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Σύμφωνα με το άρθρο 211, παράγραφος 1, οι πρόεδροι των επιτροπών διαβίβασαν μέσω 
του κ. Klaus-Heiner Lehne αίτηση ερμηνείας του άρθρου 192 σχετικά με τη θέση των μη 
εγγεγραμμένων βουλευτών στις συνεδριάσεις των συντονιστών.

1. Προέλευση και διαμόρφωση του άρθρου 192

Το άρθρο 1921 θεσπίστηκε στα τέλη της προηγούμενης κοινοβουλευτικής περιόδου κατά τη 
γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του ΕΚ τον Μάιο του 2009 (έκθεση Corbett2). 
Πρόκειται για μια πρώτη τυποποίηση της, μέχρι πρότινος άτυπης, πρακτικής όσον αφορά 
τη διοργάνωση των συνεδριάσεων των συντονιστών των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Το 
άρθρο 192, παράγραφος 1, ορίζει: «Οι πολιτικές ομάδες μπορούν να ορίσουν από τις τάξεις 
τους ένα συντονιστή», αλλά δεν αναφέρει ρητώς τη συμμετοχή των μη εγγεγραμμένων 
βουλευτών.

Οι ισχύουσες διατάξεις σχετικά με τους μη εγγεγραμμένους αποτελούν την υλοποίηση της 
πολιτικής βούλησης που εκφράστηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης σχετικά με την 
έκθεση Corbett. Κατ’ ουσίαν, το σχέδιο έκθεσης Corbett προέβλεπε αρχικώς τη δυνατότητα 
των μη εγγεγραμμένων να ορίζουν επίσης συντονιστή ο οποίος θα προσερχόταν στη 
συνεδρίαση, όμως αυτή η διάταξη τροποποιήθηκε και διαγράφηκε κατά την έγκριση της 
έκθεσης στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Η Ολομέλεια ενέκρινε την έκθεση
Corbett με μεγάλη πλειοψηφία 522 ψήφων υπέρ.

Η εφαρμογή του άρθρου 192 συζητήθηκε εξάλλου και στη Διάσκεψη των Προέδρων των 
Επιτροπών3 κατά την έναρξη της κοινοβουλευτικής περιόδου. Κατά τη διάρκεια της εν 
λόγω συνεδρίασης, επιτεύχθηκε συναίνεση ως προς την κοινή ερμηνεία ότι οι μη 
εγγεγραμμένοι δεν μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις επειδή δεν διαθέτουν 
συντονιστή.

2. Προβληματική και ανάλυση

Δεδομένου ότι η συμμετοχή των μη εγγεγραμμένων βουλευτών δεν αναφέρεται ρητώς, η 
εφαρμογή του άρθρου 192 ποικίλλει μεταξύ των διαφόρων επιτροπών και εγείρει ζήτημα 
ισότιμης μεταχείρισης των μη εγγεγραμμένων βουλευτών. Πρέπει να σημειωθεί ότι η 
θέσπιση του άρθρου 192 είχε άμεσο αντίκτυπο στη συμμετοχή των μη εγγεγραμμένων στις 
συνεδριάσεις των συντονιστών, η οποία μειώθηκε σε σύγκριση με την προηγούμενη 
κοινοβουλευτική περίοδο.

Σύμφωνα με την τρέχουσα νομολογία4, η αρχή της μη διάκρισης απαγορεύει τη 
διαφορετική αντιμετώπιση παρόμοιων καταστάσεων ή την παρόμοια αντιμετώπιση 
διαφορετικών καταστάσεων, εκτός εάν αυτό δικαιολογείται με αντικειμενικό τρόπο.

                                               
1  Το κείμενο παρατίθεται στο Παράρτημα 2.
2  Έκθεση Corbett TA -0359-2009, η οποία εγκρίθηκε στις 6 Μαΐου 2009.
3 Βλ. Παράρτημα 3: Απόσπασμα πρακτικών της συνεδρίασης της 15.9.2009 - PV\769940FR.doc, σημείο 10.2.
4 Βλ., ειδικότερα, την απόφαση του Δικαστηρίου, της 28ης Ιουνίου 1990, Hoche, C-174/89, Συλλογή σ. I-2681,
σημείο 25.
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Πρέπει να προστεθεί ότι υφίστανται πολλές διαφορές ως προς την αντιμετώπιση των μη 
εγγεγραμμένων βουλευτών και των βουλευτών που είναι μέλη πολιτικών ομάδων, οι οποίες 
απορρέουν από τις διατάξεις που διέπουν την εσωτερική λειτουργία του Κοινοβουλίου
(ειδικότερα τα άρθρα 24, 106, 68 και 170 του Κανονισμού). Οι διατάξεις αυτές δεν πρέπει 
να επηρεάζουν αδικαιολόγητα τους όρους εκτέλεσης των κοινοβουλευτικών καθηκόντων 
των μη εγγεγραμμένων βουλευτών, λόγω της μη ένταξής τους σε πολιτική ομάδα. 
Επαφίεται, πρωτίστως, στο Κοινοβούλιο να εξετάζει, στο πλαίσιο των εσωτερικών του 
διαδικασιών, αν αυτές οι διαφορές ως προς την αντιμετώπιση είναι στο σύνολό τους 
αναγκαίες σε σχέση με την επίτευξη των θεμιτών στόχων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
ειδικότερα δε την έκφραση κοινής πολιτικής βούλησης και την επίτευξη συμβιβασμών.1 Οι 
εν λόγω διατάξεις επιβεβαιώθηκαν κατά την αναθεώρηση του εσωτερικού κανονισμού το
2009.

Όσον αφορά τη θέση των μη εγγεγραμμένων στις συνεδριάσεις των συντονιστών, η έρευνα 
την οποία διεξήγαγε η γραμματεία της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων τον Ιούνιο 
του 2011 κατέδειξε ότι, από τις 20 κοινοβουλευτικές επιτροπές, μόνον 3 επιτρέπουν τη 
συμμετοχή μη εγγεγραμμένων βουλευτών με την ιδιότητα των παρατηρητών, κατά το 
πρότυπο της Διάσκεψης των Προέδρων των πολιτικών ομάδων η οποία επιτρέπει τη 
συμμετοχή ενός εκπροσώπου των μη εγγεγραμμένων χωρίς δικαίωμα ψήφου (άρθρο 24 του 
Κανονισμού). Αν και η πλειονότητα των επιτροπών δεν επιτρέπει την είσοδο των μη 
εγγεγραμμένων στις συνεδριάσεις των συντονιστών, η ενημέρωση είναι κατά κανόνα 
εξασφαλισμένη, έτσι ώστε να μην στερούνται οι εν λόγω βουλευτές τα δικαιώματά τους ως 
μελών του Κοινοβουλίου. Η πλειονότητα (13) των επιτροπών επέλεξε να προσκαλεί τη 
γραμματεία των μη εγγεγραμμένων στις συνεδριάσεις των συντονιστών, εντάσσοντας με τη 
μέθοδο αυτή τους μη εγγεγραμμένους στο δίκτυο ενημέρωσης. Όσον αφορά τις 7 επιτροπές 
οι οποίες δεν προσκαλούν τη γραμματεία, οι μη εγγεγραμμένοι λαμβάνουν την ημερήσια 
διάταξη και τα αποτελέσματα των συνεδριάσεων, με την εξαίρεση 2 επιτροπών οι οποίες 
δεν αποστέλλουν την ημερήσια διάταξη στους μη εγγεγραμμένους.

Σε σχέση με το άρθρο 192, παράγραφος 2, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα στην επιτροπή
«να εκχωρήσει την εξουσία λήψης ορισμένων αποφάσεων στους συντονιστές με εξαίρεση 
τις αποφάσεις που αφορούν έγκριση εκθέσεων, γνωμοδοτήσεων ή τροπολογιών», η ίδια 
έρευνα κατέληξε στη διαπίστωση ότι μόνον 2 επιτροπές έχουν καθιερώσει εντολή για τη 
λήψη αποφάσεων από τους συντονιστές. Όσον αφορά τις 18 επιτροπές οι οποίες δεν έχουν 
προβεί σε επίσημη ανάθεση αρμοδιοτήτων, οι μισές διασφαλίζουν την εκ των υστέρων 
έγκριση των αποφάσεων που λαμβάνονται, ενώ στις άλλες μισές οι αποφάσεις των 
συντονιστών γνωστοποιούνται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς. Η διαδικασία 
που εφαρμόζεται σε αυτές τις 9 επιτροπές εγείρει ζήτημα νομιμότητας μετά τη θέσπιση του 
άρθρου 192, το οποίο παρέχει στις συνεδριάσεις των συντονιστών το δικαίωμα «να 
προετοιμάσουν τις αποφάσεις που θα λάβει η επιτροπή», αλλά όχι να λάβουν αποφάσεις 
αντ’ αυτής χωρίς να έχει προηγηθεί ειδική μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, κατέστη άλλωστε εμφανές ότι η δυνατότητα μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων στους συντονιστές είναι κανόνας που συνήθως αγνοείται, ενώ στην πράξη 
υφίσταται σύστημα μεταβίβασης των αρμοδιοτήτων σε όλες τις επιτροπές.

                                               
1 Βλ. την απόφαση του Πρωτοδικείου, της 2ας Οκτωβρίου 2001, για τις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις T-222/99, 
T-327/99 και T-329/99 (ειδικότερα τις παραγράφους 156, 157, 165 και 202).
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Όσον αφορά τη συμμετοχή των μη εγγεγραμμένων στις συνεδριάσεις των συντονιστών, η 
πορεία εξέλιξης του άρθρου καταδεικνύει σαφώς την πρόθεση του Κοινοβουλίου να 
περιορίσει τη συμμετοχή στις πολιτικές ομάδες, με δυνατότητα πρόσκλησης των 
αντιπροέδρων υπό συμβουλευτική αρμοδιότητα (άρθρο 192, παράγραφος 2). Εν πάση 
περιπτώσει, το ζήτημα της συμμετοχής των μη εγγεγραμμένων στις συνεδριάσεις συνδέεται 
άμεσα με το ζήτημα της αρμοδιότητας των συντονιστών να λαμβάνουν αποφάσεις.

Όσον αφορά την αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων, το άρθρο 192, παράγραφος 2, προβλέπει 
μόνον δύο διαδικασίες λήψης αποφάσεων: 1/ απόφαση από την ίδια την επιτροπή, 2/ 
μεταβίβαση της αρμοδιότητας στους συντονιστές (εκτός από περιπτώσεις έγκρισης 
εκθέσεων, γνωμοδοτήσεων ή τροπολογιών). Το κείμενο αναθέτει σαφώς στις συνεδριάσεις 
των συντονιστών προπαρασκευαστικό ρόλο χωρίς αρμοδιότητα λήψης ουσιαστικών 
αποφάσεων, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες η επιτροπή επιθυμεί να μεταβιβάσει την 
αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων στους συντονιστές. Προκειμένου να συνάδει πλήρως με το 
άρθρο 192, αυτή η μεταβίβαση πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί επισήμως και εκ των 
προτέρων και να αναφέρεται ή να προσαρτάται στα συνοπτικά πρακτικά της συνεδρίασης 
της επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή, δεδομένου ότι οι μη εγγεγραμμένοι βουλευτές 
συμμετέχουν στην έγκριση της εντολής, αναθέτουν εξίσου μέσω αυτής της διαδικασίας τις 
αρμοδιότητές τους ως προς τη λήψη αποφάσεων. Εάν δεν υφίσταται εκ των προτέρων 
εντολή, οι αποφάσεις των συντονιστών πρέπει να λαμβάνονται υπό μορφή συστάσεων και 
να υπόκεινται σε εκ των υστέρων έγκριση από όλα τα μέλη της επιτροπής, οπότε και από 
τους μη εγγεγραμμένους. Εφόσον έχει προηγηθεί εντολή ή παρέχεται εκ των υστέρων 
έγκριση των αποφάσεων, η αμφισβήτηση της νομιμότητας των αποφάσεων που 
λαμβάνονται χωρίς συμμετοχή των μη εγγεγραμμένων στις συνεδριάσεις των συντονιστών 
παύει να είναι βάσιμη.

3. Σχέδιο ερμηνείας

Οι μη εγγεγραμμένοι βουλευτές δεν συνιστούν πολιτική ομάδα κατά την έννοια του άρθρου 30 
και, ως εκ τούτου, δεν δύνανται να ορίσουν συντονιστές, οι οποίοι είναι τα μόνα μέλη που 
έχουν δυνατότητα συμμετοχής στις συνεδριάσεις των συντονιστών.
Οι συνεδριάσεις των συντονιστών έχουν ως στόχο την προετοιμασία των αποφάσεων μιας 
επιτροπής και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τις συνεδριάσεις της εν λόγω επιτροπής, 
εκτός εάν τους έχει ανατεθεί ρητώς τέτοια αρμοδιότητα. Κατά συνέπεια, για τις αποφάσεις 
που λαμβάνονται στις συνεδριάσεις των συντονιστών πρέπει να έχει προηγηθεί αντίστοιχη 
μεταβίβαση αρμοδιότητας. Ελλείψει τέτοιας μεταβίβασης αρμοδιότητας, οι συντονιστές 
δύνανται να εκδίδουν μόνον συστάσεις οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται σε επίσημη έγκριση 
εκ των υστέρων από την οικεία επιτροπή.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να διασφαλίζεται το δικαίωμα των μη εγγεγραμμένων βουλευτών να 
έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες, σύμφωνα με την αρχή της μη διάκρισης, μέσω της διαβίβασης 
των συναφών πληροφοριών και της παρουσίας ενός μέλους της γραμματείας των μη 
εγγεγραμμένων βουλευτών στις συνεδριάσεις των συντονιστών.



DT\871608EL.doc 5/10 PE467.278v01-00

EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Σχέδιο επιστολής προς τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου, κ. Jerzy Buzek

Κύριε Πρόεδρε,

Σύμφωνα με το άρθρο 211, παράγραφος 1, οι πρόεδροι των επιτροπών διαβίβασαν μέσω 
του κ. Klaus-Heiner Lehne αίτηση ερμηνείας του άρθρου 192 σχετικά με τη θέση των μη 
εγγεγραμμένων βουλευτών στις συνεδριάσεις των συντονιστών.

Το άρθρο 192 θεσπίστηκε στα τέλη της προηγούμενης κοινοβουλευτικής περιόδου κατά τη 
γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του ΕΚ τον Μάιο του 2009 (έκθεση Corbett1). 
Πρόκειται για μια πρώτη τυποποίηση της, μέχρι πρότινος άτυπης, πρακτικής όσον αφορά 
τη διοργάνωση των συνεδριάσεων των συντονιστών των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Το 
άρθρο 192, παράγραφος 1, ορίζει: «Οι πολιτικές ομάδες μπορούν να ορίσουν από τις τάξεις 
τους ένα συντονιστή», αλλά δεν αναφέρει ρητώς τη συμμετοχή των μη εγγεγραμμένων 
βουλευτών στις συνεδριάσεις.

Οι ισχύουσες διατάξεις σχετικά με τους μη εγγεγραμμένους αποτελούν την υλοποίηση της 
πολιτικής βούλησης που εκφράστηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης σχετικά με την 
έκθεση Corbett. Κατ’ ουσίαν, το σχέδιο έκθεσης Corbett προέβλεπε αρχικώς τη δυνατότητα 
των μη εγγεγραμμένων να ορίζουν επίσης συντονιστή ο οποίος θα προσερχόταν στη 
συνεδρίαση, όμως αυτή η διάταξη τροποποιήθηκε και διαγράφηκε κατά την έγκριση της 
έκθεσης στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Η Ολομέλεια ενέκρινε την έκθεση
Corbett με μεγάλη πλειοψηφία 522 ψήφων υπέρ.

Η εφαρμογή του άρθρου 192 συζητήθηκε εξάλλου και στη Διάσκεψη των Προέδρων των 
Επιτροπών2 κατά την έναρξη της κοινοβουλευτικής περιόδου. Κατά τη διάρκεια της εν 
λόγω συνεδρίασης, επιτεύχθηκε συναίνεση ως προς την κοινή ερμηνεία ότι οι μη 
εγγεγραμμένοι δεν μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις επειδή δεν διαθέτουν 
συντονιστή.

Παρ’ όλα αυτά, στην πράξη, η εφαρμογή του άρθρου 192 ποικίλλει μεταξύ των διαφόρων 
επιτροπών και εγείρει ζήτημα ισότιμης μεταχείρισης. Επομένως, κρίνεται σκόπιμο να 
διατυπωθεί επίσημη ερμηνεία με σκοπό την εναρμόνιση της εφαρμογής του άρθρου 192.

Όσον αφορά τη συμμετοχή των μη εγγεγραμμένων στις συνεδριάσεις, η πορεία εξέλιξης 
του άρθρου καταδεικνύει σαφώς την πρόθεση του Κοινοβουλίου να περιορίσει τη 
συμμετοχή στις πολιτικές ομάδες, με δυνατότητα πρόσκλησης των αντιπροέδρων υπό 
συμβουλευτική αρμοδιότητα (άρθρο 192, παράγραφος 2). Εν πάση περιπτώσει, το ζήτημα 
                                               
1  Έκθεση Corbett TA -0359-2009, η οποία εγκρίθηκε στις 6 Μαΐου 2009.
2 Βλ. Συνοπτικά Πρακτικά της συνεδρίασης της 15.9.2009 - PV\769940FR.doc, σημείο 10.2.
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της συμμετοχής των μη εγγεγραμμένων στις συνεδριάσεις συνδέεται άμεσα με το ζήτημα 
της αρμοδιότητας των συντονιστών να λαμβάνουν αποφάσεις.

Όσον αφορά την αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων, το άρθρο 192, παράγραφος 2, προβλέπει 
μόνον δύο διαδικασίες λήψης αποφάσεων: 1/ απόφαση από την ίδια την επιτροπή, 2/ 
μεταβίβαση της αρμοδιότητας στους συντονιστές (εκτός από περιπτώσεις έγκρισης 
εκθέσεων, γνωμοδοτήσεων ή τροπολογιών). Το κείμενο αναθέτει σαφώς στις συνεδριάσεις 
των συντονιστών προπαρασκευαστικό ρόλο χωρίς αρμοδιότητα λήψης ουσιαστικών 
αποφάσεων, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες η επιτροπή επιθυμεί να μεταβιβάσει την 
αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων στους συντονιστές. Προκειμένου να συνάδει πλήρως με το 
άρθρο 192, αυτή η μεταβίβαση πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί επισήμως και εκ των 
προτέρων και να αναφέρεται ή να προσαρτάται στα συνοπτικά πρακτικά της συνεδρίασης 
της επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή, δεδομένου ότι οι μη εγγεγραμμένοι βουλευτές 
συμμετέχουν στην έγκριση της εντολής, αναθέτουν εξίσου μέσω αυτής της διαδικασίας τις 
αρμοδιότητές τους ως προς τη λήψη αποφάσεων. Εάν δεν υφίσταται εκ των προτέρων 
εντολή, οι αποφάσεις των συντονιστών πρέπει να λαμβάνονται υπό μορφή συστάσεων και 
να υπόκεινται σε εκ των υστέρων έγκριση από όλα τα μέλη της επιτροπής, οπότε και από 
τους μη εγγεγραμμένους. Εφόσον έχει προηγηθεί εντολή ή παρέχεται εκ των υστέρων 
έγκριση των αποφάσεων, η αμφισβήτηση της νομιμότητας των αποφάσεων που 
λαμβάνονται χωρίς συμμετοχή των μη εγγεγραμμένων στις συνεδριάσεις των συντονιστών 
παύει να είναι βάσιμη.

Εν είδει συμπεράσματος, η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, κατά τη συνεδρίασή της 
στις..., ενέκρινε με... ψήφους την ακόλουθη ερμηνεία του άρθρου 192 του Κανονισμού:

«Οι μη εγγεγραμμένοι βουλευτές δεν συνιστούν πολιτική ομάδα κατά την έννοια του 
άρθρου 30 και, ως εκ τούτου, δεν δύνανται να ορίσουν συντονιστές, οι οποίοι είναι τα μόνα 
μέλη που έχουν δυνατότητα συμμετοχής στις συνεδριάσεις των συντονιστών.
Οι συνεδριάσεις των συντονιστών έχουν ως στόχο την προετοιμασία των αποφάσεων μιας 
επιτροπής και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τις συνεδριάσεις της εν λόγω επιτροπής, 
εκτός εάν τους έχει ανατεθεί ρητώς τέτοια αρμοδιότητα. Κατά συνέπεια, για τις αποφάσεις 
που λαμβάνονται στις συνεδριάσεις των συντονιστών πρέπει να έχει προηγηθεί αντίστοιχη 
μεταβίβαση αρμοδιότητας. Ελλείψει τέτοιας μεταβίβασης αρμοδιότητας, οι συντονιστές 
δύνανται να εκδίδουν μόνον συστάσεις οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται σε επίσημη έγκριση 
εκ των υστέρων από την οικεία επιτροπή.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να διασφαλίζεται το δικαίωμα των μη εγγεγραμμένων βουλευτών να 
έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες, σύμφωνα με την αρχή της μη διάκρισης, μέσω της διαβίβασης 
των συναφών πληροφοριών και της παρουσίας ενός μέλους της γραμματείας των μη 
εγγεγραμμένων βουλευτών στις συνεδριάσεις των συντονιστών.»

Με εκτίμηση,

Carlo Casini
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Παράρτημα 2
Απόσπασμα του Κανονισμού, άρθρο 192

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
7η κοινοβουλευτική περίοδος - Μάρτιος 2011 Εκτυπώσιμη μορφή 1402k

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΤΙΤΛΟΣ VII: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ - ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Άρθρο 192: Συντονιστές επιτροπής και σκιώδεις εισηγητές

1.   Οι πολιτικές ομάδες μπορούν να ορίσουν από τις τάξεις τους ένα συντονιστή.

2.   Οι συντονιστές της επιτροπής καλούνται, εφόσον απαιτείται, από τον Πρόεδρο να προετοιμάσουν τις 
αποφάσεις που θα λάβει η επιτροπή και ιδίως αποφάσεις που αφορούν τη διαδικασία και τον ορισμό εισηγητών. 
Η επιτροπή μπορεί να εκχωρήσει την εξουσία λήψης ορισμένων αποφάσεων στους συντονιστές με εξαίρεση τις 
αποφάσεις που αφορούν έγκριση εκθέσεων, γνωμοδοτήσεων ή τροπολογιών. Οι αντιπρόεδροι μπορεί να 
κληθούν να συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις των συντονιστών επιτροπής με συμβουλευτική αρμοδιότητα. Οι 
συντονιστές προσπαθούν να επιτύχουν συναίνεση. Όταν η επίτευξη συναίνεσης δεν είναι δυνατή, δύνανται να 
αποφασίζουν μόνο με πλειοψηφία που αντιπροσωπεύει σαφώς τη μεγάλη πλειοψηφία των μελών της επιτροπής, 
λαμβανομένης υπόψη της αντίστοιχης ισχύος των διαφόρων ομάδων.

3.   Οι πολιτικές ομάδες μπορούν να ορίσουν για κάθε έκθεση σκιώδη εισηγητή, ο οποίος παρακολουθεί την 
πρόοδο της σχετικής έκθεσης και βρίσκει συμβιβαστικές λύσεις στο πλαίσιο της επιτροπής εξ ονόματος της 
πολιτικής ομάδας. Τα ονόματά τους ανακοινώνονται στον πρόεδρο. Η επιτροπή, μετά από πρόταση των 
εισηγητών, μπορεί ειδικότερα να αποφασίσει να συμπράξει με τους σκιώδεις εισηγητές για την επίτευξη 
συμφωνίας με το Συμβούλιο στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας. 

Τελευταία ενημέρωση: 12 Μαΐου 2011
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Παράρτημα 3
Απόσπασμα πρακτικών

Στρασβούργο, 15 Σεπτεμβρίου 2009

ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Συνεδρίαση της 15ης Σεπτεμβρίου 2009, στο Στρασβούργο

Συνοπτικά Πρακτικά

10.2 Συνεδρίαση των συντονιστών επιτροπών, μη εγγεγραμμένοι βουλευτές

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ αναφέρεται στο άρθρο 192, το οποίο προβλέπει ότι οι πολιτικές ομάδες έχουν 
τη δυνατότητα ορισμού συντονιστή. Είναι λοιπόν σαφές ότι οι μη εγγεγραμμένοι βουλευτές 
δεν δύνανται να αναλάβουν καθήκοντα συντονιστή και, ως εκ τούτου, αδυνατούν να 
συμμετάσχουν σε αυτές τις συνεδριάσεις. Μια τροπολογία με στόχο να δοθεί η δυνατότητα 
στους μη εγγεγραμμένους βουλευτές να ορίζουν συντονιστή απορρίφθηκε ρητώς στην 
Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων.

Εντούτοις, το καθεστώς αυτό δεν πρέπει να εμποδίσει τους μη εγγεγραμμένους βουλευτές να 
ασκούν τα δικαιώματά τους ως βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι επιτροπές 
πρέπει να μεριμνούν, καθεμία εξ αυτών σύμφωνα με τις διαδικασίες λειτουργίας της, ώστε να 
διεξάγεται διαβούλευση με τους μη εγγεγραμμένους βουλευτές σχετικά με τα εξεταζόμενα 
ζητήματα σε πρόσφορο χρόνο πριν από τη συνεδρίαση των συντονιστών. Ο πρόεδρος ή ο 
γραμματέας της επιτροπής θα μπορούσαν επίσης να διαβουλευτούν με τους μη 
εγγεγραμμένους βουλευτές σχετικά με ενδεχόμενα θέματα ενδιαφέροντός τους. Κατά κανόνα, 
οι συντονιστές υποβάλλουν στη συνέχεια τις προτάσεις τους στην επιτροπή. Κάθε μέλος της 
επιτροπής έχει τη δυνατότητα να προτείνει τροποποιήσεις σε αυτή την πρόταση. Η επιτροπή 
έχει τον τελευταίο λόγο όσον αφορά τις προτάσεις των συντονιστών, τις οποίες μπορεί να 
τροποποιήσει εάν το κρίνει αναγκαίο. Κατά την άποψη του ΠΡΟΕΔΡΟΥ, η τροποποίηση του 
κανονισμού είναι αναγκαία προκειμένου να αποκτήσουν οι μη εγγεγραμμένοι βουλευτές 
δικαίωμα συμμετοχής στις συνεδριάσεις των συντονιστών.

Ο κ. TRZASKOWSKI, αντιπρόεδρος της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, 
επιβεβαιώνει την ερμηνεία του προέδρου, σύμφωνα με την οποία οι μη εγγεγραμμένοι 
βουλευτές δεν έχουν δικαίωμα ορισμού συντονιστή. Προτείνει, ως ελάχιστο κοινό κανόνα, να 
ενημερώνονται οι μη εγγεγραμμένοι βουλευτές αμέσως μετά τη συνεδρίαση των 
συντονιστών.

Η κ. PACK, πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, υπογραμμίζει ότι επιβάλλεται 
να υιοθετηθεί ενιαία προσέγγιση για όλες τις επιτροπές, κατά την έννοια των προτάσεων του 
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προέδρου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ επισημαίνει ότι επικρατεί συναίνεση μεταξύ των προέδρων των επιτροπών.

Δεύτερον, όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα του αριθμού των συντονιστών ανά πολιτική 
ομάδα, ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ αναφέρεται στο άρθρο 192, το οποίο ορίζει ότι δεν μπορεί να οριστεί 
πάνω από ένας συντονιστής ανά πολιτική ομάδα. Εντούτοις, ορισμένες φορές μια πολιτική 
ομάδα μπορεί να διαθέτει αναπληρωτή συντονιστή ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση, για 
πρακτικούς συνήθως λόγους. Κατά συνέπεια, ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ προτείνει να μην μπορεί καμία 
πολιτική ομάδα να εκπροσωπείται από πάνω από έναν συντονιστή. Ο αναπληρωτής 
συντονιστής, ακόμη και αν είναι παρών, δεν μπορεί να εκπροσωπήσει την πολιτική ομάδα 
στη συνεδρίαση στην οποία είναι παρών ο επίσημος συντονιστής.

Ο κ. LEINEN, πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, προτείνει να διατυπώσει η Επιτροπή 
Συνταγματικών Υποθέσεων ερμηνεία σχετικά με αυτό το ζήτημα.

Ο κ. HARBOUR, πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών, υποστηρίζει την πραγματιστική προσέγγιση του προέδρου σχετικά με τη 
δυνατότητα συμμετοχής ενός αναπληρωτή συντονιστή. Αυτό θα επέτρεπε στον αναπληρωτή 
συντονιστή να αποκτήσει την απαιτούμενη πείρα και να αντικαθιστά τον επίσημο συντονιστή 
σε περίπτωση απουσίας του, επιτρέποντας έτσι στην ομάδα των συντονιστών να ασκεί 
αποτελεσματικά τα καθήκοντά της.

Η κ. BOWLES, πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, ζητεί να 
υιοθετηθεί μια προσέγγιση η οποία να συνάδει με την προσέγγιση που είχε υιοθετηθεί 
προηγουμένως σχετικά με τη συμμετοχή των μη εγγεγραμμένων βουλευτών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ υπογραμμίζει εκ νέου ότι το δικαίωμα ορισμού συντονιστή συνδέεται 
άρρηκτα με την ύπαρξη συγκροτημένης πολιτικής ομάδας.

Η κ. BERÈS, πρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, προτείνει 
να παρέχεται η δυνατότητα λόγου σε ένα μόνον πρόσωπο ανά πολιτική ομάδα, έτσι ώστε να 
διασφαλιστεί η ισότιμη μεταχείριση των πολιτικών ομάδων.

Ο κ. SIMPSON, πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, συμμερίζεται την 
άποψη ότι οι μη εγγεγραμμένοι βουλευτές, οι οποίοι δεν ανήκουν σε πολιτική ομάδα, δεν 
μπορούν να ορίσουν συντονιστή. Όσον αφορά τη συμμετοχή ενός αναπληρωτή συντονιστή, 
προτείνει να είναι δυνατή η συμμετοχή του στις συνεδριάσεις μόνον σε περίπτωση απουσίας 
του επισήμου συντονιστή.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ επισημαίνει ότι δεν επικρατεί συμφωνία ως προς τη συμμετοχή ενός 
αναπληρωτή συντονιστή ανά πολιτική ομάδα και προτείνει να ανατεθεί στην Επιτροπή 
Συνταγματικών Υποθέσεων, είτε να διατυπώσει ερμηνεία για το οικείο άρθρο του 
Κανονισμού, είτε να προτείνει την ενδεδειγμένη τροποποίηση.

Τέλος, όσον αφορά την παρουσία των αντιπροέδρων των επιτροπών στις συνεδριάσεις των 
συντονιστών, ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ παραπέμπει στο άρθρο 192, το οποίο δεν τους αναγνωρίζει 
δικαίωμα συμμετοχής αλλά προβλέπει ρητώς τη δυνατότητα του προέδρου να τους 
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προσκαλεί να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση υπό συμβουλευτική αρμοδιότητα.


