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ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την τροποποίηση των άρθρων 106 και 192 και του Παραρτήματος XVIIτου 
Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
(2010/2231(REG))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τις προτάσεις τροποποίησης του Κανονισμού του (B7-0480/2010, 
B7-0481/2010 και B7-0482/2010),

– έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Πλαίσιο σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

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

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A7-0000/2010),

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

Α. ή έγκριση της Επιτροπής από το Κοινοβούλιο τον Φεβρουάριο του 2010 βασιζόταν σε μια 
ενισχυμένη διαδικασία ακροάσεων που διασφάλιζε ότι ολόκληρη η προτεινόμενη 
Επιτροπή αξιολογήθηκε κατά ένα διαφανή, δίκαιο και συνεκτικό τρόπο,

Β. ωστόσο, μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα από τη διαδικασία έγκρισης που, σε 
συνεργασία με την Επιτροπή, υποδεικνύουν ότι περαιτέρω τροποποιήσεις είναι τόσο 
αναγκαίες όσο και επιθυμητές,

1. υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι απαιτείται να αναθεωρήσει τον Κώδικα Συμπεριφοράς για 
τους Επιτρόπους, και ειδικότερα τις διατάξεις αυτού σχετικά με τις οικονομικές δηλώσεις 
των Επιτρόπων, με στόχο να επιτευχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα υψηλότερα επίπεδα 
διακυβέρνησης·

2. αποφασίζει να επιφέρει στον Κανονισμό του τις ακόλουθες τροποποιήσεις·

3. υπενθυμίζει ότι οι εν λόγω τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ την πρώτη ημέρα της 
προσεχούς περιόδου συνόδου·

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

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 106 – παράγραφος -1 (νέα)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

-1. Ο Πρόεδρος καλεί τον εκλεγέντα 
Πρόεδρο της Επιτροπής να υποβάλει 
έκθεση σχετικά με τη σύνθεση του 
μελλοντικού σώματος και την κατανομή 
των χαρτοφυλακίων σε κοινή συνεδρίαση 
της Διάσκεψης των Προέδρων και της 
Διάσκεψης των Προέδρων των 
Επιτροπών.

Or. en

Τροπολογία 2

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 106 – παράγραφος 3

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3. Ο εκλεγείς Πρόεδρος παρουσιάζει  το 
Σώμα των Επιτρόπων και το πρόγραμμά
του ενώπιον της Ολομέλειας του 
Κοινοβουλίου, ενώ καλούνται να 
συμμετάσχουν όλα τα μέλη του 
Συμβουλίου. Μετά τη δήλωση ακολουθεί 
συζήτηση.

3. Ο εκλεγείς Πρόεδρος παρουσιάζει το 
Σώμα των Επιτρόπων και το πρόγραμμά 
του ενώπιον της Ολομέλειας του
Κοινοβουλίου, ενώ καλούνται να 
συμμετάσχουν ο Πρόεδρος του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και ο Πρόεδρος 
του Συμβουλίου. Μετά τη δήλωση 
ακολουθεί συζήτηση.

Or. en

Τροπολογία 3

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 192 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία

2a. Οι συντονιστές συγκαλούνται από τον 
Πρόεδρο της επιτροπής τους για να 
προετοιμάσουν τη διοργάνωση των 
ακροάσεων των ορισθέντων Επιτρόπων. 
Μετά τις ακροάσεις οι συντονιστές 
συνεδριάζουν για να αξιολογήσουν τους 
υποψηφίους σύμφωνα με τη διαδικασία 
που παρατίθεται στο παράρτημα XVII.

Or. en

Τροπολογία 4

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Παράρτημα XVIΙ - παράγραφος 1. - σημείο (α) –εδάφιο 3

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Το Κοινοβούλιο μπορεί να ζητήσει κάθε 
πληροφορία σημαντική για τη λήψη της 
απόφασής του όσον αφορά την 
καταλληλότητα των ορισθέντων 
Επιτρόπων. Αναμένει πλήρη 
γνωστοποίηση πληροφοριών που αφορούν 
τα οικονομικά τους συμφέροντα.

Το Κοινοβούλιο μπορεί να ζητήσει κάθε 
πληροφορία σημαντική για τη λήψη της 
απόφασής του όσον αφορά την 
καταλληλότητα των ορισθέντων 
Επιτρόπων. Αναμένει πλήρη 
γνωστοποίηση πληροφοριών που αφορούν 
τα οικονομικά τους συμφέροντα. Οι 
δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων των 
ορισθέντων Επιτρόπων αποστέλλονται 
προς έλεγχο στην αρμόδια για νομικά 
θέματα επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 5

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Παράρτημα XVII – παράγραφος 1 – στοιχείο β) – εδάφιο 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Οι ακροάσεις διοργανώνονται από κοινού 
από τη Διάσκεψη των Προέδρων και τη 

Οι ακροάσεις διοργανώνονται από κοινού 
από τη Διάσκεψη των Προέδρων και τη 
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Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών. Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών.
Ο Πρόεδρος και οι συντονιστές εκάστης 
επιτροπής είναι αρμόδιοι για τις επί 
μέρους ρυθμίσεις. Μπορούν να ορίζονται 
εισηγητές.

Όταν τα χαρτοφυλάκια 
αλληλεπικαλύπτονται, γίνονται οι 
απαραίτητες ρυθμίσεις για τη συμμετοχή 
των αντιστοίχων αρμοδίων επιτροπών. 
Υπάρχουν τρία ενδεχόμενα:

Όταν τα χαρτοφυλάκια 
αλληλεπικαλύπτονται, γίνονται οι 
απαραίτητες ρυθμίσεις για τη συμμετοχή 
των αντιστοίχων αρμοδίων επιτροπών, 
τηρουμένων των αναλογιών βάσει των 
άρθρων 50 και 51. Υπάρχουν τρία 
ενδεχόμενα:

(i) εάν το χαρτοφυλάκιο του ορισθέντος 
Επιτρόπου εμπίπτει στις αρμοδιότητες μιας 
μόνο κοινοβουλευτικής επιτροπής, η 
ακρόαση του ορισθέντος Επιτρόπου 
πραγματοποιείται αποκλειστικά ενώπιον 
της συγκεκριμένης επιτροπής·

(i) εάν το χαρτοφυλάκιο του ορισθέντος 
Επιτρόπου εμπίπτει στις αρμοδιότητες μιας 
μόνο κοινοβουλευτικής επιτροπής, η 
ακρόαση του ορισθέντος Επιτρόπου 
πραγματοποιείται αποκλειστικά ενώπιον 
της συγκεκριμένης επιτροπής (αρμόδια επί 
της ουσίας επιτροπή)·

(ii) εάν το χαρτοφυλάκιο του ορισθέντος 
Επιτρόπου εμπίπτει, σχεδόν εξίσου, στις 
αρμοδιότητες περισσοτέρων 
κοινοβουλευτικών επιτροπών η ακρόαση 
του ορισθέντος Επιτρόπου 
πραγματοποιείται ενώπιον των εν λόγω 
κοινοβουλευτικών επιτροπών· και

(ii) εάν το χαρτοφυλάκιο του ορισθέντος 
Επιτρόπου εμπίπτει, σχεδόν εξίσου, στις 
αρμοδιότητες περισσοτέρων 
κοινοβουλευτικών επιτροπών η ακρόαση 
του ορισθέντος Επιτρόπου 
πραγματοποιείται ενώπιον των εν λόγω 
κοινοβουλευτικών επιτροπών
(συνδεδεμένες επιτροπές)·και

(iii) εάν το χαρτοφυλάκιο του ορισθέντος 
Επιτρόπου εμπίπτει κατά κύριο λόγο στις 
αρμοδιότητες μιας κοινοβουλευτικής 
επιτροπής και μόνον σε μικρότερο βαθμό 
στις αρμοδιότητες μιας ή περισσοτέρων 
άλλων κοινοβουλευτικών επιτροπών, η
ακρόαση του ορισθέντος Επιτρόπου 
πραγματοποιείται ενώπιον της κυρίως 
αρμόδιας επιτροπής, η οποία προσκαλεί 
την άλλη ή τις λοιπές επιτροπές να 
λάβουν μέρος στην ακρόαση.

(iii) εάν το χαρτοφυλάκιο του ορισθέντος 
Επιτρόπου εμπίπτει κατά κύριο λόγο στις 
αρμοδιότητες μιας κοινοβουλευτικής 
επιτροπής και μόνον σε μικρότερο βαθμό 
στις αρμοδιότητες μιας ή περισσοτέρων 
άλλων κοινοβουλευτικών επιτροπών, η 
ακρόαση του ορισθέντος Επιτρόπου 
πραγματοποιείται ενώπιον της κυρίως 
αρμόδιας επιτροπής, με τη συμμετοχή της 
άλλης ή των λοιπών επιτροπών 
(συμμετέχουσες επιτροπές).

Or. en
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Τροπολογία 6

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Παράρτημα XVII – παράγραφος 1 – στοιχείο β) – εδάφιο 4

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Οι κοινοβουλευτικές επιτροπές
υποβάλλουν γραπτές ερωτήσεις στους 
ορισθέντες Επιτρόπους εγκαίρως πριν από 
τις ακροάσεις. Ο αριθμός των επί θεμάτων 
ουσίας γραπτών ερωτήσεων περιορίζεται 
στις πέντε ανά αρμόδια κοινοβουλευτική 
επιτροπή.

Οι κοινοβουλευτικές επιτροπές 
υποβάλλουν γραπτές ερωτήσεις στους 
ορισθέντες Επιτρόπους εγκαίρως πριν από 
τις ακροάσεις. Ο αριθμός των επί θεμάτων 
ουσίας γραπτών ερωτήσεων περιορίζεται 
στις πέντε ανά ορισθέντα Επίτροπο. Θα 
υποβάλλονται δύο κοινές ερωτήσεις που 
θα έχουν συνταχθεί από τη Διάσκεψη των 
Προέδρων των Επιτροπών, η πρώτη σε 
σχέση με θέματα γενικών ικανοτήτων, με 
την προσήλωση στην ευρωπαϊκή ιδέα και 
την προσωπική ανεξαρτησία, και η 
δεύτερη σε σχέση με τη διαχείριση του 
χαρτοφυλακίου και τη συνεργασία με το 
Κοινοβούλιο. Οι άλλες τρεις θα 
συντάσσονται από τις σχετικές 
κοινοβουλευτικές επιτροπές.

Or. en

Τροπολογία 7

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Παράρτημα XVII – παράγραφος 1 – στοιχείο β) – εδάφιο 5

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Οι ακροάσεις πραγματοποιούνται σε 
περιστάσεις και υπό συνθήκες που δίδουν 
στους ορισθέντες Επιτρόπους ίσες και 
δίκαιες ευκαιρίες να παρουσιάσουν 
εαυτούς και τις απόψεις τους.

Η προβλεπόμενη διάρκεια εκάστης 
ακρόασης ορίζεται στις τρεις ώρες. Οι 
ακροάσεις πραγματοποιούνται σε 
περιστάσεις και υπό συνθήκες που δίδουν 
στους ορισθέντες Επιτρόπους ίσες και 
δίκαιες ευκαιρίες να παρουσιάσουν 
εαυτούς και τις απόψεις τους.

Or. en
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Τροπολογία 8

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Παράρτημα XVII – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εδάφιο 6

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Οι ορισθέντες Επίτροποι καλούνται να 
προβούν σε εναρκτήρια προφορική 
δήλωση μεγίστης διαρκείας 20 λεπτών.

Οι ορισθέντες Επίτροποι καλούνται να 
προβούν σε εναρκτήρια προφορική 
δήλωση μεγίστης διαρκείας 10 λεπτών.
Οσάκις είναι δυνατόν, οι ερωτήσεις 
συγκεντρώνονται ανά θέμα. Το 
μεγαλύτερο μέρος του χρόνου ομιλίας
πρέπει να κατανέμεται στις πολιτικές 
ομάδες τηρουμένων των αναλογιών βάσει 
του άρθρου 149.

Η διεξαγωγή των ακροάσεων πρέπει να 
αποσκοπεί στην ανάπτυξη πολυφωνικού 
πολιτικού διαλόγου μεταξύ των 
ορισθέντων Επιτρόπων και των μελών του 
Κοινοβουλίου. Πριν από το τέλος της 
ακρόασης, θα πρέπει να δίδεται η 
δυνατότητα στους ορισθέντες Επιτρόπους 
να προβαίνουν σε σύντομη τελική δήλωση.

Η διεξαγωγή των ακροάσεων πρέπει να 
αποσκοπεί στην ανάπτυξη πολυφωνικού 
πολιτικού διαλόγου μεταξύ των 
ορισθέντων Επιτρόπων και των μελών του 
Κοινοβουλίου. Πριν από το τέλος της 
ακρόασης, θα πρέπει να δίδεται η 
δυνατότητα στους ορισθέντες Επιτρόπους 
να προβαίνουν σε σύντομη τελική δήλωση.

Or. en

Τροπολογία 9

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Παράρτημα XVII – παράγραφος 1, στοιχείο γ) – εδάφιο 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Η ευρετηριασμένη βιντεοεγγραφή των 
ακροάσεων θα πρέπει να είναι διαθέσιμη 
για δημοσιοποίηση εντός 24 ωρών.

Η ευρετηριασμένη βιντεοεγγραφή των 
ακροάσεων θα πρέπει να είναι διαθέσιμη 
για δημοσιοποίηση εντός 24 ωρών.

(Το παρόν κείμενο πρέπει να τεθεί στο τέλος 
της παραγράφου 1, στοιχείο γ))

Or. en
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Τροπολογία 10

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Παράρτημα XVII – παράγραφος 1(γ) – εδάφιο 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Οι επιτροπές συνεδριάζουν αμέσως μετά 
τις ακροάσεις για να αξιολογήσουν τους 
μεμονωμένους ορισθέντες Επιτρόπους. Οι 
συνεδριάσεις αυτές διεξάγονται 
κεκλεισμένων των θυρών. Οι επιτροπές
καλούνται να δηλώσουν εάν κατά την 
άποψή τους οι ορισθέντες Επίτροποι 
διαθέτουν τα προσόντα τόσο για να 
αποτελέσουν μέλη του Σώματος όσο και 
για να επιτελέσουν τα ειδικά καθήκοντα τα 
οποία τους έχουν ανατεθεί.

Ο πρόεδρος και οι συντονιστές
συνεδριάζουν αμέσως μετά τις ακροάσεις 
για να αξιολογήσουν τους μεμονωμένους 
ορισθέντες Επιτρόπους. Οι συνεδριάσεις 
αυτές διεξάγονται κεκλεισμένων των 
θυρών. Οι συντονιστές καλούνται να 
δηλώσουν εάν κατά την άποψή τους οι 
ορισθέντες Επίτροποι διαθέτουν τα 
προσόντα, τόσο για να αποτελέσουν μέλη 
του Σώματος, όσο και για να επιτελέσουν 
τα ειδικά καθήκοντα τα οποία τους έχουν 
ανατεθεί.

Προβλέπεται μία μόνον δήλωση 
αξιολόγησης για κάθε ορισθέντα 
Επίτροπο η οποία περιλαμβάνει τις 
γνώμες όλων των επιτροπών που 
συμμετέχουν στην ακρόαση. Η Διάσκεψη 
των Προέδρων των Επιτροπών μπορεί να 
καταρτίσει τυποποιημένο έντυπο για να 
διευκολύνει την αξιολόγηση.
Οσάκις οι κοινοβουλευτικές επιτροπές 
ζητούν περαιτέρω πληροφορίες για να 
ολοκληρώσουν την αξιολόγησή τους, ο 
Πρόεδρος του Κοινοβουλίου απευθύνεται 
γραπτώς εξ ονόματός τους στον 
εκλεγέντα Πρόεδρο της Επιτροπής. Οι 
συντονιστές λαμβάνουν υπόψη τους την 
απάντηση.

Εάν η επιτροπή δεν κατορθώσει να 
επιτύχει συναίνεση ως προς αμφότερα τα 
σημεία, ο πρόεδρός της, ως τελευταία 
λύση, υποβάλλει τις δύο αποφάσεις σε 
μυστική ψηφοφορία. 

Εάν οι συντονιστές δεν κατορθώσουν να 
επιτύχουν συναίνεση ως προς την 
αξιολόγηση, ο πρόεδρος συγκαλεί 
συνεδρίαση της ολομέλειας της 
επιτροπής. Ως τελευταία λύση, ο 
πρόεδρος υποβάλλει τις δύο αποφάσεις σε 
μυστική ψηφοφορία.

Οι δηλώσεις αξιολόγησης των επιτροπών 
δημοσιοποιούνται και παρουσιάζονται σε 
κοινή συνεδρίαση της Διάσκεψης των 
Προέδρων και της Διάσκεψης των 

Οι δηλώσεις αξιολόγησης των επιτροπών 
δημοσιοποιούνται εντός 24 ωρών και 
παρουσιάζονται σε κοινή συνεδρίαση της 
Διάσκεψης των Προέδρων και της 
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Προέδρων των Επιτροπών, η οποία 
διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών. 
Κατόπιν ανταλλαγής απόψεων, και εφόσον 
δεν ζητηθούν περαιτέρω πληροφορίες, η 
Διάσκεψη των Προέδρων και η Διάσκεψη 
των Προέδρων των Επιτροπών κηρύσσουν 
τη λήξη των ακροάσεων.

Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών, 
η οποία διεξάγεται κεκλεισμένων των 
θυρών. Κατόπιν ανταλλαγής απόψεων, και 
εφόσον δεν ζητηθούν περαιτέρω 
πληροφορίες, η Διάσκεψη των Προέδρων 
και η Διάσκεψη των Προέδρων των 
Επιτροπών κηρύσσουν τη λήξη των 
ακροάσεων.

Or. en

Τροπολογία 11

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Παράρτημα XVII – παράγραφος 1(γ) – εδάφιο 3

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Ο εκλεγείς Πρόεδρος της Επιτροπής 
παρουσιάζει ολόκληρο το Σώμα των 
ορισθέντων Επιτρόπων και το πρόγραμμά 
τους σε συνεδρίαση του Κοινοβουλίου, την 
οποία καλείται να παρακολουθήσει
ολόκληρο το Συμβούλιο. Την παρουσίαση 
ακολουθεί συζήτηση. Για την περάτωση 
της συζήτησης, οιαδήποτε πολιτική ομάδα 
ή τουλάχιστον σαράντα βουλευτές, 
μπορούν να υποβάλουν πρόταση 
ψηφίσματος. Εφαρμόζεται το άρθρο 110, 
παράγραφοι 3, 4 και 5.

Ο εκλεγείς Πρόεδρος της Επιτροπής 
παρουσιάζει ολόκληρο το Σώμα των 
ορισθέντων Επιτρόπων και το πρόγραμμά 
τους σε συνεδρίαση του Κοινοβουλίου, την 
οποία καλείται να παρακολουθήσει ο 
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
και το Συμβούλιο Υπουργών. Την 
παρουσίαση ακολουθεί συζήτηση. Για την 
περάτωση της συζήτησης, οιαδήποτε 
πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον σαράντα 
βουλευτές, μπορούν να υποβάλουν 
πρόταση ψηφίσματος. Εφαρμόζεται το 
άρθρο 110, παράγραφοι 3, 4 και 5.

Μετά την ψηφοφορία σχετικά με την 
πρόταση ψηφίσματος, το Κοινοβούλιο 
ψηφίζει προκειμένου να δώσει ή όχι τη 
συγκατάθεσή του για το διορισμό, ως 
συλλογικού οργάνου, του εκλεγέντος 
Προέδρου και των ορισθέντων Επιτρόπων. 
Το Κοινοβούλιο αποφασίζει με την 
πλειοψηφία των ψηφισάντων, σε 
ψηφοφορία με ονομαστική κλήση. Το 
Κοινοβούλιο μπορεί να αναβάλει την 
ψηφοφορία για την επόμενη συνεδρίαση.

Μετά την ψηφοφορία σχετικά με την 
πρόταση ψηφίσματος, το Κοινοβούλιο 
ψηφίζει προκειμένου να δώσει ή όχι τη 
συγκατάθεσή του για το διορισμό, ως 
συλλογικού οργάνου, του εκλεγέντος 
Προέδρου και των ορισθέντων Επιτρόπων. 
Το Κοινοβούλιο αποφασίζει με την 
πλειοψηφία των ψηφισάντων, σε 
ψηφοφορία με ονομαστική κλήση. Το 
Κοινοβούλιο μπορεί να αναβάλει την 
ψηφοφορία για την επόμενη συνεδρίαση.

Or. en
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