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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, η Διάσκεψη των Προέδρων συγκρότησε 
μια ομάδα εργασίας για την κοινοβουλευτική μεταρρύθμιση, στην οποία ανατέθηκε το 
καθήκον να αναθεωρήσει τη λειτουργία του Κοινοβουλίου και να προτείνει δυνητικές 
βελτιώσεις. Στο πλαίσιο του κεφαλαίου που είναι αφιερωμένο στη συνεργασία μεταξύ των 
επιτροπών, η ομάδα εργασίας δεν πρότεινε μόνο την ενίσχυση της θέσης της συνδεδεμένης 
επιτροπής στη διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών –πρόταση που υλοποιήθηκε με μια 
τροποποίηση του άρθρου 50 του Κανονισμού– αλλά και την ανάπτυξη μιας νέας μορφής 
συνεργασίας μεταξύ των επιτροπών –η οποία ορίζεται στο νέο άρθρο 51.

Όπως επισημαίνεται στην τρίτη ενδιάμεση έκθεση της ομάδας εργασίας, το σκεπτικό πίσω 
από την εν λόγω πρόταση ήταν ότι, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, «εφόσον ένας φάκελος 
νομοθετικής πράξης μείζονος σημασίας δεν εμπίπτει ρητώς στην αρμοδιότητα μίας επιτροπής 
αλλά, απεναντίας, μπορεί επίσης να άπτεται των αρμοδιοτήτων αρκετών επιτροπών […], 
κρίνεται σκόπιμη η επίλυση του ζητήματος της σύγκρουσης αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις αρχές 
της ισότητας και της συνεργασίας. Οι ενδιαφερόμενες επιτροπές συνεδριάζουν από κοινού με 
στόχο την εκ των προτέρων ανταλλαγή επιχειρημάτων μεταξύ όλων των μελών των 
ενδιαφερομένων επιτροπών και προκειμένου να αναδειχθούν με μεγαλύτερη σαφήνεια οι 
διεπιτροπικές πλειοψηφίες και μειοψηφίες. Εν συνεχεία, τα μέλη των ενδιαφερομένων 
επιτροπών προβαίνουν σε κοινή ψηφοφορία για τις τροπολογίες που κατατίθενται επί των 
νομοθετικών προτάσεων. Κατά συνέπεια, υποβάλλεται στην Ολομέλεια μία ενιαία έκθεση, πιο 
ισορροπημένη και καταρτισμένη στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ των εισηγητών των 
ενδιαφερομένων επιτροπών. Το σύνολο των προπαρασκευαστικών εργασιών της κοινής 
συνεδρίασης και της κοινής ψηφοφορίας των ενδιαφερομένων επιτροπών ολοκληρώνεται από 
τους εισηγητές στο πλαίσιο των οικείων επιτροπών τους, ενώ το βέλτιστο μέσο για τον σκοπό 
αυτόν είναι πιθανότατα η ανάθεση της προετοιμασίας της ψηφοφορίας σε διεπιτροπική ομάδα 
εργασίας».

Κατά τη συνεδρίασή της στις 19 Μαρτίου 2009, η Διάσκεψη των Προέδρων «ενέκρινε με 
ψηφοφορία, πέραν της «διαδικασίας συνδεδεμένων επιτροπών» [που προβλέπεται στο άρθρο 
47 (το νέο άρθρο 50)], την κατάρτιση μιας άλλης εναλλακτικής δυνατότητας στον Κανονισμό, 
δυνάμει της οποίας η Διάσκεψη των Προέδρων θα δύναται να κινεί διαδικασία κοινών 
συνεδριάσεων των επιτροπών και κοινής ψηφοφορίας σε άκρως εξαιρετικές περιπτώσεις, 
εφόσον το θέμα εμπίπτει σχεδόν εξίσου στην αρμοδιότητα δύο τουλάχιστον επιτροπών […]».

Στις 6 Μαΐου 2009, το Κοινοβούλιο προέβη στην αναθεώρηση του Κανονισμού του και 
θέσπισε, δυνάμει του άρθρου 51, μια νέα «διαδικασία με κοινές συνεδριάσεις επιτροπών»1:

«Εάν πληρούνται οι όροι που εκτίθενται στο άρθρο 49, παράγραφος 1, και στο άρθρο 50, η Διάσκεψη 
των Προέδρων μπορεί, εφόσον διαπιστώνει ότι το ζήτημα έχει μείζονα σημασία, να αποφασίσει ότι 
πρέπει να εφαρμοστεί μια διαδικασία με κοινές συνεδριάσεις επιτροπών και μια κοινή ψηφοφορία. 
Στην περίπτωση αυτή, οι αντίστοιχοι εισηγητές συντάσσουν ένα ενιαίο σχέδιο έκθεσης το οποίο θα 
εξεταστεί και θα ψηφιστεί από τις ενεχόμενες επιτροπές σε κοινές συνεδριάσεις υπό την κοινή 
προεδρία των ενδιαφερομένων προέδρων επιτροπής. Οι ενεχόμενες επιτροπές δύνανται να 
συγκροτήσουν διεπιτροπικές ομάδες εργασίας για να προετοιμάσουν τις κοινές συνεδριάσεις και 
ψηφοφορίες.

                                               
1 Έκθεση Α6-0273/2009 της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, εισηγητής Richard Corbett.
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Στις αρχές του έτους 2010, η Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών εξέτασε ένα σχέδιο 
«κατευθυντηρίων γραμμών για τη συνεργασία μεταξύ των επιτροπών σύμφωνα με το άρθρο 
51 του Κανονισμού2». Ο κ. Leinen, εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας 
Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (ENVI), και η κ. Bowles, εξ ονόματος της Επιτροπής
Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (ECON), διατύπωσαν παρατηρήσεις και προτάσεις 
τροποποίησης του εν λόγω κειμένου3.

Σε συνέχεια αυτής της αλληλογραφίας, με επιστολή του της 11.3.20104, ο πρόεδρος της 
Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών, κ. Lehne, απευθύνθηκε στην Επιτροπή 
Συνταγματικών Υποθέσεων, σύμφωνα με το άρθρο 211, παράγραφος 1, του Κανονισμού 
(αμφιβολίες σχετικά με την εφαρμογή ή την ερμηνεία του Κανονισμού), υποβάλλοντας τρεις 
ερωτήσεις επί της εφαρμογής του άρθρου 51, οι οποίες συνοψίζονται ως εξής:

1) Στην περίπτωση της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, η διαδικασία του άρθρου 51 
εφαρμόζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας ή μόνο σε πρώτη 
ανάγνωση;

2) Τα δικαιώματα που συνδέονται με το καθεστώς της «αρμόδιας επί της ουσίας 
επιτροπής», όπως το δικαίωμα υποβολής τροπολογιών ή πρότασης απορρίψεως στην 
Ολομέλεια, μπορούν να ασκούνται μόνον από τις ενδιαφερόμενες επιτροπές που 
ενεργούν από κοινού;

3) Οι επιτροπές πρέπει να αποφασίζουν από κοινού επί του τρόπου με τον οποίον το
Κοινοβούλιο κάνει χρήση των δικαιωμάτων του όσον αφορά σχέδια κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων ή εκτελεστικά μέτρα που, αυτά καθαυτά, βασίζονται σε νομοθετική πράξη η 
οποία έχει εγκριθεί, με τη σειρά της, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 51 (πράξεις 
«επιτροπολογίας»);

Επιπλέον, ο κ. Lehne πρότεινε να προσαρτηθούν στον Κανονισμό, δυνάμει του άρθρου 215, 
στοιχείο δ), κατευθυντήριες γραμμές προς διευκόλυνση της εφαρμογής αυτής της καινοτόμου 
διαδικασίας.

Με επιστολή του της 25.3.20105, ο κ. Leinen, πρόεδρος της επιτροπής ENVI, απευθύνθηκε 
επίσης στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων σχετικά με αυτήν την προβληματική, 
προτείνοντας ότι η κατάσταση θα έπρεπε να αποσαφηνιστεί μέσω αναθεώρησης του 
Κανονισμού. Επισημαίνει ιδιαιτέρως την πρακτική αδυναμία σύνδεσης δύο ή περισσότερων 
επιτροπών σε δεύτερη ανάγνωση μιας διαδικασίας συναπόφασης ή σε «επιτροπολογία». 
Πολλά είναι τα άρθρα του Κανονισμού [43, παράγραφος 1, 63, παράγραφος 1, 87 και 88, 
παράγραφοι 2 και 3, και κυρίως το άρθρο 188] τα οποία αναφέρονται αποκλειστικά σε μία 
επιτροπή, στοιχείο που καταδεικνύει ότι δεν υπάρχει θέση για δεύτερη επιτροπή σε ανάλογη 
περίπτωση.

                                               
2 Παράρτημα I.
3 Παράρτημα ΙΙ.
4 Παράρτημα ΙΙI.
5 Παράρτημα ΙV.
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Επί του παρόντος, βρίσκονται στο στάδιο της εξέτασης δύο φάκελοι νομοθετικών πράξεων 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 51, οι οποίες αφορούν την Επιτροπή Πολιτικών 
Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και την Επιτροπή Δικαιωμάτων των 
Γυναικών και Ισότητας των Φύλων: «Δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις: 
ευρωπαϊκή εντολή προστασίας», και «Καταπολέμηση και πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων 
και προστασία των θυμάτων».

Αμφότερες οι εν λόγω νομοθετικές πράξεις βρίσκονται στο στάδιο της πρώτης ανάγνωσης 
και ένα σχέδιο έκθεσης εν όψει συμφωνίας σε πρώτη ανάγνωση με το Συμβούλιο αναμένεται 
να εγκριθεί τον προσεχή Νοέμβριο. Προς το παρόν, δεν έχουν ανακύψει πρακτικά 
προβλήματα, διότι οι έκτακτες κοινές συνεδριάσεις των δύο επιτροπών διεξάγονται κατά την 
έναρξη ή τη λήξη των τακτικών συνεδριάσεων.

Στις 8 Ιουλίου του τρέχοντος έτους, κατόπιν αιτήματος των ενδιαφερομένων επιτροπών –της 
Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού– η Διάσκεψη 
των Προέδρων ενέκρινε άλλες δύο περιπτώσεις εφαρμογής του άρθρου 51, ήτοι την πρόταση 
κανονισμού για την τροποποίηση του δημοσιονομικού κανονισμού (COM(2010)0071) και 
την πρόταση κανονισμού για την τροποποίηση του δημοσιονομικού κανονισμού όσον αφορά 
την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (COM(2010)0085). Η δεύτερη διαδικασία 
κατέληξε σε συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση, που εγκρίθηκε από την Ολομέλεια στη σύνοδο 
του Οκτωβρίου.

II. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Δυνάμει των άρθρων 211 και 212 του Κανονισμού, η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 
δύναται, αφενός, να διατυπώσει μια ερμηνεία και, αφετέρου, να προτείνει τροποποίηση του 
Κανονισμού. 
Η προσθήκη «κατευθυντηρίων γραμμών» για τη διευκόλυνση της εφαρμογής της νέας 
διαδικασίας, όπως προτάθηκε από τον κ. Lehne, προσκρούει στο γεγονός ότι το κείμενο που 
διατυπώθηκε από τη Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών δεν περιέχει μόνο 
διαδικαστικές διατάξεις αλλά, κυρίως, διατάξεις διοικητικού και τεχνικού χαρακτήρα, οι 
οποίες δεν είναι δυνατόν να ενταχθούν στον Κανονισμό. Τούτο, όμως, δεν αποκλείει την 
έγκριση, παράλληλα με μια ενδεχόμενη τροποποίηση του άρθρου 51, ενός παραρτήματος 
στον Κανονισμό, το οποίο θα διέπει τις λεπτομέρειες της εφαρμογής του εν λόγω κανόνα 
(βλέπε παράρτημα IV, σημείο 3). 

III. ΕΡΜΗΝΕΙΑ

1) Όσον αφορά τις δύο πρώτες ερωτήσεις που υποβλήθηκαν (πεδίο αρμοδιοτήτων των 
«κοινών επιτροπών» στη νομοθετική διαδικασία), μια γραμματική/συστηματική 
προσέγγιση θα μπορούσε, με αφετηρία τη διατύπωση του κανόνα, να οδηγήσει στο 
συμπέρασμα ότι η εν λόγω διαδικασία περιορίζεται στη σύνταξη και έγκριση του σχεδίου 
έκθεσης στην επιτροπή: «Στην περίπτωση αυτή, οι οικείοι εισηγητές συντάσσουν ενιαίο 
σχέδιο έκθεσης το οποίο εξετάζουν και ψηφίζουν οι ενδιαφερόμενες επιτροπές σε κοινές 
συνεδριάσεις […]» (άρθρο 51, δεύτερη πρόταση). Η ερμηνεία αυτή φαίνεται να 
επιβεβαιώνεται από ένα «συστηματικό» στοιχείο, ήτοι από το στοιχείο ότι το άρθρο 51, 
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όπως επίσης και τα άρθρα 49 και 50, αποτελούν εξαίρεση στον βασικό κανόνα του 
άρθρου 43 – παραπομπή προς εξέταση στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή. Πρόκειται 
για μια εξαίρεση η οποία πρέπει να ερμηνεύεται με περιοριστικό τρόπο. Κατά συνέπεια, 
η εν λόγω ερμηνεία θα μπορούσε να οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι, μετά την έγκριση 
της έκθεσης στην επιτροπή, η διαδικασία επανέρχεται στο στάδιο πριν από την έγκριση 
της εφαρμογής του άρθρου 51 από τη Διάσκεψη των Προέδρων. Τούτο σημαίνει ότι, σε 
περίπτωση σύγκρουσης αρμοδιοτήτων, η Διάσκεψη των Προέδρων θα καλείται, κατόπιν 
σύστασης της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών, να ορίσει μία αρμόδια επί της 
ουσίας επιτροπή και μία γνωμοδοτική επιτροπή για τη συνέχιση της διαδικασίας.

Στην ανωτέρω νομική ανάλυση προστίθεται ένα πρακτικό στοιχείο: διατυπώνεται ο 
ισχυρισμός ότι, λόγω των περιορισμών όσον αφορά τις προθεσμίες κατά τη δεύτερη 
ανάγνωση μιας νομοθετικής διαδικασίας, είναι τεχνικώς αδύνατον να συμμετέχουν στις 
εργασίες περισσότερες από μία επιτροπές. Εν προκειμένω, δέον είναι να ληφθεί υπόψη 
το γεγονός ότι η διαδικασία του άρθρου 51 δεν έχει εφαρμοσθεί μέχρι στιγμής στο 
πλαίσιο νομοθετικής διαδικασίας που έχει φθάσει σε δεύτερη ανάγνωση. Κάτι τέτοιο, 
άλλωστε, είναι μάλλον απίθανο να συμβεί, διότι μεγάλος αριθμός διαδικασιών 
ολοκληρώνονται πλέον με επίτευξη συναίνεσης σε πρώτη ανάγνωση.

2) Από «ιστορικής»/«τελεολογικής» απόψεως, η τρίτη ενδιάμεση έκθεση της ομάδας 
εργασίας για την κοινοβουλευτική μεταρρύθμιση, η οποία συνιστά τη βάση για τη 
δημιουργία της διαδικασίας, αποκαλύπτει ότι οι σχέσεις μεταξύ των ενδιαφερομένων 
επιτροπών θα πρέπει να βασίζονται στην «ισότητα και τη συνεργασία». Η έκθεση δεν 
αναφέρεται ρητώς στο ερώτημα μέχρι ποιο στάδιο της διαδικασίας θα πρέπει να 
υπερισχύουν η ισότητα και η συνεργασία.

Σύμφωνα με την ομάδα εργασίας, ο στόχος της νέας διαδικασίας συνίσταται στο να δοθεί 
η δυνατότητα στις ενδιαφερόμενες επιτροπές να διεξάγουν κοινές συνεδριάσεις, ούτως 
ώστε να είναι δυνατή η ανταλλαγή των επιχειρημάτων τους σε πρώιμο στάδιο και να 
καθίστανται σαφέστερες οι πλειοψηφίες και οι μειοψηφίες μεταξύ των επιτροπών. Ως εκ 
τούτου, ο στόχος της νέας διαδικασίας είναι να «προλειαίνει το έδαφος» σε περιπτώσεις 
ζητημάτων μείζονος σημασίας για την Ολομέλεια και, επομένως, να διευκολύνει το έργο 
της. Πλην όμως, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι αυτή είναι και η λογική που διέπει 
όλα τα στάδια της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, μέχρι και την έγκριση της τελικής 
πράξης. Στο πλαίσιο δε αυτής της διαδικασίας εξαίρεσης, οι «κοινές επιτροπές» του 
άρθρου 51 μετατρέπονται σε «αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή» κατά τέτοιον τρόπο 
ώστε, για παράδειγμα, μια κοινή θέση του Συμβουλίου να λογίζεται ως αυτομάτως 
παραπεμφθείσα στις δύο (ή σε περισσότερες) επιτροπές (άρθρο 63, παράγραφος 1, του 
Κανονισμού). 

Συνεπώς, ανάλογα με την επιλεγείσα μέθοδο ερμηνείας, καταλήγει κανείς σε αντιφατικά 
αποτελέσματα όσον αφορά τις δύο πρώτες ερωτήσεις που υποβλήθηκαν.

3) Η τρίτη ερώτηση (αρμοδιότητες των «κοινών επιτροπών» στις διαδικασίες 
«επιτροπολογίας») παρουσιάζει ορισμένες ειδικές πτυχές. Καταρχάς, θα μπορούσε να 
προβληθεί ο ισχυρισμός ότι η εξέταση ενός σχεδίου κατ’ εξουσιοδότησης πράξης ή 
εκτελεστικών μέτρων αποτελεί «νέα διαδικασία» (τα αντίστοιχα άρθρα περιλαμβάνονται 
στο κεφάλαιο 11 «Άλλες διαδικασίες» και όχι στα κεφάλαια που αφορούν τη νομοθετική 
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διαδικασία). Εν συνεχεία, θα μπορούσε να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι οι παράγωγες 
πράξεις κατά κανόνα δεν είναι ισοδύναμης «μείζονος σημασίας» με τη βασική πράξη. 
Τέλος, στην περίπτωση των «εξουσιοδοτημένων πράξεων», δεν «πρέπει να αφορούν 
ουσιώδη στοιχεία» της βασικής πράξης. Ως εκ τούτου, η ανάθεση της πράξης από τη 
Διάσκεψη των Προέδρων σε δύο ή περισσότερες επιτροπές μπορεί να θεωρηθεί ότι 
περιορίζεται στη νομοθετική διαδικασία. Εξάλλου, προκειμένου να γίνονται σεβαστά τα 
έννομα συμφέροντα της συνδεδεμένης επιτροπής στο στάδιο της «επιτροπολογίας», 
παρέχεται η δυνατότητα κατ’ αναλογία εφαρμογής του άρθρου 88, παράγραφος 1, 
δεύτερη πρόταση, και προβλέπεται ότι η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή καλεί τη 
συνδεδεμένη επιτροπή να της ανακοινώσει τις απόψεις της προφορικώς ή διά επιστολής.

Ακολουθώντας αυτήν την προσέγγιση, η Διάσκεψη των Προέδρων θα καλείται, κατόπιν 
σύστασης της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών, να ορίσει, σε περίπτωση 
σύγκρουσης αρμοδιοτήτων, μία αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή και, ενδεχομένως, μία ή 
περισσότερες γνωμοδοτικές επιτροπές για την εξέταση του εν λόγω σχεδίου της 
κατ’ εξουσιοδότησης πράξης ή των εκτελεστικών μέτρων.

Από την άλλη πλευρά, θα μπορούσε να προβληθεί το επιχείρημα ότι η κατάσταση κατά 
την οποία ένα θέμα το οποίο έχει εξεταστεί στο πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας, 
«εμπίπτει σχεδόν εξίσου» στην αρμοδιότητα περισσότερων επιτροπών, που συνιστά 
προϋπόθεση για την εφαρμογή του άρθρου 51, δεν σταματά στην έγκριση της βασικής 
πράξης, και ενδέχεται να παρουσιαστεί κατά τον ίδιο τρόπο και στο επίπεδο της 
«επιτροπολογίας» η ανάγκη εναρμόνισης των θέσεων αρκετών επιτροπών πριν από το 
στάδιο της Ολομέλειας. 

Με το ίδιο σκεπτικό μπορεί να προβληθεί εν προκειμένω και το επιχείρημα της τεχνικής 
αδυναμίας σύνδεσης δύο ή περισσότερων επιτροπών στο επίπεδο της επιτροπολογίας, 
αλλά απουσιάζει, και στην περίπτωση αυτή, η πρακτική εμπειρία.

IV. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

1) Θεωρητικά, η αρμόδια επιτροπή για τον Κανονισμό θα μπορούσε να προτείνει, υπό τη 
μορφή τροποποίησης του Κανονισμού, την καθολική κατάργηση του άρθρου 51, λόγω 
των ανυπέρβλητων προβλημάτων στην εφαρμογή του. Αυτή η εναλλακτική δυνατότητα 
αναμένεται να εγείρει, ωστόσο, έντονες αντιρρήσεις, διότι η εν λόγω διάταξη θεσπίστηκε 
πριν από λίγο καιρό και δεν έχει παρουσιαστεί η ευκαιρία να δοκιμαστεί ουσιαστικά 
στην πράξη.

2) Επίσης, θα μπορούσε να προταθεί μια τροποποίηση της διατύπωσης του 
αμφισβητούμενου άρθρου, ούτως ώστε να αποσαφηνιστεί το πεδίο και η διάρκεια της 
«κοινής δράσης» μεταξύ των ενδιαφερομένων επιτροπών, όπως αναφέρθηκε σε 
συνάρτηση με μια ενδεχόμενη ερμηνεία στο σημείο ΙΙΙ., παράγραφος 2. 

Ομοίως, είναι δυνατόν να διατυπωθεί ότι η κοινή διαδικασία καλύπτει μεν όλα τα στάδια 
της νομοθετικής διαδικασίας, αλλά δεν καλύπτει ενδεχόμενες διαδικασίες 
«επιτροπολογίας», όπως αναφέρθηκε επίσης σε συνάρτηση με μια ενδεχόμενη ερμηνεία 
στο σημείο ΙΙΙ, παράγραφος 3. 
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Μια τέτοια λύση θα είχε το πλεονέκτημα του μεγαλύτερου κύρους που θα είχε ένας 
κανόνας του Κανονισμού έναντι μιας ερμηνείας του. Θα απαιτούσε, μολαταύτα, τη 
διαδικασία υποβολής έκθεσης επί του Κανονισμού, καθώς και της ψήφισής της με την 
πλειοψηφία των βουλευτών, για την έγκρισή της στην Ολομέλεια (άρθρο 232 της ΣΛΕΕ, 
άρθρο 212, παράγραφος 2, του Κανονισμού). 

3) Τέλος, θα μπορούσε να εξεταστεί το ενδεχόμενο μιας λύσης τροποποίησης του άρθρου 
51 του Κανονισμού ούτως ώστε να παρέχεται στη Διάσκεψη των Προέδρων η 
δυνατότητα να καθορίζει το πεδίο και τη διάρκεια της διαδικασίας του άρθρου 51 σε 
κάθε επιμέρους περίπτωση. Η συγκεκριμένη λύση θα είχε το πλεονέκτημα της 
μεγαλύτερης ευελιξίας σε σύγκριση με τις εναλλακτικές δυνατότητες που αναφέρθηκαν 
ανωτέρω στο σημείο 2), αλλά θα παρουσίαζε το μειονέκτημα της ενδεχόμενης 
καθυστέρησης κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας, λόγω του φόρτου εργασίας της 
Διάσκεψης των Προέδρων. 

Μέσω της τροποποίησης του Κανονισμού, θα μπορούσαν ενδεχομένως να θεσπιστούν, 
υπό τη μορφή παραρτήματος του Κανονισμού (το οποίο θα υπόκειται στις ίδιες 
απαιτήσεις περί πλειοψηφίας που διέπουν και τις τροποποιήσεις του ίδιου του 
Κανονισμού), ορισμένοι γενικοί κανόνες σχετικά με τη διεξαγωγή της διαδικασίας του 
άρθρου 51. Οι εναλλακτικές δυνατότητες 2) και 3) θα μπορούσαν επίσης να 
συμπληρωθούν και να συγκεκριμενοποιηθούν στην πράξη μέσω μη δεσμευτικών 
κατευθυντηρίων γραμμών «για τη συνεργασία μεταξύ των επιτροπών σύμφωνα με το 
άρθρο 51 του Κανονισμού», όπως καταρτίστηκαν και προτάθηκαν από τη Διάσκεψη των 
Προέδρων των Επιτροπών στις αρχές του τρέχοντος έτους6.

Τέλος, οι εναλλακτικές δυνατότητες 2) και 3) θα επέτρεπαν στο ίδιο πλαίσιο την 
αναδιατύπωση του άρθρου 51, ούτως ώστε να καθοριστεί με μεγαλύτερη σαφήνεια υπό 
ποιες συνθήκες εφαρμόζεται, δεδομένου ότι στην πράξη έχουν παρουσιαστεί κάποιες 
αμφιβολίες εν προκειμένω. 

                                               
6 Παράρτημα I.


