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I. Επεξήγηση των κυριότερων τροποποιήσεων 

Μετά την εκπόνηση του δεύτερου σχεδίου έκθεσης, ο εισηγητής διεξήγαγε διάφορες 
διαβουλεύσεις με σκιώδεις εισηγητές και άλλους ενδιαφερομένους και η επιτροπή ECON 
παρουσίασε σχέδιο γνωμοδότησης. Οι τροπολογίες που ακολουθούν προτείνονται με σκοπό να 
ληφθούν υπόψη οι εν λόγω εξελίξεις και να δοθεί κατεύθυνση στη διαδικασία υποβολής 
τροπολογιών και τη συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Κύριο χαρακτηριστικό τους είναι ότι προβαίνουν σε διαχωρισμό μεταξύ (1) του γενικού και 
λιγότερο αμφιλεγόμενου και (2) του ειδικού και πιο αμφιλεγόμενου μέρους του ζητήματος.

(1) Οι τροπολογίες στο άρθρο 70 έχουν ως στόχο τη μεταφορά των διατάξεων του κώδικα στο 
δεσμευτικό μέρος του Κανονισμού. Αυτές οι διατάξεις ισχύουν για όλες τις νομοθετικές 
διαπραγματεύσεις, είτε αρχίζουν πριν είτε μετά την έγκριση μιας έκθεσης σε πρώτη ανάγνωση.

(2) Ο κώδικας αναφέρει μια εξαιρετική και ευαίσθητη περίπτωση, συγκεκριμένα όταν οι 
διαπραγματεύσεις αρχίζουν πριν από την έγκριση μιας έκθεσης σε πρώτη ανάγνωση. Ο 
εισηγητής προτείνει να ισχύουν επιπλέον για την περίπτωση αυτή ορισμένες ειδικές διατάξεις 
(που θα εγκριθούν από την Ολομέλεια). Οι εν λόγω διατάξεις παρουσιάζονται σε ένα χωριστό 
νέο άρθρο, το 70α.

Ο διαχωρισμός που περιγράφεται παραπάνω ενδέχεται να συνεισφέρει στη διευκόλυνση της 
έγκρισης λιγότερο αμφιλεγόμενων διατάξεων (άρθρο 70), καθώς και στην εστίαση της 
συζήτησης στο πιο ευαίσθητο ζήτημα της συμμετοχής της Ολομέλειας (άρθρο 70α νέο).

II. Τροπολογίες: Γενικό και λιγότερο αμφιλεγόμενο μέρος

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

Αιτιολόγηση

Πάντα απαιτείται απόφαση της επιτροπής πριν από την έναρξη διαπραγματεύσεων. Μια τέτοια 
απόφαση μπορεί να ληφθεί μετά την έγκριση μιας έκθεσης από την επιτροπή (ή την Ολομέλεια) 
ή πριν από την έγκριση μιας έκθεσης σε πρώτη ανάγνωση. Η εντολή της επιτροπής 
διατυπώνεται με βάση το αποτέλεσμα μίας από αυτές τις ψηφοφορίες. 

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, 
κατά περίπτωση.

Αιτιολόγηση

Η διαπραγματευτική ομάδα έχει πάντα πολιτικά ισορροπημένη σύνθεση. Συνεπώς, αυτή η 
διάταξη ισχύει για όλες τις νομοθετικές διαπραγματεύσεις, είτε αρχίζουν πριν είτε μετά την 
έγκριση μιας έκθεσης,

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

Ισχύον κείμενο Τροπολογία
2β. Κάθε έγγραφο που πρόκειται να 

συζητηθεί σε συνεδριάσεις με το 
Συμβούλιο και την Επιτροπή (τριμερής 
διάλογος), διανέμεται σε όλα τα μέλη 
της διαπραγματευτικής ομάδας 
τουλάχιστον 48 ώρες πριν από κάθε 
συνεδρίαση.
Μετά από κάθε τριμερή διάλογο η 
διαπραγματευτική ομάδα ενημερώνει 
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την αρμόδια επιτροπή στην επόμενη 
συνεδρίαση. Οποιαδήποτε έγγραφα 
συζητήθηκαν σε τριμερείς διαλόγους 
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 επιτροπή μπορεί να 
επικαιροποιεί την εντολή υπό το φως 
της προόδου των διαπραγματεύσεων.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλιστεί η διαφάνεια όχι μόνο απέναντι στην επιτροπή, αλλά και εντός της 
διαπραγματευτικής ομάδας. Πρέπει να διατίθενται όλα τα έγγραφα που εξετάστηκαν σε τριμερή 
διάλογο. Η επιτροπή μπορεί να επικαιροποιεί την εντολή υπό το φως της προόδου των 
διαπραγματεύσεων.

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. Το 
συμφωνηθέν σχέδιο νομοθετικής 
πράξης υποβάλλεται στην αρμόδια 
επιτροπή και, όταν εγκρίνεται, 
κατατίθεται στο Κοινοβούλιο για 
εξέταση με τη μορφή, εφόσον 
ενδείκνυται:
- έκθεσης, ή
- συμβιβαστικών τροπολογιών που 
μπορεί να λάβουν τη μορφή 
ενοποιημένου κειμένου.

Αιτιολόγηση

Ο συμβιβασμός που επιτυγχάνεται στις διαπραγματεύσεις εξετάζεται πάντα από την επιτροπή 
και εγκρίνεται από αυτήν πριν κατατεθεί στην Ολομέλεια. Το συμφωνηθέν σχέδιο κατατίθεται 
είτε (1) με τη μορφή έκθεσης, εάν οι διαπραγματεύσεις άρχισαν πριν από την έγκριση μιας 
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έκθεσης σε πρώτη ανάγνωση είτε (2) με τη μορφή συμβιβαστικών τροπολογιών, δηλαδή 
διαφόρων τροπολογιών που τροποποιούν διαφορετικά σημεία της πρότασης ή μίας μόνο 
τροπολογίας που θα περιλαμβάνει ένα ενοποιημένο κείμενο. 

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 βάσει του 
άρθρου 50 ή με τη διαδικασία κοινών 
συνεδριάσεων επιτροπών βάσει του 
άρθρου 51, τα άρθρα αυτά ισχύουν και 
για την απόφαση σχετικά με την έναρξη 
διαπραγματεύσεων και με τη διεξαγωγή 
τους. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ 
των εν λόγω επιτροπών, οι όροι για την 
έναρξη και τη διεξαγωγή 
διαπραγματεύσεων καθορίζονται από 
τον πρόεδρο της Διάσκεψης των 
Προέδρων των Επιτροπών σύμφωνα με 
τις αρχές που θεσπίζονται στα 
παραπάνω άρθρα.

III. Τροπολογίες: Ειδικό και πιο αμφιλεγόμενο μέρος

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 70 α (νέο)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία
Άρθρο 70α 

Έγκριση της έναρξης 
διαπραγματεύσεων πριν από την 

έγκριση έκθεσης σε πρώτη ανάγνωση
1. Κάθε απόφαση για την έναρξη 
διαπραγματεύσεων πριν από την 
έγκριση έκθεσης σε πρώτη ανάγνωση 
μεταφράζεται, διαβιβάζεται στον 
Πρόεδρο και διανέμεται σε όλους τους 
βουλευτές του Κοινοβουλίου.

Γνωστοποιείται από τον Πρόεδρο κατά 
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την έναρξη της περιόδου συνόδου που 
ακολουθεί την έγκρισή της από την 
αρμόδια επιτροπή.
2. Το θέμα περιλαμβάνεται στο σχέδιο 
ημερήσιας διάταξης της επόμενης 
περιόδου συνόδου για εξέταση με 
συζήτηση και ψηφοφορία και ο 
Πρόεδρος ορίζει προθεσμία για την 
κατάθεση τροπολογιών όταν:
- αυτό ζητηθεί από το ένα τέταρτο των 
βουλευτών που απαρτίζουν το 
Κοινοβούλιο, που εκπροσωπεί 
τουλάχιστον δύο πολιτικές Ομάδες ή 
από τουλάχιστον δύο πολιτικές Ομάδες 
που εκπροσωπούν το ένα τέταρτο των 
βουλευτών που απαρτίζουν το 
Κοινοβούλιο, εντός 48 ωρών από τη 
γνωστοποίηση της απόφασης, ή 
-εάν το αποφασίσει η Διάσκεψη των 
Προέδρων στην τακτική της 
συνεδρίαση μετά τη γνωστοποίηση.
Διαφορετικά, η απόφαση για την έναρξη 
των διαπραγματεύσεων θεωρείται 
εγκριθείσα. 

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 70α ρυθμίζει μια εξαιρετική περίπτωση. Κατά κανόνα, οι επιτροπές θα πρέπει να 
αρχίζουν διαπραγματεύσεις μετά την έγκριση μιας έκθεσης από την επιτροπή ή την Ολομέλεια. 
Εάν δεν συμβαίνει αυτό, τότε ο ρόλος της Ολομέλειας θα μπορούσε να ενισχυθεί ώστε να έχει 
τη δυνατότητα να απορρίψει ή να τροποποιήσει μια τέτοια εντολή, η οποία κατά κανόνα μπορεί 
να λάβει τη μορφή μιας σειράς τροπολογιών· εάν η επιτροπή αναφέρει ενδεδειγμένους λόγους, η 
εντολή μπορεί – κατ’ εξαίρεση – να έχει και τη μορφή σαφώς καθορισμένων στόχων, 
προτεραιοτήτων ή κατευθυντηρίων γραμμών. Η διαφάνεια τέτοιων αποφάσεων εξασφαλίζεται 
επίσης με την υποχρέωση μετάφρασης, διανομής και γνωστοποίησής τους. Εάν δεν υπάρχουν 
αντιρρήσεις για την απόφαση, θεωρείται εγκριθείσα. Όμως εάν το ένα τέταρτο των βουλευτών, 
που εκπροσωπεί τουλάχιστον δύο Ομάδες – ή αντίστροφα – το ζητήσει ή εάν το αποφασίσει η 
Διάσκεψη των Προέδρων, θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη της επόμενης 
περιόδου συνόδου συζήτηση και ψηφοφορία με τροπολογίες επί της απόφασης.


