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I. Το πλαίσιο της μεταρρύθμισης

I.1. Θεσμικές πτυχές

Το ζήτημα των διοργανικών διαπραγματεύσεων και συμφωνιών στο πλαίσιο της νομοθετικής 
διαδικασίας συνδέεται – μέσω των αρχών της διαφάνειας και της δημοκρατικής λογοδοσίας –
με την αντιπροσωπευτική δημοκρατία σε ευρωπαϊκό επίπεδο1. Από τις απαρχές της 
κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, ο δημόσιος χαρακτήρας των συζητήσεων και των 
ψηφοφοριών ήταν συνδεδεμένος με τη δημοκρατική λογοδοσία: εάν οι ψηφοφόροι δεν 
μπορούν να γνωρίζουν τι είπαν και πώς ψήφισαν οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποί τους δεν θα 
είναι σε θέση να τους ζητήσουν απολογισμό στις προσεχείς εκλογές. Στο πλαίσιο αυτό, η 
εισαγωγή δεσμευτικών κανόνων για τις διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της νομοθετικής 
διαδικασίας που ενισχύουν τη διαφάνεια και συνεπώς τη λογοδοσία θα αποτελούσε ένα βήμα 
προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. 

Από την άλλη πλευρά, η μεταρρύθμιση θα πρέπει να λάβει υπόψη της την απαίτηση της 
αποδοτικότητας και ιδίως το γεγονός ότι οι συμφωνίες σε πρώτη ανάγνωση έχουν το 
πλεονέκτημα ότι είναι απλούστερες και ταχύτερες απ’ ό,τι η διαδικασία των τριών 
αναγνώσεων. Η θέσπιση περίπλοκων νέων διαδικασιών θα υπονόμευε το πλεονέκτημα αυτό.

Συνεπώς πρέπει να εξευρεθεί μία ισορροπία μεταξύ των απαιτήσεων αυτών. 

I.2. Πολιτικό και θεσμικό πλαίσιο 

Η Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών πραγματοποίησε κατά τη συνεδρίασή της στις 19 
Οκτωβρίου 2010 μια εκτεταμένη ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις διαπραγματεύσεις στο 
πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας. Οι Γενικοί Γραμματείς των πολιτικών 
ομάδων προέβησαν σε παρατηρήσεις και αναλύσεις ενόψει της συζήτησης που επρόκειτο να 
διεξαχθεί κατά τη Διάσκεψη των Προέδρων.

Η Διάσκεψη των Προέδρων εξέτασε κατά τη συνεδρίασή της στις 10 Μαρτίου 2011 το 
ζήτημα αυτό. Με επιστολή της 18ης Απριλίου, ο Πρόεδρος Buzek ενημέρωσε τον Πρόεδρο 
Casini για το αποτέλεσμα της συνεδρίασης αυτής και ανακοίνωσε την απόφαση της 
Διάσκεψης να κληθεί η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων να επανεξετάσει το άρθρο 70 
του Κανονισμού προκειμένου η διαδικασία να καταστεί περισσότερο αποτελεσματική,
διαφανής και συνεκτική μέσω της ενσωμάτωσης ορισμένων βασικών στοιχείων του κώδικα 
συμπεριφοράς για τις διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής  διαδικασίας2

στο δεσμευτικό τμήμα του Κανονισμού, ιδίως όσον αφορά:

                                               
1 πρβ άρθρο 10 ΣΕΕ «Η λειτουργία της Ένωσης θεμελιώνεται στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία. [...] Οι 
αποφάσεις λαμβάνονται όσο το δυνατόν πιο ανοιχτά και εγγύτερα στους πολίτες» και άρθρο 15, παράγραφος 1 
ΣΛΕΕ: «Προκειμένου να προωθήσουν τη χρηστή διακυβέρνηση και να διασφαλίσουν τη συμμετοχή της 
κοινωνίας των πολιτών, τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οι οργανισμοί της Ένωσης διεξάγουν τις εργασίες τους 
όσο το δυνατόν πιο ανοιχτά.»
2 Παράρτημα XXI του Κανονισμού.
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– την απόφαση μιας επιτροπής να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις·

– την απόφαση σχετικά με τη σύνθεση και την εντολή της διαπραγματευτικής 
ομάδας·

– την τακτική υποβολή έκθεσης στην ενδιαφερόμενη επιτροπή όσον αφορά την 
πρόοδο και το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων, συμπεριλαμβανομένης τυχόν 
επίτευξης συμφωνίας·

– την εκ νέου διαβούλευση της επιτροπής σχετικά με το συμφωνηθέν κείμενο πριν 
από την ψηφοφορία στην ολομέλεια.

Σχετικά με την αναφορά αυτή, ο κ. Lehne έχει διαβιβάσει συστάσεις1 στον Πρόεδρο Casini 
σχετικά με βέλτιστες πρακτικές για την εφαρμογή του κώδικα συμπεριφοράς. 

Τέλος, σε κάθε μεταρρύθμιση του Κανονισμού πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το διοργανικό 
πλαίσιο και ιδίως η κοινή δήλωση του ΕΚ, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την 
εφαρμογή στην πράξη της διαδικασίας συναπόφασης2.

II. Μεταφορά του κώδικα συμπεριφοράς

Η μεταφορά των ισχυουσών ήδη διατάξεων (που έχουν θεσπισθεί στοκ κώδικα συμπεριφοράς 
και τις βέλτιστες πρακτικές) στα δεσμευτικά τμήματα του Κανονισμού θα μπορούσε να 
πραγματοποιηθεί με την τροποποίηση του άρθρου 70. Ο εισηγητής προτίθεται να καταθέσει 
τροπολογίες, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη το ισχύον ήδη, μολονότι μη δεσμευτικό, κεκτημένο 
στον τομέα αυτό.

III. Με ποιο τρόπο μπορεί να μεταρρυθμιστεί ο ρόλος της ολομέλειας;

III.1. Εισαγωγή

Ένα ενδεχομένως πιο περίπλοκο ζήτημα αποτελεί η συμμετοχή της ολομέλειας στο πρώιμο 
στάδιο πριν από την έναρξη διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας. 
Πρέπει άραγε να έχει η ολομέλεια την εξουσία να εγκρίνει και/ή να τροποποιήσει την 
απόφαση της επιτροπής σχετικά με την εντολή διαπραγμάτευσης, πριν από την έναρξη 
επισήμων διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο;

Η έγκριση της εντολής διαπραγμάτευσης της επιτροπής από την ολομέλεια θα προσέδιδε 
μεγαλύτερη βαρύτητα στην άποψη του Κοινοβουλίου και θα μπορούσε θεωρητικά να 
διασφαλίσει την έγκαιρη σύμπραξη όλων των βουλευτών σε αποφάσεις που αφορούν 
νομοθετικούς φακέλους. Συνεπώς, ο γενικός κανόνας της υποβολής όλων των σχεδίων 
αποφάσεων που περιλαμβάνουν εντολές διαπραγμάτευσης προς έγκριση από την ολομέλεια 
θα μπορούσε με μια πρώτη ματιά να αιτιολογηθεί με τη βελτίωση της δημοκρατικής 

                                               
1 Βλέπε παράρτημα στο παρόν έγγραφο εργασίας.
2 ΕΕ C 145, 30.6.2007, σ.5.
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νομιμοποίησης. Ωστόσο, αυτό θα είχε και σημαντικά μειονεκτήματα. Μία πλήρης και 
αυτόματη σύμπραξη θα ενείχε τον κίνδυνο να καταστεί η διαδικασία υπερβολικά δυσκίνητη, 
πράγμα που θα υπονόμευε την αποδοτικότητα και τη σχετική ταχύτητα που διέπει τις 
συμφωνίες σε πρώτη ανάγνωση. Εξάλλου, εάν αυτό καθίστατο συνήθης πρακτική, 
σημαντικοί φάκελοι θα περνούσαν απαρατήρητοι ανάμεσα σε δεκάδες άλλους φακέλους. 
Επιπλέον, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η λύση αυτή θα αύξανε το φόρτο εργασίας του 
προσωπικού των γλωσσικών υπηρεσιών του ΕΚ. Επιπλέον, από το αποτέλεσμα της 
ψηφοφορίας στην ολομέλεια το Συμβούλιο θα επληροφορείτο επακριβώς τα ισχυρά και τα 
αδύνατα σημεία της διαπραγματευτικής θέσης του Κοινοβουλίου.

Ο εισηγητής τάσσεται συνεπώς υπέρ της έγκρισης του σχεδίου απόφασης από την ολομέλεια 
μόνο για ένα περιορισμένο αριθμό υποθέσεων.

III.2. Κριτήρια καθορισμού της σύμπραξης της ολομέλειας

III.2.α. Ορισμός κατηγοριών

Μία ενδεχόμενη λύση θα συνίστατο στο να εκτίθενται στο μέλλον στον Κανονισμό 
κατηγορίες σημαντικών φακέλων, για τις οποίες η σύμπραξη της ολομέλειας πριν από την 
έναρξη διαπραγματεύσεων θα ήταν υποχρεωτική, όπως:

– νομοθετικές διατάξεις που επηρεάζουν άμεσα [ή περιορίζουν] τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών της Ένωσης·

– νομοθετικές διατάξεις που τροποποιούν ή αναπτύσσουν περαιτέρω το θεσμικό 
πλαίσιο της Ένωσης·

– νομοθετικές διατάξεις με σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις: για παράδειγμα, 
προτάσεις, οι δημοσιονομικές επιπτώσεις των οποίων θα ανήρχοντο τουλάχιστον 
στο [10%] των πιστώσεων του προϋπολογισμού του εκάστοτε κεφαλαίου για ένα 
συγκεκριμένο έτος.

Εάν ο όρος αυτός θεσπιζόταν στον Κανονισμό, θα ήταν επίσης απαραίτητο να οριστεί η αρχή 
που αποφασίζει την κατηγορία στην οποία εμπίπτει μια συγκεκριμένη πρόταση. Για λόγους 
απλότητας και ρεαλισμού, νοητή θα ήταν μια λύση βάσει των ακολούθων κριτηρίων: ο 
Πρόεδρος του ΕΚ ορίζει την κατηγορία στην οποία εμπίπτει ένας συγκεκριμένος φάκελος, 
όταν η πρόταση διαβιβάζεται στην αρμόδια επιτροπή.

III.2.β. Δικαίωμα μειοψηφίας

Για τους φακέλους που δεν εμπίπτουν σε μία από τις προαναφερθείσες κατηγορίες, θα  
μπορούσε να ορισθεί ένα δικαίωμα μειοψηφίας, σύμφωνα με το οποίο τουλάχιστον το ένα 
δέκατο των βουλευτών του Κοινοβουλίου (προερχόμενο από τουλάχιστον δύο διαφορετικές 
πολιτικές ομάδες) θα είχε το δικαίωμα να ζητήσει την  υποβολή της απόφασης για την έναρξη 
διαπραγματεύσεων στην ολομέλεια. Αυτό θα σήμαινε ότι όλες αυτές οι αποφάσεις επιτροπής 
θα πρέπει να υποβάλλονται στο Κοινοβούλιο, να μεταφράζονται και να διανέμονται σε όλους 
τους βουλευτές του Κοινοβουλίου.
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III.2.γ. Η Διάσκεψη των Προέδρων

Ως τρίτη δυνατότητα, η Διάσκεψη των Προέδρων θα μπορούσε να έχει το δικαίωμα να 
αποφασίσει, μετά από αίτηση ενός μέλους (ή περισσοτέρων μελών) της Διάσκεψης για την 
υποβολή στην ολομέλεια μιας απόφασης για την έναρξη διαπραγματεύσεων. 

III.3. Διαδικασία στην ολομέλεια 

Σε περιπτώσεις στις οποίες η απόφαση της επιτροπής με την εντολή διαπραγμάτευσης πρέπει 
να εγκριθεί από την ολομέλεια, η θέσπιση μιας απλοποιημένης διαδικασίας θα ήταν 
δικαιολογημένη για λόγους αποτελεσματικότητας. Νοητή θα ήταν μία διαδικασία όπως 
εκείνη που εφαρμόζεται σε περίπτωση που εγκρίνονται ερμηνείες του Κανονισμού1: μετά την 
υποβολή ο Πρόεδρος ενημερώνει σχετικά το Κοινοβούλιο κατά την επόμενη περίοδο 
συνόδου του.  Σε περίπτωση που μια μειοψηφία του ενός δεκάτου των βουλευτών του 
Κοινοβουλίου (από τουλάχιστον δύο πολιτικές ομάδες) απορρίψει το σχέδιο απόφασης, η 
απόφαση της επιτροπής τίθεται σε ψηφοφορία.

Μία τέτοια ψηφοφορία στην ολομέλεια θα ενείχε τον ακόλουθο κίνδυνο: εάν η πλειοψηφία 
που υποστηρίζει την εντολή (ή ορισμένα μέρη της) είναι σχετικά ισχνή, το Συμβούλιο θα 
μπορούσε να αξιοποιήσει το γεγονός αυτό στις διαπραγματεύσεις εις βάρος του 
Κοινοβουλίου. Μία πιθανή λύση, προκειμένου να διαφυλαχθεί η ισχύς της 
διαπραγματευτικής θέσης του Κοινοβουλίου, θα συνίστατο στο να εθεωρείτο η απόφαση (ή 
τυχόν τροποποιήσεις της) ως εγκριθείσα, εφόσον ετύγχανε της υποστήριξης της πλειοψηφίας 
του συνόλου των βουλευτών του Κοινοβουλίου. 

Η δυνατότητα έγκρισης τροπολογιών στην απόφαση για την εντολή από την ολομέλεια θα 
πρέπει επίσης να εξεταστεί σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι βουλευτές διατυπώνουν 
αντιρρήσεις κατά του σχεδίου εντολής που πρότεινε η επιτροπή. Αυτό θα απαιτούσε τη 
θέσπιση προθεσμίας για την υποβολή τροπολογιών στο σχέδιο εντολής. Στην ψηφοφορία η 
εντολή θα μπορούσε συνεπώς να τροποποιηθεί από την ολομέλεια (ενώ κρίνεται και πάλι 
σκόπιμο να απαιτείται, για τους προεκτεθέντες λόγους, πλειοψηφία του συνολικού αριθμού 
των βουλευτών). Η τροποποιημένη εντολή θα επαναδιαβιβάζετο στην επιτροπή, η οποία θα 
εκκαλείτο να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Μία άλλη δυνατότητα θα 
συνίστατο στο να μην επιτρέπονται τροπολογίες στην εντολή στην ολομέλεια, αλλά η εντολή 
να θεωρείται ότι έχει επαναπεμφθεί, στην επιτροπή, όταν δεν έχει επιτευχθεί πλειοψηφία του 
συνολικού αριθμού των βουλευτών του Κοινοβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, η επιτροπή θα 
μπορεί είτε να καταθέσει μία νέα απόφαση σχετικά με την έναρξη διαπραγματεύσεων ή να 
προχωρήσει άμεσα στην πρώτη ανάγνωση. Η λύση αυτή ενέχει ένα κάποιο κίνδυνο όταν οι 
πλειοψηφίες στην ολομέλεια και στην επιτροπή παρουσιάζουν αποκλίσεις επί ορισμένων 
πτυχών. Μία τέτοια χρονοβόρος διαδικασία παραπομπής και αναπομπής αποφάσεων για την 
έναρξη διαπραγματεύσεων δεν κρίνεται επιθυμητή. Μία άλλη δυνατότητα θα ήταν να 
μπορούσε η αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με τον Κανονισμό να υποβάλει άπαξ στην ολομέλεια 
μία τροποποιημένη απόφαση για την εντολή. Εάν η τροποποιημένη αυτή απόφαση δεν 
εγκρινόταν, θα καθίστατο υποχρεωτική μία συνήθης πρώτη ανάγνωση.

                                               
1 Βλέπε άρθρο 211 του  Κανονισμού.



DT\877208EL.doc PE472.201v01-00

EL

Τέλος, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ένας συμβιβασμός που έχει επιτευχθεί με 
διαπραγματεύσεις βάσει μίας εντολής που τροποποιήθηκε από την ολομέλεια, θα μπορούσε 
να ανασταλεί, εάν μία πλειοψηφία της αρμόδιας επιτροπής ήταν αντίθετη με τον συμβιβασμό 
αυτό. Συνεπώς η ψηφοφορία στο πλαίσιο της «εκ νέου διαβούλευσης» στο στάδιο της 
επιτροπής θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί ως «προσφυγή» κατά της απόφασης της 
ολομέλειας σχετικά με την εντολή διαπραγμάτευσης. Για την αντιμετώπιση των 
καταστάσεων αυτών θα μπορούσε να εισαχθεί μία διάταξη, σύμφωνα με την οποία δύο 
τουλάχιστον πολιτικές ομάδες που ενεργούν από κοινού θα μπορούσαν, σε περίπτωση 
απόρριψης από την αρμόδια επιτροπή, να καταθέσουν την ενοποιημένη συμβιβαστική 
τροπολογία στην ολομέλεια.

***
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Σύσταση σχετικά με βέλτιστες πρακτικές 
για την εφαρμογή του κώδικα συμπεριφοράς για τις διαπραγματεύσεις  
στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας1

Οι συμφωνίες σε πρώτη ανάγνωση αυξήθηκαν σημαντικά κατά τη διάρκεια της 
προηγούμενης κοινοβουλευτικής περιόδου. Η τάση αυτή εξηγείται από διάφορους 
παράγοντες, μεταξύ των οποίων ο καθορισμός της ημερήσιας διάταξης σε ανώτατο επίπεδο 
για πολιτικά ευαίσθητους φακέλους. Η επίτευξη συμφωνιών σε πρώτη ανάγνωση δεν θα 
πρέπει να έχει χαρακτήρα αυτοματισμού, δεδομένου ότι αποτελεί μία δυνατότητα στο 
πλαίσιο της στρατηγικής διαπραγματεύσεων, όπως καθίσταται φανερό σε πολλές 
περιπτώσεις, στις οποίες οι επιτροπές χρησιμοποιούν πλήρως τα διάφορα στάδια της 
διαδικασίας. Ωστόσο το Κοινοβούλιο, έως ότου ολοκληρώσει την πρώτη ανάγνωση, διαθέτει 
πραγματικό έλεγχο όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα και μπορεί συνεπώς να επηρεάσει τις 
εναλλασσόμενες προεδρίες, θα πρέπει δε να αξιοποιήσει πλήρως τη δυνατότητα αυτή, υπό 
τον όρο ότι εξασφαλίζεται η διαφάνεια, η λογοδοσία και η υπευθυνότητα. Σε συμφωνία με 
τον κώδικα συμπεριφοράς για τις διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής 
διαδικασίας (Παράρτημα ΧΧΙ του Κανονισμού), μία δέσμη συστάσεων και ορισμένες ακόμη 
δυνατότητες θα μπορούσαν να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων αυτών.

1. Επίσημη εντολή

Πριν από την απόφαση για την επίτευξη συμφωνίας σε πρώτη ανάγνωση, το 
Κοινοβούλιο καθορίζει επισήμως την αρχική του θέση. Αυτό λαμβάνει χώρα στην 
επιτροπή με την ψηφοφορία επί της εκθέσεως (εναλλακτικά με ψηφοφορία μόνο επί των 
τροπολογιών).

Περαιτέρω δυνατότητες: κατά περίπτωση, μία ψηφοφορία στην ολομέλεια θεωρείται 
περισσότερο σκόπιμη πριν από την έναρξη διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο. Αυτό μπορεί 
να πραγματοποιηθεί:

– σύμφωνα με το άρθρο 57  παράγραφος 2, βάσει του οποίου το Κοινοβούλιο εγκρίνει 
τροπολογίες, αναβάλλοντας ωστόσο την ψηφοφορία επί του νομοθετικού ψηφίσματος: το 

                                               
1 Σημ.: Το κείμενο αυτό  έχει ήδη μεταφραστεί σε 7 languages (DE, ES, FI, FR, IT, PL, SV – FDR/DV851402 –
PE 439.811αναθ.4).
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ΕΚ χορηγεί εντολή διαπραγματεύσεων ενόψει της επίτευξης συμφωνίας σε πρώτη 
ανάγνωση και αναπέμπει το φάκελο στην επιτροπή προκειμένου να ξεκινήσουν 
διαπραγματεύσεις στη βάση αυτή. 

– βάσει μιας ολοκληρωμένης ψηφοφορίας (τροπολογίες και νομοθετικό ψήφισμα): το 
Κοινοβούλιο χορηγεί ενόψει δυνατότητας επίτευξης ταχείας συμφωνίας σε δεύτερη 
ανάγνωση εντολή, η οποία θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης κατά τη 
διάρκεια της πρώτης ανάγνωσης του Συμβουλίου. 

2. Σαφής απόφαση για την έναρξη διαπραγματεύσεων 

Μόλις καθοριστεί η αρχική θέση (σε επίπεδο επιτροπής ή ολομέλειας) μπορεί να ανατεθεί 
στον εισηγητή και σε μία ομάδα διαπραγματευτών να ξεκινήσουν επίσημα διαπραγματεύσεις. 

Η απόφαση αυτή λαμβάνεται κατά περίπτωση στο πλαίσιο της έγκρισης της εντολής
μετά από πρόσκληση του Προέδρου και επί τη βάσει μίας πολιτικά αιτιολογημένης 
πρότασης του εισηγητή υπό το φως των κριτηρίων που εκτίθενται στο Παράρτημα ΧΧΙ. Εν 
απουσία συναίνεσης, διεξάγεται ψηφοφορία. Η απόφαση αυτή ανακοινώνεται στην 
ημερήσια διάταξη και καταχωρίζεται στα πρακτικά. Εάν η επιτροπή αποφασίσει να μην 
ξεκινήσει διαπραγματεύσεις, ο εισηγητής δεν έχει δικαίωμα να διαπραγματευθεί εξ ονόματος 
της επιτροπής.

Η διαπραγματευτική ομάδα απαρτίζεται συνήθως από τον Πρόεδρο, τον εισηγητή και τους 
σκιώδεις εισηγητές. Οι συνδεδεμένες επιτροπές σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κανονισμού 
είναι επίσης παρούσες (συνήθως ο Πρόεδρος και ο συντάκτης γνωμοδότησης). 

3. Συστηματική αναπληροφόρηση

Ο Πρόεδρος διασφαλίζει ότι οι συντονιστές των πολιτικών ομάδων ενημερώνονται 
συστηματικά μετά από κάθε τριμερή συνεδρίαση και ότι ολόκληρη η επιτροπή τηρείται 
τακτικά ενήμερη για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων, ενδεχομένως σε συνεδριάσεις 
κεκλεισμένων των θυρών. 

Αυτό ισχύει επίσης για συνεδριάσεις με την προεδρία του Συμβουλίου ενόψει μίας ταχείας 
συμφωνίας σε δεύτερη ανάγνωση. 

4. Έγκριση του επιτευχθέντος συμβιβασμού από την επιτροπή

Ο συμβιβασμός που διαπραγματεύθηκε η διαπραγματευτική ομάδα του ΕΚ υποβάλλεται 
συστηματικά στην αρμόδια επιτροπή, η οποία εγκρίνει μία δέσμη συμβιβαστικών 
τροπολογιών που αποτυπώνουν τη συμφωνία με το Συμβούλιο και τις υποβάλει στην 
ολομέλεια. Με την ευκαιρία αυτή, ο ασκών την Προεδρία καλείται να επιβεβαιώσει 
δημοσίως τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου. Εναλλακτικά, η έγκριση αυτή μπορεί να 
πραγματοποιηθεί με συναίνεση (κοινή υπογραφή των εισηγητών και των σκιωδών εισηγητών 
που εγκρίνεται από τους συντονιστές και τον Πρόεδρο).
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Περαιτέρω δυνατότητες: 

– Όταν υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση χρόνου, ο συμβιβασμός που επιτεύχθηκε κατόπιν 
διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο μπορεί να υποβληθεί στην επιτροπή ή στην 
ολομέλεια υπό μορφή ενός ενοποιημένου σχεδίου (με σαφή αναφορά στη διαδικασία 
τροποποίησης της πρότασης της Επιτροπής).

– Εάν η εντολή καθορίστηκε στην επιτροπή με ψηφοφορία μόνο επί των τροπολογιών , η 
έκθεση της επιτροπής λαμβάνει μόνο υπόψη τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με 
συμβιβασμό και η αρχική της θέση δεν υποβάλεται στην ολομέλεια, πράγμα που 
συνεπάγεται ότι στην ολομέλεια δεν είναι δυνατή μία εναλλακτική λύση.

Μετά τη διαδικασία αυτή στην επιτροπή, ο χρόνος περίσκεψης υπόκειται στην διακριτική 
ευχέρεια των πολιτικών ομάδων, εφόσον επιθυμούν να συζητήσουν περαιτέρω εάν θα 
επιλέξουν την ολομέλεια μεταξύ:

– μίας δέσμης τροπολογιών της επιτροπής που αποτυπώνουν τη συμφωνία που αποτέλεσε 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης με το Συμβούλιο, υπό τον όρο ότι θα διεξαχθεί 
προηγουμένως συνολική ψηφοφορία,

– των τροπολογιών της επιτροπής που αποτυπώνουν την αρχική διαπραγματευτική θέση,

– τυχόν τροπολογιών των πολιτικών ομάδων.

Σε περίπτωση απόρριψης μίας πρότασης της Επιτροπής από την αρμόδια επιτροπή, η θέση 
αυτή θα πρέπει να υποβληθεί στην ολομέλεια.

***


