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ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την τροποποίηση του Άρθρου 123 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
(2011/2058(REG))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την επιστολή του Προέδρου του της 11ης Νοεμβρίου 2010,

– έχοντας υπόψη τη μελέτη του θεματικού του τμήματος με τον τίτλο "Οι γραπτές δηλώσεις 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: επανεξέταση της διαδικασίας και αντίκτυπος" 
(PE 462.424),

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

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

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Α. το Κοινοβούλιο έχει διευρύνει σημαντικά τις εξουσίες του στο πέρασμα των χρόνων, 
αποκτώντας ουσιαστικά εργαλεία που του επιτρέπουν να επηρεάζει τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις περισσότερες από τις δραστηριότητες της 
Ένωσης·

Β. οι γραπτές δηλώσεις χρησίμευσαν κατά το παρελθόν ως χρήσιμο όχημα για την έγερση 
θεμάτων ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους πολίτες της Ένωσης·

Γ. οι γραπτές δηλώσεις χρησιμοποιούνται τακτικά αλλά όχι σε πολύ μεγάλους αριθμούς· 
μόνο ένα μικρό ποσοστό τους λαμβάνει την απαιτούμενη στήριξη μιας πλειοψηφίας των 
μελών που συνθέτουν το Κοινοβούλιο·

Δ. οι περισσότερες γραπτές δηλώσεις ακυρώνονται ύστερα από την περίοδο που ορίζεται 
στον Κανονισμό·

Ε. η πλειοψηφία των εγκρινόμενων γραπτών δηλώσεων απευθύνεται στην Επιτροπή, η 
οποία αναγνωρίζεται ως το μόνο θεσμικό όργανο που έχει απαντήσει στα ζητήματα που 
εγείρονται σε αυτές·

ΣΤ. οι απαντήσεις αυτές περιορίζονται, στις περισσότερες περιπτώσεις, σε τρέχουσες 
δραστηριότητες της Επιτροπής, και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις αφορούν μια 
συγκεκριμένη δραστηριότητα η οποία αποβλέπει στο να δώσει συνέχεια σε μια γραπτή 
δήλωση·

Ζ. υπό το φως των αυξανόμενων εξουσιών του Κοινοβουλίου, η σημασία τν γραπτών 
δηλώσεων έχει μειωθεί σημαντικά·

Η. οι γραπτές δηλώσεις έχουν έναν πολύ περιορισμένο αντίκτυπο, τόσο από την άποψη του 
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καθορισμού της ημερήσιας διάταξης όσο και ως προς τον επηρεασμό των αποφάσεων 
που λαμβάνουν τα θεσμικά όργανα, και μπορούν να δώσουν μια παραπλανητική 
εντύπωση όσον αφορά την αποτελεσματικότητά τους·

Θ. οι γραπτές δηλώσεις θα πρέπει να περιορισθούν σταδιακά και, στην προσεχή θητεία του, 
το Κοινοβούλιο θα πρέπει να εξετάσει μήπως θα πρέπει να καταργηθούν εντελώς·

1. αποφασίζει να τροποποιήσει τον Κανονισμό του όπως εμφαίνεται κατωτέρω·

2. επισημαίνει ότι οι τροποποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ κατά την πρώτη ημέρα της προσεχούς 
περιόδου συνόδου·

3. καλεί το Προεδρείο να εξετάσει τους υφιστάμενους κανόνες που διέπουν την ασφάλεια, 
ώστε να αποφευχθεί η εκτενής προώθηση των γραπτών δηλώσεων και να καταστεί 
δυνατή η απρόσκοπτη πρόσβαση των βουλευτών στην αίθουσα του Κοινοβουλίου·

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

Τροπολογία 1

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 123 – παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. Το πολύ πέντε βουλευτές μπορούν να 
υποβάλουν γραπτή δήλωση 200 λέξεων το 
πολύ, η οποία αφορά θέμα που εμπίπτει 
στις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και δεν αφορά ζητήματα που 
αποτελούν αντικείμενο τρέχουσας 
νομοθετικής διαδικασίας. Την άδεια 
χορηγεί ο Πρόεδρος κατά περίπτωση. Οι 
γραπτές δηλώσεις τυπώνονται στις 
επίσημες γλώσσες και διανέμονται. 
Περιλαμβάνονται σε πρωτόκολλο, με τα 
ονόματα των προσυπογραφόντων. Το 
πρωτόκολλο αυτό είναι δημόσιο και 
τηρείται, κατά τη διάρκεια των περιόδων 
συνόδου, έξω από την είσοδο της 
αίθουσας συνεδριάσεων Ολομέλειας και, 
μεταξύ των περιόδων συνόδου, σε 
κατάλληλο χώρο που προσδιορίζει το 
Σώμα των Κοσμητόρων.

1. Το πολύ πέντε βουλευτές μπορούν να 
υποβάλουν γραπτή δήλωση 200 λέξεων το 
πολύ, η οποία αφορά θέμα που εμπίπτει
αποκλειστικά στις αρμοδιότητες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν αφορά 
ζητήματα που αποτελούν αντικείμενο 
τρεχουσών νομοθετικών ή μη 
νομοθετικών διαδικασιών. Την άδεια
χορηγεί ο Πρόεδρος κατά περίπτωση. Οι
γραπτές δηλώσεις δημοσιεύονται στις
επίσημες γλώσσες στην ιστοσελίδα του 
Κοινοβουλίου και διανέμονται
ηλεκτρονικά σε όλους τους βουλευτές. 
Περιλαμβάνονται σε ηλεκτρονικό
πρωτόκολλο, με τα ονόματα των 
προσυπογραφόντων. Το πρωτόκολλο αυτό
είναι δημόσιο και προσβάσιμο μέσω της 
ιστοσελίδας του Κοινοβουλίου.

Or. en
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Τροπολογία 2

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 123 – παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. Κάθε βουλευτής μπορεί να 
προσυπογράψει δήλωση καταχωρισμένη 
στο πρωτόκολλο.

2. Κάθε βουλευτής μπορεί να 
προσυπογράψει δήλωση καταχωρισμένη 
στο πρωτόκολλο. Η υπογραφή αυτή
μπορεί να αποσυρθεί ανά πάσα στιγμή
πριν από το τέλος μιας περιόδου τριών 
μηνών από την καταχώριση της δήλωσης 
στο πρωτόκολλο.

Or. en

Τροπολογία 3

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Rule 123 – παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. Όταν δήλωση προσυπογράφεται από την 
πλειοψηφία των μελών που το απαρτίζουν, 
ο Πρόεδρος ενημερώνει το Κοινοβούλιο 
και καταχωρίζει τα ονόματα των 
προσυπογραφόντων στα Συνοπτικά 
Πρακτικά και τη δήλωση ως εγκριθέν 
κείμενο.

3. Όταν, κατά το τέλος μιας περιόδου 
τριών μηνών από την καταχώρισή της 
στο πρωτόκολλο, μια δήλωση 
προσυπογράφεται από την πλειοψηφία των 
μελών που το απαρτίζουν, ο Πρόεδρος 
ενημερώνει το Κοινοβούλιο και 
καταχωρίζει τα ονόματα των 
προσυπογραφόντων στα Συνοπτικά 
Πρακτικά και τη δήλωση ως εγκριθέν 
κείμενο.

Or. en

Τροπολογία 4

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 123 – παράγραφος 5
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. Γραπτή δήλωση που παρέμεινε πλέον 
των τριών μηνών στο πρωτόκολλο και δεν 
έχει υπογραφεί από το ήμισυ τουλάχιστον 
των βουλευτών που απαρτίζουν το 
Κοινοβούλιο καθίσταται άκυρη.

5. Γραπτή δήλωση που παρέμεινε πλέον 
των τριών μηνών στο πρωτόκολλο και δεν 
έχει υπογραφεί από το ήμισυ τουλάχιστον 
των βουλευτών που απαρτίζουν το 
Κοινοβούλιο καθίσταται άκυρη, χωρίς να 
υπάρχει καμία δυνατότητα παράτασης 
της τρίμηνης αυτής περιόδου.
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