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Τροπολογία 3
Zita Gurmai

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 116 του Κανονισμού

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

1. Η ώρα των ερωτήσεων προς την 
Επιτροπή διεξάγεται σε κάθε περίοδο 
συνόδου και σε χρόνο που καθορίζει το 
Κοινοβούλιο μετά από πρόταση της 
Διάσκεψης των Προέδρων.

1. Η ώρα των ερωτήσεων προς την 
Επιτροπή διεξάγεται σε κάθε περίοδο 
συνόδου, είναι διάρκειας ενενήντα λεπτών 
και αφορά συγκεκριμένο οριζόντιο θέμα 
το οποίο καθορίζεται με απόφαση της 
Διάσκεψης των Προέδρων κατά κανόνα 
ένα μήνα πριν την περίοδο συνόδου.

2. Κάθε βουλευτής μπορεί κατά τη 
διάρκεια κάθε περιόδου συνόδου να 
απευθύνει μόνο μία ερώτηση προς την 
Επιτροπή.

2. Οι Επίτροποι που καλούνται να 
συμμετάσχουν από τη Διάσκεψη των 
Προέδρων, πρέπει να διαθέτουν 
χαρτοφυλάκιο σχετικά με το 
συγκεκριμένο οριζόντιο θέμα επί του 
οποίου τους απευθύνονται ερωτήσεις. Ο 
αριθμός των Επιτρόπων που συμμετέχουν 
δεν υπερβαίνει τους δύο ανά περίοδο 
συνόδου, αλλά είναι δυνατόν να 
προσκληθεί τρίτος, αναλόγως του 
συγκεκριμένου οριζοντίου θέματος που 
επιλέγεται για την ώρα των ερωτήσεων.

3. Οι ερωτήσεις πρέπει να κατατίθενται 
γραπτώς στον Πρόεδρο, ο οποίος 
αποφασίζει ως προς το παραδεκτό και τη 
σειρά με την οποία θα εξετασθούν. Η 
απόφαση αυτή κοινοποιείται αμέσως στο 
συντάκτη της ερώτησης.

3. Οι βουλευτές που απευθύνουν ερώτηση 
σε Επίτροπο επιλέγονται μέσω 
συστήματος κλήρωσης ως εξής:

– δύο κάλπες τοποθετούνται στην είσοδο 
της αίθουσας μία ώρα πριν από την 
έναρξη της ώρας των ερωτήσεων·

– οι βουλευτές που επιθυμούν να 
απευθύνουν ερώτηση γράφουν το όνομά 
τους σε ειδικό έντυπο το οποίο ρίχνουν σε 
μία από τις κάλπες·

– ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 
ώρας των ερωτήσεων και κλείνει τις 
κάλπες·
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– ο Πρόεδρος ανασύρει ένα έντυπο κάθε 
φορά και καλεί τον βουλευτή του οποίου 
το όνομα αναγράφεται σε αυτό να 
απευθύνει την ερώτησή του στον αρμόδιο 
Επίτροπο. Ο βουλευτής έχει ένα λεπτό 
στη διάθεσή του για να διατυπώσει την 
ερώτησή του και ο Επίτροπος δύο λεπτά 
για να απαντήσει. Ο Πρόεδρος έχει την 
ευχέρεια να εγκρίνει συμπληρωματική 
ερώτηση διάρκειας 30 δευτερολέπτων 
από οποιονδήποτε παρόντα βουλευτή εάν 
πιστεύει ότι η απάντηση που έδωσε ο 
Επίτροπος δικαιολογεί κάτι τέτοιο. 
Παραχωρούνται στη συνέχεια στον 
Επίτροπο δύο λεπτά προκειμένου να 
δώσει συμπληρωματική απάντηση·

4. Η ακολουθητέα διαδικασία για τη 
διεξαγωγή της ώρας των ερωτήσεων 
αποτελεί αντικείμενο κατευθυντήριων 
γραμμών17.

4. Ο Πρόεδρος μπορεί να αποφασίζει 
σχετικά με το παραδεκτό μιας ερώτησης 
που δεν συνδέεται άμεσα με το επιλεγέν 
συγκεκριμένο οριζόντιο θέμα. Οι 
συμπληρωματικές ερωτήσεις πρέπει κατ' 
επέκτασιν να άπτονται της κύριας 
ερώτησης.

5. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές 
που εξέδωσε η Διάσκεψη των Προέδρων, 
είναι δυνατόν να διεξάγονται ειδικές ώρες 
ερωτήσεων με το Συμβούλιο, με τον 
Πρόεδρο της Επιτροπής, τον Αντιπρόεδρο 
της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της 
Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και 
την Πολιτική Ασφαλείας και με τον 
Πρόεδρο της Ευρωομάδας.

5. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές 
που εξέδωσε η Διάσκεψη των Προέδρων, 
είναι δυνατόν να διεξάγονται ειδικές ώρες 
ερωτήσεων με το Συμβούλιο, με τον 
Πρόεδρο της Επιτροπής, τον Αντιπρόεδρο 
της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της 
Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και 
την Πολιτική Ασφαλείας και με τον 
Πρόεδρο της Ευρωομάδας.

_______________
17Βλέπε Παράρτημα II.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αντικαθιστά την τροπ. 1 του σχεδίου έκθεσης. Οι τροποποιήσεις αφορούν την 
παρ. 3, εδάφιο 1 και 5 (νέο).

Τροπολογία 4
Gerald Häfner
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εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 116 του Κανονισμού

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

1. Η ώρα των ερωτήσεων προς την 
Επιτροπή διεξάγεται σε κάθε περίοδο 
συνόδου και σε χρόνο που καθορίζει το 
Κοινοβούλιο μετά από πρόταση της 
Διάσκεψης των Προέδρων.

1. Η ώρα των ερωτήσεων προς την 
Επιτροπή διεξάγεται σε κάθε περίοδο 
συνόδου, είναι διάρκειας ενενήντα λεπτών 
και αφορά συγκεκριμένο οριζόντιο θέμα 
το οποίο καθορίζεται με απόφαση της
Διάσκεψης των Προέδρων κατά κανόνα 
ένα μήνα πριν την περίοδο συνόδου.

2. Κάθε βουλευτής μπορεί κατά τη 
διάρκεια κάθε περιόδου συνόδου να 
απευθύνει μόνο μία ερώτηση προς την 
Επιτροπή.

2. Οι Επίτροποι που καλούνται να 
συμμετάσχουν από τη Διάσκεψη των 
Προέδρων, πρέπει να διαθέτουν 
χαρτοφυλάκιο σχετικά με το 
συγκεκριμένο οριζόντιο θέμα επί του 
οποίου τους απευθύνονται ερωτήσεις. Ο 
αριθμός των Επιτρόπων που συμμετέχουν 
δεν υπερβαίνει τους δύο ανά περίοδο 
συνόδου, αλλά είναι δυνατόν να 
προσκληθεί τρίτος, αναλόγως του 
συγκεκριμένου οριζοντίου θέματος που 
επιλέγεται για την ώρα των ερωτήσεων.

3. Οι ερωτήσεις πρέπει να κατατίθενται 
γραπτώς στον Πρόεδρο, ο οποίος 
αποφασίζει ως προς το παραδεκτό και τη 
σειρά με την οποία θα εξετασθούν. Η 
απόφαση αυτή κοινοποιείται αμέσως στο 
συντάκτη της ερώτησης.

3. Οι βουλευτές που απευθύνουν ερώτηση 
επιλέγονται για το πρώτο ήμισυ της ώρας 
των ερωτήσεων όπως προβλέπεται στην 
παρ. 1 μεταξύ των πολιτικών ομάδων 
αναλογικά με το συνολικό αριθμό των 
μελών τους. Επιλέγονται για το δεύτερο 
ήμισυ της ώρας των ερωτήσεων μέσω 
συστήματος κλήρωσης ως εξής:

– δύο κάλπες τοποθετούνται στην είσοδο 
της αίθουσας μία ώρα πριν από την 
έναρξη της ώρας των ερωτήσεων·

– οι βουλευτές που επιθυμούν να 
απευθύνουν ερώτηση γράφουν το όνομά 
τους σε ειδικό έντυπο το οποίο ρίχνουν σε 
μία από τις κάλπες·

– ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 
ώρας των ερωτήσεων και κλείνει τις 
κάλπες·

– ο Πρόεδρος ανασύρει ένα έντυπο κάθε 
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φορά και καλεί τον βουλευτή του οποίου 
το όνομα αναγράφεται σε αυτό να 
απευθύνει την ερώτησή του στον αρμόδιο 
Επίτροπο. Ο βουλευτής έχει ένα λεπτό 
στη διάθεσή του για να διατυπώσει την 
ερώτησή του και ο Επίτροπος δύο λεπτά 
για να απαντήσει. Ο Πρόεδρος έχει την 
ευχέρεια να εγκρίνει συμπληρωματική 
ερώτηση διάρκειας 30 δευτερολέπτων 
από οποιονδήποτε παρόντα βουλευτή εάν 
πιστεύει ότι η απάντηση που έδωσε ο
Επίτροπος δικαιολογεί κάτι τέτοιο. 
Παραχωρούνται στη συνέχεια στον 
Επίτροπο δύο λεπτά προκειμένου να 
δώσει συμπληρωματική απάντηση·

4. Η ακολουθητέα διαδικασία για τη 
διεξαγωγή της ώρας των ερωτήσεων 
αποτελεί αντικείμενο κατευθυντήριων 
γραμμών17.

4. Ο Πρόεδρος μπορεί να αποφασίζει 
σχετικά με το παραδεκτό μιας ερώτησης 
που δεν συνδέεται άμεσα με το επιλεγέν 
συγκεκριμένο οριζόντιο θέμα. Οι 
συμπληρωματικές ερωτήσεις πρέπει κατ' 
επέκτασιν να άπτονται της κύριας 
ερώτησης.

5. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές 
που εξέδωσε η Διάσκεψη των Προέδρων, 
είναι δυνατόν να διεξάγονται ειδικές ώρες 
ερωτήσεων με το Συμβούλιο, με τον 
Πρόεδρο της Επιτροπής, τον Αντιπρόεδρο 
της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της 
Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και 
την Πολιτική Ασφαλείας και με τον 
Πρόεδρο της Ευρωομάδας.

5. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές 
που εξέδωσε η Διάσκεψη των Προέδρων, 
είναι δυνατόν να διεξάγονται ειδικές ώρες 
ερωτήσεων με το Συμβούλιο, με τον 
Πρόεδρο της Επιτροπής, τον Αντιπρόεδρο 
της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της
Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και 
την Πολιτική Ασφαλείας και με τον 
Πρόεδρο της Ευρωομάδας.

___________
17Βλέπε Παράρτημα II.

Or. en

Τροπολογία 5
Andrew Duff

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 116 – παράγραφος 1
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία

1. Η ώρα των ερωτήσεων προς την 
Επιτροπή διεξάγεται σε κάθε περίοδο 
συνόδου και σε χρόνο που καθορίζει το 
Κοινοβούλιο μετά από πρόταση της
Διάσκεψης των Προέδρων.

1. Η ώρα των ερωτήσεων προς την 
Επιτροπή διεξάγεται σε κάθε περίοδο 
συνόδου επί συγκεκριμένου οριζοντίου 
θέματος κατόπιν απόφασης της 
Διάσκεψης των Προέδρων ένα μήνα πριν 
από την περίοδο συνόδου.

Or. en

Τροπολογία 6
Andrew Duff

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 116 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

2. Κάθε βουλευτής μπορεί κατά τη 
διάρκεια κάθε περιόδου συνόδου να 
απευθύνει μόνο μία ερώτηση προς την 
Επιτροπή.

2. Οι Επίτροποι που καλούνται να 
συμμετάσχουν από τη Διάσκεψη των 
Προέδρων, πρέπει να διαθέτουν 
χαρτοφυλάκιο σχετικά με το 
συγκεκριμένο οριζόντιο θέμα επί του 
οποίου τους απευθύνονται ερωτήσεις. Ο 
αριθμός τους περιορίζεται γενικώς σε δύο 
ανά περίοδο συνόδου.

Or. en

Τροπολογία 7
Andrew Duff

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 116 – παράγραφος 3

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3. Οι ερωτήσεις πρέπει να κατατίθενται 
γραπτώς στον Πρόεδρο, ο οποίος 
αποφασίζει ως προς το παραδεκτό και τη 
σειρά με την οποία θα εξετασθούν. Η 
απόφαση αυτή κοινοποιείται αμέσως στο 

3. Οι βουλευτές που απευθύνουν ερώτηση 
σε έναν εκ των Επιτρόπων σύμφωνα με 
τις κατευθυντήριες γραμμές που 
παρατίθενται εν παραρτήματι στον 
παρόντα κανονισμό16a επιλέγονται για το 
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συντάκτη της ερώτησης. δεύτερο ήμισυ της ώρας των ερωτήσεων 
μέσω συστήματος κλήρωσης ως εξής:

– μια κάλπη τοποθετείται στην προεδρική 
έδρα 30 λεπτά πριν από την έναρξη της 
ώρας των ερωτήσεων·

– οι βουλευτές που επιθυμούν να 
απευθύνουν ερώτηση δεν μπορούν να 
υποβάλουν  περισσότερες της μιας·

– ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 
ώρας των ερωτήσεων και κλείνει την
κάλπη·

– ο Πρόεδρος ανασύρει ένα έντυπο κάθε 
φορά και καλεί τον βουλευτή του οποίου 
το όνομα αναγράφεται σε αυτό να 
απευθύνει την ερώτησή του στον αρμόδιο 
Επίτροπο. Ο βουλευτής μπορεί να δώσει 
συνέχεια στην απάντηση με 
συμπληρωματική ερώτηση.

_______________
16a Βλέπε Παράρτημα II.

Or. en

Τροπολογία 8
Andrew Duff

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 116 – παράγραφος 5

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

5. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές 
που εξέδωσε η Διάσκεψη των Προέδρων, 
είναι δυνατόν να διεξάγονται ειδικές ώρες 
ερωτήσεων με το Συμβούλιο, με τον 
Πρόεδρο της Επιτροπής, τον Αντιπρόεδρο 
της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της 
Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και 
την Πολιτική Ασφαλείας και με τον 
Πρόεδρο της Ευρωομάδας. 

5. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές 
που εξέδωσε η Διάσκεψη των Προέδρων, 
είναι δυνατόν να διεξάγονται ειδικές ώρες 
ερωτήσεων με το Συμβούλιο, με τον 
Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 
με τον Πρόεδρο της Επιτροπής, τον 
Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο 
Εκπρόσωπο της Ένωσης για την 
Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική 
Ασφαλείας και με τον Πρόεδρο της 
Ευρωομάδας. 
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Τροπολογία 9
Andrew Duff

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 117 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

1. Κάθε βουλευτής μπορεί να υποβάλει 
ερωτήσεις στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή ή στον Αντιπρόεδρο της 
Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης 
για την Εξωτερική Πολιτική και την 
Πολιτική Ασφαλείας με αίτημα γραπτής 
απάντησης, σύμφωνα με κατευθυντήριες 
γραμμές που καθορίζονται με παράρτημα 
του Κανονισμού18. Για το περιεχόμενο των 
ερωτήσεων αποκλειστικά υπεύθυνοι είναι 
οι ερωτώντες. 

1. Κάθε βουλευτής μπορεί να υποβάλει 
ερωτήσεις στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή ή στον Αντιπρόεδρο της 
Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης 
για την Εξωτερική Πολιτική και την 
Πολιτική Ασφαλείας με αίτημα γραπτής 
απάντησης, σύμφωνα με κριτήρια που 
καθορίζονται με παράρτημα του 
Κανονισμού18. Για το περιεχόμενο των 
ερωτήσεων αποκλειστικά υπεύθυνοι είναι 
οι ερωτώντες. 

__________ _________
18 Βλέπε Παράρτημα III. 18 Βλέπε Παράρτημα III.

Or. en

Τροπολογία 10
Zita Gurmai

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 117 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

2. Οι ερωτήσεις υποβάλλονται εγγράφως 
στον Πρόεδρο, ο οποίος τις διαβιβάζει 
στους αποδέκτες. Αμφιβολίες όσον αφορά 
το παραδεκτό ερώτησης επιλύονται από 
τον Πρόεδρο. Η απόφασή του 
κοινοποιείται στον ερωτώντα.

2. Οι ερωτήσεις υποβάλλονται εγγράφως 
στον Πρόεδρο. Αμφιβολίες όσον αφορά το 
παραδεκτό ερώτησης επιλύονται από τον 
Πρόεδρο. Η απόφασή του Προέδρου δεν 
βασίζεται αποκλειστικά στις διατάξεις 
του παραρτήματος που αναφέρεται στην 
παρ. 1, αλλά  στις διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού στο σύνολό τους. Η απόφασή 
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του κοινοποιείται στον ερωτώντα.

Or. en

Τροπολογία 11
Zita Gurmai

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 117 – παράγραφος 2 α (νέα)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

2 α. Οι ερωτήσεις υποβάλλονται σε 
ηλεκτρονική μορφή. Κάθε βουλευτής
μπορεί να υποβάλει κατ 'ανώτατο όριο
πέντε ερωτήσεις ανά μήνα.

Κατ' εξαίρεση, επιπλέον ερωτήσεις
μπορούν να υποβάλλονται σε έντυπη 
μορφή που κατατίθεται και υπογράφεται
προσωπικά από τον βουλευτή στην 
αρμόδια υπηρεσία της γραμματείας του 
Κοινοβουλίου.

Μετά από μια περίοδο που εκπνέει ένα 
έτος μετά την έναρξη της όγδοης
κοινοβουλευτικής περιόδου, η Διάσκεψη
των Προέδρων προβαίνει σε αξιολόγηση 
του καθεστώτος των συμπληρωματικών
ερωτήσεων και μπορεί να συστήσει στο 
Κοινοβούλιο την παύση ισχύος του 
δευτέρου εδαφίου.

Or. en

Τροπολογία 12
Zita Gurmai

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 117 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

4. Σε ερωτήσεις οι οποίες απαιτούν άμεση 
απάντηση αλλά όχι λεπτομερή έρευνα 

διαγράφεται
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(ερωτήσεις με προτεραιότητα) δίδεται 
απάντηση εντός τριών εβδομάδων από τη 
διαβίβασή τους στους αποδέκτες. Κάθε 
βουλευτής μπορεί να θέσει μία τέτοια 
ερώτηση προτεραιότητας κάθε μήνα.

Or. en

Τροπολογία 13
Zita Gurmai

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 117 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Στις λοιπές ερωτήσεις (ερωτήσεις χωρίς 
προτεραιότητα) δίδεται απάντηση εντός 
έξι εβδομάδων από τη διαβίβασή τους 
στους αποδέκτες.

Στις ερωτήσεις  δίδεται απάντηση εντός έξι 
εβδομάδων από τη διαβίβασή τους στους 
αποδέκτες σε αιτιολογημένες επείγουσες 
περιπτώσεις, ο Πρόεδρος μπορεί να 
ζητήσει απάντηση στην ερώτηση εντός 
τριών εβδομάδων.

Or. en

Τροπολογία 14
Zita Gurmai

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 117 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Οι βουλευτές διευκρινίζουν για τί είδους 
ερώτηση πρόκειται. Τη σχετική απόφαση 
λαμβάνει ο Πρόεδρος.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 15
Andrew Duff
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Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 117 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Στις λοιπές ερωτήσεις (ερωτήσεις χωρίς 
προτεραιότητα) δίδεται απάντηση εντός έξι 
εβδομάδων από τη διαβίβασή τους στους 
αποδέκτες.

Στις λοιπές ερωτήσεις (ερωτήσεις χωρίς 
προτεραιότητα) δίδεται απάντηση εντός έξι 
εβδομάδων από τη διαβίβασή τους στους 
αποδέκτες. Κάθε βουλευτής μπορεί να 
καταθέτει έως 6 ερωτήσεις χωρίς 
προτεραιότητα μηνιαίως.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή κατακλύζεται από κοινοβουλευτικές γραπτές ερωτήσεις(PQs).Το 2011
κατατέθηκαν συνολικά 12,093 γραπτές ερωτήσεις. 100 περίπου βουλευτές ήσαν υπεύθυνοι για 
9216 PQs (76%) -κατά μέσον όρο 77μηνιαίως για κάθε βουλευτή. Το 2013, 32% of PQs 
υπέβαλαν μόνο 10 βουλευτές και το 45% μόνον 20.Επί του συνόλου 13,493 PQs το 2013,ένας 
βουλευτής κατέθεσε 890 ερωτήσεις. Ως εκ τούτου, θέτοντας ένα όριο στον αριθμό των PQs 
μηνιαίως θα μειωθεί δραματικά το αριθμός ερωτήσεων εκ μέρους μιας μειοψηφίας που δεν 
επηρεάζουν την ευρεία πλειοψηφία των βουλευτών.

Τροπολογία 16
Zita Gurmai

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 117 – παράγραφος 5

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

5. Οι ερωτήσεις, με τις απαντήσεις τους, 
δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5. Οι ερωτήσεις, με τις απαντήσεις τους 
αναρτώνται στην ιστοσελίδα του 
Κοινοβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 17
Zita Gurmai

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 118 – παράγραφος 1
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία

1. Κάθε βουλευτής μπορεί να υποβάλει 
ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα, με αίτημα γραπτής απάντησης, 
σύμφωνα με κατευθυντήριες γραμμές που 
καθορίζονται με παράρτημα του 
Κανονισμού19.

1. Κάθε βουλευτής μπορεί να υποβάλει 
ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα, με αίτημα γραπτής απάντησης, 
σύμφωνα με κατευθυντήριες γραμμές που 
καθορίζονται με παράρτημα του 
Κανονισμού19. Για το περιεχόμενο των 
ερωτήσεων αποκλειστικά υπεύθυνοι είναι 
οι ερωτώντες.

_________ _________
19 Βλέπε Παράρτημα III. 19 Βλέπε Παράρτημα III.

Or. en

Τροπολογία 18
Andrew Duff

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 118 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

1. Κάθε βουλευτής μπορεί να υποβάλει 
ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα, με αίτημα γραπτής απάντησης, 
σύμφωνα με κατευθυντήριες γραμμές που 
καθορίζονται με παράρτημα του 
Κανονισμού19.

1. Κάθε βουλευτής μπορεί να υποβάλει 
έως 6 ερωτήσεις  μηνιαίως  προς την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με αίτημα 
γραπτής απάντησης, σύμφωνα με 
κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζονται 
με παράρτημα του Κανονισμού19.

___________ ___________
19 Βλέπε Παράρτημα III. 19 Βλέπε Παράρτημα III.

Or. en

Τροπολογία 19
Zita Gurmai

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 118 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

2. Οι ερωτήσεις υποβάλλονται γραπτώς 2. Οι ερωτήσεις υποβάλλονται γραπτώς 
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προς τον πρόεδρο της αρμόδιας επιτροπής, 
ο οποίος τις διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα.

προς τον πρόεδρο της αρμόδιας επιτροπής, 
ο οποίος τις διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα. Αμφιβολίες όσον 
αφορά το παραδεκτό ερώτησης 
επιλύονται από τον Πρόεδρο. Η απόφασή 
του Προέδρου κοινοποιείται πάραυτα 
στον συντάκτη.

Or. en

Τροπολογία 20
Zita Gurmai

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 118 – παράγραφος 3

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3. Οι ερωτήσεις, με τις απαντήσεις τους, 
δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Οι ερωτήσεις, με τις απαντήσεις τους, 
αναρτώνται στην Ιστοσελίδα του 
Κοινοβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 21
Andrew Duff

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Παράρτημα II – Μέρος A – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

1. Οι ερωτήσεις γίνονται παραδεκτές 
εφόσον:

διαγράφεται

είναι συνοπτικές και η διατύπωσή τους 
επιτρέπει σύντομη απάντηση,

εμπίπτουν στην αρμοδιότητα και την 
ευθύνη του αποδέκτη τους και είναι 
γενικού ενδιαφέροντος, 

αφορούν ιδίως, εάν άπτονται 
συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων του 
Συμβουλίου, την άσκηση των 
καθηκόντων αυτού ως προς τον 
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καθορισμό, τον συντονισμό ή την 
εκτέλεση των πολιτικών της Ένωσης, ή 
τις εξουσίες του στο πλαίσιο των 
διαδικασιών διορισμού ή σχετίζονται με 
την λειτουργία των θεσμικών οργάνων, 
οργανισμών και γραφείων της Ένωσης ή 
με την αναθεώρηση των Συνθηκών,

δεν απαιτούν προκαταρκτική μελέτη ή 
εκτεταμένη έρευνα εκ μέρους του 
ερωτώμενου οργάνου,

η διατύπωσή τους είναι σαφής και 
αφορούν συγκεκριμένο θέμα, 

δεν περιέχουν διαπίστωση ή κρίση,

δεν αφορούν αμιγώς προσωπική υπόθεση, 

δεν αποβλέπουν στην παροχή 
στατιστικών πληροφοριών ή εγγράφων, 

διατυπώνονται υπό τύπον ερώτησης.

Or. en

Τροπολογία 22
Andrew Duff

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Παράρτημα II – Μέρος A – παράγραφος 3

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3. Ερώτηση δεν γίνεται παραδεκτή εάν 
κατά τους τρεις τελευταίους μήνες ετέθη 
και έλαβε απάντηση ίδια ή παρεμφερής 
ερώτηση, ή εφόσον με την ερώτηση 
ζητούνται απλώς πληροφορίες για τη 
συνέχεια που δόθηκε σε συγκεκριμένο 
ψήφισμα του Κοινοβουλίου, ανάλογες με 
πληροφορίες τις οποίες η Επιτροπή 
παρέσχε ήδη με γραπτή ανακοίνωση εν 
συνεχεία σχετικού ζητήματος, εκτός εάν 
υπάρχουν νέες εξελίξεις ή ο συντάκτης 
ζητεί περαιτέρω πληροφορίες. Στην πρώτη 
περίπτωση, αντίγραφο της ερώτησης και 
της απάντησης διαβιβάζεται στο 
συντάκτη της.

3. Ερώτηση δεν γίνεται παραδεκτή εάν 
κατά τους τρεις τελευταίους μήνες ετέθη 
και έλαβε απάντηση ίδια ή παρεμφερής 
ερώτηση, ή εφόσον με την ερώτηση 
ζητούνται απλώς πληροφορίες για τη 
συνέχεια που δόθηκε σε συγκεκριμένο 
ψήφισμα του Κοινοβουλίου, ανάλογες με 
πληροφορίες τις οποίες η Επιτροπή 
παρέσχε ήδη με γραπτή ανακοίνωση εν 
συνεχεία σχετικού ζητήματος, εκτός εάν 
υπάρχουν νέες εξελίξεις ή ο συντάκτης 
ζητεί περαιτέρω πληροφορίες.
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Or. en

Τροπολογία 23
Andrew Duff

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Παράρτημα II – Μέρος A – παράγραφος 4

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

4. Κάθε βουλευτής μπορεί να δώσει 
συνέχεια σε απάντηση με μία 
συμπληρωματική ερώτηση για κάθε 
ερώτηση. Μπορεί να απευθύνει εν όλω 
δύο συμπληρωματικές ερωτήσεις.

4. Κάθε βουλευτής μπορεί να δώσει 
συνέχεια σε απάντηση με μία 
συμπληρωματική ερώτηση για κάθε 
ερώτηση.

Or. en

Τροπολογία 24
Andrew Duff

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Παράρτημα ΙΙ – Μέρος Α – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Ο Πρόεδρος αποφαίνεται για το παραδεκτό 
των συμπληρωματικών ερωτήσεων και 
περιορίζει τον αριθμό τους, ώστε κάθε 
βουλευτής να μπορεί να λάβει απάντηση 
στην ερώτηση που υπέβαλε.

Ο Πρόεδρος αποφαίνεται για το παραδεκτό 
των συμπληρωματικών ερωτήσεων.

Or. en

Τροπολογία 25
Andrew Duff

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Παράρτημα II – Μέρος A – παράγραφος 7 α (νέα) με νέο υπότιτλο
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Χρόνος ομιλίας

7 α. Παραχωρείται στον βουλευτή ένα 
λεπτό για να διατυπώσει την ερώτηση και 
στον Επίτροπο δύο λεπτά για να 
απαντήσει.

Στην περίπτωση που ο βουλευτής επιλέξει 
να δώσει συνέχεια στην απάντηση με 
συμπληρωματική ερώτηση, του 
παραχωρούνται 30 δευτερόλεπτα. Στον 
Επίτροπο παραχωρούνται δύο λεπτά για 
τη συμπληρωματική απάντηση.

Or. en

Τροπολογία 26
Andrew Duff

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Παράρτημα ΙΙ – Μέρος Α – παράγραφοι 8 έως 14

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

8. Αν το περιεχόμενο των ερωτήσεων το 
επιτρέπει, ο Πρόεδρος μπορεί να 
αποφασίσει, αφού ακούσει τη γνώμη των 
συντακτών των ερωτήσεων αυτών, να 
δοθεί σε αυτές ταυτόχρονα απάντηση από 
το ενδιαφερόμενο θεσμικό όργανο.

διαγράφεται

9. Η απάντηση δίνεται μόνο παρουσία 
του συντάκτη τους, εκτός αν αυτός, πριν 
από την έναρξη της ώρας των 
ερωτήσεων, γνωστοποιήσει εγγράφως 
στον Πρόεδρο τον αναπληρωτή του.

10. Σε περίπτωση απουσίας του 
ερωτώντος και του αναπληρωτή του, η 
ερώτηση καθίσταται άνευ αντικειμένου. 

11. Εάν βουλευτής υποβάλει ερώτηση 
αλλά ούτε αυτός ούτε κάποιος 
αναπληρωτής του είναι παρόντες κατά 
την Ώρα των Ερωτήσεων, ο Πρόεδρος 
υπενθυμίζει με επιστολή του στο 



PE529.250v01-00 18/25 AM\1014752EL.doc

EL

βουλευτή την υποχρέωσή του να είναι 
παρών ή να αναπληρώνεται. Εάν ο 
Πρόεδρος υποχρεωθεί να απευθύνει 
τέτοια επιστολή τρεις φορές σε διάστημα 
δώδεκα μηνών, ο ενδιαφερόμενος 
βουλευτής χάνει το δικαίωμά του να 
υποβάλλει ερωτήσεις για περίοδο έξι 
μηνών.

12. Ερωτήσεις που παραμένουν 
αναπάντητες λόγω έλλειψης χρόνου 
λαμβάνουν απάντηση σύμφωνα με το 
άρθρο 117, παράγραφος 4, πρώτο εδάφιο, 
εκτός εάν ο συντάκτης ζητήσει την 
εφαρμογή του άρθρου 117, παράγραφος 
3.

13. Η διαδικασία για τις γραπτές 
απαντήσεις διέπεται από τις διατάξεις 
του άρθρου 117, παράγραφοι 3 και 5.

Προθεσμία 

14. Οι ερωτήσεις πρέπει να κατατίθενται 
τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν από την 
έναρξη της ώρας των ερωτήσεων. Οι 
ερωτήσεις οι οποίες δεν έχουν κατατεθεί 
εντός της προθεσμίας αυτής μπορούν να 
συζητηθούν κατά την ώρα των 
ερωτήσεων εφόσον συναινέσει το 
ενδιαφερόμενο όργανο.

Οι ερωτήσεις που έχουν γίνει παραδεκτές 
διανέμονται στους βουλευτές και 
διαβιβάζονται στα ενδιαφερόμενα 
όργανα.

Or. en

Τροπολογία 27
Andrew Duff

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Παράρτημα II, Μέρος Β

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

B. Συστάσεις διαγράφεται
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(απόσπασμα του ψηφίσματος του 
Κοινοβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 1986)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

1. εκφράζει την επιθυμία αυστηρότερης 
εφαρμογής των κατευθυντηρίων 
γραμμών περί διεξαγωγής της ώρας των 
ερωτήσεων που προβλέπει το άρθρο 4327 
του Κανονισμού, και ιδίως του σημείου 1 
των εν λόγω κατευθυντηρίων γραμμών, 
που αφορά το παραδεκτό των 
ερωτήσεων·

2. συνιστά τη συχνότερη χρήση της 
δυνατότητας που παρέχει το άρθρο 43, 
παράγραφος 3, του Κανονισμού στον 
Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
να ταξινομεί τις ερωτήσεις για την ώρα 
των ερωτήσεων σύμφωνα με το 
αντικείμενό τους· θεωρεί, ωστόσο, ότι 
πρέπει να ταξινομούνται σε ομάδες μόνο 
οι ερωτήσεις που αναγράφονται στο 
πρώτο ήμισυ του καταλόγου ερωτήσεων 
μιας περιόδου συνόδου·

3. συνιστά όσον αφορά τις 
συμπληρωματικές ερωτήσεις, κατά 
γενικό κανόνα, ο Πρόεδρος να κάνει 
αποδεκτή την υποβολή μίας 
συμπληρωματικής ερώτησης από τον 
υποβάλλοντα κύρια ερώτηση και μίας ή, 
το πολύ, δύο συμπληρωματικών 
ερωτήσεων από βουλευτές 
προερχόμενους, κατά προτίμηση, από 
άλλη πολιτική ομάδα και/ή άλλο κράτος 
μέλος από ό,τι ο συντάκτης της κύριας 
ερώτησης· υπενθυμίζει ότι οι 
συμπληρωματικές ερωτήσεις πρέπει να 
είναι σύντομες και να διατυπώνονται υπό 
τύπον ερώτησης και προτείνει η διάρκειά 
τους να μην υπερβαίνει τα τριάντα 
δευτερόλεπτα·

4. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο 
να μεριμνούν, σύμφωνα με το σημείο 7 
των κατευθυντηρίων γραμμών, ώστε οι 
απαντήσεις να είναι σύντομες και σαφείς.

Or. en
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Τροπολογία 28
Andrew Duff

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Παράρτημα III – τίτλος

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Κατευθυντήριες γραμμές για τις 
ερωτήσεις με αίτηση για γραπτή απάντηση 
σύμφωνα με τα άρθρα 117 και 118

Κριτήρια για τις ερωτήσεις με αίτηση για 
γραπτή απάντηση σύμφωνα με τα άρθρα 
117 και 118

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν πρόκειται για κατευθυντήριες γραμμές αλλά για εφαρμοζόμενα κριτήρια αποδοχής.

Τροπολογία 29
Zita Gurmai

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Παράρτημα III – παράγραφος 1 – περίπτωση 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

– να αφορούν θέματα που εμπίπτουν στο 
πεδίο και στις αρμοδιότητες του αποδέκτη 
και να είναι γενικού ενδιαφέροντος·

– να αφορούν αποκλειστικά, εντός των 
ορίων των αρμοδιοτήτων που οι 
Συνθήκες αποδίδουν στην Ένωση, 
θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο και στις 
αρμοδιότητες του αποδέκτη και να είναι 
γενικού ενδιαφέροντος·

Or. en

Τροπολογία 30
Zita Gurmai

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Παράρτημα III – παράγραφος 1 – περίπτωση 3 α (νέα)
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία

– να μην υπερβαίνουν τις 200 λέξεις·

Or. en

Τροπολογία 31
Andrew Duff

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Παράρτημα III – παράγραφος 1 –περίπτωση 4

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

– να μην έχουν προσβλητικό περιεχόμενο· διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 32
Zita Gurmai

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Παράρτημα III – παράγραφος 1 –περίπτωση 5

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

– να μην αφορούν αμιγώς προσωπικές 
υποθέσεις.

– να μην αφορούν αμιγώς προσωπικές 
υποθέσεις και να συμμορφούνται με τον 
κανονισμό 45/2001/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
σχετικά με την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από
τα κοινοτικά θεσμικά όργανα και 
οργανισμούς και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών·

Or. en

Τροπολογία 33
Zita Gurmai
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Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Παράρτημα III – παράγραφος 1 – περίπτωση 5 α (νέα)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

– να μην περιέχουν άνω των τριών 
υποερωτήσεων·

Or. en

Τροπολογία 34
Zita Gurmai

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Παράρτημα III – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

2. Εάν ερώτηση δεν ανταποκρίνεται στις 
κατευθυντήριες αυτές γραμμές, η 
Γραμματεία παρέχει συμβουλές στον 
συντάκτη σχετικά με τον τρόπο που θα 
πρέπει να διατυπωθεί η ερώτηση για να 
είναι παραδεκτή. 

2. Κατόπιν αιτήματός τους, η Γραμματεία 
παρέχει συμβουλές στους συντάκτες
σχετικά με τον τρόπο που θα 
συμμορφωθούν με τα κριτήρια που 
παρατίθενται στην παρ. 1σε μια 
μεμονωμένη περίπτωση. 

Or. en

Τροπολογία 35
Andrew Duff

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Παράρτημα III – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

2. Εάν ερώτηση δεν ανταποκρίνεται στις 
κατευθυντήριες αυτές γραμμές, η 
Γραμματεία παρέχει συμβουλές στον 
συντάκτη σχετικά με τον τρόπο που θα 
πρέπει να διατυπωθεί η ερώτηση για να 
είναι παραδεκτή. 

2. Εάν ερώτηση δεν ανταποκρίνεται στα 
κριτήρια αυτά, η Γραμματεία παρέχει 
συμβουλές στον συντάκτη σχετικά με τον 
τρόπο που θα πρέπει να διατυπωθεί η 
ερώτηση για να είναι παραδεκτή.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δεν πρόκειται για κατευθυντήριες γραμμές αλλά για εφαρμοζόμενα κριτήρια αποδοχής.

Τροπολογία 36
Zita Gurmai

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Παράρτημα III – παράγραφος 3

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3. Εάν κατά τη διάρκεια των 
προηγουμένων έξι μηνών έχει υποβληθεί 
και απαντηθεί όμοια ή παρεμφερής 
ερώτηση, ή εφόσον με την ερώτηση 
ζητούνται απλώς πληροφορίες για τη 
συνέχεια που δόθηκε σε συγκεκριμένο 
ψήφισμα του Κοινοβουλίου, ανάλογες με 
πληροφορίες τις οποίες η Επιτροπή 
παρέσχε ήδη με γραπτή ανακοίνωση εν 
συνεχεία σχετικού ζητήματος, η 
Γραμματεία διαβιβάζει στον συντάκτη 
αντίγραφο της προηγούμενης ερώτησης 
και απάντησης. Η εκ νέου υποβληθείσα 
ερώτηση δεν διαβιβάζεται στον αποδέκτη, 
εκτός εάν ο συντάκτης επικαλείται νέες 
σημαντικές εξελίξεις ή ζητεί περαιτέρω 
πληροφορίες.

3. Εάν κατά τη διάρκεια των 
προηγουμένων έξι μηνών έχει υποβληθεί 
και απαντηθεί όμοια ή παρεμφερής 
ερώτηση, ή εφόσον με την ερώτηση 
ζητούνται απλώς πληροφορίες για τη 
συνέχεια που δόθηκε σε συγκεκριμένο 
ψήφισμα του Κοινοβουλίου, ανάλογες με 
πληροφορίες τις οποίες η Επιτροπή 
παρέσχε ήδη με γραπτή ανακοίνωση εν 
συνεχεία σχετικού ζητήματος, η 
Γραμματεία διαβιβάζει στον συντάκτη 
αντίγραφο της προηγούμενης ερώτησης 
και απάντησης. Η εκ νέου υποβληθείσα 
ερώτηση δεν διαβιβάζεται στον αποδέκτη, 
εκτός εάν ο Πρόεδρος αποφασίσει 
διαφορετικά υπό το πρίσμα σημαντικών 
νέων εξελίξεων και ανταποκρινόμενος σε 
εύλογο αίτημα του συντάκτη.

Or. en

Τροπολογία 37
Zita Gurmai

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Παράρτημα III – παράγραφος 4

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

4. Εάν με ερώτηση ζητούνται πληροφορίες 
επί πραγματικών γεγονότων ή στατιστικές 
πληροφορίες που είναι ήδη διαθέσιμες στη 
βιβλιοθήκη του Κοινοβουλίου, το 
Κοινοβούλιο ενημερώνει τον βουλευτή, ο 

4. Εάν με ερώτηση ζητούνται πληροφορίες 
επί πραγματικών γεγονότων ή στατιστικές 
πληροφορίες που είναι ήδη διαθέσιμες στις 
υπηρεσίες έρευνας του Κοινοβουλίου, δεν
διαβιβάζεται στον αποδέκτη αλλά στις 
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οποίος δύναται να αποσύρει την 
ερώτηση.

υπηρεσίες αυτές, εκτός εάν ο Πρόεδρος 
αποφασίσει διαφορετικά κατόπιν 
αιτήματος του συντάκτη.

Or. en

Τροπολογία 38
Andrew Duff

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Παράρτημα III – παράγραφος 4

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

4. Εάν με ερώτηση ζητούνται πληροφορίες 
επί πραγματικών γεγονότων ή στατιστικές 
πληροφορίες που είναι ήδη διαθέσιμες στη 
βιβλιοθήκη του Κοινοβουλίου, το 
Κοινοβούλιο ενημερώνει τον βουλευτή, ο 
οποίος δύναται να αποσύρει την ερώτηση.

4. Εάν με ερώτηση ζητούνται πληροφορίες 
επί πραγματικών γεγονότων ή στατιστικές 
πληροφορίες που είναι ήδη διαθέσιμες στη 
βιβλιοθήκη του Κοινοβουλίου, ο 
Πρόεδρος ενημερώνει τον βουλευτή, ο 
οποίος δύναται να αποσύρει την ερώτηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο Πρόεδρος πρέπει να είναι σε θέση να ασκεί τη διακριτική του ευχέρεια να οδηγήσει το 
βουλευτή  σε μια απάντηση επί πραγματικών περιστατικών που μπορεί να παρασχεθεί ταχύτερα 
και με μικρότερο κόστος από τη βιβλιοθήκη του Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 39
Zita Gurmai

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Παράρτημα III – παράγραφος 5

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

5. Ερωτήσεις που αφορούν συναφή θέματα 
δύνανται να τύχουν κοινής απάντησης.

5.Ερωτήσεις που αφορούν συναφή θέματα 
δύνανται να συμπτυχθούν από τη 
Γραμματεία σε μια ενιαία ερώτηση και να 
τύχουν κοινής απάντησης.

Or. en
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