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ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπό το 
φως της εξέλιξης των σχέσεων αυτού με τα θεσμικά όργανα που εκπροσωπούν τις
εθνικές κυβερνήσεις μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας
(2011/2266(REG))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την από 4ης Μαρτίου 2011 επιστολή του Προέδρου του,

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

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A7-0000/2011),

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

2. υπενθυμίζει ότι οι εν λόγω τροποποιήσεις τίθενται 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 116 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

1. Η ώρα των ερωτήσεων προς το 
Συμβούλιο και 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 και σε χρόνο που καθορίζει το 
Κοινοβούλιο μετά από πρόταση της 
Διάσκεψης των Προέδρων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το Κοινοβούλιο διαθέτει εξουσίες ίσες με εκείνες του Συμβουλίου στο πλαίσιο της συνήθους 
νομοθετικής διαδικασίας και της διαδικασίας του προϋπολογισμού. Δεδομένης της νέας 
ισορροπίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων, δεν δικαιολογείται πλέον η διατήρηση στην 
ημερήσια διάταξη των ερωτήσεων προς το Συμβούλιο με τη παρούσα μορφή τους.
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Τροπολογία 2

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 116 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το Κοινοβούλιο διαθέτει εξουσίες ίσες με εκείνες του Συμβουλίου στο πλαίσιο της συνήθους 
νομοθετικής διαδικασίας και της διαδικασίας του προϋπολογισμού. Δεδομένης της νέας 
ισορροπίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων, δεν δικαιολογείται πλέον η διατήρηση στην 
ημερήσια διάταξη των ερωτήσεων προς το Συμβούλιο με τη παρούσα μορφή τους.

Τροπολογία 3

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 116 – παράγραφος 5

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

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

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 
την Πολιτική Ασφαλείας και με τον 
Πρόεδρο της Ευρωομάδας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεδομένων των υπολοίπων αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου, ιδίως δε των καθηκόντων του ως 
προς την διαμόρφωση των πολιτικών, τον συντονισμό και την εκτέλεση, είναι εύλογο να 
καθιερωθεί η δυνατότητα διοργάνωσης χωριστής ώρας ερωτήσεων προς το εν λόγω θεσμικό 
όργανο.
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Τροπολογία 4

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Παράρτημα II – μέρος Α – παράγραφος 1 – περίπτωση 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

– εμπίπτουν στην αρμοδιότητα και την 
ευθύνη της Επιτροπής και του Συμβουλίου 
και είναι γενικού ενδιαφέροντος,

– είναι γενικού ενδιαφέροντος, εμπίπτουν 
στην αρμοδιότητα και την ευθύνη της 
Επιτροπής και του Συμβουλίου και, όσον 
αφορά το Συμβούλιο, δεν άπτονται της 
άσκησης των νομοθετικών και 
δημοσιονομικών αρμοδιοτήτων του, οι 
οποίες καλύπτονται από το άρθρο 16 
παράγραφος 1 πρώτη πρόταση της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

Or. fr

Αιτιολόγηση

Βλ. τις αιτιολογήσεις των τροπολογιών 1 και 2.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την από 4ης Μαρτίου επιστολή του, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανέθεσε 
στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων την εξέταση του ενδεχομένου τροποποίησης του 
Κανονισμού εν συνεχεία των προβληματισμών που διατύπωσε η Διάσκεψη των Προέδρων 
στις 17 Φεβρουαρίου 2011.

Κατά τη διάρκεια των σχετικών συζητήσεων, η Διάσκεψη υπενθύμισε ότι, με την έναρξη 
ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, το Κοινοβούλιο έχει καταστεί συννομοθέτης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι διαθέτει εξουσίες ίσες με εκείνες του Συμβουλίου στο πλαίσιο 
της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας και της διαδικασίας του προϋπολογισμού. Δεδομένης 
αυτής της νέας ισορροπίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων, η Διάσκεψη έκρινε ότι δεν 
δικαιολογείται πλέον η διατήρηση στην ημερήσια διάταξη της Ολομέλειας των ερωτήσεων 
προς το Συμβούλιο με τη παρούσα μορφή τους, δηλαδή σε κάθε περίοδο Συνόδου. 
Αντιθέτως, η Διάσκεψη έκρινε ότι καλό είναι να διατηρηθεί η δυνατότητα διοργάνωσης ώρας 
ερωτήσεων όχι μόνο με τον Πρόεδρο της Επιτροπής αλλά και με την Αντιπρόεδρο της 
Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική 
Ασφαλείας, καθώς και με τον Πρόεδρο της Ευρωομάδας.

Προκειμένου να επανατοποθετηθεί αυτό το ζήτημα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και δεδομένης 
της θεμελιώδους θεσμικής διάστασής του, ο εισηγητής του παρόντος έθεσε στη διάθεση της 
Επιτροπής AFCO έγγραφο εργασίας που αναλύει την εξέλιξη των σχέσεων του Κοινοβουλίου 
με τα θεσμικά όργανα που εκπροσωπούν τις εθνικές κυβερνήσεις μετά την έναρξη ισχύος της 
Συνθήκης της Λισαβόνας Το έγγραφο αυτό καταλήγει στα εξής συμπεράσματα: «Η Συνθήκη 
της Λισαβόνας έχει ενισχύσει σημαντικά τον νομοθετικό ρόλο του Κοινοβουλίου. 
Ταυτόχρονα, όμως, δημιούργησε νέα θεσμικά όργανα από την πλευρά των κυβερνήσεων: το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και τον μόνιμο Πρόεδρό του, την Ύπατη Εκπρόσωπο και την 
Ευρωομάδα. Επιπλέον, αυτά ακριβώς τα νέα θεσμικά όργανα κλήθηκαν να λάβουν μείζονες 
πολιτικές αποφάσεις στο πλαίσιο των διαδοχικών κρίσεων των τελευταίων ετών. Παρ’ όλα 
αυτά, διαβουλεύσεις με το Κοινοβούλιο διεξάγει μόνο το Συμβούλιο Υπουργών. Εάν 
επιβεβαιωθεί αυτή η εξέλιξη, η πολιτική επιρροή του Κοινοβουλίου κινδυνεύει να μειωθεί σε 
μια συγκυρία κατά την οποία κρίνεται απολύτως αναγκαία για την Ένωση η ολοκλήρωση του 
δημοκρατικού μετασχηματισμού της. » 

Στις 27 Νοεμβρίου 2011 και με αφορμή την παρουσίαση του εγγράφου εργασίας 
πραγματοποιήθηκε στους κόλπους της επιτροπής σχετική συζήτηση.

Αυτό που έχει καταστεί σαφές τόσο από την προπαρασκευή όσο και από την συζήτηση είναι 
ότι η εξέλιξη των σχέσεων μεταξύ των θεσμικών οργάνων τα τελευταία χρόνια καθιστά 
αναγκαία μία πολύ ευρύτερη αναθεώρηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
από εκείνη που προβλεπόταν αρχικά και η οποία περιοριζόταν στην τροποποίηση του άρθρου 
116. Ο εισηγητής εντούτοις προτείνει να ασχοληθούμε προς το παρόν μόνο με το ζήτημα που 
θίγεται στην αρχική παραπομπή, δηλαδή την ώρα των ερωτήσεων προς το Συμβούλιο, χωρίς 
ωστόσο αυτή η επιλογή να επηρεάζει στο ελάχιστο μια ενδεχόμενη μελλοντική σε βάθος 
διερεύνηση του ζητήματος ακριβώς της εξέλιξης των σχέσεων του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου με τα θεσμικά όργανα που εκπροσωπούν τις εθνικές κυβερνήσεις και τις 
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τροποποιήσεις του Κανονισμού που αυτή θα υπαγορεύσει ενδεχομένως. 

Όσον αφορά τις ερωτήσεις προς το Συμβούλιο, η διαπίστωση της Διάσκεψης των Προέδρων 
είναι σαφής: το Συμβούλιο ασκεί, από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, νομοθετικά και 
δημοσιονομικά καθήκοντα. Σε αυτούς τους τομείς, τα δύο όργανα ασκούν τα καθήκοντά τους 
σε καθεστώς ισοτιμίας. Το Συμβούλιο εντούτοις δεν ασκεί μόνο νομοθετικά και 
δημοσιονομικά καθήκοντα. Σύμφωνα με την δεύτερη πρόταση της ίδιας παραγράφου, το 
Συμβούλιο ασκεί επίσης καθήκοντα χάραξης πολιτικών και συντονισμού. Εξάλλου, σύμφωνα 
με το άρθρο 291 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
όταν απαιτούνται ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση των νομικά δεσμευτικών πράξεων 
της Ένωσης, οι πράξεις αυτές αναθέτουν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή ή, σε 
ειδικές περιπτώσεις δεόντως αιτιολογημένες και στις περιπτώσεις των άρθρων 24 και 26 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Συμβούλιο. Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 299, οι 
πράξεις του Συμβουλίου που επιβάλλουν χρηματική υποχρέωση εις βάρος προσώπων, εκτός 
των κρατών, είναι τίτλοι εκτελεστοί.

Η κατάργηση της ώρας των ερωτήσεων προς το Συμβούλιο με την μέχρι πρότινος μορφή της 
αντικατοπτρίζει την μεταβολή των ισορροπιών μεταξύ των οργάνων για την οποία κάνει λόγο 
η Διάσκεψη των Προέδρων. Εντούτοις, βάσει όσων συζητήθηκαν προηγουμένως, φαίνεται 
καλό να διατηρηθεί η δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων προς το Συμβούλιο στο πλαίσιο μιας 
ειδικής ώρας ερωτήσεων και για θέματα που δεν άπτονται των νομοθετικών και 
δημοσιονομικών του καθηκόντων.


