκευαστική νοµοθετική εργασία.
Δηµοσιεύεται κάθε εργάσιµη ηµέρα σε όλες τις επίσηµες γλώσσες της Ένωσης. Μόνο οι νοµοθετικές πράξεις που δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα είναι
δεσµευτικές.

Επιτροπή συνδιαλλαγής 
Η Επιτροπή Συνδιαλλαγής συνεδριάζει κατά τη φάση συνδιαλλαγής της συνήθους νοµοθετικής διαδικασίας. Απαρτίζεται από ίσο αριθµό αντιπροσώπων των
κρατών µελών και βουλευτών του ΕΚ (αυτή τη στιγµή 28/28). Η επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη σύνταξη ενός κοινού κειµένου, το οποίο παραπέµπεται στο
Συµβούλιο και το Κοινοβούλιο προς έγκριση στην τρίτη ανάγνωση.

Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  
Οι 20 µόνιµες επιτροπές του Κοινοβουλίου συντάσσουν, τροποποιούν και εγκρίνουν νοµοθετικές προτάσεις, οι οποίες στη συνέχεια ψηφίζονται από το ΕΚ
συνολικά κατά τις συνόδους ολοµελείας. Η πολιτική σύνθεση των επιτροπών αντανακλά τη σύνθεση του Κοινοβουλίου. Το ΕΚ µπορεί επίσης να συγκροτεί
υποεπιτροπές, ειδικές προσωρινές επιτροπές και επίσηµες εξεταστικές επιτροπές.

Επιτροπή των Μονίµων Αντιπροσώπων (COREPER) 
Επιτροπή του Συµβουλίου που απαρτίζεται από τους µόνιµους αντιπροσώπους των κρατών µελών, η οποία προετοιµάζει τις εργασίες του Συµβουλίου. Η
COREPER I απαρτίζεται από αναπληρωτές µόνιµους αντιπροσώπους και η COREPER II από πρέσβεις.

Επιτροπή των Περιφερειών 
Η Επιτροπή των Περιφερειών είναι γνωµοδοτικό σώµα της ΕΕ µε 353 µέλη, τα οποία αντιπροσωπεύουν τοπικές και περιφερειακές αρχές. Πρέπει να ζητείται η
γνώµη της στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ στους τοµείς της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής, των διευρωπαϊκών δικτύων υποδοµής, της υγείας, της
παιδείας και του πολιτισµού, της πολιτικής απασχόλησης, της κοινωνικής πολιτικής, του περιβάλλοντος, της επαγγελµατικής κατάρτισης και των µεταφορών.

Επίτροπος 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαρτίζεται από Επιτρόπους, στον καθένα από τους οποίους ανατίθεται, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής η ευθύνη για ένα συγκεκριµένο
τοµέα πολιτικής. Αυτή την στιγµή υπάρχουν 28 Επίτροποι, ένας από κάθε κράτος µέλος.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή  
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ και αντιπροσωπεύει τα συµφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά. Προτείνει τη νέα κοινοτική
νοµοθεσία και εξασφαλίζει την ορθή εφαρµογή της. Αποτελεί ένα από τα 7 θεσµικά όργανα της ΕΕ.

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) διαχειρίζεται το ενιαίο νόµισµα της ΕΕ - το ευρώ - και προσπαθεί να εξασφαλίζει σταθερότητα τιµών στην ΕΕ. Είναι
υπεύθυνη για την πλαισίωση καιτην υλοποίηση της οικονοµικής και νοµισµατικής πολιτικής της ΕΕ. Αποτελεί ένα από τα 7 θεσµικά όργανα της ΕΕ.

Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή 
Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή είναι γνωµοδοτικό όργανο της ΕΕ µε 353 µέλη που αντιπροσωπεύουν την κοινωνία των πολιτών, τους
εργοδότες και τους εργαζόµενους. Η γνώµη της πρέπει να ζητείται σχετικά µε την λήψη αποφάσεων από την ΕΕ σε θέµατα οικονοµίας και κοινωνικής πολιτικής.

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) υποστηρίζει έργα στις χώρες της ΕΕ και επενδύει σε µελλοντικά κράτη µέλη και χώρες εταίρους. Δανείζεται χρήµατα
από τις αγορές κεφαλαίου αντί να αντλεί από τον προϋπολογισµό της ΕΕ και τα δανείζει µε ευνοϊκούς όρους σε έργα σύµφωνα µε τους στόχους πολιτικής της ΕΕ.
Αποτελεί ιδιοκτησία των 28 κρατών µελών της ΕΕ.

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο 
Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχει τα οικονοµικά της ΕΕ. Ρόλος του είναι να βελτιώνει τη δηµοσιονοµική διαχείριση της ΕΕ και να υποβάλλει εκθέσεις για τη
χρήση των δηµοσίων κονδυλίων. Αποτελεί ένα από τα 7 θεσµικά όργανα της ΕΕ.

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) που απαρτίζεται από 751 άµεσα εκλεγµένους βουλευτές από 28 χώρες, αντιπροσωπεύει τους πολίτες της ΕΕ. Ενεργεί ως από
κοινού νοµοθέτης µε το Συµβούλιο σχεδόν σε όλο το δίκαιο της ΕΕ και έχει υπόλογα τα άλλα θεσµικά όργανα της ΕΕ. Αποτελεί ένα από τα 7 θεσµικά όργανα της
ΕΕ.

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο είναι το όργανο στο οποίο συµµετέχουν οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων των κρατών µελών της ΕΕ. Λαµβάνει αποφάσεις σχετικές µε
τις ευρείες πολιτικές προτεραιότητες, καθώς και σηµαντικές πρωτοβουλίες. Δεν διαθέτει νοµοθετική εξουσία. Αποτελεί ένα από τα 7 θεσµικά όργανα της ΕΕ.

Θέµα Α 
Οι ηµερήσιες διατάξεις του Συµβουλίου διαιρούνται σε θέµατα Α και θέµατα Β. Τα θέµατα Α είναι εκείνα επί των οποίων έχει επιτευχθεί συµφωνία και τα οποία
µπορούν να εγκριθούν χωρίς συζήτηση. Τούτο δεν αποκλείει τη δυνατότητα οποιουδήποτε µέλους του Συµβουλίου ή της Επιτροπής να εκφράσει την άποψή του,
όταν τεθεί το θέµα σε ψηφοφορία.

Θέµα Β 
Οι ηµερήσιες διατάξεις του Συµβουλίου διαιρούνται σε θέµατα Α και θέµατα Β. Θέµατα Β είναι εκείνα στα οποία δεν έχει επιτευχθεί συµφωνία και θα υπάρξει
συζήτηση. Συχνά πρόκειται για θέµατα ευαίσθητα από πολιτική άποψη.

Κανονισµός 
Ο κανονισµός είναι µια άµεσα εφαρµοστέα πράξη του κοινοτικού δικαίου, ο οποίος έχει δεσµευτική νοµική ισχύ σε όλα τα κράτη µέλη. Οι εθνικές κυβερνήσεις δεν
είναι υποχρεωτικό να αναλάβουν δράση προκειµένου να υλοποιήσουν τους κανονισµούς της ΕΕ.

Κίτρινη κάρτα 
Όταν η Επιτροπή καταθέτει µια νέα νοµοθετική πρόταση, αυτή αποστέλλεται στα εθνικά κοινοβούλια. Εάν το ένα τρίτο από αυτά διαπιστώσει ότι η πρόταση δεν
συµµορφώνεται µε την αρχή της επικουρικότητας, η Επιτροπή πρέπει να επανεξετάσει την πρόταση και να αποφασίσει εάν θα τη διατηρήσει, θα την τροποποιήσει
ή θα την αποσύρει, και να αιτιολογήσει την απόφασή της.

Κοινές συνεδριάσεις επιτροπών 
Εάν ένα θέµα που παραπέµπεται στο Κοινοβούλιο δεν µπορεί να ανατεθεί σε µια αρµόδια επί της ουσίας επιτροπή, επειδή εµπίπτει σαφώς στην αρµοδιότητα
περισσότερων από µίας επιτροπών, οι αντίστοιχοι εισηγητές συντάσσουν ένα ενιαίο σχέδιο έκθεσης, το οποίο ψηφίζεται από κοινού από τις εµπλεκόµενες
επιτροπές, υπό την κοινή προεδρία των προέδρων των επιτροπών.

Κοινό σχέδιο 
Κείµενο που εγκρίνεται από την Επιτροπή Συνδιαλλαγής στη διάρκεια της διαδικασίας της συνδιαλλαγής. Υποβάλλεται σε µια ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο και δεν είναι δυνατόν να κατατεθούν τροπολογίες σε αυτό.

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις 
Οι κοινοβουλευτικές ερωτήσεις απευθύνονται από τους βουλευτές του ΕΚ προς τα άλλα θεσµικά όργανα και τους οργανισµούς της ΕΕ. Οι παραλήπτες πρέπει να
δώσουν απάντηση µέσα σε ορισµένη προθεσµία. Οι κοινοβουλευτικές ερωτήσεις αποτελούν µια άµεση µορφή κοινοβουλευτικού ελέγχου των άλλων θεσµικών
οργάνων και οργανισµών της ΕΕ.

Κοινοτικό δίκαιο 
Το κοινοτικό δίκαιο διαιρείται σε "πρωτογενή" και "δευτερογενή" νοµοθεσία. Οι συνθήκες (πρωτογενής νοµοθεσία) αποτελούν τη βάση για κάθε δράση της ΕΕ. Η
δευτερογενής νοµοθεσία - που περιλαµβάνει κανονισµούς, οδηγίες και αποφάσεις - παράγεται από τις αρχές και τους στόχους που ορίζονται στις Συνθήκες.

Λευκή Βίβλος 
Οι Λευκές Βίβλοι της Επιτροπής είναι έγγραφα που περιέχουν προτάσεις για δράση της ΕΕ σε ένα συγκεκριµένο τοµέα. Σε ορισµένες περιπτώσεις, ακολουθούν µια
Πράσινη Βίβλο η οποία έχει δηµοσιευθεί προκειµένου να δροµολογήσει µια διαδικασία διαβούλευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όταν η Λευκή Βίβλος γίνει δεκτή
ευνοϊκά από το Συµβούλιο, µπορεί να οδηγήσει στη θέσπιση προγράµµατος δράσης της Ένωσης στον εν λόγω τοµέα.

Οδηγία 
Η "οδηγία" είναι νοµοθετική πράξη που ορίζει ένα στόχο που πρέπει να επιτευχθεί από όλες τις χώρες της ΕΕ, αλλά αφήνει τη µέθοδο σε κάθε κράτος µέλος.

Ολοµέλεια 
Σύνοδοι ολοµελείας του Κοινοβουλίου πραγµατοποιούνται 12 φορές ετησίως στο Στρασβούργο, ενώ συντοµότερες σύνοδοι διεξάγονται στις Βρυξέλλες. Στις
συνόδους ολοµελείας συµµετέχουν και οι 751 βουλευτές του ΕΚ προκειµένου να συζητήσουν και να ψηφίσουν τη νοµοθεσία της ΕΕ και να τοποθετηθούν σε
πολιτικά θέµατα.

Οµάδα διοργανικών σχέσεων  
Φορέας της Επιτροπής υπεύθυνος για το συντονισµό των πολιτικών, νοµοθετικώ και διοικητικών σχέσεων µε τα άλλα θεσµικά όργανα, ιδίως µε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο. Συµµετέχουν σε αυτήν µέλη των ιδιατέρων γραφείων όλων των Επιτρόπων που έχουν ως αντικείµενο την παρακολούθηση των
διοργανικών υποθέσεων.

Οµοφωνία (στο Συµβούλιο) 
Η οµοφωνία απαιτεί όλα τα κράτη µέλη που συνεδριάζουν στο πλαίσιο του Συµβουλίου να συµφωνήσουν σε µια πρόταση προκειµένου να µπορεί να εγκριθεί. Μετά
τη Συνθήκη της Λισαβόνας, µικρός αριθµός πολιτικών, που θεωρούνται ευαίσθητες, εξακολουθεί να υπόκειται σε ψηφοφορία µε οµοφωνία.

Πολιτική οµάδα 
Οι βουλευτές του ΕΚ οργανώνονται όχι µε βάση την εθνικότητά τους αλλά την πολιτική τους τοποθέτηση. Σήµερα, υπάρχουν 7 πολιτικές οµάδες στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο. Οι βουλευτές του ΕΚ µπορούν να ανήκουν σε µία µόνο πολιτική οµάδα. Ορισµένοι βουλευτές του ΕΚ δεν ανήκουν σε καµία πολιτική οµάδα και είναι
γνωστοί ως µη εγγεγραµµένοι βουλευτές.

Πορτοκαλί κάρτα 
Όταν η Επιτροπή εισάγει µια νέα νοµοθετική πρόταση, αυτή αποστέλλεται στα εθνικά κοινοβούλια. Εάν πλειοψηφία αυτών των οργάνων διαπιστώσει ότι το σχέδιο
νοµοθεσίας δεν συµµορφώνεται µε την αρχή της επικουρικότητας, η Επιτροπή οφείλει να επανεξετάσει την πρόταση. Εάν διατηρήσει την πρόταση, η Επιτροπή
πρέπει να δικαιολογήσει τη θέση της µε αιτιολογηµένη γνώµη. Εάν το Συµβούλιο και το Κοινοβούλιο ψηφίσουν εναντίον της πρότασης κατά την πρώτη ανάγνωση,
αυτή θα εγκαταλειφθεί.

Πράσινη Βίβλος 
Οι Πράσινες Βίβλοι εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειµένου να δοθεί ερέθισµα για συζήτηση µε ενδιαφερόµενα µέρη σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ενδέχεται να οδηγήσουν σε προτάσεις για ενωσιακή δράση, που εκτίθεται σε Λευκές Βίβλους.

Προεδρία του Συµβουλίου 
Η Προεδρία του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ασκείται εκ περιτροπής από τα κράτη µέλη µε εναλλαγή κάθε 6 µήνες. Υπάρχουν 10 σχηµατισµοί του
Συµβουλίου, ο καθένας από τους οποίους προεδρεύεται από τον αρµόδιο υπουργό του κράτους µέλους που ασκεί την προεδρία, εκτός από το Συµβούλιο
Εξωτερικών Υποθέσεων το οποίο προεδρεύεται µονίµως από τον Ύπατο Εκπρόσωπο για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας.

Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προεδρεύει στις συνόδους ολοµελείας, στη Διάσκεψη των Προέδρων και στο Προεδρείο (που απαρτίζεται από τους
αντιπροέδρους του ΕΚ). Αντιπροσωπεύει το Κοινοβούλιο εντός της ΕΕ και διεθνώς.

Πρωτοβουλία πολιτών 
Η πρωτοβουλία πολιτών επιτρέπει σε 1 εκατοµµύριο πολίτες που προέρχονται από τουλάχιστον από το ένα τέταρτο των κρατών µελών της ΕΕ να ζητήσουν από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διατυπώσει προτάσεις για νέους νόµους σε τοµείς όπου έχει αρµοδιότητα.

Σκιώδης εισηγητής 
Ο σκιώδης εισηγητής είναι βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο οποίος παρακολουθεί ένα φάκελο ή µια έκθεση του Κοινοβουλίου για λογαριασµό µιας
πολιτικής οµάδας διαφορετικής από την οµάδα του εισηγητή.

Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που γενικά είναι γνωστό ως το Συµβούλιο (παλαιότερα Συµβούλιο Υπουργών), αντιπροσωπεύει τις κυβερνήσεις των
κρατών µελών της ΕΕ. Μαζί µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο εγκρίνει νοµοθεσία που προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αποτελεί ένα από τα
7 θεσµικά όργανα της ΕΕ.

Συναπόφαση 
Ο όρος που χρησιµοποιόταν παλιότερα για την σηµερινή νοµοθετική διαδικασία· εξακολουθεί να χρησιµοποιείται ευρέως ανεπίσηµα.

Συνδεδεµένη επιτροπή 
Εάν ένα θέµα που πρόκειται να συζητηθεί από το Κοινοβούλιο εµπίπτει σχεδόν εξίσου στην αρµοδιότητα δύο ή περισσότερων επιτροπών, ή εάν τµήµατα του
ζητήµατος εµπίπτουν στην αρµοδιότητα δύο ή περισσότερων επιτροπών, µια επιτροπή χαρακτηρίζεται αρµόδια επιτροπή και οι άλλες συνδεδεµένες επιτροπές. Η
αρµόδια και οι συνδεδεµένες επιτροπές εργάζονται µε βάση κοινά συµφωνηµένο χρονοδιάγραµµα, οι εισηγητές ενηµερώνουν ο ένας τον άλλον και προσπαθούν να
συµφωνούν σχετικά µε τα κείµενα που θα προτείνουν στις επιτροπές τους και τη θέση τους σχετικά µε τις τροπολογίες. Κατανέµουν µεταξύ τους τους τοµείς
αρµοδιότητας.

Συνδιαλλαγή 
Η συνδιαλλαγή αποτελεί την τρίτη και τελική φάση της συνήθους νοµοθετικής διαδικασίας. Λαµβάνει χώρα όταν το Κοινοβύλιο και το Συµβούλιο δεν µπορούν να
καταλήξουν σε συµφωνία σχετικά µε ένα νοµοθετικό κείµενο κατά τις πρώτες δύο αναγνώσεις. Οι αντιπροσωπείες του Συµβουλίου και του Κοινοβουλίου αναζητούν
συµβιβασµό αποδεκτό και στα δύο µέρη.

Συνήθης νοµοθετική διαδικασία 
Στο πλαίσιο της συνήθους νοµοθετικής διαδικασίας (προηγουµένως συναπόφασης), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
αποφασίζουν από κοινού επί προτάσεων της Επιτροπής σχετικά µε ευρύ φάσµα θεµάτων (για παράδειγµα, οικονοµική διακυβέρνηση, µετανάστευση, ενέργεια,
µεταφορές, περιβάλλον και προστασία των καταναλωτών). Το µεγαλύτερο µέρος της κοινοτικής νοµοθεσίας εγκρίνεται τώρα µε αυτό τον τρόπο.

Συνθήκη 
Η συνθήκη είναι µια δεσµευτική συµφωνία µεταξύ των κρατών µελών της ΕΕ. Ορίζει τους στόχους της ΕΕ, τους κανόνες για τα θεσµικά όργανα της ΕΕ, τον τρόπο
λήψης των αποφάσεων και τη σχέση µεταξύ της ΕΕ και των κρατών µελών της.

Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) 
Η Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ξεκίνησε ως Συνθήκη της Ρώµης το 1958, αλλά από τότε έχει τροποποιηθεί πολύ. Εκθέτει τις
οργανωτικές και λειτουργικές λεπτοµέρειες της ΕΕ. Είναι µια από τις δύο βασικές συνθήκες πάνω στις οποίες εδράζεται τώρα η ΕΕ.

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) 
Η Συνθήκη του Μάαστριχτ που ήταν σε ισχύ από το 1993, τροποποιήθηκε και µετονοµάστηκε, από τη Συνθήκη της Λισαβόνας, σε Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Η Συνθήκη αυτή ορίζει την ΕΕ ως νοµική οντότητα, ορίζει τις αξίες, τους στόχους, τα θεσµικά όργανα και τις αρµοδιότητές της. Αποτελεί µια από τις δύο
βασικές συνθήκες επί των οποίων εδράζεται αυτή τη στιγµή η ΕΕ.

Συνθήκη της Λισαβόνας 
Η Συνθήκη της Λισαβόνας τέθηκε σε ισχύ την 1η Δεκεµβρίου 2009. Περιλαµβάνει τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και τη Συνθήκη για τη Λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Η Συνθήκη της Λισαβόνας έδωσε περισσότερες εξουσίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, άλλαξε τις διαδικασίες ψηφοφορίας στο
Συµβούλιο, εισήγαγε την πρωτοβουλία των πολιτών, δηµιούργησε µόνιµο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, νέο Ύπατο Εκπρόσωπο για τις Εξωτερικές
Υποθέσεις, νέα διπλωµατική υπηρεσία της ΕΕ και διευκρίνισε ποιες αρµοδιότητες ανήκουν στην ΕΕ, ποιες στα κράτη µέλη και ποιές ασκούνται από κοινού. Άλλαξε
το όνοµα της συναπόφασης σε συνήθη νοµοθετική διαδικασία και αύξησε τον αριθµό τοµέων στους οποίους εφαρµόζεται η συνήθης νοµοθετική διαδικασία.

Συνθήκη της Νίκαιας 
Η Συνθήκη της Νίκαιας τέθηκε σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 2003. Σκοπός της ήταν να µεταρρυθµίσει τα θεσµικά όργανα ώστε η ΕΕ να µπορεί να λειτουργεί
αποτελεσµατικά αφού φτάσει τα 25 κράτη µέλη. Εισήγαγε µεθόδους για αλλαγή της σύνθεσης της Επιτροπής και επανακαθορισµό του συστήµατος ψηφοφορίας
στο Συµβούλιο.

Συνθήκη του Άµστερνταµ 
Η Συνθήκη του Άµστερνταµ τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαΐου 1999. Στόχος της ήταν η µεταρρύθµιση των θεσµικών οργάνων της ΕΕ σε προπαρασκευή για την άφιξη
των µελλοντικών κρατών µελών. Τροποποίησε, επαναρρύθµισε και ενοποίησε τις Συνθήκες ΕΕ και ΕΟΚ και αύξησε τη χρήση της συναπόφασης.

Συνθήκη του Μάαστριχτ 
Η Συνθήκη του Μάαστριχτ, ή η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τέθηκε σε ισχύ την 1η Νοεµβρίου 1993. Με αυτήν ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση
(προηγουµένως η ΕΕ ήταν οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες), εισήχθη η συναπόφαση και η συνεργασία µεταξύ των κυβερνήσεων της ΕΕ σε θέµατα άµυνας, δικαιοσύνης
και εσωτερικών υποθέσεων. Άνοιξε το δρόµο για την Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση και εισήγαγε στοιχεία πολιτικής ένωσης (ιθαγένεια, κοινή εξωτερική
πολιτική και πολιτική εσωτερικών υποθέσεων).

Σώµα των Επιτρόπων 
Το Σώµα απαρτίζεται από 28 Ευρωπαίους Επιτρόπους.

Τριµερής διάλογος 
Ανεπίσηµες συναντήσεις τις οποίες συµµετέχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και η Επιτροπή. Σκοπός είναι να επιτευχθεί συµφωνία (σε µια δέσµη
τροπολογιών ή σχετικά µε τη διατύπωση νοµοθετικών διατάξεων) αποδεκτή στο Συµβούλιο και το Κοινοβούλιο.

Τροποποιηµένη πρόταση (πρόταση της Επιτροπή µετά την πρώτη ανάγνωση στο ΕΚ) 
Μεταξύ της πρώτης ανάγνωσης στο Κοινοβούλιο και της πρώτης ανάγνωσης στο Συµβούλιο, η Επιτροπή µπορεί να τροποποιήσει την πρότασή της προκειµένου
να ενσωµατώσει τροπολογίες του Κοινοβουλίου οι οποίες κατά τη γνώµη της βελτιώνουν την αρχική πρόταση και/ή είναι πιθανό να διευκολύνουν συµφωνία µεταξύ
Κοινοβουλίου και Συµβουλίου.

 

Συνήθης νομοθετική διαδικασία  

file:///Users/epstudio/Documents/STUDIO%20WEB/R%C3%A9alisations/SNAKE/site_files/website%20-%20update/external/_v2/html/legislativeprocedure_v20150716/default_el.htm#howitworks

