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ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 51 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σχετικά με τη διαδικασία κοινών συνεδριάσεων επιτροπών
(2010/2061(REG))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την από 11ης Μαρτίου 2010 επιστολή του Προέδρου της Διάσκεψης των 
Προέδρων των Επιτροπών και την από 25ης Μαρτίου 2010 επιστολή του Προέδρου της 
Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 211 και 212 του Κανονισμού,

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

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

Τροπολογία 1

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 51

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Διαδικασία κοινών συνεδριάσεων 
επιτροπών

Κοινές επιτροπές

Εφόσον πληρούνται οι όροι των άρθρων 
49, παράγραφος 1, και 50, η Διάσκεψη των 
Προέδρων μπορεί, εφόσον διαπιστώνει ότι 
το ζήτημα έχει μείζονα σημασία, να 
αποφασίσει ότι πρέπει να εφαρμοστεί 
διαδικασία με κοινές συνεδριάσεις
επιτροπών και κοινή ψηφοφορία. Στην 
περίπτωση αυτή, οι οικείοι εισηγητές 
συντάσσουν ενιαίο σχέδιο έκθεσης το 
οποίο εξετάζουν και ψηφίζουν οι 
ενδιαφερόμενες επιτροπές σε κοινές 
συνεδριάσεις υπό την κοινή προεδρία των 
ενδιαφερομένων προέδρων επιτροπής. Οι 
ενδιαφερόμενες επιτροπές δύνανται να
συγκροτήσουν διεπιτροπικές ομάδες 

1. Εφόσον παραπέμπεται σε αυτή ζήτημα 
αρμοδιότητας δυνάμει του άρθρου 188, 
παράγραφος 2, η Διάσκεψη των Προέδρων 
μπορεί να αποφασίσει ότι πρέπει να 
εφαρμοστεί η διαδικασία των κοινών
επιτροπών, εάν: 
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εργασίας για να προετοιμάσουν τις κοινές 
συνεδριάσεις και ψηφοφορίες.

- το θέμα συνδέεται, βάσει του 
παραρτήματος VII, άρρηκτα με την 
αρμοδιότητα περισσοτέρων επιτροπών 
και 
- εκτιμά ότι πρόκειται για ζήτημα 
μείζονος σημασίας.
2. Στην περίπτωση αυτή, οι αντίστοιχοι
εισηγητές συντάσσουν ενιαίο σχέδιο 
έκθεσης το οποίο εξετάζουν και ψηφίζουν 
οι ενδιαφερόμενες επιτροπές σε κοινές 
συνεδριάσεις υπό την κοινή προεδρία των 
ενδιαφερομένων προέδρων επιτροπής.

Τα δικαιώματα που συνδέονται με την 
ιδιότητα της αρμόδιας επιτροπής 
μπορούν να ασκηθούν από τις 
ενδιαφερόμενες επιτροπές μόνο εάν 
ενεργούν από κοινού. Οι ενδιαφερόμενες 
επιτροπές δύνανται να συγκροτήσουν 
ομάδες εργασίας για να προετοιμάσουν τις 
συνεδριάσεις και ψηφοφορίες.

3. Εφόσον το θέμα εμπίπτει στη συνήθη 
νομοθετική διαδικασία κατά την έννοια 
του άρθρου 294 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε 
όλα τα στάδια της διαδικασίας αυτής 
εφαρμόζεται η διαδικασία των κοινών  
επιτροπών.
4. Όταν το Κοινοβούλιο επιλαμβάνεται 
σχεδίου πράξης κατ’ εξουσιοδότηση ή 
σχεδίου εκτελεστικού μέτρου το οποίο 
βασίζεται σε πράξη επί της οποίας έχει 
εφαρμοστεί η διαδικασία των κοινών  
επιτροπών, ο Πρόεδρος, κατόπιν 
συστάσεως του προέδρου της Διάσκεψης 
των Προέδρων των Επιτροπών, ορίζει 
αμελλητί και λαμβάνοντας υπόψη τα 
κριτήρια που καθορίζονται στην 
παράγραφο 1 την επιτροπή που είναι 
αρμόδια ή τις επιτροπές που είναι από 
κοινού αρμόδιες για την εξέταση του εν 
λόγω σχεδίου. 

Or. fr
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΑΝ ΑΦΟΡΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, η Διάσκεψη των Προέδρων συγκρότησε 
μια ομάδα εργασίας για την κοινοβουλευτική μεταρρύθμιση, στην οποία ανατέθηκε το 
καθήκον να αναθεωρήσει τη λειτουργία του Κοινοβουλίου και να προτείνει βελτιώσεις. Στο 
πλαίσιο του κεφαλαίου που είναι αφιερωμένο στη συνεργασία μεταξύ των επιτροπών, η 
ομάδα εργασίας δεν πρότεινε μόνο την ενίσχυση της θέσης της συνδεδεμένης επιτροπής στη 
διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών – πρώην άρθρο 47 νυν άρθρο 50 του Κανονισμού –
αλλά και την ανάπτυξη μιας νέας μορφής συνεργασίας μεταξύ των επιτροπών – η οποία 
θεσπίστηκε από το νέο άρθρο 51.

Το σκεπτικό πίσω από την εν λόγω πρόταση ήταν ότι, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, «εφόσον 
ένας φάκελος νομοθετικής πράξης μείζονος σημασίας δεν εμπίπτει ρητώς στην αρμοδιότητα 
μίας επιτροπής αλλά, απεναντίας, μπορεί επίσης να άπτεται των αρμοδιοτήτων πλειόνων 
επιτροπών […], κρίνεται σκόπιμη η επίλυση του ζητήματος της σύγκρουσης αρμοδιοτήτων 
σύμφωνα με τις αρχές της ισότητας και της συνεργασίας. Οι ενδιαφερόμενες επιτροπές 
συνεδριάζουν από κοινού με στόχο την εκ των προτέρων ανταλλαγή επιχειρημάτων (...) 
προκειμένου να αναδειχθούν με μεγαλύτερη σαφήνεια οι διεπιτροπικές πλειοψηφίες και 
μειοψηφίες. Εν συνεχεία, τα μέλη των ενδιαφερομένων επιτροπών προβαίνουν σε κοινή 
ψηφοφορία για τις τροπολογίες που κατατίθενται επί της νομοθετικής πρότασης. Κατά 
συνέπεια, υποβάλλεται στην Ολομέλεια μία μοναδική έκθεση, πιο ισορροπημένη (...)» .

Στις 19 Μαρτίου 2009, η Διάσκεψη των Προέδρων ψήφισε υπέρ «της κατάρτισης μιας  
εναλλακτικής δυνατότητας στον Κανονισμό, δυνάμει της οποίας η Διάσκεψη των Προέδρων θα 
δύναται να κινεί διαδικασία κοινών συνεδριάσεων των επιτροπών και κοινής ψηφοφορίας σε 
άκρως εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον το θέμα εμπίπτει, σχεδόν εξίσου, στην αρμοδιότητα 
δύο τουλάχιστον επιτροπών […]».

Στις 6 Μαΐου 2009, το Κοινοβούλιο προέβη στην αναθεώρηση του Κανονισμού του και 
θέσπισε, δυνάμει του άρθρου 51, μια νέα «διαδικασία με κοινές συνεδριάσεις επιτροπών»1:

«Εφόσον πληρούνται οι όροι των άρθρων  49, παράγραφος 1, και  50, η Διάσκεψη των Προέδρων 
μπορεί, εφόσον διαπιστώνει ότι το ζήτημα έχει μείζονα σημασία, να αποφασίσει ότι πρέπει να 
εφαρμοστεί διαδικασία με κοινές συνεδριάσεις επιτροπών και κοινή ψηφοφορία. Στην περίπτωση 
αυτή, οι οικείοι εισηγητές συντάσσουν ενιαίο σχέδιο έκθεσης το οποίο εξετάζουν και ψηφίζουν οι 
ενδιαφερόμενες επιτροπές σε κοινές συνεδριάσεις υπό την κοινή προεδρία των ενδιαφερομένων 
προέδρων επιτροπής. Οι ενδιαφερόμενες επιτροπές δύνανται να συγκροτήσουν διεπιτροπικές ομάδες 
εργασίας για να προετοιμάσουν τις κοινές συνεδριάσεις και ψηφοφορίες.»

Στις αρχές του έτους 2010, η Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών εξέτασε ένα σχέδιο 
«κατευθυντηρίων γραμμών για τη συνεργασία μεταξύ των επιτροπών σύμφωνα με το άρθρο 
51 του Κανονισμού». Ο κ. Leinen, εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας 
Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (ENVI), και η κ. Bowles, εξ ονόματος της Επιτροπής 
Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (ECON), διατύπωσαν παρατηρήσεις και προτάσεις 
                                               
1 Έκθεση Α6-0273/2009 της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, εισηγητής Richard Corbett 
(P6_TA(2009)0359, 6 Μαΐου 2009).
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τροποποίησης του εν λόγω κειμένου.

Σε συνέχεια αυτής της αλληλογραφίας, ο πρόεδρος της Διάσκεψης των Προέδρων των 
Επιτροπών, κ. Lehne, απευθύνθηκε στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, 
υποβάλλοντας τρεις ερωτήσεις επί της εφαρμογής του άρθρου 51, οι οποίες συνοψίζονται ως 
εξής:

1) Στην περίπτωση της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, η διαδικασία του άρθρου 51 
εφαρμόζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ή μόνο σε πρώτη ανάγνωση;

2) Τα δικαιώματα που συνδέονται με το καθεστώς της «αρμόδιας επί της ουσίας 
επιτροπής», όπως το δικαίωμα υποβολής τροπολογιών ή πρότασης απορρίψεως στην 
Ολομέλεια, μπορούν να ασκούνται μόνον από τις ενδιαφερόμενες επιτροπές που
ενεργούν από κοινού;

3) Οι επιτροπές πρέπει να αποφασίζουν από κοινού επί του τρόπου με τον οποίον το 
Κοινοβούλιο κάνει χρήση των δικαιωμάτων του όσον αφορά σχέδια   
κατ’ εξουσιοδότηση ή εκτελεστικών πράξεων που, αυτά καθαυτά, βασίζονται σε 
νομοθετική πράξη η οποία έχει εγκριθεί, με τη σειρά της, σύμφωνα με τη διαδικασία του 
άρθρου 51;

Επιπλέον, ο κ. Lehne πρότεινε να προσαρτηθούν στον Κανονισμό, δυνάμει του άρθρου 215, 
στοιχείο δ), κατευθυντήριες γραμμές προς διευκόλυνση της εφαρμογής αυτής της καινοτόμου 
διαδικασίας.

O κ. Leinen, απευθύνθηκε επίσης στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων σχετικά με 
αυτήν την προβληματική, προτείνοντας ότι η κατάσταση θα έπρεπε να αποσαφηνιστεί μέσω 
αναθεώρησης του Κανονισμού. Επισημαίνει ιδιαιτέρως την πρακτική αδυναμία σύνδεσης δύο 
ή περισσότερων επιτροπών σε δεύτερη ανάγνωση μιας διαδικασίας συναπόφασης ή σε 
«επιτροπολογία». Πολλά είναι τα άρθρα του Κανονισμού [43, παράγραφος 1, 63, 
παράγραφος 1, 87 και 88, παράγραφοι 2 και 3, και κυρίως το άρθρο 188] τα οποία 
αναφέρονται αποκλειστικά σε μία επιτροπή, στοιχείο που καταδεικνύει ότι δεν υπάρχει θέση 
για δεύτερη επιτροπή σε μια τέτοια διαδικασία.

II. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

Ο εισηγητής σας είναι της γνώμης ότι στην παρούσα περίπτωση δεν επαρκούν μια ερμηνεία 
του Κανονισμού ή κατευθυντήριες γραμμές προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή του. 
Πρόκειται για σημαντικό ζήτημα διαδικασίας που πρέπει να επιλυθεί με ψηφοφορία στην 
Ολομέλεια και με την πλειοψηφία που απαιτείται σε θέματα Κανονισμού, ήτοι την 
πλειοψηφία των βουλευτών. Πολύ περισσότερο που η διατύπωση του κανόνα επιτρέπει μια 
ερμηνεία τόσο προς τη μία όσο και προς την άλλη κατεύθυνση.

Η προτεινόμενη νέα εκδοχή του άρθρου 51 αποβλέπει σε τρεις κυρίως στόχους:

1) Να καταστήσει τη διάταξη πιο ευανάγνωστη και συνεπώς πιο εύχρηστη.

2) Να επανακαθορίσει τους εκτελεστικούς όρους του κανόνα.
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3) Να καθορίσει το κανονιστικό του περιεχόμενο.

Για την επίτευξη του πρώτου στόχου, οι όροι εφαρμογής δεν εκφράστηκαν πλέον υπό τη 
μορφή παραπομπής σε άλλους κανόνες. Οι δύο όροι εκτίθενται κατά τρόπο σαφή και άμεσα 
κατανοητό.

Η επίτευξη του δεύτερου στόχου, επανακαθορισμός των εκτελεστικών όρων, συνεπέφερε 
μια τροποποίηση επί της ουσίας: Ενώ έως τώρα αρκούσε – μέσω της παραπομπής στο άρθρο 
50 - το σχετικό ζήτημα «να εμπίπτει σχεδόν εξίσου στην αρμοδιότητα δύο ή περισσότερων 
επιτροπών ή διάφορες πτυχές του ζητήματος να εμπίπτουν στην αρμοδιότητα δύο ή 
περισσότερων επιτροπών» πλέον είναι απαραίτητο «το θέμα …   Να συνδέεται άρρηκτα με 
την αρμοδιότητα περισσοτέρων επιτροπών …».
Η τροποποίηση αυτή έχει ως σκοπό να τονίσει τον εξαιρετικό χαρακτήρα της διαδικασίας 
των κοινών συνεδριάσεων επιτροπών και  δικαιολογείται μεταξύ άλλων ενόψει του 
διοικητικού και τεχνικού φόρτου εργασίας που αυτή η διαδικασία συνεπάγεται.

Ο τρίτος στόχος, ο καθορισμός του κανονιστικού περιεχομένου του άρθρου 51, ήτοι ο 
καθορισμός των πρακτικών συνεπειών της εφαρμογής του για τη διεξαγωγή της νομοθετικής 
διαδικασίας, είναι πιο δύσκολος. Εν προκειμένω πρόκειται κυρίως για τον προσδιορισμό του 
σταδίου έως το οποίο η διαδικασία  πρέπει να είναι «κοινή», καθόλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας ή μόνο σε πρώτη ανάγνωση;
Αν και κάποιος μπορεί να επικαλεστεί επιχειρήματα πρακτικής φύσης υπέρ της δεύτερης 
λύσης, ο εισηγητής σας υποστηρίζει την πρώτη λύση. Εάν ο σκοπός της νέας διαδικασίας 
συνίσταται, όπως είναι κοινώς παραδεκτό, στη παροχή στις ενεχόμενες επιτροπές της 
δυνατότητας να ανταλλάσσουν επιχειρήματα σε πρώιμο στάδιο και να «προετοιμάζουν το 
έδαφος» σε περιπτώσεις μείζονος σημασίας, για την Ολομέλεια, η λογική αυτή ισχύει στη 
συνήθη νομοθετική διαδικασία για όλα τα στάδια έως την έγκριση της πράξης.    Οι κοινές 
επιτροπές καθίστανται συνεπώς για τη διαδικασία αυτή «αρμόδια  επί της ουσίας επιτροπή» 
κατά την έννοια του Κανονισμού.

Η εξέταση σχεδίων  κατ’ εξουσιοδότηση ή εκτελεστικών πράξεων στην περίπτωση κοινών  
επιτροπών έχει ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.  Κατ’ αρχάς μπορεί να υποστηριχθεί ότι 
η εξέταση τέτοιων πράξεων αποτελεί μια «νέα διαδικασία» (εξάλλου ο Κανονισμός 
επιβεβαιώνει αυτό: Τα αντίστοιχα άρθρα περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο 11 «Άλλες 
διαδικασίες» και όχι στα κεφάλαια που αφιερώνονται στη νομοθετική διαδικασία). Κατόπιν 
θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι παράγωγες πράξεις κανονικά δεν έχουν την ίδια «μείζονα 
σημασία» με τη βασική πράξη. Τέλος, το σχέδιο κατ’ εξουσιοδότηση ή εκτελεστικής πράξης 
μπορεί, ανάλογα με το περιεχόμενό του, κανονικά να ανατεθεί ευκολότερα στη μια ή στην 
άλλη επιτροπή απ' ότι μια βασική πράξη επειδή το σχέδιο κατ’ εξουσιοδότηση ή 
εκτελεστικής πράξης είναι πιο συγκεκριμένο. Μπορούμε συνεπώς να συμπεράνουμε ότι η 
ανάθεση ενός φακέλου σε δύο ή περισσότερες επιτροπές σύμφωνα με το άρθρο 51 δεν 
καλύπτει τυχόν κατ’ εξουσιοδότηση ή εκτελεστικές πράξεις.

Φυσικά μπορεί, στην περίπτωση αυτή, να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και η πρόταση 
άρθρου που περιλαμβάνεται στο σχέδιο έκθεσης προβλέπει μια διαδικαστική λύση που 
λαμβάνει υπόψη τους χρονικούς περιορισμούς. 


