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Τροπολογία 60
Elmar Brok

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 8

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Εφόσον δεν ορίζεται άλλως, οι διατάξεις 
για την εφαρμογή του Καθεστώτος των 
βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
εκδίδονται από το Προεδρείο.

Εφόσον δεν ορίζεται άλλως, οι διατάξεις 
για την εφαρμογή του Καθεστώτος των 
βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
καθορίζονται από το Κοινοβούλιο με 
βάση σύσταση από την αρμόδια 
επιτροπή.

Or. de

Αιτιολόγηση

Την εποχή της σύνταξης του καθεστώτος των βουλευτών, είχε γίνει δεκτό ότι η υλοποίηση και
συμπλήρωση των διατάξεων του καθεστώτος οι οποίες δεν είχαν διατυπωθεί σε επαρκή 
λεπτομέρεια θα απαιτούσε απόφαση του Κοινοβουλίου σε σύνοδο ολομελείας. Σε αντίθεση με
μια απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά από το Προεδρείο, η διαδικασία αυτή έχει το
πλεονέκτημα ότι προσφέρει πολύ υψηλότερο βαθμό διαφάνειας, ενώ παράλληλα εμπλέκει όλους
τους βουλευτές στην εκπόνηση των κανόνων που τους αφορούν και καθιστά όλους τους 
βουλευτές υπεύθυνους για τον καθορισμό τους.

Τροπολογία 61
Elmar Brok

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 και παράγραφος 2α (νέα)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

2. Το Προεδρείο ρυθμίζει τα οικονομικά, 
οργανωτικά και διοικητικά ζητήματα που 
αφορούν την εσωτερική οργάνωση του 
Κοινοβουλίου, τη γραμματεία του και τα 
όργανά του.

2. Το Προεδρείο ρυθμίζει τα οικονομικά, 
οργανωτικά και διοικητικά ζητήματα που 
αφορούν την εσωτερική οργάνωση του 
Κοινοβουλίου, τη γραμματεία του και τα 
όργανά του.

2α. Το Προεδρείο ρυθμίζει τα 
οικονομικά, οργανωτικά και διοικητικά 
ζητήματα που αφορούν τους βουλευτές, 
κατόπιν πρότασης του Γενικού 
Γραμματέα ή μιας πολιτικής ομάδας.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση: δεν υπάρχει σαφής κανόνας σχετικά με το δικαίωμα κατάθεσης κειμένων ή
τροπολογιών στις συνεδριάσεις του Προεδρείου. Σε ό,τι αφορά τα θέματα που συνδέονται με
τους βουλευτές, πρέπει να παραχωρηθεί στις πολιτικές ομάδες η επίσημη δυνατότητα να 
καταθέτουν κείμενα και τροπολογίες τα οποία θα συζητούνται και θα τίθενται σε ψηφοφορία.

Τροπολογία 62
David Martin, József Szájer, Andrew Duff

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 23 – παράγραφος 11 α (νέα)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

11α. Το Προεδρείο ορίζει δύο ή 
περισσότερους αντιπροέδρους στους 
οποίους ανατίθεται η υλοποίηση των 
σχέσεων με τα εθνικά κοινοβούλια.
Υποβάλλουν τακτικά έκθεση στη 
Διάσκεψη των Προέδρων όσον αφορά τις 
δραστηριότητές τους στο πλαίσιο αυτό.

Or. en

(Η τροπολογία επαναφέρει εν μέρει το κείμενο του ισχύοντος άρθρου 25 –  παράγραφος 3 –  
προτάσεις 2 και 3, το οποίο θα διαγραφεί εφόσον εγκριθεί η τροπολογία)

Τροπολογία 63
József Szájer

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 38 α (νέο)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Άρθρο 38α
Εξέταση της τήρησης των αρχών της 

επικουρικότητας και της αναλογικότητας
1. Το Κοινοβούλιο, κατά την εξέταση μιας 
πρότασης νομοθετικής πράξης, δίδει 
ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση των 
αρχών της επικουρικότητας και της 
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αναλογικότητας. Με εξαίρεση τις 
περιπτώσεις κατεπείγοντος σύμφωνα με 
το άρθρο 4 του Πρωτοκόλλου σχετικά με 
το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, το Κοινοβούλιο 
περατώνει την πρώτη ανάγνωσή του μετά 
την πάροδο της προθεσμίας των οκτώ 
εβδομάδων που θεσπίζει το άρθρο 6 του 
Πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή 
των αρχών της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας.
2. Μετά από αίτηση της αρμόδιας 
επιτροπής ή με δική του πρωτοβουλία, η 
επιτροπή που είναι αρμόδια για τα 
ζητήματα της παραγράφου 1 μπορεί να 
αποφασίσει να εκπονήσει συστάσεις για 
κάθε πρόταση νομοθετικής πράξης.
3. Εάν ένα εθνικό κοινοβούλιο διαβιβάσει 
στον Πρόεδρο μια αιτιολογημένη γνώμη 
σύμφωνα με το άρθρο 3 του 
Πρωτοκόλλου σχετικά με το ρόλο των 
εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και σύμφωνα με το άρθρο 6 του 
Πρωτοκόλλου για την εφαρμογή των 
αρχών της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας, το έγγραφο αυτό 
διαβιβάζεται στην αρμόδια επιτροπή και, 
για ενημέρωση, στην επιτροπή που είναι 
αρμόδια για το σεβασμό της αρχής της 
επικουρικότητας. Όταν το Κοινοβούλιο 
λαμβάνει μια αιτιολογημένη γνώμη, μετά 
την έγκριση της έκθεσής του από την 
αρμόδια επιτροπή, η αιτιολογημένη 
γνώμη διανέμεται πριν από την 
ψηφοφορία ως έγγραφο συνόδου σε όλους 
τους βουλευτές. Ο πρόεδρος της 
αρμόδιας επιτροπής μπορεί να ζητήσει να 
παραπεμφθεί το ζήτημα αυτό εκ νέου 
στην επιτροπή.
4. Όταν οι αιτιολογημένες γνώμες για τη 
μη συμμόρφωση ενός σχεδίου 
νομοθετικής πράξης με την αρχή της 
επικουρικότητας στηρίζονται 
τουλάχιστον στο ένα τρίτο του συνόλου 
των ψήφων που έχουν χορηγηθεί στα 
εθνικά κοινοβούλια ή, στην περίπτωση 
ενός σχεδίου νομοθετικής πράξης που 
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έχει υποβληθεί βάσει του άρθρου 76 της 
Συνθήκης σχετικά με τη Λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο ένα τέταρτο 
των ψήφων αυτών, το Κοινοβούλιο δεν 
αποφασίζει εάν προηγουμένως ο 
συντάκτης της πρότασης δεν έχει 
δηλώσει με ποιό τρόπο προτίθεται να 
ενεργήσει.
5. Όταν, στο πλαίσιο της τακτικής 
νομοθετικής διαδικασίας, οι 
αιτιολογημένες γνώμες για τη μη 
συμμόρφωση μιας πρότασης νομοθετικής 
πράξης με την αρχή της επικουρικότητας 
στηρίζονται τουλάχιστον στην απλή 
πλειοψηφία των ψήφων που διαθέτουν τα 
εθνικά κοινοβούλια, η επιτροπή που είναι 
αρμόδια για το σεβασμό της αρχής της 
επικουρικότητας, αφού εξετάσει τις 
αιτιολογημένες γνώμες των εθνικών 
κοινοβουλίων και της Επιτροπής, είτε 
συνιστά στο Κοινοβούλιο να απορρίψει 
την πρόταση λόγω παραβίασης της αρχής 
της επικουρικότητας είτε υποβάλλει στο 
Κοινοβούλιο μια άλλη σύσταση, η οποία 
μπορεί να περιλαμβάνει προτάσεις 
τροποποίησης σχετικά με την τήρηση της 
αρχής της επικουρικότητας.
Η σύσταση υποβάλλεται στο Κοινοβούλιο 
προς συζήτηση και ψηφοφορία. Εάν μια 
σύσταση για την απόρριψη της πρότασης 
γίνει δεκτή με την πλειοψηφία των 
δοθεισών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ψήφων ή μια πλειοψηφία που 
εκπροσωπεί το 55% των μελών του 
Συμβουλίου απορρίπτει την πρόταση, ο 
Πρόεδρος κηρύσσει την περάτωση της 
διαδικασίας. Εάν το Κοινοβούλιο δεν 
απορρίψει την πρόταση, η διαδικασία 
συνεχίζεται, λαμβανομένων υπόψη των 
συστάσεων που έχει εγκρίνει το 
Κοινοβούλιο.

Or. en

(Η τροπολογία αυτή επαναφέρει εν μέρει το κείμενο της τροπολογίας 5 του σχεδίου έκθεσης (PE 
427.153 v01.00 – FDR 786857))
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Τροπολογία 64
David Martin

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 38 α (νέο)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Άρθρο 38α
Εξέταση της τήρησης των αρχών της 

επικουρικότητας και της αναλογικότητας
1. Το Κοινοβούλιο, κατά την εξέταση μιας 
πρότασης νομοθετικής πράξης, δίδει 
ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση των 
αρχών της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας. Με εξαίρεση τις 
περιπτώσεις κατεπείγοντος σύμφωνα με 
το άρθρο 4 του Πρωτοκόλλου σχετικά με 
το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, το Κοινοβούλιο 
περατώνει την πρώτη ανάγνωσή του μετά 
την πάροδο της προθεσμίας των οκτώ 
εβδομάδων που θεσπίζει το άρθρο 6 του 
Πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή 
των αρχών της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας.
2. Η επιτροπή που είναι αρμόδια για την 
τήρηση της αρχής της επικουρικότητας 
μπορεί να αποφασίσει να απευθύνει 
συστάσεις προς την επιτροπή που είναι 
αρμόδια για κάθε πρόταση νομοθετικής 
πράξης.
3. Εάν ένα εθνικό κοινοβούλιο διαβιβάσει 
στον Πρόεδρο μια αιτιολογημένη γνώμη 
σύμφωνα με το άρθρο 3 του 
Πρωτοκόλλου σχετικά με το ρόλο των 
εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και σύμφωνα με το άρθρο 6 του 
Πρωτοκόλλου για την εφαρμογή των 
αρχών της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας, το έγγραφο αυτό 
διαβιβάζεται στην αρμόδια επιτροπή και, 
για ενημέρωση, στην επιτροπή που είναι 
αρμόδια για το σεβασμό της αρχής της 
επικουρικότητας. Όταν το Κοινοβούλιο 
λαμβάνει μια αιτιολογημένη γνώμη, μετά 
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την έγκριση της έκθεσής του από την 
αρμόδια επιτροπή, η αιτιολογημένη 
γνώμη διανέμεται πριν από την 
ψηφοφορία ως έγγραφο συνόδου σε όλους 
τους βουλευτές. Ο πρόεδρος της 
αρμόδιας επιτροπής μπορεί να ζητήσει να 
παραπεμφθεί το ζήτημα αυτό εκ νέου 
στην επιτροπή.
4. Όταν οι αιτιολογημένες γνώμες για τη 
μη συμμόρφωση ενός σχεδίου 
νομοθετικής πράξης με την αρχή της 
επικουρικότητας στηρίζονται 
τουλάχιστον στο ένα τρίτο του συνόλου 
των ψήφων που έχουν χορηγηθεί στα 
εθνικά κοινοβούλια ή, στην περίπτωση 
ενός σχεδίου νομοθετικής πράξης που 
έχει υποβληθεί βάσει του άρθρου 76 της 
Συνθήκης σχετικά με τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο ένα τέταρτο 
των ψήφων αυτών, το Κοινοβούλιο 
αποφασίζει αφού προηγουμένως ο 
συντάκτης της πρότασης έχει δηλώσει με 
ποιό τρόπο προτίθεται να ενεργήσει.
5. Όταν, στο πλαίσιο της τακτικής 
νομοθετικής διαδικασίας, οι 
αιτιολογημένες γνώμες για τη μη 
συμμόρφωση μιας πρότασης νομοθετικής 
πράξης με την αρχή της επικουρικότητας 
στηρίζονται τουλάχιστον στην απλή 
πλειοψηφία των ψήφων που διαθέτουν τα 
εθνικά κοινοβούλια, η αρμόδια επιτροπή, 
αφού εξετάσει τις αιτιολογημένες γνώμες 
των εθνικών κοινοβουλίων και της 
Επιτροπής και αφού ακούσει τις απόψεις 
της επιτροπής που είναι αρμόδια για το 
σεβασμό της αρχής της επικουρικότητας 
μπορεί να συστήσει στο Κοινοβούλιο να 
απορρίψει την πρόταση λόγω παραβίασης 
της αρχής της επικουρικότητας. Η 
σύσταση αυτή μπορεί επίσης να 
υποβληθεί και από το ένα δέκατο των 
μελών του Κοινοβουλίου. Η γνώμη της 
επιτροπής που είναι αρμόδια για την 
τήρηση της αρχής της επικουρικότητας 
επισυνάπτεται στη σύσταση αυτή.
Η σύσταση υποβάλλεται στο Κοινοβούλιο 
προς συζήτηση και ψηφοφορία. Εάν μια 
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σύσταση για την απόρριψη της πρότασης 
γίνει δεκτή με την πλειοψηφία των 
δοθεισών ψήφων, ο Πρόεδρος κηρύσσει 
την περάτωση της διαδικασίας. Εάν το 
Κοινοβούλιο δεν απορρίψει την πρόταση, 
η διαδικασία συνεχίζεται, λαμβανομένων 
υπόψη των συστάσεων που έχει εγκρίνει 
το Κοινοβούλιο.
6. Όταν η Επιτροπή των Περιφερειών 
διαβιβάζει στο Κοινοβούλιο μια 
γνωμοδότηση με την οποία αντιτίθεται σε 
μια πρόταση νομοθετικής πράξης λόγω 
παραβίασης της αρχής της 
επικουρικότητας, η γνώμη διαβιβάζεται 
στην αρμόδια επιτροπή και στην 
επιτροπή που είναι αρμόδια για το 
σεβασμό της αρχής της επικουρικότητας. 
Η παράγραφος 2 εφαρμόζεται 
τηρουμένων των αναλογιών.

Or. en

(Η τροπολογία αυτή αντικαθιστά και επαναφέρει εν μέρει το κείμενο της τροπολογίας 5 του 
σχεδίου έκθεσης (PE 427.153 v01.00 – FDR 786857) με αλλαγές στην παράγραφο 6 και στην 

αιτιολόγηση)

Αιτιολόγηση

Φάνηκε αναγκαίο να εναρμονιστεί η παράγραφος 6 με την παράγραφο 2.
Η τροπολογία αυτή μεταφέρει στον Κανονισμό τις νέες διαδικασίες για τα εθνικά κοινοβούλια 
όσον αφορά την τήρηση της αρχής της επικουρικότητας (διαδικασία "κίτρινης κάρτας" και 
διαδικασία "πορτοκαλί κάρτας"). 
Δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 8 του Πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή των αρχών 
της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, η Επιτροπή Περιφερειών μπορεί να κινήσει 
διαδικασία με βάση την παραβίαση της αρχής της επικουρικότητας, το Κοινοβούλιο πρέπει να 
λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη του οποιαδήποτε γνωμοδότηση της εν λόγω επιτροπής αντιτίθεται 
σε προτεινόμενη πράξη για τους λόγους αυτούς

Τροπολογία 65
Elmar Brok

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 56 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Σε περίπτωση εκ νέου παραπομπής, η 
αρμόδια επιτροπή υποβάλλει προφορική ή 
γραπτή έκθεση στο Κοινοβούλιο εντός 
προθεσμίας που αυτό ορίζει, και η οποία 
δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο μήνες.

Σε περίπτωση εκ νέου παραπομπής, η 
αρμόδια επιτροπή υποβάλλει προφορική ή 
γραπτή έκθεση στο Κοινοβούλιο εντός 
προθεσμίας που αυτό ορίζει, και η οποία 
δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο μήνες. 
Το άρθρο 45 εφαρμόζεται κατ’ αναλογία.

Or. de

Αιτιολόγηση

Διευκρινίζει ότι η εκ νέου παραπομπή σε επιτροπή ύστερα από την έγκριση πρότασης 
απόρριψης σε πρώτη ανάγνωση θα οδηγεί συστηματικά στην εκπόνηση νέας έκθεσης.

Τροπολογία 66
József Szájer

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Τίτλος Κεφαλαίου 6α (νέος) (να εισαχθεί μετά το άρθρο 74 και πριν από το κεφάλαιο 7)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6α
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Or. en

(Η τροπολογία αυτή επαναφέρει εν μέρει το κείμενο της τροπολογίας 15 του σχεδίου έκθεσης 
(PE 427.153 v01.00 – FDR 786857))

Τροπολογία 67
József Szájer

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 74 α (νέο) (να εισαχθεί στο κεφάλαιο 6 α (νέο))

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Άρθρο 74α
Συνήθης αναθεώρηση της Συνθήκης

1. Σύμφωνα με τα άρθρα 41 και 48 η 
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αρμόδια επιτροπή μπορεί να υποβάλει 
στο Κοινοβούλιο έκθεση, η οποία 
περιλαμβάνει προτάσεις προς το 
Συμβούλιο για την τροποποίηση των 
Συνθηκών.
2. Εάν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
αποφασίσει να συγκαλέσει μια 
Συντακτική Συνέλευση, οι εκπρόσωποι 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ορίζονται 
από το Κοινοβούλιο μετά από πρόταση 
της Διάσκεψης των Προέδρων.
3. Όταν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητεί 
τη σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου 
προκειμένου να αποφασίσει να μη 
συγκαλέσει μια Συντακτική Συνέλευση 
για την εξέταση των προτάσεων 
αναθεώρησης των Συνθηκών, το ζήτημα 
παραπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 81.

Or. en

(Η τροπολογία αυτή επαναφέρει εν μέρει το κείμενο της τροπολογίας 16 του σχεδίου έκθεσης 
(PE 427.153 v01.00 – FDR 786857))

Τροπολογία 68
Elmar Brok

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 132 α (νέο)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Άρθρο 132α
Συνεργασία σε επίπεδο επιτροπής

1. Ο Πρόεδρος προσπαθεί να θεσπίσει, σε 
συνεργασία με τους προέδρους των 
εθνικών κοινοβουλίων, ένα πλαίσιο 
δράσης αντίστοιχων επιτροπών.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι
κοινοβουλευτικές επιτροπές μπορούν να
δημιουργούν αυτόνομα επαφές και να 
συνεργάζονται μεταξύ τους. Όταν δεν έχει
ορισθεί αντίστοιχη επιτροπή σε εθνικό
κοινοβούλιο, η αρμόδια επιτροπή του
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απευθύνεται
απευθείας στον πρόεδρο του σχετικού 
εθνικού κοινοβουλίου.

2. Οι επιτροπές δύνανται να 
αναλαμβάνουν δράση σύμφωνα με το 
άρθρο 132β εντός των ορίων των 
πιστώσεων του προϋπολογισμού οι οποίες 
προορίζονται για τη συνεργασία των 
επιτροπών με τα εθνικά κοινοβούλια. Η 
κατανομή των εν λόγω πιστώσεων στις 
επιτροπές προσδιορίζεται με απόφαση 
της Διάσκεψης των Προέδρων των 
Επιτροπών 

Or. en

Τροπολογία 69
Elmar Brok

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 132 β (νέο)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Άρθρο 132β
Προνομοθετικός και μετανομοθετικός 

διάλογος
1. Η επιτροπή η αρμόδια για μια 
νομοθετική πράξη δύναται να αναλάβει 
κατάλληλη δράση ώστε να εξασφαλίσει 
τον πλήρη διάλογο με τα εθνικά 
κοινοβούλια σε επίπεδο επιτροπής για 
οποιοδήποτε προτεινόμενο στοιχείο της 
νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
από τη φάση του νομοθετικού 
προγραμματισμού έως τη φάση της 
υλοποίησης της εγκριθείσας πράξης.
2. Η αρμόδια επιτροπή μπορεί ειδικότερα 
να αποφασίσει να οργανώσει 
βιντεοδιασκέψεις, επιμέρους επαφές ή 
συναντήσεις σε έναν από τους τόπους 
εργασίας του Κοινοβουλίου ή αποστολές 
σε άλλα μέρη
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– σε επίπεδο εισηγητών·
– που να περιλαμβάνουν επίσης τους 
σκιώδεις εισηγητής και/ή τους 
συντονιστές·
– ή μεταξύ ολόκληρης της επιτροπής και 
των προέδρων επιτροπών και/ή 
εισηγητών από τα εθνικά κοινοβούλια·
προκειμένου να απαντήσει σε
οποιαδήποτε αίτηση εθνικού 
κοινοβουλίου για παροχή υποστήριξης 
στον εκ μέρους του έλεγχο της 
σχεδιαζόμενης νομοθεσίας της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 70
Elmar Brok

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 132 γ (νέο)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Άρθρο 132γ
Διαβίβαση πράξεων

Οποιοδήποτε έγγραφο επισήμως από
εθνικό κοινοβούλιο παραπέμπεται στην
επιτροπή που είναι αρμόδια για το θέμα
του εν λόγω εγγράφου. Το έγγραφο
μεταφράζεται στις γλώσσες εργασίας των
συντονιστών της επιτροπής. Εάν η
αρμόδια επιτροπή θεωρεί σκόπιμο να
δώσει συνέχεια στο θέμα, δύναται να 
αποφασίσει να προχωρήσει σύμφωνα με 
το άρθρο 132β.

Or. en
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Τροπολογία 71
David Martin, József Szájer, Andrew Duff

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 191 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

1. Κατά την πρώτη συνεδρίαση της 
επιτροπής που ακολουθεί την εκλογή των 
μελών των επιτροπών, σύμφωνα με το 
άρθρο 186, η επιτροπή εκλέγει έναν 
πρόεδρο και με χωριστές ψηφοφορίες ένα, 
δύο ή τρεις αντιπροέδρους που αποτελούν 
το προεδρείο της επιτροπής.

1. Κατά την πρώτη συνεδρίαση της 
επιτροπής που ακολουθεί την εκλογή των 
μελών των επιτροπών, σύμφωνα με το 
άρθρο 186, η επιτροπή εκλέγει έναν 
πρόεδρο και με χωριστές ψηφοφορίες 
αντιπροέδρους που αποτελούν το 
προεδρείο της επιτροπής. Ο αριθμός των
εκλεγόμενων αντιπροέδρων αποφασίζεται
από το Κοινοβούλιο κατόπιν προτάσεως 
της Διάσκεψης των Προέδρων.

Or. en


