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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών 
Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην έκθεσή της τις 
ακόλουθες προτάσεις:

Τροπολογίες

Τροπολογία 1

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 70 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

2. Πριν από την έναρξη αυτών των 
διαπραγματεύσεων, η αρμόδια επί της 
ουσίας επιτροπή πρέπει, καταρχήν, να
λαμβάνει απόφαση με την πλειοψηφία των 
μελών της και να εγκρίνει εντολή, 
κατευθυντήριες γραμμές ή 
προτεραιότητες.

2. Όταν η αρμόδια επί της ουσίας 
επιτροπή, μετά την έγκριση έκθεσης στην 
επιτροπή, κρίνει σκόπιμο να προχωρήσει 
σε τέτοιου είδους διαπραγματεύσεις, 
λαμβάνει, με την πλειοψηφία των μελών 
της και ανάλογα με την περίπτωση για 
κάθε μια υπό εξέταση νομοθετική 
διαδικασία, απόφαση σχετικά με την 
έναρξη διαπραγματεύσεων. Η 
διαπραγματευτική εντολή περιλαμβάνει 
την έκθεση που εγκρίθηκε στην επιτροπή 
έως ότου εγκριθεί οιαδήποτε 
μεταγενέστερη εντολή που την 
αντικαθιστά, είτε στην επιτροπή είτε στην 
Ολομέλεια.

Τροπολογία 2

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 70 – παράγραφος 2 α (νέα)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

2a. Η διαπραγματευτική ομάδα 
απαρτίζεται οπωσδήποτε από τον 
πρόεδρο, τον εισηγητή και όλους τους 
σκιώδεις εισηγητές, ώστε να 
διασφαλίζεται εκπροσώπηση όλων των 
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πολιτικών ομάδων. Η αναπλήρωση 
πρέπει να αποφεύγεται, είναι δυνατό 
ωστόσο να χρησιμοποιείται, εφόσον είναι 
αναγκαίο, όπως επίσης και η παρουσία 
πρόσθετων προσώπων σε ειδικές 
περιστάσεις, όπως η διαπραγμάτευση 
δέσμης μέτρων.
Ο πρόεδρος ασκεί την προεδρία σε 
τριμερείς συνεδριάσεις, εξασφαλίζει ότι 
ακολουθούνται οι ορθές διαδικασίες και, 
εφόσον είναι αναγκαίο, διεξάγει τις
διαπραγματεύσεις σχετικά με διοργανικά 
ζητήματα, όπως τα ζητήματα που 
περιλαμβάνονται σε διοργανικά 
υπομνήματα ή σε ανάλογες ειδικές για τις 
επιτροπές παραλλαγές. Ο εισηγητής 
διεξάγει τις διαπραγματεύσεις σχετικά με 
τα ουσιώδη νομοθετικά ζητήματα. Ο 
εισηγητής δεν υποστηρίζει τη θέση της 
ομάδας του αλλά τη θέση της επιτροπής.

Τροπολογία 3

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 70 – παράγραφος 2 β (νέα)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

2β. Η απόφαση σχετικά με την έναρξη
διαπραγματεύσεων σε πρώτη ανάγνωση 
που αναφέρεται στην παράγραφο 2, 
διαβιβάζεται στον Πρόεδρο και 
διανέμεται σε όλους τους βουλευτές. 
Ανακοινώνεται από τον Πρόεδρο κατά 
την έναρξη της περιόδου συνόδου μετά 
την έγκρισή της από την αρμόδια επί της 
ουσίας επιτροπή.
.

Τροπολογία 4

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 70 – παράγραφος 2 γ (νέα)
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία

2γ. Το ζήτημα εγγράφεται στο σχέδιο 
ημερήσιας διάταξης της επόμενης 
περιόδου συνόδου προς εξέταση με 
ψηφοφορία και, ενδεχομένως, με 
συζήτηση σχετικά με την έναρξη 
διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο της 
πρώτης ανάγνωσης, όταν
– το ζητήσουν τουλάχιστον 40 βουλευτές
ή δύο πολιτικές ομάδες εντός 48 ωρών 
μετά την ανακοίνωση, ή 
– το αποφασίζει η Διάσκεψη των 
Προέδρων κατά τη συνήθη συνεδρίασή 
της μετά την ανακοίνωση.
Άλλως, η απόφαση για την έναρξη των 
διαπραγματεύσεων θεωρείται ότι έχει 
εγκριθεί με την ανακοίνωσή της.
Σε επείγουσες περιπτώσεις είναι δυνατό 
να πραγματοποιούνται τριμερείς 
συνεδριάσεις πριν από την ανακοίνωση.

Τροπολογία 5

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 70 – παράγραφος 2 δ (νέα)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

2δ. Όλα τα έγγραφα, 
συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων 
εγγράφων και των ανεπισήμων εγγράφων, 
διανέμονται σε ολόκληρη τη 
διαπραγματευτική ομάδα. Τα έγγραφα 
που πρόκειται να αποτελέσουν 
αντικείμενο συζήτησης στις τριμερείς 
συνεδριάσεις διανέμονται τουλάχιστον 24 
ώρες πριν από κάθε συνεδρίαση. Όλα τα 
σχέδια εγγράφων και τα ανεπίσημα 
έγγραφα που εξετάσθηκαν κατά την 
τριμερή συνεδρίαση τίθενται στη διάθεση 
της επιτροπής, κατά περίπτωση μέσω 
των πολιτικών ομάδων.
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Ο εισηγητής ενημερώνει τη 
διαπραγματευτική ομάδα εκ των 
προτέρων όταν προβλέπεται να 
πραγματοποιηθεί διμερής συζήτηση με 
την Επιτροπή ή την Προεδρία του 
Συμβουλίου, υποβάλλει έκθεση σχετικά με 
τα θέματα που συζητήθηκαν και διανέμει 
ενδεχόμενες προτάσεις ή έγγραφα. Οι 
διμερείς διαπραγματεύσεις δεν 
υποκαθιστούν τις τριμερείς 
διαπραγματεύσεις και δεν οδηγούν στη 
σύναψη συμφωνίας.
Ο πρόεδρος υποβάλλει επίσημη έκθεση
σχετικά με την πρόοδο των τριμερών 
διαπραγματεύσεων που 
πραγματοποιήθηκαν μετά την 
προηγούμενη συνεδρίαση της επιτροπής. 
Σε περίπτωση που έχουν σημειωθεί 
ουσιαστικές εξελίξεις ή πρέπει να 
οριστούν προτεραιότητες, ο εισηγητής 
και η διαπραγματευτική ομάδα 
πραγματοποιούν συζήτηση.
Σε περίπτωση που υπάρχουν σημαντικές 
εξελίξεις και αποδεικνύεται ανέφικτη η 
έγκαιρη σύγκληση συνεδρίασης της 
επιτροπής, η διαπραγματευτική ομάδα 
υποβάλλει έκθεση τους συντονιστές της 
επιτροπής.
Η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή 
μπορεί να ανανεώνει την εντολή υπό το 
φως της προόδου των 
διαπραγματεύσεων.

Τροπολογία 6

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 70 – παράγραφος 3

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3. Εάν οι διαπραγματεύσεις καταλήξουν σε 
συμβιβασμό με το Συμβούλιο μετά από 
την έγκριση της έκθεσης από την 
επιτροπή, η επιτροπή καλείται σε κάθε 
περίπτωση να γνωμοδοτήσει εκ νέου πριν 

3. Εάν οι διαπραγματεύσεις καταλήξουν σε 
συμβιβασμό με το Συμβούλιο, οι 
συντονιστές της αρμόδιας επί της ουσίας 
επιτροπής, ενημερώνονται χωρίς 
καθυστέρηση και ο συμβιβασμός 
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από την ψηφοφορία στην Ολομέλεια. παρουσιάζεται στην αρμόδια επί της 
ουσίας επιτροπή. Εάν κάποιο μέλος της
αρμόδιας επιτροπής δεν διατυπώσει
αντιρρήσεις η επιτροπή καταθέτει το
συμφωνηθέν σχέδιο προς εξέταση στο 
Κοινοβούλιο υπό μορφή έκθεσης ή 
συμβιβαστικής τροπολογίας και, 
ενδεχομένως, ως ενοποιημένο κείμενο. 
Εάν ένα μέλος της επιτροπής αντιτίθεται 
στην κατάθεση του συμφωνηθέντος 
σχεδίου στην Ολομέλεια, το ζήτημα 
τίθεται σε ψηφοφορία στην επιτροπή που 
αποφασίζει με απλή πλειοψηφία. Η 
ψηφοφορία μπορεί να προστεθεί στην 
ημερήσια διάταξη της εν λόγω 
συνεδρίασης της επιτροπής.

Τροπολογία 7

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 70 – παράγραφος 3 α (νέα)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3α. Με την επιφύλαξη του άρθρου 57, 
παράγραφος 2, σε περίπτωση που έχει 
ζητηθεί εντολή στην Ολομέλεια αλλά δεν 
έχει διεξαχθεί τελική ψηφοφορία επί του 
νομοθετικού ψηφίσματος, είναι δυνατή η 
κατάθεση τροπολογιών από την αρμόδια 
επί της ουσίας επιτροπή, από μία 
πολιτική ομάδα ή από τουλάχιστον 40 
βουλευτές.

Τροπολογία 8

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 70 – παράγραφος 3 β (νέα)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3β. Όταν ένα σχέδιο νομοθετικής πράξης 
εξετάζεται με τη διαδικασία 
συνδεδεμένων επιτροπών σύμφωνα με το 
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άρθρο 50, ή με τη διαδικασία με κοινές 
συνεδριάσεις επιτροπών σύμφωνα με το 
άρθρο 51, τα εν λόγω άρθρα 
εφαρμόζονται επίσης και στην απόφαση 
σχετικά με την έναρξη και τη διεξαγωγή 
των εν λόγω διαπραγματεύσεων. Όταν 
εφαρμόζεται το άρθρο 50, υπερισχύει σε 
περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των 
ενδιαφερομένων επιτροπών, η απόφαση 
της αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής 
σχετικά με τη δυνατότητα έναρξης 
διαπραγματεύσεων, χωρίς να θίγεται η 
διαδικασία που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2α.
Όταν εφαρμόζεται το άρθρο 51, σε 
περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των δύο 
ενδιαφερομένων επιτροπών, οι όροι για 
την έναρξη και διεξαγωγή των 
διαπραγματεύσεων αυτών καθορίζονται 
από τον Πρόεδρο της Διάσκεψης των 
Προέδρων των Επιτροπών σύμφωνα με 
τις αρχές που ορίζονται στον παρόντα 
Κανονισμό.
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