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Τροπολογία 2
Tiziano Motti

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

A. το Κοινοβούλιο αποβλέπει στα 
υψηλότερα δυνατά επίπεδα δημοκρατικής 
λογοδοσίας και διαφάνειας, ιδίως στο 
νομοθετικό του έργο,

A. το Κοινοβούλιο αποβλέπει στα 
υψηλότερα δυνατά επίπεδα δημοκρατικής 
λογοδοσίας και διαφάνειας, επικοινωνίας 
με τους πολίτες και ενεργού συμμετοχής, 
ιδίως στο νομοθετικό του έργο,

Or. it

Τροπολογία 3
Andrew Duff

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 195 – παράγραφος 3 – στοιχείο α (νέο)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3a. Η τελική ψηφοφορία επί προτάσεως 
για νομοθετική πράξη, σε οποιοδήποτε 
στάδιο της νομοθετικής διαδικασίας, 
γίνεται με ονομαστική ψηφοφορία. Οι 
ψήφοι καταγράφονται στα Συνοπτικά 
Πρακτικά της συνεδρίασης, ανά πολιτική 
ομάδα και με αλφαβητική σειρά των 
ονομάτων των βουλευτών. Αναφέρεται 
επίσης τι ψήφισε κάθε βουλευτής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση αυτή αποσκοπεί στο να ευθυγραμμίσει την πρακτική του Κοινοβουλίου με τις 
βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζουν άλλα κοινοβούλια και να αποτυπώσει την αύξηση των 
νομοθετικών καθηκόντων του Κοινοβουλίου συνεπεία της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της 
Λισαβόνας.  Χάριν μεγαλύτερης διαφάνειας και λογοδοσίας, η τελική ψηφοφορία επί όλων των 
νομοθετικών εκθέσεων -ανεξαρτήτως σταδίου της νομοθετικής διαδικασίας- θα πρέπει να 
διεξάγεται με ονομαστική κλήση και το αποτέλεσμα θα καταχωρείται στα πρακτικά της 
συνεδρίασης.
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Η παρούσα τροπολογία θα αντικαταστήσει την αρχική τροπολογία 1 του σχεδίου έκθεσης.

Τροπολογία 4
Rainer Wieland

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 196

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Τα άρθρα 12, 13, 14, 17, 18, 36 έως 44, 
148, 149 παράγραφοι 2 και 10, 152, 154, 
156 έως 159, 161, 163 παράγραφος 1, 164, 
165, 168, 169, 171 έως 174, 177 και 178 
εφαρμόζονται κατ' αναλογίαν στις 
συνεδριάσεις των επιτροπών.

Τα άρθρα 12, 13, 14, 17, 18, 36 έως 44, 
148, 149 παράγραφοι 2 και 10, 152, 154, 
156 έως 159, 161, 163 παράγραφος 1, 164 
έως 169, 171 έως 174, 177 και 178 
εφαρμόζονται κατ' αναλογίαν στις 
συνεδριάσεις των επιτροπών.

Or. de


