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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

Επιστολή του κ. Carlo Casini, προέδρου της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, προς τον κ.
Martin Schulz, Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μετάφραση

Θέμα: Ερμηνεία του άρθρου 117 παράγραφος 3 του Κανονισμού

Κύριε Πρόεδρε,

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (AFET) διαβίβασε, βάσει του άρθρου 211 
παράγραφος 1 του Κανονισμού, αίτημα εξέτασης του άρθρου 117 παράγραφος 3  που αφορά τις 
ερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης. Πρόκειται για ερωτήσεις που μπορούν να υποβάλουν 
βουλευτές στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή ή στην Αντιπρόεδρο της 
Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και  Πολιτικής
Ασφαλείας.

Οι ερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης πρέπει να λάβουν απάντηση εντός έξι εβδομάδων (3 
εβδομάδες για τις ερωτήσεις με προτεραιότητα). Εάν η διορία αυτή δεν τηρηθεί, ο συντάκτης της
ερώτησης μπορεί να ζητήσει εγγραφή της ερώτησης στην ημερήσια διάταξη (ΗΔ) της προσεχούς 
συνεδριάσεως της κοινοβουλευτικής επιτροπής η οποία είναι αρμόδια σχετικά με το θέμα της 
ερώτησης. Η επιτροπή AFET ζητεί να τροποποιηθεί ο Κανονισμός επειδή ανησυχεί μήπως οι 
πρόεδροι των επιτροπών υποχρεούνται να εγγράφουν αυτομάτως όλες τις ερωτήσεις στην ΗΔ, 
είτε έχουν επείγοντα χαρακτήρα είτε όχι και ασχέτως περιεχομένου. Τούτο έχει ως συνέπεια να
μειώνεται σημαντικά ο διαθέσιμος χρόνος για τα άλλα θέματα που είναι εγγεγραμμένα στην 
ημερήσια διάταξη και να διαταράσσεται η διεξαγωγή των εργασιών των επιτροπών.

Άρθρο 117 παράγραφος 3 " Όταν δεν μπορεί να δοθεί εμπροθέσμως απάντηση σε ερώτηση, τότε, 
μετά από αίτηση του συντάκτη της, η ερώτηση εγγράφεται στην ημερήσια διάταξη της επόμενης 
συνεδρίασης της αρμόδιας επιτροπής. Εφαρμόζεται κατ' αναλογίαν η διαδικασία του άρθρου 1161».

Η επιτροπή AFCO εξέτασε δύο επιλογές: την ερμηνεία ή την τροποποίηση του Κανονισμού. Οι
βουλευτές συμφώνησαν τελικά ότι η ερμηνεία του Κανονισμού μπορεί να αποσαφηνίσει 
ικανοποιητικά την κατάσταση. 

Όντως, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής έχει την εξουσία να αποφασίζει για το σχέδιο 
της ΗΔ καθ' ερμηνεία του άρθρου  193 παράγραφος 1 του Κανονισμού το οποίο ορίζει ότι «Οι 
επιτροπές συνεδριάζουν με πρόσκληση του προέδρου τους ή με πρωτοβουλία του Προέδρου του 
Κοινοβουλίου». Εφόσον ο πρόεδρος έχει την εξουσία να συγκαλεί τη συνεδρίαση, πρέπει να 
μπορεί και να ορίζει το θέμα της συνεδρίασης, π.χ., το σχέδιο ημερήσιας διάταξης. 

                                               
1 Το άρθρο 116 αφορά την Ώρα των ερωτήσεων προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή κατά τις συνεδριάσεις της 
ολομελείας 
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Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι το προνόμιο του προέδρου να καταρτίζει την ΗΔ δεν μπορεί να 
θέσει υπό αμφισβήτηση την υποχρέωση εγγραφής μιας γραπτής ερώτησης στο σχέδιο ΗΔ, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 117 παράγραφος 3. Συνεπώς ο πρόεδρος υποχρεούται να εγγράφει μια
τέτοια ερώτηση στον κατάλογο των σημείων που περιλαμβάνονται στο σχέδιο ΗΔ. Ωστόσο,  αυτό
ουδόλως περιορίζει τη διακριτική ευχέρεια του προέδρου να προτείνει, λαμβάνοντας υπόψη τις 
πολιτικές προτεραιότητες, τη σειρά των εργασιών της συνεδρίασης και τις λεπτομέρειες της 
διαδικασίας ( για παράδειγμα διαδικασία χωρίς συζήτηση, ενδεχομένως έγκριση απόφασης για τη
συνέχεια που πρέπει να δοθεί).

Επισημαίνεται ότι φυσικά η πρόταση ημερήσιας διάταξης που καταρτίζεται από τον πρόεδρο 
υποβάλλεται στην επιτροπή προς έγκριση  στην αρχή της συνεδρίασης.  Κατ' αναλογία προς το
άρθρο 177 του Κανονισμού, το οποίο αφορά την αναβολή  συζήτησης ή ψηφοφορίας, ένας 
βουλευτής μπορεί να ζητήσει αναβολή της συζήτησης επί ενός σημείου της ΗΔ (υποχρεούται να 
γνωστοποιήσει την πρόθεση του αυτή  24 ώρες  προηγουμένως). Η εν λόγω αίτηση  πρέπει επίσης
να υποβληθεί στην επιτροπή προς έγκριση.

Εν τέλει, η επιτροπή  AFCO ενέκρινε 1 με ... ψήφους υπέρ, .... ψήφους κατά και ... αποχές, την 
ακόλουθη ερμηνεία του άρθρου 117 παράγραφος 3 του Κανονισμού : 

«Ο πρόεδρος κοινοβουλευτικής επιτροπής, ως έχων την εξουσία να συγκαλεί συνεδρίαση αυτής, 
όπως ορίζεται από το άρθρο 193 παράγραφος 1, και αποσκοπώντας στην  καλή οργάνωση των 
εργασιών, είναι αρμόδιος να αποφασίζει για το σχέδιο ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης που 
συγκαλεί. Το προνόμιο αυτό δεν θέτει υπό αμφισβήτηση την υποχρέωση που έχει, βάσει του άρθρου 
117 παράγραφος 3, να εγγράφει γραπτή ερώτηση, μετά από αίτηση του συντάκτη της, στην ημερήσια 
διάταξη της επόμενης συνεδρίασης της επιτροπής. Ωστόσο,  ο πρόεδρος  διαθέτει τη διακριτική 
ευχέρεια να προτείνει, λαμβάνοντας υπόψη τις πολιτικές προτεραιότητες, τη σειρά των εργασιών της 
συνεδρίασης και τις λεπτομέρειες της διαδικασίας ( για παράδειγμα διαδικασία χωρίς συζήτηση με, 
ενδεχομένως, έγκριση απόφασης για τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί ή ακόμη, σύσταση για την 
αναβολή του σημείου σε προσεχή συνεδρίαση)».

(Τύπος ευγενείας και υπογραφή)

                                               
1 Κατά την ψηφοφορία ήταν παρόντες οι εξής βουλευτές: 


