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ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την τροποποίηση των άρθρων 20 και 27 καθώς και την ερμηνεία του άρθρου 
48 παράγραφος 2 και του άρθρου 50 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
(2012/2012(REG))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη επιστολές του προέδρου της Διάσκεψης των προέδρων των επιτροπών της 
17ης Μαρτίου και 27ης Σεπτεμβρίου 2011,

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

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A7-0000/2012),

1. αποφασίζει να επιφέρει στον Κανονισμό του τις παρακάτω 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.
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Τροπολογία 1

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 α (νέα) 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3 α. Προκειμένου να διασφαλίσει την 
ομαλή διεξαγωγή των κοινοβουλευτικών 
διαδικασιών, ο Πρόεδρος, μετά από 
πρόταση του προέδρου της Διάσκεψης 
των προέδρων των επιτροπών που 
υποβάλλεται σύμφωνα με τους όρους που 
καθορίζονται στο άρθρο 27 παράγραφος 
2 τρίτο εδάφιο, μπορεί να εγκρίνει κάθε 
κατάλληλο μέτρο, συμπεριλαμβανομένης, 
ενδεχομένως, της τροποποίησης ή της 
ακύρωσης απόφασης επί της διαδικασίας 
που έχει ληφθεί από κοινοβουλευτική 
επιτροπή ή από τον πρόεδρό της.     Η 
απόφαση του Προέδρου δεν μπορεί να 
αμφισβητηθεί.

Or. fr

Τροπολογία 2

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 27 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

2. Η Διάσκεψη των Προέδρων των 
Επιτροπών μπορεί να προβαίνει σε 
συστάσεις προς τη Διάσκεψη των 
Προέδρων σχετικά με τις εργασίες των 
επιτροπών και την κατάρτιση της 
ημερήσιας διάταξης των περιόδων 
συνόδου.

2. Η Διάσκεψη των προέδρων των 
επιτροπών εξασφαλίζει τον 
αποτελεσματικό συντονισμό των 
εργασιών των κοινοβουλευτικών 
επιτροπών.  Προβαίνει σε συστάσεις προς 
τη Διάσκεψη των Προέδρων σχετικά με τις 
εργασίες των επιτροπών και την κατάρτιση 
της ημερήσιας διάταξης των περιόδων 
συνόδου.

Οσάκις ο πρόεδρος κοινοβουλευτικής 
επιτροπής διαπιστώνει απόκλιση 
εκτίμησης όσον αφορά τη συνεργασία 
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μεταξύ επιτροπών, το σεβασμό των 
δικαιωμάτων τους  και την τήρηση των 
υποχρεώσεών τους, το ζήτημα 
υποβάλλεται στη Διάσκεψη των 
προέδρων των επιτροπών.
Οσάκις διαπιστώνει ότι κοινοβουλευτική 
επιτροπή αγνόησε σοβαρά τις διατάξεις 
του Κανονισμού ή τους κανόνες της 
καλόπιστης συνεργασίας μεταξύ 
επιτροπών, κατά τρόπο που να 
δημιουργείται σοβαρός κίνδυνος για την 
ομαλή διεξαγωγή των κοινοβουλευτικών 
διαδικασιών, ο πρόεδρος της Διάσκεψης 
των προέδρων των επιτροπών, αφού 
ακούσει τις απόψεις των προέδρων των 
ενεχομένων επιτροπών, μπορεί να 
προτείνει στον Πρόεδρο να εγκρίνει κάθε 
κατάλληλο μέτρο, σύμφωνα με το άρθρο 
20 παράγραφος 3α.

Or. fr

Τροπολογία 3

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 48 – παράγραφος 2 – ερμηνεία (νέα)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Στην περίπτωση διαδικασίας 
συνδεδεμένων επιτροπών, τα προνόμια 
του εισηγητή, όσον αφορά τις πτυχές που 
άπτονται της αποκλειστικής 
αρμοδιότητας της συνδεδεμένης 
επιτροπής, ασκούνται από τον συντάκτη 
γνωμοδότησης αυτής. Στην περίπτωση 
διαδικασίας  κοινών συνεδριάσεων 
επιτροπών, οι εισηγητές μπορούν να 
καταθέσουν τροπολογίες μόνο κατόπιν 
κοινής συμφωνίας.

Or. fr
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Τροπολογία 4

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 50 – περίπτωση 4 – ερμηνεία (νέα)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Το προνόμιο κατάθεσης τροπολογιών 
απευθείας στην ολομέλεια δυνάμει της 
τέταρτης περίπτωσης συνιστά ειδική 
διάταξη προκειμένου  να μπορούν να 
υποβάλλονται στη διαιτησία της 
ολομέλειας τα θέματα για τα οποία η 
αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή και η 
συνδεδεμένη επιτροπή έχουν 
διαφορετικές απόψεις, υπό τους όρους 
που αναφέρονται στην εν λόγω 
περίπτωση. Οι λοιπές διατάξεις του 
Κανονισμού που περιορίζουν τα 
δικαιώματα κατάθεσης τροπολογιών δεν 
εφαρμόζονται στα δικαιώματα 
συνδεδεμένης επιτροπής που απορρέουν 
από την εν λόγω περίπτωση. 

Or. fr
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με επιστολή της 17 Μαρτίου 2011 ο πρόεδρος της Διάσκεψης των προέδρων των επιτροπών 
ζητεί από την επιτροπή μας να διευκρινίσει το ζήτημα του κατά πόσον οι διατάξεις του 
άρθρου 48 παράγραφος 2 σχετικά με τους κανόνες  υποβολής τροπολογιών επί των εκθέσεων 
πρωτοβουλίας στην ολομέλεια εμποδίζουν μια συνδεδεμένη επιτροπή να υποβάλει 
τροπολογίες στην ολομέλεια  βάσει της τέταρτης περίπτωσης του άρθρου 50.

Σε επιστολή της 27ης Σεπτεμβρίου 2011, ο πρόεδρος της Διάσκεψης των προέδρων των 
επιτροπών μεταφέρει επίσης τις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί στο πλαίσιο της εφαρμογής 
του άρθρου 50 όσον αφορά τη τήρηση στην πράξη των δεσμεύσεων που ανέλαβαν η αρμόδια 
επί της ουσίας επιτροπή και η/οι συνδεδεμένη/ες επιτροπή /ες επί των τμημάτων κειμένων 
που εμπίπτουν στην αποκλειστική ή στην κοινή αρμοδιότητα. Μας ζητεί να εξετάσουμε το 
ενδεχόμενο δημιουργίας ενός μηχανισμού που θα αποσκοπεί στη τήρηση των αμοιβαίων 
δεσμεύσεων.  

Η υφιστάμενη κατάσταση

Το άρθρο 50 καθορίζει τους λεπτομερείς όρους της συνεργασίας μεταξύ συνδεδεμένων 
επιτροπών και, στη σημερινή της διατύπωση, η δεύτερη πρόταση της τέταρτης περίπτωσης 
του άρθρου αυτού προβλέπει ότι «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»· Ωστόσο η διάταξη αυτή αντίκειται στο άρθρο 
48 παράγραφος 2 το οποίο, όσον αφορά τις εκθέσεις πρωτοβουλίας, προβλέπει τη δυνατότητα  
κατάθεσης τροπολογιών μόνον από τον εισηγητή προκειμένου να ληφθούν υπόψη νέα 
στοιχεία ή τουλάχιστον από το ένα δέκατο των μελών του Κοινοβουλίου. 

Δεδομένου ότι το άρθρο 48 παράγραφος 2 χρησίμευσε ως βάση για να κηρυχθούν 
απαράδεκτες στην ολομέλεια τροπολογίες που κατατέθηκαν από συνδεδεμένη επιτροπή, η 
αίτηση του προέδρου της Διάσκεψης των προέδρων των επιτροπών αφορά τη διευκρίνιση της 
σχέσης του άρθρου 50 με το άρθρο 48 παράγραφος 2. 

Επιδιωκόμενος στόχος

Το άρθρο 48 θεσπίστηκε προκειμένου να επιταχύνεται η εξέταση και η έγκριση των 
εκθέσεων πρωτοβουλίας από την ολομέλεια. Πρέπει λοιπόν να διερωτηθούμε κατά πόσο ο 
στόχος αυτός αντιβαίνει στη δημιουργία ενός δικαιώματος κατάθεσης τροπολογιών από τον 
εισηγητή συνδεδεμένης επιτροπής. Η υπερβολική επέκταση του δικαιώματος κατάθεσης 
τροπολογιών θα ισοδυναμούσε πράγματι με το άνοιγμα του κουτιού της Πανδώρας και θα 
εκμηδένιζε τη βούληση που εκφράστηκε κατά την έγκριση του εν λόγω άρθρου.

Από την άλλη πλευρά, το άρθρο 50 βασίζεται στην αρχή της καλόπιστης συνεργασίας μεταξύ 
συνδεδεμένων επιτροπών στο πλαίσιο μιας διαδικασίας που, με εξαίρεση τις πτυχές που 
εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της συνδεδεμένης επιτροπής, αφήνει τον 
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τελευταίο λόγο στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή.  Χωρίς να υπάρχει δυνατότητα δράσης 
και/ή προσφυγής σε περίπτωση μη τήρησης των κανόνων που έχουν καθοριστεί κατόπιν 
κοινής συμφωνίας, δεν μπορεί να αποκλειστεί τελείως ο κίνδυνος να καταχραστεί τη θέση της 
μια αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή. Ωστόσο, η ασφαλιστική δικλείδα, που επιτρέπει σε μια 
συνδεδεμένη επιτροπή να καταθέτει απευθείας τροπολογίες στην ολομέλεια και που 
προβλέπεται στο άρθρο 50 τέταρτη περίπτωση δεύτερη πρόταση, αντιβαίνει στις διατάξεις 
του άρθρου 48 παράγραφος 2. 

Συνεπώς ο επιδιωκόμενος στόχος συνίσταται αφενός στο να διευκρινιστεί η σχέση μεταξύ 
των δύο αυτών άρθρων αποφεύγοντας παράλληλα, στο μέτρο του δυνατού, να επιβαρυνθεί 
πέραν του αναγκαίου η διαδικασία εξέτασης και έγκρισης των εκθέσεων πρωτοβουλίας από 
την ολομέλεια και, αφετέρου να διασφαλιστεί η τήρηση της αρχής της καλόπιστης 
συνεργασίας μεταξύ συνδεδεμένων επιτροπών στο πλαίσιο της διαδικασίας του άρθρου 50.

Τίθεται λοιπόν το ζήτημα:

α) εάν πρέπει να παρασχεθεί στον εισηγητή συνδεδεμένης επιτροπής το δικαίωμα να 
καταθέτει τροπολογίες στις εκθέσεις πρωτοβουλίας,

β) εάν το δικαίωμα αυτό πρέπει να είναι ταυτόσημο με εκείνο του εισηγητή της αρμόδιας επί 
της ουσίας επιτροπής ή πρέπει να περιορίζεται μόνο στις πτυχές που άπτονται της 
αποκλειστικής αρμοδιότητας της συνδεδεμένης επιτροπής,

γ) εάν πρέπει το δικαίωμα απευθείας κατάθεσης τροπολογιών στην ολομέλεια (άρθρο 50 
τέταρτη περίπτωση) να υπόκειται στους περιορισμούς του άρθρου 48 παράγραφος 2 ή εάν 
πρέπει να θεωρείται το πρώτο άρθρο ειδική διάταξη που έχει ως στόχο να διασφαλίσει τα 
προνόμια των συνδεδεμένων επιτροπών σε όλα τα στάδια της κοινοβουλευτικής 
διαβούλευσης,

δ) πρέπει επίσης να αναρωτηθούμε εάν δεν θα ήταν σκόπιμο να επωφεληθούμε της παρούσας 
αίτησης  προκειμένου να εξετάσουμε επίσης την περίπτωση των κοινών επιτροπών.

Η ερμηνεία των δύο οικείων άρθρων, όπως προτείνεται στο σχέδιο έκθεσης, προϋποθέτει ότι:

- ο εισηγητής συνδεδεμένης επιτροπής πρέπει να διαθέτει, όσον αφορά τα στοιχεία που 
εμπίπτουν στην αποκλειστική του αρμοδιότητα, τα ίδια προνόμια με τον εισηγητή της 
αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής·

- η ανάγκη διαφύλαξης και διασφάλισης των προνομίων των συνδεδεμένων επιτροπών 
δικαιολογεί να μην περιορίζεται σε καμία περίπτωση το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 50 
τέταρτη περίπτωση·

- στην περίπτωση έκθεσης με κοινή διαδικασία, οι δύο εισηγητές πρέπει να ενεργούν από 
κοινού.

Μήπως πρέπει να διευρυνθεί η προβληματική;

Εφόσον οι αιτήσεις που διατύπωσε ο πρόεδρος της Διάσκεψης των προέδρων των επιτροπών 
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αφορούν την εγκαθίδρυση ενός μηχανισμού που θα στοχεύει στην επίλυση των πιθανών 
συγκρούσεων μεταξύ συνδεδεμένων επιτροπών  στο πλαίσιο των εκθέσεων πρωτοβουλίας, 
μπορούμε δικαιολογημένα να αναρωτηθούμε εάν δεν θα έπρεπε να εκμεταλλευτούμε την 
ευκαιρία που μας παρέχουν οι εν λόγω αιτήσεις για να θεσπίσουμε έναν ευρύτερο μηχανισμό· 
ο οποίος θα εξουσιοδοτούσε τη Διάσκεψη των προέδρων των επιτροπών να παρεμβαίνει για 
την επίλυση κάθε μορφής συγκρούσεων μεταξύ κοινοβουλευτικών επιτροπών, είτε οι 
συγκρούσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο της εφαρμογής του άρθρου 50 είτε σε κάθε άλλη 
περίπτωση.

Πρέπει συνεπώς να εξετάσουμε κατά πόσο θα ήταν σκόπιμο να θεσπιστεί ένα όργανο 
προσφυγής το οποίο θα επιλαμβάνεται των αιτήσεων γνωμοδοτικής ή συνδεδεμένης 
επιτροπής η οποία θα ήταν σε θέση να προσκομίσει επαρκή στοιχεία που αποδεικνύουν  ότι η 
αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή αγνόησε εκ προθέσεως  και σοβαρά τους κανόνες 
καλόπιστης συνεργασίας μεταξύ επιτροπών. 

Εάν ακολουθήσουμε αυτή την πορεία σκέψης θα ήταν σκόπιμο να συμπληρωθούν τα άρθρα 
20 και 27 του Κανονισμού προκειμένου να εκχωρηθεί ρητά στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου, 
κατόπιν διαδικασίας στην οποία θα συμμετέχει η Διάσκεψη των προέδρων των επιτροπών, η 
εξουσία να επιλύει οριστικά, με κατάλληλα μέτρα (που θα μπορούσαν να εκτείνονται έως την 
ακύρωση απόφασης επί της διαδικασίας), κάθε σύγκρουση για διαδικαστικά θέματα που 
ενδέχεται να σημειωθεί μεταξύ κοινοβουλευτικών επιτροπών, ανεξάρτητα από τις ειδικές 
περιπτώσεις που μπορεί να ανακύψουν στο πλαίσιο της εφαρμογής των άρθρων 50 και 48 
παράγραφος 2.


