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 Συµβουλευτική επιτροπή δεοντολογίας των βουλευτών - Κανονισµός1 
 
 
Άρθρο 1 – Η συµβουλευτική επιτροπή δεοντολογίας των βουλευτών 
 
Η συµβουλευτική επιτροπή δεοντολογίας των βουλευτών (εφεξής «η συµβουλευτική 
επιτροπή») ασκεί τα καθήκοντά της όπως αυτά καθορίζονται στα άρθρα 7 και 8 του 
Παραρτήµατος Ι του Κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (κώδικας 
δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέµατα 
οικονοµικών συµφερόντων και σύγκρουσης συµφερόντων – εφεξής «κώδικας 
δεοντολογίας»). 
 
Άρθρο 2 - Θητεία 
 
Η θητεία των µελών της συµβουλευτικής επιτροπής συµπίπτει µε τη θητεία του 
Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο οποίος ορίζει τα µέλη αυτά. 
 
Άρθρο 3 - Πρόεδρος 
 
Κάθε µέλος της συµβουλευτικής επιτροπής ασκεί εκ περιτροπής την προεδρία για έξι 
µήνες. Κατ’ αρχήν, η εναλλαγή στην προεδρία ακολουθεί, κατά φθίνουσα τάξη, την 
αριθµητική δύναµη των πολιτικών οµάδων των βουλευτών που απαρτίζουν τη 
συµβουλευτική επιτροπή. 
 
Άρθρο 4 – Συνεδριάσεις της συµβουλευτικής επιτροπής 
 
1. Η συµβουλευτική επιτροπή συνέρχεται κατ’ αρχήν τουλάχιστον µία φορά κάθε 

µήνα. 
 
2. Μετά από αίτηση της πλειοψηφίας των µελών της συµβουλευτικής επιτροπής ο 

ασκών την προεδρία µπορεί να συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση της 
συµβουλευτικής επιτροπής. 

 
3. Οι συνεδριάσεις της συµβουλευτικής επιτροπής διεξάγονται κεκλεισµένων των 

θυρών. 
 
4. Στις συνεδριάσεις της συµβουλευτικής επιτροπής παρίστανται µόνο τα µέλη της 

γραµµατείας της συµβουλευτικής επιτροπής και οι ορισθέντες βοηθητικοί 
υπάλληλοι και διερµηνείς. 

 
Άρθρο 5 – Αποφάσεις της συµβουλευτικής επιτροπής 
 
1. Οι αποφάσεις της συµβουλευτικής επιτροπής έχουν συναινετικό χαρακτήρα. Όταν 

αυτό δεν είναι εφικτό αποφασίζει µε την πλειοψηφία των µελών της. 

                                                 
1 Εγκρίθηκε από την συµβουλευτική επιτροπή στις 7 Μαΐου 2012 και αναθεωρήθηκε στις 9 Οκτωβρίου 
2012. 
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2. Εάν ένα ή περισσότερα µέλη της συµβουλευτικής επιτροπής δεν 

συµφωνεί/συµφωνούν µε σύσταση της συµβουλευτικής επιτροπής προς τον 
Πρόεδρο σχετικά µε εικαζόµενη παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας 
µπορεί/µπορούν να υποβάλουν σύσταση µειοψηφίας που διαβιβάζεται στον 
Πρόεδρο ταυτόχρονα µε τη σύσταση της συµβουλευτικής επιτροπής. 

 
3. Για άλλες αποφάσεις εκτός της σύστασης προς τον Πρόεδρο σχετικά µε 

εικαζόµενη παράβαση του κώδικα δεοντολογίας, η συµβουλευτική επιτροπή 
µπορεί να αποφασίζει µε έγγραφη διαδικασία. Στις περιπτώσεις αυτές ο ασκών 
την προεδρία διανέµει στα λοιπά µέλη της συµβουλευτικής επιτροπής ένα 
ενηµερωτικό σηµείωµα σχετικά µε το υπό εξέταση ζήτηµα, 
συµπεριλαµβανοµένου ενός σχεδίου απόφασης. Τα µέλη της συµβουλευτικής 
επιτροπής διαθέτουν προθεσµία 48 ωρών για να εγκρίνουν ή να απορρίψουν το 
σχέδιο απόφασης ή να προτείνουν τροποποιήσεις. Οι αποφάσεις που λαµβάνονται 
εγγράφως καταχωρούνται στα πρακτικά της επόµενης συνεδρίασης της 
συµβουλευτικής επιτροπής. 

 
4. Απαρτία υφίσταται όταν στην  λήψη της απόφασης συµµετέχουν τρία µέλη της 

συµβουλευτικής επιτροπής. 
 
Άρθρο 6 – Αιτήσεις των βουλευτών του ΕΚ για  καθοδήγηση 
 
Η συµβουλευτική επιτροπή απαντά, εντός 30 ηµερολογιακών ηµερών από την 
παραλαβή της αίτησης, σε όλες τις αιτήσεις των βουλευτών του ΕΚ για καθοδήγηση 
σχετικά µε την ερµηνεία και εφαρµογή των διατάξεων του κώδικα δεοντολογίας 
µέσω εµπιστευτικής επιστολής υπογεγραµµένης από τον ασκούντα την προεδρία. Οι 
αιτήσεις υποβάλλονται µόνο εγγράφως και απευθύνονται στη συµβουλευτική 
επιτροπή µέσω της θυρίδας ηλεκτρονικού ταχυδροµείου της επιτροπής. 
 
Άρθρο 7 – Εικαζόµενες παραβιάσεις του κώδικα δεοντολογίας 
 
1. Όταν ο Πρόεδρος παραπέµπει στη συµβουλευτική επιτροπή υπόθεση εικαζόµενης 

παραβίασης του κώδικα δεοντολογίας από βουλευτή του ΕΚ, η συµβουλευτική 
επιτροπή ορίζει εισηγητή επί της εικαζόµενης παραβίασης ένα από τα µέλη της, 
περιλαµβανοµένου του Προέδρου. Ο εισηγητής δεν πρέπει να ανήκει στην ίδια 
πολιτική οµάδα µε τον βουλευτή του ΕΚ που φέρεται να έχει παραβιάσει τον 
κώδικα δεοντολογίας. 

 
2. Στο πλαίσιο της εξέτασης εικαζόµενης παραβίασης του κώδικα δεοντολογίας 

µόνο η ολοµέλεια της συµβουλευτικής επιτροπής µπορεί να δεχτεί σε ακρόαση 
τον ενεχόµενο βουλευτή του ΕΚ. Κατ’ εξαίρεση µπορεί να αναθέσει στον 
εισηγητή να ακούσει τον βουλευτή του ΕΚ. 

 
3. Ο εισηγητής εκπονεί σχέδιο σύστασης προς τον Πρόεδρο σχετικά µε την 

εικαζόµενη παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας, το οποίο εξετάζεται από τη 
συµβουλευτική επιτροπή. Το σχέδιο σύστασης εκθέτει τα πραγµατικά 



 

DV\915380EL.doc 3/3  

 EL 

περιστατικά της υπόθεσης, τα επιχειρήµατα του ενεχόµενου βουλευτή του ΕΚ, 
µια αξιολόγηση των περιστατικών και επιχειρηµάτων αυτών και ένα συµπέρασµα. 
Το συµπέρασµα διαπιστώνει τυχόν παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας, 
προτείνει ενδεχοµένως τη λήψη µέτρων και διατυπώνει σύσταση προς τον 
Πρόεδρο για τη ληπτέα απόφαση. 

 
4. Στις περιπτώσεις που ο ενεχόµενος ΒΕΚ κινεί, σύµφωνα µε το άρθρο 154 του 

Κανονισµού, την εσωτερική διαδικασία προσφυγής, ο ασκών την προεδρία και /ή 
ο εισηγητής µπορούν να ζητήσουν να συµµετάσχουν στη συνεδρίαση του 
Προεδρείου στην οποία θα εξεταστεί η προσφυγή. 

 
Άρθρο 8 – Εξωτερικοί εµπειρογνώµονες 
 
Οι αιτήσεις της συµβουλευτικής επιτροπής για την παροχή συµβουλών από 
εξωτερικούς εµπειρογνώµονες περιορίζονται σε συµβουλές που αφορούν την 
ερµηνεία και την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 3 και 4 του κώδικα 
δεοντολογίας. 
 
Άρθρο 9 – Ετήσια έκθεση 
 
1. Η συµβουλευτική επιτροπή εγκρίνει την ετήσια έκθεσή της πριν από την τρίτη 

συνεδρίαση µετά τη λήξη του έτους στο οποίο αναφέρεται η ετήσια έκθεση. 
 
2. Η ετήσια έκθεση διαβιβάζεται σε όλους τους βουλευτές του ΕΚ και δηµοσιεύεται 

στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
 


