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ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 116 και του Παραρτήματος II του Κανονισμού 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ώρα των ερωτήσεων
(2013/2083(REG))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την από 13ης Φεβρουαρίου 2013 επιστολή του Προέδρου του,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 211 και 212 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A7 0000/2013),

1. αποφασίζει να επιφέρει στον Κανονισμό του την εξής τροποποίηση·

2. υπενθυμίζει ότι η εν λόγω τροποποίηση τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα της προσεχούς 
περιόδου συνόδου·

3. αποφασίζει ότι το σύστημα κλήρωσης που θεσπίστηκε με τις τροπολογίες για τον 
καθορισμό των βουλευτών που μπορούν να απευθύνουν ερώτηση θα αξιολογηθεί μετά 
από δοκιμαστική περίοδο .... από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του·

4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, προς ενημέρωση, στο 
Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Τροπολογία 1

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 116

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

1. Η ώρα των ερωτήσεων προς την 
Επιτροπή διεξάγεται σε κάθε περίοδο 
συνόδου και σε χρόνο που καθορίζει το 
Κοινοβούλιο μετά από πρόταση της 
Διάσκεψης των Προέδρων.

1. Η ώρα των ερωτήσεων προς την 
Επιτροπή διεξάγεται σε κάθε περίοδο 
συνόδου, είναι διάρκειας ενενήντα λεπτών 
και αφορά συγκεκριμένο οριζόντιο θέμα 
το οποίο καθορίζεται με απόφαση της 
Διάσκεψης των Προέδρων κατά κανόνα 
ένα μήνα πριν την περίοδο συνόδου.

2. Κάθε βουλευτής μπορεί κατά τη 
διάρκεια κάθε περιόδου συνόδου να 
απευθύνει μόνο μία ερώτηση προς την 
Επιτροπή.

2. Το χαρτοφυλάκιο των Επιτρόπων που 
συμμετέχουν κατόπιν πρόσκλησης της 
Διάσκεψης των Προέδρων έχει σχέση με 
το συγκεκριμένο οριζόντιο θέμα. Ο 
αριθμός των Επιτρόπων που συμμετέχουν 
δεν υπερβαίνει τους δύο ανά περίοδο 
συνόδου, αλλά είναι δυνατόν να 
προσκληθεί τρίτος, αναλόγως του 
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συγκεκριμένου οριζοντίου θέματος που 
επιλέγεται για την ώρα των ερωτήσεων.

3. Οι ερωτήσεις πρέπει να κατατίθενται 
γραπτώς στον Πρόεδρο, ο οποίος 
αποφασίζει ως προς το παραδεκτό και τη 
σειρά με την οποία θα εξετασθούν. Η 
απόφαση αυτή κοινοποιείται αμέσως στο 
συντάκτη της ερώτησης.

3. Οι βουλευτές που απευθύνουν ερώτηση 
σε Επίτροπο επιλέγονται μέσω 
συστήματος κλήρωσης ως εξής:

- δύο κάλπες τοποθετούνται στο βάθρο 
της Προεδρίας τριάντα λεπτά πριν την 
έναρξη της ώρας των ερωτήσεων· 
- οι βουλευτές που επιθυμούν να 
απευθύνουν ερώτηση γράφουν το όνομά 
τους σε ειδικό έντυπο το οποίο ρίχνουν σε 
μία από τις κάλπες·
- ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 
ώρας των ερωτήσεων και κλείνει τις 
κάλπες·
- ο Πρόεδρος ανασύρει ένα έντυπο κάθε 
φορά και καλεί τον βουλευτή του οποίου 
το όνομα αναγράφεται σε αυτό να 
απευθύνει την ερώτησή του στον αρμόδιο 
Επίτροπο. Ο βουλευτής έχει ένα λεπτό 
στη διάθεσή του για να διατυπώσει την 
ερώτησή του και ο Επίτροπος δύο λεπτά 
για να απαντήσει. Ο Πρόεδρος έχει την 
ευχέρεια να εγκρίνει συμπληρωματική 
ερώτηση διάρκειας 30 δευτερολέπτων 
από οποιονδήποτε παρόντα βουλευτή εάν 
πιστεύει ότι η απάντηση που έδωσε ο 
Επίτροπος δικαιολογεί κάτι τέτοιο. Σε 
αυτή τη περίπτωση, ο Επίτροπος έχει στη 
διάθεσή του δύο λεπτά για 
συμπληρωματική απάντηση.

4. Η ακολουθητέα διαδικασία για τη 
διεξαγωγή της ώρας των ερωτήσεων 
αποτελεί αντικείμενο κατευθυντήριων 
γραμμών.
5. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές 
που εξέδωσε η Διάσκεψη των Προέδρων, 
είναι δυνατόν να διεξάγονται ειδικές ώρες 
ερωτήσεων με το Συμβούλιο, με τον 
Πρόεδρο της Επιτροπής, τον Αντιπρόεδρο 
της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της 
Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και 

4. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές 
που εξέδωσε η Διάσκεψη των Προέδρων, 
είναι δυνατόν να διεξάγονται ειδικές ώρες 
ερωτήσεων με το Συμβούλιο, με τον 
Πρόεδρο της Επιτροπής, τον Αντιπρόεδρο
της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της 
Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και 
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την Πολιτική Ασφαλείας και με τον 
Πρόεδρο της Ευρωομάδας.

την Πολιτική Ασφαλείας και με τον 
Πρόεδρο της Ευρωομάδας.

_______________
17Βλ. Παράρτημα ΙΙ.

Or. en

Τροπολογία 2

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Παράρτημα II

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

[…] διαγράφεται

Or. en
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1) Ιστορικό

Τον Ιούνιο του 2011, η Διάσκεψη των Προέδρων προέβη από κοινού με την Επιτροπή σε 
επανεξέταση της μορφής της ώρας των ερωτήσεων προκειμένου να βελτιώσει την ποιότητα 
και τη ζωντάνια της. Η νέα μορφή επρόκειτο να εφαρμοστεί για δοκιμαστική περίοδο από τον 
Σεπτέμβριο του 2011 και να τύχει αξιολόγησης πριν οριστικοποιηθούν οποιεσδήποτε 
μεταβολές.

Στην συνεδρίασή της, της 17ης Ιανουαρίου 2013, η Διάσκεψη των Προέδρων εξέτασε έκθεση 
αξιολόγησης σχετικά με την δοκιμαστική περίοδο, την οποία συνέταξε και παρουσίασε ο 
αρμόδιος αντιπρόεδρος, κ. McMillan-Scott. Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε να 
υιοθετήσει την αναθεωρημένη μορφή της ώρας των ερωτήσεων, η οποία θα συνεχίσει να 
λαμβάνει χώρα σε μηνιαία βάση και να έχει διάρκεια ενενήντα λεπτών.

Η Διάσκεψη των Προέδρων διευκρίνισε περαιτέρω τα εξής:

- Ο αριθμός των Επιτρόπων που θα συμμετέχουν πρέπει, κατά κανόνα, να μην υπερβαίνει 
τους δύο αν και, αναλόγως του θέματος, είναι δυνατόν να προστεθεί τρίτος Επίτροπος. 

- Η Διάσκεψη των Προέδρων πρέπει, καταρχήν, να αποφασίζει σχετικά με το 
συγκεκριμένο θέμα της συζήτησης ένα μήνα πριν την σχετική περίοδο συνόδου, 
προκειμένου να εξασφαλίζεται η παρουσία των κατάλληλων Επιτρόπων. Πρέπει, 
εντούτοις, να διατηρούνται ορισμένα περιθώρια ευελιξίας σε αυτό το ζήτημα 
προκειμένου να διευκολύνεται ο προγραμματισμός της ημερήσιας διάταξης της συνόδου.

Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε τέλος την αντικατάσταση του συνήθους συστήματος
'catch the eye' με σύστημα κλήρωσης και την αξιολόγηση αυτού του συστήματος σε 
μεταγενέστερο στάδιο.

Με την επιστολή του της 13ης Φεβρουαρίου 2013, ο Πρόεδρος ενημέρωσε τον Πρόεδρο της 
Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων σχετικά με αυτή την απόφαση και παρέπεμψε το θέμα 
προς εξέταση στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, όπως ορίζει το άρθρο 211 του 
Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με το ερώτημα της τροποποίησης του άρθρου
116 και του Παραρτήματος ΙΙ.

2) Τροποποίηση του Κανονισμού

Η τροποποίηση του άρθρου 116 και του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού που προτείνεται 
με το παρόν σχέδιο έκθεσης συνάδει με την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της τροποποίησης είναι:

- η επιλογή των βουλευτών που καλούνται να απευθύνουν την ερώτησή τους με την 
διαδικασία 'catch the eye' αντικαθίσταται με σύστημα κλήρωσης το οποίο διασφαλίζει 
απόλυτη αντικειμενικότητα·
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- οι ερωτήσεις δεν υποβάλλονται γραπτώς εκ των προτέρων και δεν πραγματοποιείται καμία 
εκ των προτέρων επαλήθευση του παραδεκτού ή όχι αυτών·

- Το Παράρτημα ΙΙ το οποίο θεσπίζει λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την 
επαλήθευση του παραδεκτού των ερωτήσεων, τις συμπληρωματικές ερωτήσεις και τις 
προθεσμίες καθίσταται περιττό.


