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Τροπολογία 2
Carlo Casini

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 51

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Εφόσον πληρούνται οι όροι των άρθρων 
49, παράγραφος 1, και 50, η Διάσκεψη των 
Προέδρων μπορεί, εφόσον διαπιστώνει ότι 
το ζήτημα έχει μείζονα σημασία, να 
αποφασίσει ότι πρέπει να εφαρμοστεί 
διαδικασία με κοινές συνεδριάσεις 
επιτροπών και κοινή ψηφοφορία. Στην 
περίπτωση αυτή, οι οικείοι εισηγητές 
συντάσσουν ενιαίο σχέδιο έκθεσης το 
οποίο εξετάζουν και ψηφίζουν οι 
ενδιαφερόμενες επιτροπές σε κοινές 
συνεδριάσεις υπό την κοινή προεδρία των 
ενδιαφερομένων προέδρων επιτροπής. Οι 
ενδιαφερόμενες επιτροπές δύνανται να 
συγκροτήσουν διεπιτροπικές ομάδες 
εργασίας για να προετοιμάσουν τις κοινές
συνεδριάσεις και ψηφοφορίες.

1. Εφόσον παραπέμπεται σε αυτή ζήτημα 
αρμοδιότητας δυνάμει του άρθρου 188, 
παράγραφος 2, η Διάσκεψη των Προέδρων 
μπορεί να αποφασίσει ότι πρέπει να 
εφαρμοστεί η διαδικασία με κοινές 
συνεδριάσεις επιτροπών και κοινή 
ψηφοφορία, εάν: 

-το θέμα συνδέεται, βάσει του 
παραρτήματος VII, άρρηκτα με την 
αρμοδιότητα περισσοτέρων επιτροπών 
και 
-εκτιμά ότι πρόκειται για ζήτημα 
μείζονος σημασίας.
2. Στην περίπτωση αυτή, οι αντίστοιχοι
εισηγητές συντάσσουν ενιαίο σχέδιο 
έκθεσης το οποίο εξετάζουν και ψηφίζουν 
οι ενδιαφερόμενες επιτροπές σε κοινές 
συνεδριάσεις υπό την κοινή προεδρία των 
προέδρων επιτροπής.

Σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, τα 
δικαιώματα που συνδέονται με την 
ιδιότητα της αρμόδιας επιτροπής 
μπορούν να ασκηθούν από τις 
ενδιαφερόμενες επιτροπές μόνο εάν 
ενεργούν από κοινού. Οι ενδιαφερόμενες 
επιτροπές δύνανται να συγκροτήσουν 
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ομάδες εργασίας για να προετοιμάσουν τις 
συνεδριάσεις και ψηφοφορίες.

3. Στη δεύτερη ανάγνωση της συνήθους 
νομοθετικής διαδικασίας, η θέση του 
Συμβουλίου εξετάζεται σε κοινή 
συνεδρίαση των ενδιαφερομένων 
επιτροπών η οποία, ελλείψει 
διαφορετικής συμφωνίας μεταξύ των 
προέδρων των εν λόγω επιτροπών, 
διεξάγεται την Τετάρτη της πρώτης 
εβδομάδας που έχει προγραμματιστεί για 
τη συνεδρίαση κοινοβουλευτικών 
οργάνων και ακολουθεί την ανακοίνωση 
της θέσης του Συμβουλίου στο 
Κοινοβούλιο.  Ελλείψει συμφωνίας 
σχετικά με τη σύγκλιση μεταγενέστερης 
συνεδρίασης, αυτή συγκαλείται από τον 
πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων 
των Επιτροπών. Η σύσταση για τη 
δεύτερη ανάγνωση ψηφίζεται σε κοινή 
συνεδρίαση με βάση κοινό σχέδιο που 
έχει εκπονηθεί από τους αντίστοιχους 
εισηγητές των ενδιαφερομένων 
επιτροπών ή, ελλείψει κοινού σχεδίου, με 
βάση τις τροπολογίες που έχουν 
υποβληθεί στις ενδιαφερόμενες 
επιτροπές.
Στη τρίτη ανάγνωση της συνήθους 
νομοθετικής διαδικασίας, οι πρόεδροι και 
οι εισηγητές των ενδιαφερομένων 
επιτροπών είναι αυτοδικαίως μέλη της 
αντιπροσωπείας στην επιτροπή 
συνδιαλλαγής.
4. Λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που 
καθορίζονται στην παράγραφο 1 και τις 
ενδεχόμενες συμφωνίες μεταξύ των 
προέδρων των ενδιαφερομένων 
επιτροπών, ο Πρόεδρος ορίζει, αμελλητί 
μετά την παραλαβή τους, την αρμόδια 
επιτροπή ή τις από κοινού αρμόδιες 
επιτροπές για την εξέταση πράξεων κατ’ 
εξουσιοδότηση ή σχεδίων εκτελεστικών 
μέτρων.

Or. fr
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Τροπολογία 3
David Martin

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 51

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Διαδικασία κοινών συνεδριάσεων 
επιτροπών

Κοινές επιτροπές

Εφόσον πληρούνται οι όροι των άρθρων 
49, παράγραφος 1, και 50, η Διάσκεψη των 
Προέδρων μπορεί, εφόσον διαπιστώνει ότι 
το ζήτημα έχει μείζονα σημασία, να 
αποφασίσει ότι πρέπει να εφαρμοστεί 
διαδικασία με κοινές συνεδριάσεις
επιτροπών και κοινή ψηφοφορία. Στην 
περίπτωση αυτή, οι οικείοι εισηγητές 
συντάσσουν ενιαίο σχέδιο έκθεσης το 
οποίο εξετάζουν και ψηφίζουν οι 
ενδιαφερόμενες επιτροπές σε κοινές 
συνεδριάσεις υπό την κοινή προεδρία των 
ενδιαφερομένων προέδρων επιτροπής. Οι 
ενδιαφερόμενες επιτροπές δύνανται να 
συγκροτήσουν διεπιτροπικές ομάδες 
εργασίας για να προετοιμάσουν τις κοινές
συνεδριάσεις και ψηφοφορίες.

1. Εφόσον παραπέμπεται σε αυτή ζήτημα 
αρμοδιότητας δυνάμει του άρθρου 188, 
παράγραφος 2, η Διάσκεψη των Προέδρων 
μπορεί να αποφασίσει ότι πρέπει να 
εφαρμοστεί η διαδικασία των κοινών
επιτροπών, εάν: 

-το θέμα συνδέεται, βάσει του 
παραρτήματος VII, άρρηκτα με την 
αρμοδιότητα περισσοτέρων επιτροπών 
και
-εκτιμά ότι πρόκειται για ζήτημα 
μείζονος σημασίας.
2. Στην περίπτωση αυτή, οι αντίστοιχοι
εισηγητές συντάσσουν ενιαίο σχέδιο 
έκθεσης το οποίο το οποίο εξετάζουν και 
ψηφίζουν οι ενδιαφερόμενες επιτροπές, 
υπό την κοινή προεδρία των προέδρων 
επιτροπής.

Προκειμένου να εγκριθεί το σχέδιο 
έκθεσης, πρέπει να υποστηριχθεί, κατά 
την κοινή ψηφοφορία, από την απλή 
πλειοψηφία των παρόντων βουλευτών 
εκάστης επιτροπής. 
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Τα δικαιώματα που συνδέονται με την 
ιδιότητα της αρμόδιας επιτροπής 
μπορούν να ασκηθούν από τις 
ενδιαφερόμενες επιτροπές μόνο εάν 
ενεργούν από κοινού. Οι ενδιαφερόμενες 
επιτροπές δύνανται να συγκροτήσουν 
ομάδες εργασίας για να προετοιμάσουν τις 
συνεδριάσεις και ψηφοφορίες.

3. Εφόσον το θέμα εμπίπτει στη συνήθη 
νομοθετική διαδικασία κατά την έννοια 
του άρθρου 294 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε 
όλα τα στάδια της διαδικασίας αυτής 
εφαρμόζεται η διαδικασία των κοινών 
επιτροπών.
4. Όταν το Κοινοβούλιο επιλαμβάνεται 
σχεδίου πράξης κατ’ εξουσιοδότηση ή 
σχεδίου εκτελεστικού μέτρου το οποίο 
βασίζεται σε πράξη επί της οποίας έχει 
εφαρμοστεί η διαδικασία των κοινών 
επιτροπών, ο Πρόεδρος, κατόπιν
συστάσεως του προέδρου της Διάσκεψης 
των Προέδρων των Επιτροπών, ορίζει
αμελλητί και λαμβάνοντας υπόψη τα 
κριτήρια που καθορίζονται στην 
παράγραφο 1 την επιτροπή που είναι 
αρμόδια ή τις επιτροπές που είναι από 
κοινού αρμόδιες για την εξέταση του εν 
λόγω σχεδίου.
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