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ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 81 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου όσον αφορά τη διαδικασία έγκρισης
(2012/2124(REG))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την από 9 Δεκεμβρίου 2011 επιστολή του Προέδρου της Διάσκεψης των 
Προέδρων των Επιτροπών,

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

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A7-0000/2013),

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

2. επισημαίνει ότι οι τροπολογίες θα τεθούν σε ισχύ την πρώτη ημέρα της προσεχούς 
περιόδου συνόδου και θα εφαρμόζονται σε εκείνες τις διαδικασίες έγκρισης για τις οποίες 
η αρμόδια επιτροπή δεν έχει εγκρίνει ακόμη σύσταση·

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

Τροπολογία 1

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 81

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

1. Το Κοινοβούλιο, όταν του ζητηθεί να 
παράσχει την έγκρισή του σε προτεινόμενη 
πράξη, αποφασίζει βάσει σύστασης της 
αρμόδιας επιτροπής του, η οποία 
αποβλέπει στην έγκριση ή στην απόρριψη 
της εν λόγω πράξης.

1. Το Κοινοβούλιο, όταν του ζητηθεί να 
παράσχει την έγκρισή του σε προτεινόμενη 
πράξη, εκδίδει την απόφασή του 
λαμβάνοντας υπόψη σύσταση της 
αρμόδιας επιτροπής του, η οποία 
αποβλέπει στην έγκριση ή στην απόρριψη 
της εν λόγω πράξης. Η σύσταση 
περιλαμβάνει αιτιολογικές αναφορές, 
αλλά όχι αιτιολογικές σκέψεις. Μπορεί να 
περιλαμβάνει σύντομη αιτιολόγηση με 
ευθύνη του εισηγητή η οποία δεν τίθεται 
σε ψηφοφορία. Οι τροπολογίες που 
κατατίθενται στην επιτροπή είναι δεκτές 
μόνο εάν έχουν ως στόχο να αναιρέσουν 
τη σύσταση όπως προτείνεται από τον 
εισηγητή. 
2. Η αρμόδια επιτροπή μπορεί να 
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υποβάλει σχέδιο μη νομοθετικού 
ψηφίσματος μαζί με τη σύστασή της.
3. Η αρμόδια επιτροπή εξετάζει την 
αίτηση έγκρισης χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση. Εάν η αρμόδια επιτροπή 
δεν έχει εγκρίνει σύσταση εντός 
τεσσάρων μηνών από την παραπομπή σε 
αυτή της αίτησης έγκρισης, η Διάσκεψη 
των Προέδρων μπορεί να εγγράψει το 
θέμα στην ημερήσια διάταξη προσεχούς 
περιόδου συνόδου προς εξέταση. 

Το Κοινοβούλιο αποφασίζει στη συνέχεια 
σε μία και μοναδική ψηφοφορία σχετικά 
με την πράξη για την οποία η Συνθήκη για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση ή η Συνθήκη για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτούν την έγκρισή του, χωρίς να 
επιτρέπεται να κατατεθούν τροπολογίες. Η 
απαιτούμενη πλειοψηφία για την έγκριση 
είναι η προβλεπόμενη στο αντίστοιχο 
άρθρο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση ή της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο 
αποτελεί τη νομική βάση της 
προτεινόμενης πράξης.

4. Το Κοινοβούλιο αποφασίζει στη 
συνέχεια σε μία και μοναδική ψηφοφορία 
σχετικά με την έγκριση της πράξης για 
την οποία η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση ή η Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτούν την 
έγκρισή του, ανεξαρτήτως του εάν η 
αρμόδια επιτροπή συνιστά την έγκριση ή 
την απόρριψη της πράξης και χωρίς να 
επιτρέπεται να κατατεθούν τροπολογίες. Η 
απαιτούμενη πλειοψηφία για την έγκριση 
είναι η προβλεπόμενη στο αντίστοιχο 
άρθρο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση ή της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο 
αποτελεί τη νομική βάση της 
προτεινόμενης πράξης ή, στις περιπτώσεις 
που δεν προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο 
πλειοψηφία, η πλειοψηφία των 
ψηφισάντων. Εάν δεν επιτευχθεί η 
απαιτούμενη πλειοψηφία, η προτεινόμενη 
πράξη λογίζεται ως μη εγκριθείσα.

2. Για τις Συνθήκες προσχώρησης, τις
διεθνείς συμφωνίες και τις περιπτώσεις 
διαπίστωσης σοβαρής και διαρκούς 
παραβίασης των κοινών αρχών εκ μέρους 
κράτους μέλους εφαρμόζονται αντιστοίχως 
τα άρθρα 74γ, 90 και 74ε. Για τις 
διαδικασίες ενισχυμένης συνεργασίας σε 
τομέα που εμπίπτει στη συνήθη 
νομοθετική διαδικασία, εφαρμόζεται το 
άρθρο 74ζ του παρόντος Κανονισμού.

5. Επιπλέον, για τις διεθνείς συμφωνίες, 
τις συνθήκες προσχώρησης, τις 
περιπτώσεις διαπίστωσης σοβαρής και 
διαρκούς παραβίασης των θεμελιωδών
αρχών εκ μέρους κράτους μέλους, τον 
καθορισμό της σύνθεσης του 
Κοινοβουλίου, την καθιέρωση 
ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ κρατών 
μελών ή την έγκριση του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου, εφαρμόζονται 
αντιστοίχως τα άρθρα 90, 74γ, 74ε, 74στ, 
74ζ και 75. 

3. Εφόσον απαιτείται η έγκριση του 6. Εφόσον απαιτείται η έγκριση του 
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Κοινοβουλίου επί προτεινόμενης 
νομοθετικής πράξης ή σχεδιαζόμενης 
διεθνούς συμφωνίας, η αρμόδια επιτροπή 
μπορεί να αποφασίσει, προκειμένου να 
διευκολυνθεί η θετική έκβαση της 
διαδικασίας, την υποβολή στο 
Κοινοβούλιο προσωρινής έκθεσης επί της 
πρότασης, η οποία περιλαμβάνει σχέδιο 
ψηφίσματος που περιέχει συστάσεις για 
την τροποποίηση ή την εφαρμογή της 
προτεινόμενης πράξης.

Κοινοβουλίου επί προτεινόμενης 
νομοθετικής πράξης, η αρμόδια επιτροπή 
μπορεί να υποβάλει στο Κοινοβούλιο
προσωρινή έκθεση επί της πρότασης, η 
οποία περιλαμβάνει σχέδιο ψηφίσματος 
που περιέχει συστάσεις για την 
τροποποίηση ή την εφαρμογή της 
προτεινόμενης πράξης.

Or. en
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα έκθεση αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο το Κοινοβούλιο παρέχει την έγκρισή 
του σε διαδικασίες όπου αυτό απαιτείται, σύμφωνα με τις Συνθήκες (διαδικασία έγκρισης).

1) Η διαδικασία έγκρισης

Η διαδικασία έγκρισης, παλαιότερα γνωστή ως διαδικασία σύμφωνης γνώμης, καθιερώθηκε 
από την ενιαία ευρωπαϊκή πράξη του 1986 σε δύο τομείς: στις συμφωνίες σύνδεσης και στις 
συμφωνίες που διέπουν προσχωρήσεις. Το πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας αυτής 
διευρύνθηκε σε όλες τις επόμενες τροποποιήσεις των Συνθηκών. Αποτελεί πλέον, στο 
πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας, μια ειδική νομοθετική διαδικασία κατά την έννοια του 
άρθρου 289, παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι περιπτώσεις στις οποίες εφαρμόζεται η διαδικασία έγκρισης καθορίζονται εξαντλητικά 
στις Συνθήκες. Κατά βάση είναι οι εξής:

– συμφωνίες που θεσπίζουν ειδικό θεσμικό πλαίσιο, συμφωνίες που έχουν σημαντικές 
δημοσιονομικές επιπτώσεις για την Ένωση ή συμφωνίες που καλύπτουν τομείς στους 
οποίους εφαρμόζεται η συνήθης νομοθετική διαδικασία ή η ειδική νομοθετική διαδικασία 
όταν απαιτείται η έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου1·

– συμφωνίες προσχώρησης2· 
– εφαρμογή της ρήτρας ευελιξίας3·
– καθιέρωση ενισχυμένης συνεργασίας4· 
– προσχώρηση στη Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των 

Θεμελιωδών Ελευθεριών5· 
– έγκριση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου6·
– ενιαία διαδικασία εκλογής των ΒΕΚ7·
– σύνθεση του Κοινοβουλίου8· 
– ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών της Ένωσης9· 
– αποφάσεις του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με την ύπαρξη 

σοβαρής και διαρκούς παραβίασης των αξιών της Ένωσης10·
– μέτρα εφαρμογής του συστήματος ιδίων πόρων της Ένωσης11. 

2) Ο Κανονισμός
                                               
1 Άρθρο 218, παράγραφος 6, στοιχείο (α) ΣΛΕΕ
2 Άρθρο 49 ΣΕΕ
3 Άρθρο 352 ΣΛΕΕ
4 Άρθρο 329, παράγραφος 1 ΣΛΕΕ
5 Άρθρο 218, παράγραφος 6, στοιχείο (α) ΣΛΕΕ
6 Άρθρο 312, παράγραφος 2 ΣΛΕΕ
7 Άρθρο 223, παράγραφος 1, εδάφιο 2 ΣΛΕΕ
8 Άρθρο 14, παράγραφος 2, εδάφιο 2 ΣΕΕ
9 Άρθρο 25, εδάφιο 2 ΣΛΕΕ
10 Άρθρο 7, παράγραφοι 1 και 2 ΣΕΕ
11 Άρθρο 311, παράγραφος 4 ΣΛΕΕ
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Στον Κανονισμό, οι περιπτώσεις αυτές αντιστοιχούν στο γενικό άρθρο (άρθρο 81) και 
ορισμένα ειδικά άρθρα που θεσπίζουν συγκεκριμένες κατά περίπτωση διατάξεις ως ‘lex 
specialis’ παραπέμποντας, κατά τα άλλα, στο γενικό άρθρο 81. Τα ειδικά αυτά άρθρα είναι τα 
εξής: το άρθρο 90, διεθνείς συμφωνίες· το άρθρο 74γ, συνθήκες προσχώρησης· το άρθρο 74ζ, 
ενισχυμένη συνεργασία· το άρθρο 74στ, σύνθεση του Κοινοβουλίου· και το άρθρο 74ε, 
αποφάσεις του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με την ύπαρξη 
σοβαρής και διαρκούς παραβίασης των αξιών της Ένωσης. 

Το γενικό άρθρο 81, το οποίο για τους σκοπούς του παρόντος εγγράφου είναι το πιο 
σημαντικό έχει ως εξής: 

‘Άρθρο 81 (1) και (3)

1. Το Κοινοβούλιο, όταν του ζητηθεί να παράσχει την έγκρισή του σε προτεινόμενη πράξη, 
αποφασίζει βάσει σύστασης της αρμόδιας επιτροπής του, η οποία αποβλέπει στην έγκριση ή 
στην απόρριψη της εν λόγω πράξης.

Το Κοινοβούλιο αποφασίζει στη συνέχεια σε μία και μοναδική ψηφοφορία σχετικά με την 
πράξη για την οποία η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση ή η Συνθήκη για τη Λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτούν την έγκρισή του, χωρίς να επιτρέπεται να κατατεθούν 
τροπολογίες. Η απαιτούμενη πλειοψηφία για την έγκριση είναι η προβλεπόμενη στο 
αντίστοιχο άρθρο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ή της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο αποτελεί τη νομική βάση της προτεινόμενης 
πράξης.

3. Εφόσον απαιτείται η έγκριση του Κοινοβουλίου επί προτεινόμενης νομοθετικής πράξης ή 
σχεδιαζόμενης διεθνούς συμφωνίας, η αρμόδια επιτροπή μπορεί να αποφασίσει, 
προκειμένου να διευκολυνθεί η θετική έκβαση της διαδικασίας, την υποβολή στο 
Κοινοβούλιο προσωρινής έκθεσης επί της πρότασης, η οποία περιλαμβάνει σχέδιο 
ψηφίσματος που περιέχει συστάσεις για την τροποποίηση ή την εφαρμογή της προτεινόμενης 
πράξης.

Η μορφή της σύστασης της επιτροπής δεν καθορίζεται στο άρθρο 81. Ωστόσο, έχει συνήθως 
τη μορφή νομοθετικού ψηφίσματος με το οποίο το Κοινοβούλιο εγκρίνει ή απορρίπτει την εν 
λόγω πράξη. Εκτός και αν οι Συνθήκες ορίζουν διαφορετικά, η έγκριση του Κοινοβουλίου 
απαιτεί πλειοψηφία των ψηφισάντων1. Σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται πλειοψηφία των 
μελών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο όπως στην περίπτωση της προσχώρησης νέου 
κράτους μέλους ή την εκλογική διαδικασία2. 

3) Η παραπομπή στην AFCO

Ο Πρόεδρος της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών κ. Klaus-Heiner Lehne, 
επεσήμανε σε επιστολή του στις 9 Δεκεμβρίου 2011 ότι οι πρακτικές που θεσπίζονται στις 

                                               
1 Άρθρο 231 ΣΛΕΕ
2 Άρθρο 81, παράγραφος 1, εδάφιο 2.
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κοινοβουλευτικές επιτροπές όσον αφορά τις διαδικασίες έγκρισης διαφέρουν σημαντικά1. 
Καλούσε την επιτροπή AFCO, εξ ονόματος των προέδρων των επιτροπών, «να αναθεωρήσει 
το σχετικό άρθρο του Κανονισμού με σκοπό την αποσαφήνιση των διαδικασιών έγκρισης και 
προκειμένου αυτές να καταστούν πιο διαφανείς και ενδεχομένως πιο αποτελεσματικές». Η 
επιστολή αυτή περιελάμβανε επίσης τέσσερα ερωτήματα που έπρεπε να εξετάσει η AFCO. 
Αυτά, για τους σκοπούς των διαβουλεύσεων στην επιτροπή, μπορούν να περιοριστούν στις 
εξής τρεις θεμελιώδεις ερωτήσεις:

– Οι αιτιολογικές σκέψεις πρέπει να είναι παραδεκτές στο σχέδιο σύστασης και στη
σύσταση της αρμόδιας επιτροπής  προς την ολομέλεια;

– Οι τροπολογίες στο σχέδιο σύστασης πρέπει να είναι παραδεκτές στην επιτροπή και στη 
σύσταση στην ολομέλεια και αν ναι, σε ποια σημεία αυτών;

– Η καταψήφιση της παραγράφου της σύστασης που περιλαμβάνει την απόφαση 
(καταληκτική παράγραφος) μπορεί να θεωρηθεί ως ψήφος υπέρ του αντιθέτου; 

4) Αιτιολογικές σκέψεις

Οι αιτιολογικές σκέψεις που αποτελούν μέρος μιας σύστασης που υποβάλλεται από την 
αρμόδια επιτροπή στην ολομέλεια έχουν κριθεί ως μη παραδεκτές, εκτός της περίπτωσης που 
αφορούν γεγονότα ή κείμενα και συνεπώς ισοδυναμούν με αιτιολογικές αναφορές2.

Το σκεπτικό που στηρίζει την πρακτική αυτή είναι ότι η απόφαση που πρόκειται να λάβει το 
Κοινοβούλιο (με ένα ναι ή με ένα όχι) δεν θα ήταν εξίσου σαφής και θα περιοριζόταν η 
βαρύτητά της εάν συνοδεύεται από αιτιολογικές σκέψεις. Περαιτέρω αιτιολόγηση της 
τοποθέτησης αυτής είναι ότι ούτε ένα νομοθετικό ψήφισμα σε μια νομοθετική έκθεση που 
αφορά πρόταση της Επιτροπής δεν μπορεί να περιλαμβάνει αιτιολογικές σκέψεις (άρθρο 55, 
παράγραφος 2). Οι πολιτικές παρατηρήσεις και τα αιτήματα που αφορούν την προτεινόμενη 
πράξη ή συμφωνία μπορούν, πριν εγκριθεί ή συναφθεί, να διατυπωθούν σε μια προσωρινή 
έκθεση σύμφωνα με τα άρθρα 81, παράγραφος 3 και 90, παράγραφος 4.

Από την άλλη πλευρά είναι από πολιτική άποψη σκόπιμο, αν δεν αποτελεί αναγκαιότητα, το 
Κοινοβούλιο να αιτιολογεί την απόφασή του. 
Η ενδιάμεση λύση που προτείνεται στην παρούσα έκθεση είναι να μην επιτρέπονται 
αιτιολογικές σκέψεις αλλά να παρέχεται στην αρμόδια επιτροπή η δυνατότητα να συνοδεύει 
τη σύστασή της προς την ολομέλεια με σχέδιο μη νομοθετικού ψηφίσματος. Με τον τρόπο 
αυτό η/οι επιτροπή/ές και αργότερα η ολομέλεια θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν 
παρατηρήσεις επί της προτεινόμενης πράξης και να εξηγήσουν λεπτομερώς τη τοποθέτησή 
τους επ’ αυτής. Ο συσχετισμός δυνάμεων εντός του Κοινοβουλίου κανονικά διασφαλίζει ότι 
το ψήφισμα στη μορφή που εγκρίνεται δεν αντίκειται στην απόφαση που λαμβάνεται σχετικά 
με την έγκριση (βλέπε κατωτέρω).

                                               
1 Βλέπε επίσης την έρευνα που διεξήγαγε η Μονάδα Νομοθετικού Συντονισμού (ΓΔ Εσωτερικών Πολιτικών της 
Ένωσης) στον Σεπτέμβριο 2011. 
2  Πρέπει να επισημανθεί ότι, όπως έχουν σήμερα τα πράγματα, το σχετικό πρότυπο κειμένου που χρησιμοποιεί 
το Κοινοβούλιο δεν προβλέπει καθόλου αιτιολογικές σκέψεις. 
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5) Τροπολογίες

Δεδομένου ότι οι αιτιολογικές σκέψεις δεν γίνονται αποδεκτές στην ολομέλεια, δεν τίθεται 
θέμα τροπολογιών. Το σκεπτικό αυτό αφορά τη διατύπωση του άρθρου 81: «Το Κοινοβούλιο 
αποφασίζει στη συνέχεια σε μία και μοναδική ψηφοφορία σχετικά με την πράξη για την 
οποία η Συνθήκη …, χωρίς να επιτρέπεται να κατατεθούν τροπολογίες»1. Δεν υπάρχει 
αμφιβολία ότι η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και στο ίδιο το κείμενο της πράξης. Η ειδική 
διάταξη που αφορά τις διεθνείς συνθήκες περιλαμβάνει την κάτωθι διευκρίνιση: 

«Άρθρο 90 (7)

7. Το Κοινοβούλιο, με την πλειοψηφία των ψηφισάντων, σε μία μοναδική ψηφοφορία, εκδίδει 
γνωμοδότηση ή έγκριση για τη σύναψη, ανανέωση ή τροποποίηση διεθνούς συμφωνίας ή 
χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου που συνάπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς να επιτρέπεται η 
κατάθεση τροπολογιών στο κείμενο της συμφωνίας ή του πρωτοκόλλου».

Σκοπός του αποκλεισμού του κειμένου της πράξης είναι, έχοντας υπόψη τις πιθανές 
μακρόπνοες επιπτώσεις της απόφασης του Κοινοβουλίου, να διασφαλιστεί ότι η απόφαση του 
Κοινοβουλίου είναι αναμφισβήτητη και άνευ όρων. Όταν πρόκειται για διεθνείς συμφωνίες, 
ένας επιπλέον λόγος είναι ότι μια συμφωνία που έχει αποτελέσει αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης δεν μπορεί να τροποποιηθεί μονομερώς κατά οιοδήποτε τρόπο. Ωστόσο, το 
ίδιο σκεπτικό δεν ισχύει για πιθανά στοιχεία του σχεδίου της σύστασης όπως οι αιτιολογικές 
αναφορές, οι αιτιολογικές σκέψεις ή η καταληκτική παράγραφος. Εάν, όπως προτείνεται εν 
προκειμένω, η σύσταση της επιτροπής δεν μπορεί να περιλαμβάνει αιτιολογικές σκέψεις 
(όπου ένα σχέδιο ψηφίσματος υποκαθιστά τη λειτουργία τους) οι πιθανές τροπολογίες πρέπει 
να περιορίζονται στη καταληκτική παράγραφο. Όσον αφορά το τελευταίο αυτό στοιχείο, η 
δυνατότητα υποβολής τροπολογιών είναι όντως σημαντική προκειμένου να μην υπάρχει 
αμφιβολία όσον αφορά την συγκεκριμένη θέση της/των επιτροπής/ών. 

6) Ψηφοφορία

Σε περίπτωση που η προτεινόμενη απόφαση στο σχέδιο σύστασης στην επιτροπή ή στη 
σύσταση στην ολομέλεια, δεν συγκεντρώνει την απαιτούμενη πλειοψηφία και δεν έχει 
υποβληθεί αντίθετη τροπολογία ή δεν έχει επιτύχει την απαιτούμενη πλειοψηφία, τίθεται το 
ερώτημα όσον αφορά τον τρόπο θεώρησης του αποτελέσματος αυτού. Πρέπει να θεωρείται 
ότι η επιτροπή ή η ολομέλεια, ανάλογα με περίπτωση, δεν έλαβε καμία απόφαση, ή ότι η 
απόφαση είναι αντίθετη από την προτεινόμενη; Το τελευταίο θα σήμαινε ότι αν προταθεί η 
έγκριση της προτεινόμενης πράξης και η πρόταση δεν επιτύχει πλειοψηφία, η πράξη 
θεωρείται απορριφθείσα και αντίθετα, σε περίπτωση που η πρόταση απόρριψης δεν 
συγκεντρώσει πλειοψηφία, η πράξη θεωρείται εγκριθείσα2.

                                               
1 Άρθρο 81, παράγραφος 1, εδάφιο 2. 
2 Βλέπε για παράδειγμα Άρθρο 210, παράγραφος 3 σχετικά με τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα: «Το 
Κοινοβούλιο αποφασίζει κατά πλειοψηφία των ψηφισάντων σχετικά με την πρόταση απόφασης που διαπιστώνει 
εάν το εν λόγω πολιτικό κόμμα τηρεί τις αρχές που εμφαίνονται στην παράγραφο 1. Δεν είναι δυνατή η 
κατάθεση τροπολογίας. Και στις δύο περιπτώσεις, εάν η πρόταση απόφασης δεν συγκεντρώσει την πλειοψηφία, 
θεωρείται εγκριθείσα η αντίθετη απόφαση». 
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Αυτή η ερμηνεία που ήταν η πρακτική στην ολομέλεια, δικαιολογείται με επίκληση του 
άρθρου 90, παράγραφος 9: «Εάν το Κοινοβούλιο αρνηθεί να παράσχει την έγκρισή του για 
διεθνή συμφωνία, ο Πρόεδρος ενημερώνει το Συμβούλιο ότι δεν μπορεί να συναφθεί η 
σχετική συμφωνία». Από την ψηφοφορία για την συμφωνία ACTA στις 4 Ιουλίου 2012, η 
πρακτική του Κοινοβουλίου άλλαξε και πλέον ψηφίζει επί της έγκρισης, ανεξαρτήτως από τη 
σύσταση της επιτροπής. Εάν η έγκριση δεν εξασφαλίσει πλειοψηφία, τότε η πράξη θεωρείται 
απορριφθείσα.

Στην απάντηση επί της ερώτησης αυτής πρέπει να ληφθούν υπόψη δύο πτυχές. Κατ’ αρχάς, 
λόγω της σημασίας της έγκρισης του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας 
μπορεί να υποστηριχθεί ότι η έγκριση πρέπει να δίδεται με θετική πράξη και όχι με εξ 
αντιδιαστολής ερμηνεία πράξης του Κοινοβουλίου. Κατά δεύτερο λόγο, θα μπορούσε να 
προκύψει πρόβλημα με τη λύση αυτή στην περίπτωση των ειδικών κατωτάτων ορίων που 
απαιτούνται για ορισμένες αποφάσεις έγκρισης (πλειοψηφία των βουλευτών για παράδειγμα 
στο άρθρο 49ΣΕΕ, συμφωνίες προσχώρησης, στο άρθρο 312 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ, πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο, στο άρθρο 223 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ, εκλογική διαδικασία, 
πλειοψηφία των δύο τρίτων που αντιπροσωπεύει την πλειοψηφία των βουλευτών στο άρθρο 7 
ΣΕΕ σε συνδυασμό με το άρθρο 354 ΣΛΕΕ, παραβίαση των αξιών της Ένωσης).

Στην περίπτωση αυτή ανακύπτει το ερώτημα εάν η καταψήφιση με απλή πλειοψηφία 
αρνητικής σύστασης (και όχι με την απαιτούμενη ειδική πλειοψηφία) μπορεί να θεωρηθεί 
έγκριση. Κατά την άποψή μου όχι. 

Η απαίτηση ειδικής πλειοψηφίας για αποφάσεις του Κοινοβουλίου αποσκοπεί να διασφαλίσει 
ότι αποφάσεις μείζονος σημασίας δεν μπορούν να λαμβάνονται από περιστασιακή 
πλειοψηφία σε στιγμή κατά την οποία ο αριθμός των παρόντων βουλευτών στην ολομέλεια 
είναι χαμηλός. Ο στόχος αυτός δεν επιτυγχάνεται εάν μια αρνητική ψήφος του Κοινοβουλίου 
με απλή πλειοψηφία θα είχε υπό ορισμένες προϋποθέσεις το ίδιο αποτέλεσμα με μια ψήφο 
για την οποία απαιτείται ειδική πλειοψηφία.

Οι δυσκολίες αυτές θα μπορούσαν να αποφευχθούν εάν η ψηφοφορία στην ολομέλεια επί της 
έγκρισης «αποσυνδεόταν» από το σχέδιο σύστασης ή τη σύσταση στην ολομέλεια. Με άλλα 
λόγια μόνο το θέμα της έγκρισης τίθεται σε ψηφοφορία, ανεξαρτήτως του τι συνιστά ο 
εισηγητής ή, ανάλογα με την περίπτωση, η επιτροπή. Πράξη που δεν λαμβάνει την 
απαιτούμενη πλειοψηφία λογίζεται απορριφθείσα. Στην περίπτωση αυτή θα αποδίδεται στον 
όρο «σύσταση» η κανονική του σημασία, δηλαδή μια πρόταση χωρίς οποιαδήποτε 
δεσμευτική ισχύ. Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι στερείται πολιτικής βαρύτητας.

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, στην πορεία η πρακτική του Κοινοβουλίου άλλαξε προς 
αυτή την κατεύθυνση από την ψηφοφορία για τη συμφωνία ACTA στις 4 Ιουλίου 2012.  
Προτείνω να ευθυγραμμιστεί ο Κανονισμός με την πρακτική αυτή.

Στο στάδιο της επιτροπής τα πράγματα είναι ελαφρώς διαφορετικά καθώς το σχέδιο 
σύστασης που υποβάλλει ο εισηγητής προτείνει μια απόφαση που συνίσταται σε ένα ναι ή σε 
ένα όχι.  Η εφαρμογή της αρχής «καμία πλασματική απόφαση» την οποία υποστηρίζω, 
σημαίνει εν προκειμένω ότι η επιτροπή στις περιπτώσεις που δεν ακολουθεί τον εισηγητή, 
δεν εκδίδει καμία σύσταση και πρέπει να υποβάλει νέο σχέδιο. Δεδομένου ότι η κατάσταση 
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αυτή δεν μπορεί να διαρκέσει επ’ άπειρον, πρέπει να προβλεφθεί προθεσμία (βλέπε άρθρο 81 
παράγραφος 3 (νέα))1.

                                               
1 Βλ. επίσης ερμηνεία της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων σχετικά με ισοψηφία επί πρότασης για τη μη 
παρέμβαση σε δικαστικές διαδικασίες – Άρθρο 159, παράγραφος 3, P7_TA-PROV(2013)0121


