
 

Συνθήκη
 

 

Πρώτη ανάγνωση

Δεύτερη ανάγνωση

Συνδιαλλαγή

Τρίτη ανάγνωση

Ειδικές διατάξεις

Στις περιπτώσεις αυτές, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο διαβιβάζουν στην Επιτροπή το σχέδιο πράξης και τις θέσεις τους σε πρώτη και δεύτερη
ανάγνωση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο µπορούν να ζητούν τη γνώµη της Επιτροπής καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Η Επιτροπή µπορεί
επίσης να διατυπώνει γνώµη µε δική της πρωτοβουλία. Μπορεί, επίσης εάν το θεωρεί αναγκαίο, να συµµετέχει στην επιτροπή συνδιαλλαγής σύµφωνα µε την
παράγραφο 11.

EN C 326/174 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012

Άρθρο 294 (πρώην άρθρο 251 της ΣΕΚ)
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1. Όταν οι Συνθήκες παραπέµπουν στη συνήθη νοµοθετική διαδικασία για την έκδοση µιας πράξης, ακολουθείται η ακόλουθη διαδικασία.

2. Η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο.

3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθορίζει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση και τη διαβιβάζει στο Συµβούλιο.

4. Εάν το Συµβούλιο εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκδίδεται η σχετική πράξη µε τη διατύπωση που αποδίδει τη θέση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου.

5. Εάν το Συµβούλιο δεν εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθορίζει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση και τη διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο

6. Το Συµβούλιο ενηµερώνει πλήρως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τους λόγους που το οδήγησαν να καθορίσει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση. Η Επιτροπή
ενηµερώνει πλήρως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη θέση της.

7. Εάν, εντός τριών µηνών από τη διαβίβαση της θέσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:
a. εγκρίνει τη θέση του Συµβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ή δεν διατυπώσει γνώµη, η σχετική πράξη θεωρείται ότι εκδόθηκε µε τη διατύπωση που αποδίδει
τη θέση του Συµβουλίου,

b. απορρίψει µε την πλειοψηφία του όλου αριθµού των µελών του τη θέση του Συµβουλίου σε πρώτη ανάγνωση, η σχετική πράξη θεωρείται ότι δεν
εκδόθηκε,

c. προτείνει, µε την πλειοψηφία των µελών του που το απαρτίζουν, τροπολογίες επί της θέσης του Συµβουλίου σε πρώτη ανάγνωση, το ούτως
τροποποιηµένο κείµενο διαβιβάζεται στο Συµβούλιο και στην Επιτροπή, η οποία γνωµοδοτεί για τις τροπολογίες αυτές.

8. Εάν, εντός τριών µηνών από την παραλαβή των τροπολογιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Συµβούλιο, αποφασίζοντας µε ειδική πλειοψηφία:
a. εγκρίνει όλες τις εν λόγω τροπολογίες, η σχετική πράξη θεωρείται ότι εκδόθηκε,
b. δεν εγκρίνει όλες τις τροπολογίες, ο πρόεδρος του Συµβουλίου, σε συµφωνία µε τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συγκαλεί την επιτροπή
συνδιαλλαγής εντός έξι εβδοµάδων.

9. Το Συµβούλιο αποφασίζει οµόφωνα για τις τροπολογίες για τις οποίες η Επιτροπή έχει εκφέρει αρνητική γνώµη.

10. Η επιτροπή συνδιαλλαγής, που αποτελείται από τα µέλη του Συµβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους και από ισάριθµους αντιπροσώπους του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, έχει ως αποστολή την επίτευξη συµφωνίας επί κοινού σχεδίου, µε την ειδική πλειοψηφία των µελών του Συµβουλίου ή των αντιπροσώπων
τους και µε την πλειοψηφία των αντιπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εντός έξι εβδοµάδων από τη σύγκλησή της, βάσει των θέσεων του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σε δεύτερη ανάγνωση.

11. Η Επιτροπή συµµετέχει στις εργασίες της επιτροπής συνδιαλλαγής και αναλαµβάνει όλες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες µε σκοπό την προσέγγιση των θέσεων
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.

12. Εάν, εντός έξι εβδοµάδων από τη σύγκλησή της, η επιτροπή συνδιαλλαγής δεν εγκρίνει κοινό σχέδιο, θεωρείται ότι η προτεινόµενη πράξη δεν εκδόθηκε.

13. Εάν, εντός της προθεσµίας αυτής, η επιτροπή συνδιαλλαγής εγκρίνει κοινό σχέδιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο διαθέτουν έκαστο προθεσµία
έξι εβδοµάδων από την έγκριση αυτή για να εκδώσουν την οικεία πράξη σύµφωνα µε το εν λόγω σχέδιο, µε την πλειοψηφία των ψηφισάντων όσον αφορά το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και µε ειδική πλειοψηφία όσον αφορά το Συµβούλιο. Σε αντίθετη περίπτωση, θεωρείται ότι η προτεινόµενη πράξη δεν εκδόθηκε.

14. Οι προθεσµίες των τριών µηνών και των έξι εβδοµάδων που αναφέρει το παρόν άρθρο παρατείνονται αντίστοιχα κατά ένα µήνα ή κατά δύο εβδοµάδες το
πολύ µε πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συµβουλίου.

15. Όταν, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στις Συνθήκες, νοµοθετική πράξη υπόκειται στη συνήθη νοµοθετική διαδικασία µετά από πρωτοβουλία οµάδας
κρατών µελών, σύσταση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή αίτηµα του Δικαστηρίου, η παράγραφος 2, η παράγραφος 6, δεύτερη πρόταση, και η
παράγραφος 9 δεν έχουν εφαρµογή.

 

Συνήθης νομοθετική διαδικασία  
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