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ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την τροποποίηση των άρθρων 49 και 50 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για την συνεργασία μεταξύ των κοινοβουλευτικών επιτροπών 
(2012/2012(REG))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την από 19 Δεκεμβρίου 2013 επιστολή του Προέδρου του,

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

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A7-0000/2014),

1. αποφασίζει να τροποποιήσει τον Κανονισμό του όπως εμφαίνεται κατωτέρω·

2. επισημαίνει ότι οι τροποποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ την πρώτη ημέρα της προσεχούς 
περιόδου συνόδου·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή προς ενημέρωση.
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Τροπολογία 1

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 49 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Στην περίπτωση μη νομοθετικών κειμένων, 
η γνωμοδότηση περιέχει προτάσεις για 
τμήματα της πρότασης ψηφίσματος της 
αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής.

Στην περίπτωση μη νομοθετικών κειμένων, 
η γνωμοδότηση περιέχει προτάσεις για 
τμήματα της πρότασης ψηφίσματος της 
αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής ή 
τροπολογίες στο σχέδιο πρότασης 
ψηφίσματος της εν λόγω επιτροπής. Στη 
τελευταία αυτή περίπτωση, δεν 
εφαρμόζεται η παράγραφος 4.  

Or. fr

Τροπολογία 2

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 49 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Επιτροπή που έχει κληθεί να 
γνωμοδοτήσει μπορεί να εγκρίνει, αντί 
γνωμοδότησης, τροπολογίες είτε στη 
νομοθετική πρόταση, είτε, στην 
περίπτωση ενός μη νομοθετικού 
κειμένου, στο σχέδιο πρότασης 
ψηφίσματος της αρμόδιας επί της ουσίας 
επιτροπής. Οι εν λόγω τροπολογίες 
κατατίθενται, εξ ονόματος της 
γνωμοδοτικής επιτροπής, από τον 
πρόεδρό της εντός της προθεσμίας που 
έχει οριστεί από την αρμόδια επί της 
ουσίας επιτροπή σύμφωνα με την 
παράγραφο 3. Σε αυτήν την περίπτωση, 
δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 4. 

Or. fr
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Τροπολογία 3

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 49 – παράγραφος 2 – εδάφια 3 και 4

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή θέτει 
σε ψηφοφορία τις εν λόγω τροπολογίες ή 
προτάσεις.

Η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή θέτει 
σε ψηφοφορία τις εν λόγω τροπολογίες ή 
προτάσεις.

Οι γνωμοδοτήσεις αφορούν αποκλειστικώς 
ζητήματα που εμπίπτουν στους τομείς 
αρμοδιότητας της γνωμοδοτικής 
επιτροπής.

Οι γνωμοδοτήσεις ή οι τροπολογίες
αφορούν αποκλειστικώς ζητήματα που 
εμπίπτουν στους τομείς αρμοδιότητας της 
γνωμοδοτικής επιτροπής.

Or. fr

Τροπολογία 4

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 49 – παράγραφος 3

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3. Η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή 
καθορίζει προθεσμία εντός της οποίας η 
γνωμοδοτική επιτροπή πρέπει να υποβάλει 
τη γνωμοδότησή της, ούτως ώστε να
μπορεί να ληφθεί υπόψη από την αρμόδια 
επί της ουσίας επιτροπή. Η τελευταία 
γνωστοποιεί πάραυτα στις γνωμοδοτικές 
επιτροπές οιεσδήποτε τροποποιήσεις στο 
ανακοινωθέν χρονοδιάγραμμα. Η αρμόδια 
επί της ουσίας επιτροπή δεν εκδίδει 
πόρισμα πριν από την παρέλευση της 
προθεσμίας αυτής.

3. Η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή 
καθορίζει προθεσμία εντός της οποίας η 
γνωμοδοτική επιτροπή πρέπει να
αποφανθεί, ούτως ώστε η γνωμοδότηση ή 
οι τροπολογίες αυτής να μπορούν να 
ληφθούν υπόψη από την αρμόδια επί της 
ουσίας επιτροπή. Η τελευταία γνωστοποιεί 
πάραυτα στις γνωμοδοτικές επιτροπές 
οιεσδήποτε τροποποιήσεις στο 
ανακοινωθέν χρονοδιάγραμμα. Η αρμόδια 
επί της ουσίας επιτροπή δεν εκδίδει 
πόρισμα πριν από την παρέλευση της 
προθεσμίας αυτής.

Or. fr
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Τροπολογία 5

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 50 – εισαγωγικό μέρος

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Εφόσον ζήτημα αρμοδιότητας έχει 
παραπεμφθεί στη Διάσκεψη των 
Προέδρων κατά τα άρθρα 188, 
παράγραφος 2, ή 48, και η Διάσκεψη των 
Προέδρων, βάσει του Παραρτήματος VII 
του Κανονισμού, φρονεί ότι το θέμα 
εμπίπτει σχεδόν εξίσου στην αρμοδιότητα
δύο ή περισσοτέρων επιτροπών ή ότι 
διαφορετικά μέρη του θέματος εμπίπτουν
στην αρμοδιότητα δύο ή περισσοτέρων 
επιτροπών, εφαρμόζεται το άρθρο 49, με 
τις εξής προσθήκες:

Εφόσον ζήτημα αρμοδιότητας έχει 
παραπεμφθεί στη Διάσκεψη των 
Προέδρων κατά τα άρθρα 188, 
παράγραφος 2, ή 48, και η Διάσκεψη των 
Προέδρων, βάσει του Παραρτήματος VII 
του Κανονισμού, φρονεί ότι το θέμα 
εμπίπτει κατ’ ουσίαν στις αρμοδιότητες
δύο ή περισσοτέρων επιτροπών, μπορεί να 
αποφασίσει ότι οι επιτροπές αυτές θα 
συνδεθούν προκειμένου να συνεργαστούν 
στενότερα. Στην περίπτωση αυτή, 
εφαρμόζεται το άρθρο 49, με τις εξής 
προσθήκες:

Or. fr

Τροπολογία 6

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 50 – περιπτώσεις 1 έως 5

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

- το χρονοδιάγραμμα συμφωνείται από 
κοινού από τις ενδιαφερόμενες επιτροπές·

α) το χρονοδιάγραμμα συμφωνείται από 
κοινού από τις ενδιαφερόμενες επιτροπές·

- ο εισηγητής και οι συντάκτες της 
γνωμοδότησης αλληλοενημερώνονται και 
προσπαθούν να συμφωνήσουν επί των 
κειμένων που προτείνουν στις επιτροπές 
τους και επί των θέσεών τους όσον αφορά 
τις τροπολογίες·

β) ο εισηγητής και οι συντάκτες της 
γνωμοδότησης αλληλοενημερώνονται και 
προσπαθούν να συμφωνήσουν επί των 
κειμένων που προτείνουν στις επιτροπές 
τους και επί των θέσεών τους όσον αφορά 
τις τροπολογίες·

- οι ενδιαφερόμενοι πρόεδροι επιτροπών, 
εισηγητές και συντάκτες εντοπίζουν από 
κοινού τομείς του κειμένου που εμπίπτουν 
στην αποκλειστική ή κοινή τους 
αρμοδιότητα και συμφωνούν για τους 
ακριβείς όρους της συνεργασίας τους· σε 
περίπτωση διαφωνίας για την οριοθέτηση 

γ) Ο πρόεδρος και ο εισηγητής κάθε 
συνδεδεμένης επιτροπής καλούνται:
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των αρμοδιοτήτων, το ζήτημα 
υποβάλλεται, μετά από αίτηση μιας εκ 
των ενδιαφερομένων επιτροπών, στη 
Διάσκεψη των Προέδρων, η οποία μπορεί 
να αποφασίσει επί του θέματος των 
αντιστοίχων αρμοδιοτήτων ή να 
αποφανθεί ότι πρέπει να εφαρμοστεί η 
διαδικασία κοινών συνεδριάσεων 
επιτροπών σύμφωνα με το άρθρο 51· το 
άρθρο 188, παράγραφος 2, δεύτερο 
εδάφιο, εφαρμόζεται κατ’ αναλογίαν·

- η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή 
αποδέχεται χωρίς ψηφοφορία 
τροπολογίες από συνδεδεμένη επιτροπή, 
εφόσον αφορούν ζητήματα τα οποία 
εμπίπτουν στην αποκλειστική 
αρμοδιότητα της συνδεδεμένης 
επιτροπής. Εάν η αρμόδια επί της ουσίας 
επιτροπή απορρίψει τροπολογίες επί 
θεμάτων που εμπίπτουν στην κοινή 
αρμοδιότητα της αρμόδιας επί της ουσίας 
επιτροπής και μιας συνδεδεμένης 
επιτροπής, η συνδεδεμένη επιτροπή 
μπορεί να καταθέσει τις τροπολογίες 
αυτές απευθείας στο Κοινοβούλιο·

- σε όλες τις συνεδριάσεις της αρμόδιας 
επί της ουσίας επιτροπής, 
συμπεριλαμβανομένων των ανεπίσημων 
συνεδριάσεων, των συνεδριάσεων των 
ομάδων εργασίας και των συνεδριάσεων 
των σκιωδών εισηγητών,

- σε όλες τις δημόσιες ακροάσεις,

- σε όλες τις συνεδριάσεις της 
διαπραγματευτικής ομάδας που 
αναφέρεται στο άρθρο 70 παράγραφος 3, 
και

- σε όλες τις συνεδριάσεις διοργανικών 
διαπραγματεύσεων, επίσημων ή 
ανεπίσημων («τριμερείς διάλογοι»),

που εξετάζουν το θέμα·

- σε περίπτωση διαδικασίας συνδιαλλαγής 
σχετικά με την πρόταση, στην 
αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου 
περιλαμβάνεται και ο εισηγητής 
οιασδήποτε συνδεδεμένης επιτροπής.

δ) σε περίπτωση διαδικασίας 
συνδιαλλαγής σχετικά με την πρόταση, 
στην αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου 
περιλαμβάνεται και ο εισηγητής 
οιασδήποτε συνδεδεμένης επιτροπής.

Or. fr
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Τροπολογία 7

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 50 – παράγραφος 1 α (νέα)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

1α. Στις περιπτώσεις που πληρούνται οι 
προϋποθέσεις της παραγράφου 1, πρώτη 
πρόταση, και, επιπλέον, μία ή 
περισσότερες πτυχές του θέματος 
εμπίπτουν στην αρμοδιότητα δύο ή 
περισσοτέρων επιτροπών ως 
αποκλειστικές αρμοδιότητες:

-  οι οικείοι πρόεδροι, εισηγητής και  
συντάκτες γνωμοδότησης καθορίζουν 
από κοινού τα τμήματα του κειμένου που 
εμπίπτουν στις αποκλειστικές 
αρμοδιότητες της αντίστοιχης επιτροπής 
τους· σε περίπτωση διαφωνίας για την 
οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων, το 
ζήτημα υποβάλλεται, μετά από αίτηση 
μιας εκ των ενδιαφερομένων επιτροπών, 
στη Διάσκεψη των Προέδρων, η οποία 
μπορεί να αποφασίσει επί του θέματος 
των αντιστοίχων αρμοδιοτήτων ή να 
αποφανθεί ότι πρέπει να εφαρμοστεί η 
διαδικασία κοινών συνεδριάσεων 
επιτροπών που προβλέπεται στο άρθρο 
51·  το άρθρο 188 παράγραφος 2 δεύτερο 
εδάφιο εφαρμόζεται τηρουμένων των 
αναλογιών·

η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή 
αποδέχεται χωρίς ψηφοφορία 
τροπολογίες από συνδεδεμένη επιτροπή, 
εφόσον αυτές αφορούν μόνο ζητήματα τα 
οποία εμπίπτουν στην αποκλειστική 
αρμοδιότητα της συνδεδεμένης 
επιτροπής. 

Or. fr


