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Τροπολογία 10
Helmut Scholz

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 70 – τίτλος

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Διοργανικές διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο 
της νομοθετικής διαδικασίας

Διοργανικές διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο 
της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας

Or. de

Τροπολογία 11
Andrew Duff

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 70 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

1. Οι διαπραγματεύσεις με τα άλλα 
όργανα, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας 
κατά τη διάρκεια νομοθετικής διαδικασίας, 
διεξάγονται λαμβανομένου υπόψη του 
κώδικα συμπεριφοράς για τις 
διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της 
συνήθης νομοθετικής διαδικασίας .

1. Οι διαπραγματεύσεις με τα άλλα 
όργανα, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας 
κατά τη διάρκεια νομοθετικής διαδικασίας, 
διεξάγονται λαμβανομένου υπόψη του 
κώδικα συμπεριφοράς που παρατίθεται 
στο Παράρτημα ΧΧΙ.

Or. en

Τροπολογία 12
Helmut Scholz

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 70 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

1. Οι διαπραγματεύσεις με τα άλλα 
όργανα, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας 
κατά τη διάρκεια νομοθετικής διαδικασίας, 
διεξάγονται λαμβανομένου υπόψη του 
κώδικα συμπεριφοράς για τις 

1. Οι διαπραγματεύσεις με τα άλλα 
όργανα, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας 
κατά τη διάρκεια της συνήθους
νομοθετικής διαδικασίας, διεξάγονται 
λαμβανομένου υπόψη του κώδικα 
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διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της
συνήθης νομοθετικής διαδικασίας .

συμπεριφοράς για τις διαπραγματεύσεις 
στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής 
διαδικασίας .

Or. de

Τροπολογία 13
Μαριέττα Γιαννάκου, Manfred Weber

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 70 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

1. Οι διαπραγματεύσεις με τα άλλα 
όργανα, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας 
κατά τη διάρκεια νομοθετικής διαδικασίας, 
διεξάγονται λαμβανομένου υπόψη του
κώδικα συμπεριφοράς για τις 
διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της
συνήθης νομοθετικής διαδικασίας .

1. Οι διαπραγματεύσεις με τα άλλα 
όργανα, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας 
κατά τη διάρκεια νομοθετικής διαδικασίας, 
διεξάγονται σύμφωνα με τον κώδικα 
συμπεριφοράς για τις διαπραγματεύσεις 
στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής 
διαδικασίας .

Or. en

Τροπολογία 14
Andrew Duff

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 70 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

2. Πριν από την έναρξη αυτών των 
διαπραγματεύσεων, η αρμόδια επί της 
ουσίας επιτροπή πρέπει, καταρχήν, να 
λαμβάνει απόφαση με την πλειοψηφία των 
μελών της και να εγκρίνει εντολή, 
κατευθυντήριες γραμμές ή 
προτεραιότητες.

2. Στις περιπτώσεις όπου η αρμόδια επί 
της ουσίας επιτροπή κρίνει σκόπιμο να 
προχωρήσει σε τέτοιου είδους 
διαπραγματεύσεις ενόψει της έγκρισης 
έκθεσης σε πρώτη ανάγνωση, εγκρίνει, με 
την πλειοψηφία των μελών της και
ανάλογα με την περίπτωση για κάθε μια 
υπό εξέταση νομοθετική διαδικασία, 
απόφαση σχετικά με την έναρξη 
διαπραγματεύσεων. Η απόφαση αυτή 
περιλαμβάνει εντολή με τη μορφή σειράς 
τροπολογιών και συγκροτεί επίσης 
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αντιπροσωπευτική διαπραγματευτική 
ομάδα.

Or. en

Τροπολογία 15
Helmut Scholz

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 70 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

2. Πριν από την έναρξη αυτών των 
διαπραγματεύσεων, η αρμόδια επί της 
ουσίας επιτροπή πρέπει, καταρχήν, να
λαμβάνει απόφαση με την πλειοψηφία των 
μελών της και να εγκρίνει εντολή,
κατευθυντήριες γραμμές ή 
προτεραιότητες.

2. Εφόσον η αρμόδια επί της ουσίας 
επιτροπή κρίνει σκόπιμο να ξεκινήσει 
αυτές τις διαπραγματεύσεις πριν από την 
έγκριση έκθεσης σε πρώτη ανάγνωση,
λαμβάνει απόφαση σχετικά με την έναρξη 
των διαπραγματεύσεων με την
πλειοψηφία των μελών της και για κάθε 
σχετική νομοθετική διαδικασία χωριστά. 
Η απόφαση αυτή περιέχει εντολή και 
λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τη 
σύνθεση της διαπραγματευτικής ομάδας,
η οποία περιλαμάνει μέλη της επιτροπής 
από όλες τις πολιτικές ομάδες.

Η εντολή, κατά γενικό κανόνα, 
συνίσταται από σειρά τροπολογιών ή, 
όπου η επιτροπή αναφέρει τους 
κατάλληλους λόγους, ένα σύνολο σαφώς 
καθορισμένων στόχων, προτεραιοτήτων 
ή κατευθυντήριων γραμμών.

Or. de

Τροπολογία 16
Gerald Häfner

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 70 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

2. Πριν από την έναρξη αυτών των 2. Αυτές οι διαπραγματεύσεις δεν 
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διαπραγματεύσεων, η αρμόδια επί της 
ουσίας επιτροπή πρέπει, καταρχήν, να 
λαμβάνει απόφαση με την πλειοψηφία 
των μελών της και να εγκρίνει εντολή, 
κατευθυντήριες γραμμές ή 
προτεραιότητες.

αρχίζουν πριν από την έγκριση απόφασης 
της αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής, 
κατά περίπτωση για κάθε σχετική 
νομοθετική διαδικασία, για την έναρξη 
διαπραγματεύσεων που ορίζουν την 
εντολή και τη σύνθεση της 
διαπραγματευτικής ομάδας.

Η εντολή συνίσταται σε έκθεση ή σειρά 
τροπολογιών που εγκρίνονται στην 
επιτροπή και επιπροσθέτως, εφόσον 
κρίνεται σκόπιμο, σε σειρά σαφώς 
καθορισμένων στόχων ή 
προτεραιοτήτων.

Or. en

Τροπολογία 17
Enrique Guerrero Salom

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 70 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

2. Πριν από την έναρξη αυτών των 
διαπραγματεύσεων, η αρμόδια επί της 
ουσίας επιτροπή πρέπει, καταρχήν, να 
λαμβάνει απόφαση με την πλειοψηφία 
των μελών της και να εγκρίνει εντολή, 
κατευθυντήριες γραμμές ή 
προτεραιότητες.

2. Αυτές οι διαπραγματεύσεις δεν 
αρχίζουν πριν από την έγκριση απόφασης 
της αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής, 
κατά περίπτωση για κάθε σχετική 
νομοθετική διαδικασία, για την έναρξη 
διαπραγματεύσεων που ορίζουν την 
εντολή και τη σύνθεση της 
διαπραγματευτικής ομάδας.

Η εντολή, κατά γενικό κανόνα, 
συνίσταται σε μια έκθεση. Κατ’ εξαίρεση, 
όταν η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή 
θεωρεί ενδεδειγμένη την έναρξη 
διαπραγματεύσεων πριν από την έγκριση 
έκθεσης σε πρώτη ανάγνωση, η εντολή 
συνίσταται σε μια σειρά τροπολογιών ή, 
εφόσον η επιτροπή αναφέρει 
ενδεδειγμένους λόγους, σε μια σειρά 
σαφώς καθορισμένων στόχων, 
προτεραιοτήτων ή κατευθυντηρίων 
γραμμών.
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Or. en

Τροπολογία 18
Μαριέττα Γιαννάκου, Manfred Weber

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 70 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

2. Πριν από την έναρξη αυτών των 
διαπραγματεύσεων, η αρμόδια επί της 
ουσίας επιτροπή πρέπει, καταρχήν, να 
λαμβάνει απόφαση με την πλειοψηφία των 
μελών της και να εγκρίνει εντολή, 
κατευθυντήριες γραμμές ή 
προτεραιότητες.

2. Πριν από την έναρξη αυτών των 
διαπραγματεύσεων, η αρμόδια επί της 
ουσίας επιτροπή πρέπει, καταρχήν, να 
λαμβάνει απόφαση για την έναρξη 
διαπραγματεύσεων με την πλειοψηφία 
των  μελών της και να εγκρίνει εντολή.

Η απόφαση αυτή περιλαμβάνει τη 
σύνθεση της διαπραγματευτικής ομάδας 
του Κοινοβουλίου. 
Η εντολή, κατά γενικό κανόνα, 
συνίσταται σε μια έκθεση. Κατ’ εξαίρεση, 
όταν η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή 
θεωρεί ενδεδειγμένη την έναρξη 
διαπραγματεύσεων πριν από την έγκριση 
έκθεσης σε πρώτη ανάγνωση, η εντολή 
συνίσταται σε μια σειρά σαφώς 
καθορισμένων στόχων, προτεραιοτήτων 
ή κατευθυντηρίων γραμμών.
Η απόφαση της αρμόδιας επί της ουσίας 
επιτροπής για την έναρξη 
διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο 
νομοθετικής διαδικασίας μεταφράζεται 
σε όλες τις επίσημες γλώσσες, 
διαβιβάζεται στον Πρόεδρο και 
διανέμεται σε όλους τους βουλευτές του 
Κοινοβουλίου

Or. en

Τροπολογία 19
Andrew Duff
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Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 70 – παράγραφος 2 α (νέα)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

2α. Η Διάσκεψη των Προέδρων ή δύο 
πολιτικές ομάδες μπορούν να ζητήσουν 
να συμπεριληφθούν στην ημερήσια 
διάταξη της περιόδου συνόδου κατά την 
οποία πρόκειται να γίνει η ανακοίνωση  
συζήτηση και ψηφοφορία για το κατά 
πόσο πρέπει να ξεκινήσουν 
διαπραγματεύσεις ενόψει της έγκρισης 
έκθεσης σε πρώτη ανάγνωση βάσει 
εντολής που προτείνει η αρμόδια επί της 
ουσίας επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 20
Stanimir Ilchev

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 70 – παράγραφος 2 α (νέα)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

2α. Η απόφαση για την έναρξη 
διαπραγματεύσεων σε πρώτη ανάγνωση 
που αναφέρεται στην παράγραφο 2, 
μεταφράζεται σε όλες τις επίσημες 
γλώσσες, διαβιβάζεται στον Πρόεδρο και 
διανέμεται σε όλους τους βουλευτές του 
Κοινοβουλίου.
Ανακοινώνεται από τον Πρόεδρο κατά 
την έναρξη της περιόδου συνόδου μετά 
την έγκρισή της από την αρμόδια 
επιτροπή και θεωρείται εγκριθείσα με την 
ανακοίνωσή της, με την επιφύλαξη της 
παράγραφου 2β.

Or. en
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Τροπολογία 21
Helmut Scholz

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 70 – παράγραφος 2 α (νέα)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

2α. Η απόφαση για την έναρξη 
διαπραγματεύσεων σε πρώτη ανάγνωση 
που αναφέρεται στην παράγραφο 2, 
μεταφράζεται, διαβιβάζεται στον 
Πρόεδρο και διανέμεται σε όλους τους 
βουλευτές του Κοινοβουλίου.
Ανακοινώνεται από τον Πρόεδρο κατά 
την έναρξη της περιόδου συνόδου μετά 
την έγκρισή της από την αρμόδια 
επιτροπή και λογίζεται εγκριθείσα με την 
ανακοίνωσή της, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παραγράφου 2β.

Or. de

Τροπολογία 22
Gerald Häfner

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 70 – παράγραφος 2 α (νέα)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

2α. Η διαπραγματευτική ομάδα έχει 
αντιπροσωπευτική σύνθεση. Η προεδρία 
της ασκείται από τον πρόεδρο της 
αρμόδιας επιτροπής ή από άλλο μέλος 
της ομάδας που ορίζεται από τον 
πρόεδρο. Η διαπραγματευτική ομάδα 
περιλαμβάνει τον εισηγητή και, για κάθε 
πολιτική ομάδα, τον σκιώδη εισηγητή ή 
τον συντονιστή.

Or. en
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Τροπολογία 23
Enrique Guerrero Salom

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 70 – παράγραφος 2 α (νέα)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

2α. Η διαπραγματευτική ομάδα έχει 
αντιπροσωπευτική σύνθεση. Η προεδρία 
της ασκείται από τον πρόεδρο της 
αρμόδιας επιτροπής ή από άλλο μέλος 
της ομάδας που ορίζεται από τον 
πρόεδρο. Η διαπραγματευτική ομάδα 
περιλαμβάνει τον εισηγητή και τους 
συντονιστές ή τους σκιώδεις εισηγητές, 
όπου αρμόζει .

Or. en

Τροπολογία 24
Μαριέττα Γιαννάκου, Manfred Weber

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 70 – παράγραφος 2 α (νέα)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

2α. Κατά γενικό κανόνα, η σύνθεση της 
διαπραγματευτικής ομάδας 
αντικατοπτρίζει τις πολιτικές ισορροπίες. 
Η προεδρία της ασκείται από τον 
πρόεδρο της αρμόδιας επιτροπής ή από 
αντιπρόεδρο που ορίζεται από τον 
πρόεδρο. Η διαπραγματευτική ομάδα 
περιλαμβάνει τον εισηγητή και τους 
σκιώδεις εισηγητές.
Η γραμματεία της επιτροπής είναι 
αρμόδια για την πρακτική οργάνωση των 
συνεδριάσεων με το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή (τριμερείς συνεδριάσεις)

Or. en
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Τροπολογία 25
Francesco Enrico Speroni

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 70 – παράγραφος 2 α (νέα)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

2α. Της διαπραγματευτικής ομάδας κατά 
τη διάρκεια συνήθους νομοθετικής 
διαδικασίας ηγείται ο πρόεδρος της 
αρμόδιας επιτροπής ή κάποιο άλλο μέλος  
της ομάδας που ορίζεται από αυτόν 
/αυτήν. Η διαπραγματευτική ομάδα 
περιλαμβάνει τον εισηγητή και, εφόσον 
αρμόζει, τους συντονιστές ή τους 
σκιώδεις εισηγητές. 
Η διαπραγματευτική ομάδα  διεξάγει τις 
συνεδριάσεις της κατά τις ημέρες των 
συνεδριάσεων της αρμόδιας επιτροπής, 
σε διαφορετική ώρα, σύμφωνα με 
χρονοδιάγραμμα που εγκρίνει η επιτροπή.
Η διαπραγματευτική ομάδα ενημερώνει 
τακτικά την αρμόδια επιτροπή σχετικά με 
την πρόοδο και την έκβαση των 
διαπραγματεύσεων.
Μετά από κάθε συνεδρίαση με το 
Συμβούλιο και την Επιτροπή (τριμερής 
συνεδρίαση), όλα τα σχέδια κειμένων που 
εξετάστηκαν κατ' αυτή τη συνεδρίαση 
τίθενται στη διάθεση της επιτροπής. Σε 
προσεχή της συνεδρίαση η επιτροπή 
ενημερώνεται για την εξέλιξη των 
διαπραγματεύσεων.
Στις περιπτώσεις όπου δεν είναι εφικτό 
να συγκληθεί έγκαιρα συνεδρίαση της 
επιτροπής, η διαπραγματευτική ομάδα 
υποβάλλει σχετική αναφορά στον 
πρόεδρο, τους σκιώδεις εισηγητές και 
τους συντονιστές της επιτροπής.
Η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή 
μπορεί να ανανεώνει την εντολή υπό το 
φως της προόδου των 
διαπραγματεύσεων.
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Or. it

Τροπολογία 26
Andrew Duff

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 70 – παράγραφος 2 β (νέα)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

2β. Της διαπραγματευτικής ομάδας κατά 
τη διάρκεια συνήθους νομοθετικής 
διαδικασίας ηγείται ο εισηγητής και 
προεδρεύει ο πρόεδρος ή ένας 
αντιπρόεδρος της αρμόδιας επιτροπής.
Η διαπραγματευτική ομάδα ενημερώνει 
τακτικά την αρμόδια επιτροπή σχετικά με 
την πρόοδο και την έκβαση των 
διαπραγματεύσεων.
Μετά από κάθε συνεδρίαση  με το 
Συμβούλιο και την Επιτροπή (τριμερής 
συνεδρίαση), όλα τα σχέδια που 
εξετάστηκαν κατ' αυτή τη συνεδρίαση 
τίθενται στη διάθεση της επιτροπής. 
Στην προσεχή της συνεδρίαση η επιτροπή 
ενημερώνεται για την εξέλιξη των 
διαπραγματεύσεων.
Στις περιπτώσεις όπου δεν είναι εφικτό 
να συγκληθεί έγκαιρα συνεδρίαση της 
επιτροπής, ο εισηγητής υποβάλλει 
σχετική αναφορά στους συντονιστές της 
επιτροπής.
Η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή 
μπορεί να ανανεώνει την εντολή υπό το 
φως της προόδου των 
διαπραγματεύσεων.

Or. en

Τροπολογία 27
Stanimir Ilchev
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Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 70 – παράγραφος 2 β (νέα)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

2β. Μια πολιτική ομάδα ή 40 βουλευτές 
μπορούν να ζητήσουν, ή η Διάσκεψη των 
Προέδρων μπορεί να αποφασίσει, να 
συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη 
της περιόδου συνόδου κατά την οποία 
πρόκειται να γίνει η ανακοίνωση, 
ψηφοφορία για το κατά πόσο πρέπει να 
ξεκινήσουν ή όχι διαπραγματεύσεις βάσει 
της εντολής που περιλαμβάνεται στην 
απόφαση της επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 28
Helmut Scholz

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 70 – παράγραφος 2 β (νέα)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

2β. Μια πολιτική ομάδα ή 40 βουλευτές 
μπορούν να ζητήσουν να συμπεριληφθεί 
στην ημερήσια διάταξη της περιόδου 
συνόδου κατά την οποία πρόκειται να 
γίνει η ανακοίνωση, ψηφοφορία για το 
κατά πόσο πρέπει να ξεκινήσουν ή όχι 
διαπραγματεύσεις βάσει της εντολής που 
περιλαμβάνεται στην απόφαση της 
επιτροπής. Διαζευκτικά, η Διάσκεψη των 
Προέδρων μπορεί να αποφασίσει να 
συμπεριληφθεί η ψηφοφορία αυτή στην 
ημερήσια διάταξη.

Or. de

Τροπολογία 29
Enrique Guerrero Salom
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Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 70 – παράγραφος 2 β (νέα)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

2β. Κάθε έγγραφο που προορίζεται να 
συζητηθεί στο πλαίσιο συνεδρίασης με το 
Συμβούλιο και την Επιτροπή (τριμερής 
συνεδρίαση) διανέμεται σε ολόκληρη τη 
διαπραγματευτική ομάδα τουλάχιστον 48 
ώρες πριν από την εν λόγω τριμερή 
συνεδρίαση.
Μετά από κάθε τριμερή συνεδρίαση, η 
διαπραγματευτική ομάδα υποβάλλει 
αναφορά στην επόμενη συνεδρίαση της 
αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής. Όλα 
τα έγγραφα που εξετάσθηκαν κατά τη 
διάρκεια της εν λόγω τριμερούς 
συνεδρίασης τίθενται στη διάθεση της 
επιτροπής.
Όταν αποδεικνύεται ανέφικτη η έγκαιρη 
σύγκληση συνεδρίασης της επιτροπής, η 
διαπραγματευτική ομάδα ενημερώνει τον 
πρόεδρο, τους σκιώδεις εισηγητές και 
τους συντονιστές της επιτροπής, κατά 
περίπτωση.
Η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή 
μπορεί να ανανεώνει την εντολή υπό το 
φως της προόδου των 
διαπραγματεύσεων.

Or. en

Τροπολογία 30
Μαριέττα Γιαννάκου, Manfred Weber

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 70 – παράγραφος 2 β (νέα)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

2β. Τα διαπραγματευτικά έγγραφα (σε 
τετράστηλη μορφή) διανέμονται στη 
διαπραγματευτική ομάδα τουλάχιστον 24 
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ώρες πριν από κάθε συνεδρίαση.
Μετά από κάθε τριμερή συνεδρίαση, η 
διαπραγματευτική ομάδα υποβάλλει 
αναφορά στην επιτροπή στην επόμενη 
συνεδρίαση της.
Όταν είναι ανέφικτη η έγκαιρη σύγκληση 
συνεδρίασης της επιτροπής, η 
διαπραγματευτική ομάδα ενημερώνει τον 
πρόεδρο, τους σκιώδεις εισηγητές και 
τους συντονιστές της επιτροπής, κατά 
περίπτωση.
Τα διαπραγματευτικά έγγραφα (σε 
τετράστηλη μορφή) που 
αντικατοπτρίζουν την έκβαση της 
τελευταίας τριμερούς συζήτησης τίθενται 
στη διάθεση της επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 31
Stanimir Ilchev

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 70 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

2γ. Η Διάσκεψη των Προέδρων ή  το ένα 
τρίτο των βουλευτών του Κοινοβουλίου 
που προέρχεται από τουλάχιστον δύο 
πολιτικές ομάδες μπορεί να ζητήσει να 
περιληφθεί στην ημερήσια διάταξη της 
περιόδου συνόδου που έπεται της 
αναφερόμενης στην παράγραφο 2α 
ανακοίνωσης συζήτηση ακολουθούμενη 
από ψηφοφορία επί της απόφασης για την 
έναρξη διαπραγματεύσεων. Οι 
τροπολογίες στην απόφαση είναι 
παραδεκτές βάσει των προϋποθέσεων 
που ορίζονται στα άρθρα 156 και 157.

Or. en
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Τροπολογία 32
Helmut Scholz

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 70 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

2γ. Μετά από την αναφερόμενη στην 
παράγραφο 2α ανακοίνωση, μία πολιτική 
ομάδα ή 40 βουλευτές μπορούν να 
ζητήσουν να περιληφθεί στην ημερήσια 
διάταξη περιόδου συνόδου συζήτηση 
ακολουθούμενη από ψηφοφορία επί της 
απόφασης για την έναρξη 
διαπραγματεύσεων. Διαζευκτικά, η 
Διάσκεψη των Προέδρων μπορεί να 
αποφασίσει να συμπεριληφθεί η
συζήτηση αυτή στην ημερήσια διάταξη. 
Οι τροπολογίες στην εντολή είναι 
παραδεκτές βάσει των προϋποθέσεων 
που ορίζονται στα άρθρα 156 και 157.

Or. de

Τροπολογία 33
Stanimir Ilchev

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 70 – παράγραφος 2 δ (νέα)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

2δ. Της διαπραγματευτικής ομάδας στο 
πλαίσιο μιας συνήθους νομοθετικής 
διαδικασίας ηγείται ο πρόεδρος της 
αρμόδιας επιτροπής ή κάποιος άλλος 
βουλευτής της ομάδας που ορίζεται από 
αυτόν/αυτήν. Η διαπραγματευτική ομάδα 
περιλαμβάνει τον εισηγητή, τους σκιώδεις 
εισηγητές και τους συντονιστές.
Η διαπραγματευτική ομάδα ενημερώνει 
τακτικά την αρμόδια επιτροπή σχετικά με 
την πρόοδο και την έκβαση των 
διαπραγματεύσεων.
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Μετά από κάθε συνεδρίαση με το 
Συμβούλιο και την Επιτροπή (τριμερής 
συνεδρίαση), όλα τα σχέδια που 
εξετάστηκαν κατ' αυτή τη συνεδρίαση 
τίθενται στη διάθεση της επιτροπής. 
Στην προσεχή της συνεδρίαση η επιτροπή 
ενημερώνεται για την εξέλιξη των 
διαπραγματεύσεων.
Στις περιπτώσεις όπου δεν είναι εφικτό 
να συγκληθεί έγκαιρα συνεδρίαση της 
επιτροπής, η διαπραγματευτική ομάδα 
υποβάλλει σχετική αναφορά στον 
πρόεδρο, τους σκιώδεις εισηγητές και 
τους συντονιστές της επιτροπής. Στην 
περίπτωση αυτή, η επιτροπή και πάλι 
ενημερώνεται για την εξέλιξη των 
διαπραγματεύσεων στην προσεχή της 
συνεδρίαση.
Η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή 
μπορεί να ανανεώνει την εντολή υπό το 
φως της προόδου των
διαπραγματεύσεων.

Or. en

Τροπολογία 34
Helmut Scholz

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 70 – παράγραφος 2 δ (νέα)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

2δ. Της διαπραγματευτικής ομάδας κατά 
τη διάρκεια συνήθους νομοθετικής 
διαδικασίας ηγείται ο πρόεδρος της 
αρμόδιας επιτροπής ή ο εισηγητής. Η 
διαπραγματευτική ομάδα περιλαμβάνει 
τον εισηγητή, τους σκιώδεις εισηγητές, 
και, σε περίπτωση που οι τελευταίοι 
αδυνατούν να συμμμετάσχουν, τους 
συντονιστές.
Η διαπραγματευτική ομάδα ενημερώνει 
τακτικά την αρμόδια επιτροπή σχετικά με 
την πρόοδο και την έκβαση των 
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διαπραγματεύσεων.
Μετά από κάθε συνεδρίαση με το 
Συμβούλιο και την Επιτροπή (τριμερής 
συνεδρίαση), όλα τα σχέδια κειμένων που 
εξετάστηκαν κατ' αυτή τη συνεδρίαση 
τίθενται στη διάθεση της επιτροπής. 
Στην προσεχή της συνεδρίαση η επιτροπή 
ενημερώνεται για την εξέλιξη των 
διαπραγματεύσεων.
Στις περιπτώσεις όπου δεν είναι εφικτό 
να συγκληθεί έγκαιρα συνεδρίαση της 
επιτροπής, η διαπραγματευτική ομάδα 
υποβάλλει σχετική αναφορά στον 
πρόεδρο, τους σκιώδεις εισηγητές και 
τους συντονιστές της επιτροπής.
Η αρμόδια επιτροπή μπορεί να ανανεώνει 
την εντολή ανάλογα με την πρόοδο των 
διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των παραγράφων 2, 2 α και 2β.

Or. de

Τροπολογία 35
Andrew Duff

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 70 – παράγραφος 3

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3. Εάν οι διαπραγματεύσεις καταλήξουν σε 
συμβιβασμό με το Συμβούλιο μετά από 
την έγκριση της έκθεσης από την
επιτροπή, η επιτροπή καλείται σε κάθε 
περίπτωση να γνωμοδοτήσει εκ νέου πριν 
από την ψηφοφορία στην Ολομέλεια.

3. Εάν οι διαπραγματεύσεις καταλήξουν σε 
συμβιβασμό με το Συμβούλιο, οι 
συντονιστές της αρμόδιας επιτροπής 
ενημερώνονται χωρίς καθυστέρηση και η 
αρμόδια επιτροπή εξετάζει το 
συμφωνηθέν σχέδιο νομοθετικής πράξης.

Στις περιπτώσεις όπου η αρμόδια 
επιτροπή εγκρίνει το συμφωνηθέν σχέδιο 
νομοθετικής πράξης, το καταθέτει στο 
Κοινοβούλιο προς εξέταση υπό τη μορφή  
συμβιβαστικών τροπολογιών ή έκθεσης η 
οποία περιλαμβάνει σαφώς τροπολογίες 
στο πρωτότυπο κείμενο.
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Or. en

Τροπολογία 36
Helmut Scholz

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 70 – παράγραφος 3

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3. Εάν οι διαπραγματεύσεις καταλήξουν σε 
συμβιβασμό με το Συμβούλιο μετά από 
την έγκριση της έκθεσης από την
επιτροπή, η επιτροπή καλείται σε κάθε 
περίπτωση να γνωμοδοτήσει εκ νέου πριν 
από την ψηφοφορία στην Ολομέλεια.

3. Εάν οι διαπραγματεύσεις καταλήξουν σε 
συμβιβασμό με το Συμβούλιο, οι 
συντονιστές της αρμόδιας επιτροπής 
ενημερώνονται χωρίς καθυστέρηση και η 
αρμόδια επιτροπή εξετάζει το 
συμφωνηθέν σχέδιο νομοθετικής πράξης.

Στις περιπτώσεις όπου η αρμόδια 
επιτροπή εγκρίνει το συμφωνηθέν σχέδιο 
νομοθετικής πράξης, το καταθέτει στο 
Κοινοβούλιο προς εξέταση υπό τη μορφή 
έκθεσης, συμβιβαστικών τροπολογιών ή 
τροπολογίας που περιέχει ενοποιημένο 
κείμενο.

Or. de

Τροπολογία 37
Enrique Guerrero Salom

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 70 – παράγραφος 3

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3. Εάν οι διαπραγματεύσεις καταλήξουν σε 
συμβιβασμό με το Συμβούλιο μετά από 
την έγκριση της έκθεσης από την
επιτροπή, η επιτροπή καλείται σε κάθε 
περίπτωση να γνωμοδοτήσει εκ νέου πριν 
από την ψηφοφορία στην Ολομέλεια.

3. Εάν οι διαπραγματεύσεις καταλήξουν σε 
συμβιβασμό με το Συμβούλιο, οι 
συντονιστές της αρμόδιας επί της ουσίας 
επιτροπής ενημερώνονται χωρίς 
καθυστέρηση. Το συμφωνηθέν σχέδιο 
νομοθετικής πράξης υποβάλλεται στην 
αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή και,
εφόσον εγκριθεί, κατατίθεται προς 
εξέταση στο Κοινοβούλιο, εφόσον 
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ενδείκνυται, υπό μορφή:
– έκθεσης, ή
- συμβιβαστικών τροπολογιών που μπορεί 
να λάβουν τη μορφή ενοποιημένου 
κειμένου.

Or. en

Τροπολογία 38
Gerald Häfner

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 70 – παράγραφος 3

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3. Εάν οι διαπραγματεύσεις καταλήξουν σε 
συμβιβασμό με το Συμβούλιο μετά από 
την έγκριση της έκθεσης από την 
επιτροπή, η επιτροπή καλείται σε κάθε 
περίπτωση να γνωμοδοτήσει εκ νέου πριν 
από την ψηφοφορία στην Ολομέλεια.

3. Εάν οι διαπραγματεύσεις καταλήξουν σε 
συμβιβασμό με το Συμβούλιο, η αρμόδια 
επί της ουσίας επιτροπή ενημερώνεται 
χωρίς καθυστέρηση. Το συμφωνηθέν 
σχέδιο νομοθετικής πράξης υποβάλλεται 
στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή 
και, εφόσον εγκριθεί, κατατίθεται προς 
εξέταση στο Κοινοβούλιο υπό μορφή 
έκθεσης ή συμβιβαστικών τροπολογιών 
που μπορούν να λάβουν τη μορφή 
ενοποιημένου κειμένου.

Or. en

Τροπολογία 39
Μαριέττα Γιαννάκου

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 70 – παράγραφος 3

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3. Εάν οι διαπραγματεύσεις καταλήξουν σε 
συμβιβασμό με το Συμβούλιο μετά από την 
έγκριση της έκθεσης από την επιτροπή, η
επιτροπή καλείται σε κάθε περίπτωση να 
γνωμοδοτήσει εκ νέου πριν από την 

3. Εάν οι διαπραγματεύσεις καταλήξουν σε 
συμβιβασμό με το Συμβούλιο μετά από την 
έγκριση της έκθεσης από την επιτροπή, οι 
συντονιστές της αρμόδιας επιτροπής 
ενημερώνονται χωρίς καθυστέρηση. Το 
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ψηφοφορία στην Ολομέλεια. συμφωνηθέν κείμενο υποβάλλεται στην 
αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή προς 
έγκριση πριν από την ψηφοφορία στην 
Ολομέλεια.

Or. en

Τροπολογία 40
Andrew Duff

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 70 – παράγραφος 3 α (νέα)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3α. Στις περιπτώσεις όπου η διαδικασία  
περιλαμβάνει διαδικασία με συνδεδεμένες 
επιτροπές ή με κοινές συνεδριάσεις 
επιτροπών, τα άρθρα 50 και 51 
εφαρμόζονται επί της απόφασης σχετικά 
με την έναρξη διαπραγματεύσεων και τη 
διεξαγωγή των εν λόγω 
διαπραγματεύσεων.

Or. en

Τροπολογία 41
Helmut Scholz

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 70 – παράγραφος 3 α (νέα)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3α. Όταν ένα σχέδιο νομοθετικής πράξης 
εξετάζεται με τη διαδικασία 
συνδεδεμένων επιτροπών σύμφωνα με το 
άρθρο 50, ή με τη διαδικασία με κοινές 
συνεδριάσεις επιτροπών σύμφωνα με το 
άρθρο 51, τα εν λόγω άρθρα 
εφαρμόζονται επίσης και στην απόφαση 
σχετικά με την έναρξη και τη διεξαγωγή 
των εν λόγω διαπραγματεύσεων. Σε 
περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των 
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ενδιαφερομένων επιτροπών, οι ρυθμίσεις 
για την έναρξη και διεξαγωγή τέτοιων 
διαπραγματεύσεων καθορίζονται από τον 
πρόεδρο της διάσκεψης των προέδρων 
των επιτροπών σύμφωνα με τις αρχές που 
ορίζονται στον Κανονισμό του 
Κοινοβουλίου.

Or. de

Τροπολογία 42
Gerald Häfner

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 70 – παράγραφος 3 α (νέα)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3α. Στις περιπτώσεις όπου ένα σχέδιο 
νομοθετικής πράξης εξετάζεται στη 
διαδικασία με συνδεδεμένες επιτροπές 
σύμφωνα με το άρθρο 50, ή στη 
διαδικασία με κοινές συνεδριάσεις 
επιτροπών σύμφωνα με το άρθρο 51, τα 
ίδια άρθρα πρέπει να ισχύουν επίσης και 
στην απόφαση σχετικά με την έναρξη 
διαπραγματεύσεων και τη διεξαγωγή των 
εν λόγω διαπραγματεύσεων. Σε 
περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των 
ενδιαφερομένων επιτροπών, το ζήτημα 
υποβάλλεται στη Διάσκεψη των 
Προέδρων, η οποία, με την επιφύλαξη του 
άρθρου 70 α, μπορεί να καθορίζει τους 
όρους για την έναρξη και διεξαγωγή 
τέτοιων διαπραγματεύσεων σύμφωνα με 
τις αρχές που ορίζονται στον Κανονισμό 
του Κοινοβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 43
Enrique Guerrero Salom
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Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 70 – παράγραφος 3 α (νέα)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3α. Στις περιπτώσεις όπου ένα σχέδιο 
νομοθετικής πράξης εξετάζεται στη 
διαδικασία με συνδεδεμένες επιτροπές 
σύμφωνα με το άρθρο 50, ή στη 
διαδικασία με κοινές συνεδριάσεις 
επιτροπών σύμφωνα με το άρθρο 51, τα 
ίδια άρθρα πρέπει να ισχύουν επίσης και 
στην απόφαση σχετικά με την έναρξη 
διαπραγματεύσεων και τη διεξαγωγή των 
εν λόγω διαπραγματεύσεων. Σε 
περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των 
ενδιαφερομένων επιτροπών, οι όροι για 
την έναρξη και διεξαγωγή τέτοιων 
διαπραγματεύσεων καθορίζονται από τον 
πρόεδρο της διάσκεψης των προέδρων 
των επιτροπών σύμφωνα με τις αρχές που 
ορίζονται στον Κανονισμό του 
Κοινοβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 44
Enrique Guerrero Salom

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 70 α (νέο)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Άρθρο 70α
Έγκριση απόφασης για την έναρξη 

διοργανικών διαπραγματεύσεων πριν από 
την έγκριση έκθεσης σε πρώτη ανάγνωση
1. Κάθε απόφαση επιτροπής για την 
έναρξη διαπραγματεύσεων πριν από την 
έγκριση έκθεσης σε πρώτη ανάγνωση 
μεταφράζεται σε όλες τις επίσημες 
γλώσσες, διανέμεται σε όλους τους 
βουλευτές του Κοινοβουλίου και 
υποβάλλεται στη Διάσκεψη των 
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Προέδρων.
Η Διάσκεψη των Προέδρων μπορεί να 
αποφασίσει να περιλάβει το ζήτημα, προς 
εξέταση με συζήτηση και ψηφοφορία, 
στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης της 
περιόδου συνόδου που έπεται της 
διανομής.
Σε περίπτωση που η Διάσκεψη των 
Προέδρων δεν λάβει τέτοια απόφαση, η 
απόφαση για την έναρξη 
διαπραγματεύσεων ανακοινώνεται από 
τον Πρόεδρο κατά την έναρξη της 
επόμενης περιόδου συνόδου.
2. Το ζήτημα περιλαμβάνεται στο σχέδιο 
ημερήσιας διάταξης της περιόδου 
συνόδου που έπεται της ανακοίνωσης 
προς εξέταση με συζήτηση και 
ψηφοφορία, και ο Πρόεδρος ορίζει 
προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών 
εφόσον αυτό ζητηθεί από το ένα δέκατο 
των βουλευτών του Κοινοβουλίου που 
προέρχεται από τουλάχιστον δύο 
πολιτικές ομάδες ή από τουλάχιστον δύο 
πολιτικές ομάδες εντός 48 ωρών από την 
ανακοίνωση.
Διαφορετικά, η απόφαση για την έναρξη 
των διαπραγματεύσεων θεωρείται 
εγκριθείσα.

Or. en

Τροπολογία 45
Gerald Häfner

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 70 α (νέο)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Άρθρο 70α
Έγκριση απόφασης για την έναρξη 

διοργανικών διαπραγματεύσεων πριν από 
την έγκριση έκθεσης σε πρώτη ανάγνωση
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1. Κάθε απόφαση επιτροπής για την 
έναρξη διαπραγματεύσεων πριν από την 
έγκριση έκθεσης σε πρώτη ανάγνωση 
μεταφράζεται σε όλες τις επίσημες 
γλώσσες, διανέμεται σε όλους τους 
βουλευτές του Κοινοβουλίου και 
υποβάλλεται στη Διάσκεψη των 
Προέδρων.
Η Διάσκεψη των Προέδρων μπορεί να 
αποφασίσει να περιλάβει το ζήτημα, προς 
εξέταση με συζήτηση και ψηφοφορία, 
στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης της 
περιόδου συνόδου που έπεται της 
διανομής.
Σε περίπτωση που η Διάσκεψη των
Προέδρων δεν λάβει τέτοια απόφαση, η 
απόφαση για την έναρξη 
διαπραγματεύσεων ανακοινώνεται από 
τον Πρόεδρο κατά την έναρξη της 
επόμενης περιόδου συνόδου.
2. Το ζήτημα περιλαμβάνεται στην 
ημερήσια διάταξη της περιόδου συνόδου 
του Κοινοβουλίου που έπεται της 
ανακοίνωσης προς εξέταση με συζήτηση 
και ψηφοφορία, και ο Πρόεδρος ορίζει 
προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών 
εφόσον αυτό ζητηθεί από δύο ομάδες που 
εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δέκατο 
των βουλευτών του Κοινοβουλίου εντός 
48 ωρών από την ανακοίνωση.
Διαφορετικά, η απόφαση για την έναρξη 
των διαπραγματεύσεων θεωρείται 
εγκριθείσα.

Or. en

Τροπολογία 46
Gerald Häfner

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 70 α (νέο)
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Άρθρο 70α
Έγκριση απόφασης για την έναρξη 

διοργανικών διαπραγματεύσεων πριν από 
την έγκριση έκθεσης

1. Κάθε απόφαση επιτροπής για την 
έναρξη διαπραγματεύσεων πριν από την 
έγκριση έκθεσης μεταφράζεται σε όλες 
τις επίσημες γλώσσες, διανέμεται σε 
όλους τους βουλευτές του Κοινοβουλίου 
και υποβάλλεται στη Διάσκεψη των 
Προέδρων.
Η Διάσκεψη των Προέδρων μπορεί να 
αποφασίσει να περιλάβει το ζήτημα, προς 
εξέταση με συζήτηση και ψηφοφορία, 
στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης της 
περιόδου συνόδου που έπεται της 
διανομής.
Σε περίπτωση που η Διάσκεψη των 
Προέδρων δεν λάβει τέτοια απόφαση, η 
απόφαση για την έναρξη 
διαπραγματεύσεων ανακοινώνεται από 
τον Πρόεδρο κατά την έναρξη της 
επόμενης περιόδου συνόδου.
2. Το ζήτημα περιλαμβάνεται στην 
ημερήσια διάταξη της περιόδου συνόδου 
του Κοινοβουλίου που έπεται της 
ανακοίνωσης προς εξέταση με συζήτηση 
και ψηφοφορία, και ο Πρόεδρος ορίζει 
προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών 
εφόσον αυτό ζητηθεί από δύο ομάδες που 
εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δέκατο 
των βουλευτών του Κοινοβουλίου εντός 
48 ωρών από την ανακοίνωση.
Διαφορετικά, η απόφαση για την έναρξη 
των διαπραγματεύσεων θεωρείται 
εγκριθείσα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο εισηγητής προτείνει ·ένα νέο άρθρο 70 α για συμφωνίες σε πρώτη ανάγνωση. Ενδέχεται 



AM\906027EL.doc 27/29 PE492.586v01-00

EL

κάποιος να επιθυμεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο επέκτασης της εν λόγω διαδικασίας σε άλλες 
σχετικές νομοθετικές διαδικασίες στις οποίες μια επιτροπή ενδέχεται να επιθυμεί την έναρξη 
διοργανικών διαπραγματεύσεων χωρίς να έχει εγκριθεί έκθεση στην Ολομέλεια.

Τροπολογία 47
Vital Moreira

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 70 α (νέο)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Άρθρο 70α
Έγκριση απόφασης για την έναρξη 

διοργανικών διαπραγματεύσεων πριν από 
την έγκριση έκθεσης σε πρώτη ανάγνωση
1. Απόφαση για την έναρξη 
διαπραγματεύσεων πριν από την έγκριση 
έκθεσης σε πρώτη ανάγνωση μπορεί να 
εγκριθεί μόνο σε δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις και με την πλειοψηφία των 
δύο τρίτων της αρμόδιας επιτροπής.
2. Η απόφαση μεταφράζεται σε όλες τις 
επίσημες γλώσσες και διαβιβάζεται στον 
Πρόεδρο, στους προέδρους των 
πολιτικών ομάδων και στους προέδρους 
των επιτροπών.
Ανακοινώνεται από τον Πρόεδρο κατά 
την έναρξη της περιόδου συνόδου που 
ακολουθεί την έγκρισή της από την 
αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή.
3. Η απόφαση της επιτροπής μπορεί να 
ανατραπεί:
- από τη Διάσκεψη των Προέδρων στην 
τακτική της συνεδρίαση που έπεται της 
γνωστοποίησης.
– με ψηφοφορία στην Ολομέλεια κατόπιν 
αιτήσεως δύο πολιτικών ομάδων που 
εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα 
τέταρτο των βουλευτών τουΚοινοβουλίου 
εντός 48 ωρών από την ανακοίνωση.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η απόφαση για την έναρξη διαπραγματεύσεων ήδη σε πρώτη ανάγνωση, πριν από τη συζήτηση 
και τη ψηφοφορία στην Ολομέλεια, πρέπει να αιτιολογείται δεόντως και να λαμβάνεται με 
ειδική πλειοψηφία. Πλην εξαιρετικών περιπτώσεων, πρέπει να ισχύει ο κανόνας ότι οι 
διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο αρχίζουν μόνο μετά από συζήτηση και ψηφοφορία στην 
Ολομέλεια, προκειμένου οι πολιτικές ομάδες να έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν 
τροπολογίες στην έκθεση της επιτροπής και να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική θέση του 
Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 48
Μαριέττα Γιαννάκου, Manfred Weber, Rafał Trzaskowski

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 70 α (νέο)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Άρθρο 70α
Έγκριση απόφασης για την έναρξη 

διοργανικών διαπραγματεύσεων πριν από 
την έγκριση έκθεσης σε πρώτη ανάγνωση
1. Κάθε απόφαση επιτροπής για την 
έναρξη διαπραγματεύσεων πριν από την 
έγκριση έκθεσης σε πρώτη ανάγνωση 
μεταφράζεται σε όλες τις επίσημες 
γλώσσες, διανέμεται σε όλους τους 
βουλευτές του Κοινοβουλίου και 
υποβάλλεται στη Διάσκεψη των 
Προέδρων.
2. Εφόσον ζητηθεί από τουλάχιστον μια 
πολιτική ομάδα, η Διάσκεψη των 
Προέδρων περιλαμβάνει το ζήτημα, προς 
εξέταση με συζήτηση, καθορίζοντας 
προθεσμία για την κατάθεση 
τροπολογιών και τη ψηφοφορία, στο 
σχέδιο ημερήσιας διάταξης που 
ακολουθεί την έγκρισή του από την 
αρμόδια επιτροπή και τη διανομή σε όλες 
τις επίσημες γλώσσες.
3. Σε περίπτωση που η Διάσκεψη των 
Προέδρων δεν λάβει τέτοια απόφαση, η 
απόφαση για την έναρξη 
διαπραγματεύσεων ανακοινώνεται από 
τον Πρόεδρο κατά την έναρξη της 
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επόμενης περιόδου συνόδου. Η εν λόγω 
απόφαση λογίζεται εγκριθείσα εκτός εάν, 
εντός 48 ωρών από την ανακοίνωση, 40 
βουλευτές ζητήσουν εγγράφως να 
περιληφθεί το ζήτημα στο σχέδιο 
ημερήσιας διάταξης της περιόδου 
συνόδου που έπεται της ανακοίνωσης 
προς εξέταση με συζήτηση και 
ψηφοφορία.  Ο Πρόεδρος καθορίζει
προθεσμία για την κατάθεση 
τροπολογιών.
4. Η έκθεση όπως εγκρίθηκε από την 
Ολομέλεια αποτελεί τη βάση της εντολής 
της διαπραγματευτικής ομάδας και 
αναπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή. Η 
αρμόδια επιτροπή αποφασίζει για κάθε 
συμφωνία που επιτεύχθηκε ως 
αποτέλεσμα αυτών των 
διαπραγματεύσευων.

Or. en


