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ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση τροποποίησης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
ώστε να επιτραπεί η δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών
(2014/2011(REG))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την επιστολή του Προέδρου της Διάσκεψης των προέδρων των 
επιτροπών της 10ης Δεκεμβρίου 2013,

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

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

1. αποφασίζει να επιφέρει στον Κανονισμό του τις κατωτέρω τροποποιήσεις·

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, προς ενημέρωση, 
στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Τροπολογία 1

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 148 α (νέο)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Άρθρο 148α

Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων

Τα έγγραφα του Κοινοβουλίου μπορούν να 
συντάσσονται, να υπογράφονται και να 
διανέμονται σε ηλεκτρονική μορφή, υπό 
την προϋπόθεση ότι η τεχνική αξιοπιστία 
του ηλεκτρονικού εντύπου έχει 
καθοριστεί από το Προεδρείο, αν είναι 
απαραίτητο, μετά από διαβούλευση με τη 
Διάσκεψη των Προέδρων και τη 
Διάσκεψη των Προέδρων των 
Επιτροπών.
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Τροπολογία 2

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 156 – παράγραφος 1 – ερμηνεία που εμφαίνεται μετά το εδάφιο 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Οι τροπολογίες δύναται να υπογράφονται 
με ηλεκτρονικό τρόπο στο πλαίσιο 
πιλοτικού προγράμματος που αφορά 
περιορισμένο αριθμό κοινοβουλευτικών 
επιτροπών, υπό την προϋπόθεση, αφενός, 
ότι οι συμμετέχουσες στο πρόγραμμα 
επιτροπές έχουν συναινέσει και, 
αφετέρου, ότι έχουν ληφθεί κατάλληλα 
μέτρα για την εγγύηση της γνησιότητας 
των υπογραφών.

διαγράφεται

Or. en


