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Τροπολογία 1
David Martin
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 63 (József Szájer) και 64 (David 
Martin)

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 38 α (νέο)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Άρθρο 38 α
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 
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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.
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 συνήθους 
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, 
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 γνώμη της επιτροπής που είναι 
αρμόδια για την τήρηση της αρχής της 
επικουρικότητας επισυνάπτεται στη 
σύσταση αυτή.
Η σύσταση υποβάλλεται στο Κοινοβούλιο 
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προς συζήτηση και ψηφοφορία. Εάν μια 
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.

Or. en

((Η τροπολογία αυτή επαναφέρει εν μέρει τη διατύπωση της ΤΡΟΠ. 64 στο έγγρ. PE 428.234 
v02.00 – FDR 791389. Διαγράφονται οι φράσεις "Ο πρόεδρος της αρμόδιας επιτροπής μπορεί
να ζητήσει να παραπεμφθεί το ζήτημα αυτό εκ νέου στην επιτροπή." στο τέλος της παραγράφου

3 (τροποποίηση 1) και "Η σύσταση αυτή μπορεί επίσης να υποβληθεί και από το ένα δέκατο 
των μελών του Κοινοβουλίου." στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 (τροποποίηση
2)· αντ' αυτών, εισάγεται μία φράση που προέρχεται από την ΤΡΟΠ. 63, παράγραφος 5: "είτε

υποβάλλει στο Κοινοβούλιο μια άλλη σύσταση, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει προτάσεις 
τροποποίησης σχετικά με την τήρηση της αρχής της επικουρικότητας." (τροποποίηση 3)· και 

διαγράφεται η παράγραφος 6 (τροποποίηση 4)))

Αιτιολόγηση

Όλες οι τροπολογίες αποσκοπούν να επιτύχουν σύγκλιση των τροπολογιών 64 και 63. Η
τροποποίηση 1 έχει πραγματοποιηθεί δεδομένου ότι το άρθρο 175 προβλέπει επαρκώς την εκ 
νέου παραπομπή. Η τροποποίηση 2 αποσκοπεί να ενισχύσει το ρόλο της αρμόδιας επιτροπής. Η
τροποποίηση 3 παρέχει στην αρμόδια επιτροπή μεγαλύτερη ευλυγισία. Η τροποποίηση 4
βασίζεται στη σκέψη ότι η παράγραφος αυτή δεν σχετίζεται με τον έλεγχο της επικουρικότητας
που διενεργεί το Κοινοβούλιο κατόπιν πρωτοβουλίας των εθνικών κοινοβουλίων.

Τροπολογία 2
David Martin
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά την τροπολογία 65 (Elmar Brok)

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 56 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

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 αποφασίζει σχετικά με 
την ακολουθητέα διαδικασία και 
υποβάλλει προφορική ή γραπτή έκθεση 
στο Κοινοβούλιο εντός προθεσμίας που 
αυτό ορίζει, και η οποία δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τους δύο μήνες.
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Αιτιολόγηση

Παρέχεται στην αρμόδια επιτροπή ένα περιθώριο δράσης, συμπεριλαμβανομένης της 
δυνατότητας υποβολής έκθεσης.

Τροπολογία 3
David Martin
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 68 (Elmar Brok), 69 (Elmar 
Brok) και 70 (Elmar Brok)

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 132 α (νέο)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Άρθρο 132 α
Συνεργασία σε επίπεδο επιτροπής

Ο Πρόεδρος προσπαθεί να θεσπίσει, σε 
συνεργασία με τους προέδρους των 
εθνικών κοινοβουλίων, ένα δίκτυο 
αντίστοιχων επιτροπών.
Μέσα σε αυτό το δίκτυο, οι 
κοινοβουλευτικές επιτροπές μπορούν να 
δημιουργούν αυτόνομα επαφές και να 
συνεργάζονται μεταξύ τους.
Η Διάσκεψη των Προέδρων Επιτροπών
θεσπίζει τις κατευθυντήριες γραμμές για 
τη διενέργεια των δραστηριοτήτων 
αυτών.

Or. en

(Η τροπολογία αυτή επαναφέρει εν μέρει τη διατύπωση της ΤΡΟΠ. 68 στο έγγραφο PE 428.234 
v02.00 – FDR 791389)

Αιτιολόγηση

Δεν είναι απαραίτητο ούτε ενδεδειγμένο να θεσπιστούν στον κανονισμό λεπτομέρειες σχετικά με 
τη συνεργασία μεταξύ των επιτροπών.


