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Τροποποίηση των άρθρων 166 (Τελική ψηφοφορία) και 195 παράγραφος 3 (Ψηφοφορία 
στις επιτροπές)

Τροπολογία 1

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 166

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Το Κοινοβούλιο, κατά την ψηφοφορία επί 
προτεινόμενης νομοθετικής πράξης, είτε 
πρόκειται για μία και μοναδική είτε για 
τελική ψηφοφορία, ψηφίζει με 
ονομαστική κλήση χρησιμοποιώντας το 
ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορίας.

Οιαδήποτε τελική ψηφοφορία επί 
εκθέσεως που έχει εκπονήσει το 
Κοινοβούλιο εγκρίνεται με ονομαστική 
κλήση για την οποία χρησιμοποιείται το 
ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Taking into account the study ‘Democratic scrutiny, transparency, and modalities of vote in 
the national parliaments of the Member States and in the European Parliament’ produced at 
the request of the Committee on Constitutional Affairs, the proposed change to the Rules of 
Procedure aims to align Parliament’s practice with the best practices in other parliaments of 
the European Union.

The proposed amendment will also increase transparency and thus the democratic 
accountability of Members to the electorate and citizens. Voters have a right to know how 
their elected representatives have voted in order to be able to hold them to account.

Τροπολογία 2

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 195 – παράγραφος 3

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3. Η ψηφοφορία στην επιτροπή διεξάγεται 
με ανάταση του χεριού, εκτός αν το ένα 
τέταρτο των μελών που αποτελούν την 
επιτροπή απαιτήσει ψηφοφορία με 
ονομαστική κλήση. Στην περίπτωση αυτή, 
η ψηφοφορία πραγματοποιείται σύμφωνα 
με το άρθρο 167, παράγραφος 2.

3. Η ψηφοφορία στην επιτροπή διεξάγεται 
με ανάταση του χεριού, εκτός αν πρόκειται 
για τελική ψηφοφορία επί εκθέσεως που 
έχει εκπονηθεί από την επιτροπή ή αν το 
ένα τέταρτο των μελών που αποτελούν την 
επιτροπή απαιτήσει ψηφοφορία με 
ονομαστική κλήση. Στην περίπτωση αυτή, 
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η ψηφοφορία πραγματοποιείται σύμφωνα 
με το άρθρο 167, παράγραφος 2.

Or. en


