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  PE 422.604/BUR 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ 

 

ΤΗΣ 12ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20021 

 

 

 

Η ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ, 

 

 

έχοντας υπόψη τα άρθρα 27, 29, 132, 133, 37, 46, 49, 51, 52, 54, 216 παράγραφος 2, και 220 

παράγραφος 1 του Κανονισμού· 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

 

Άρθρο 1 

Γενικές διατάξεις 

 

Πεδίο εφαρμογής 

 

1. Η απόφαση εφαρμόζεται στις εξής κατηγορίες εκθέσεων πρωτοβουλίας:  

 

α) στις νομοθετικές εκθέσεις πρωτοβουλίας, που εκπονούνται σύμφωνα με το άρθρο 225 

της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 46 του 

Κανονισμού· 

 

β) στις στρατηγικές εκθέσεις, που εκπονούνται επί τη βάσει στρατηγικών πρωτοβουλιών 

και προτεραιότητας, μη νομοθετικού χαρακτήρα, οι οποίες περιλαμβάνονται στο 

πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής· 
 

γ) στις μη νομοθετικές εκθέσεις πρωτοβουλίας, οι οποίες δεν εκπονούνται με βάση 

έγγραφο άλλου θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εκπονούνται 

με βάση έγγραφο που διαβιβάστηκε στο Κοινοβούλιο προς ενημέρωση, υπό την επιφύλαξη 

του άρθρου 2 παράγραφος 3· 
 

δ) στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων και παρακολούθησης που μνημονεύονται στο 

                                                 
1 Η παρούσα απόφαση τροποποιήθηκε με απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της 26ης Ιουνίου 2003 και 

κωδικοποιήθηκε στις 3 Μαΐου 2004. Τροποποιήθηκε εκ νέου ως αποτέλεσμα των αποφάσεων που εγκρίθηκαν 

από την ολομέλεια στις 15 Ιουνίου 2006 και στις 13 Νοεμβρίου 2007 και των αποφάσεων της Διάσκεψης των 

Προέδρων της 14ης Φεβρουαρίου 2008, της 15ης Δεκεμβρίου 2011, της 6ης Μαρτίου 2014 και της 7ης 

Απριλίου 2016, των τεχνικών τροποποιήσεων της 15ης Ιουλίου 2016 και της απόφασης της Διάσκεψης των 

Προέδρων της 3ης Απριλίου 2019. 
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παράρτημα 12·3  

 

ε) στις εκθέσεις εφαρμογής σχετικά με τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο, εφαρμογή και 

επιβολή των Συνθηκών και του λοιπού ενωσιακού δικαίου, μη δεσμευτικά νομικά μέσα 

και διεθνείς συμφωνίες εν ενεργεία ή υπό προσωρινή ισχύ4. 

 

 

Ποσόστωση 

 

2. Κατά το πρώτο ήμισυ μιας κοινοβουλευτικής περιόδου, κάθε κοινοβουλευτική επιτροπή 

δύναται να εκπονεί ταυτόχρονα έως έξι εκθέσεις ιδίας πρωτοβουλίας. Επιπλέον, για τις 

κοινοβουλευτικές επιτροπές που έχουν υποεπιτροπές, η ποσόστωση αυτή αυξάνεται κατά 

τρεις εκθέσεις ανά υποεπιτροπή. Οι εν λόγω επιπλέον εκθέσεις εκπονούνται από την 

υποεπιτροπή. 

 

Κατά το δεύτερο ήμισυ μιας κοινοβουλευτικής περιόδου, κάθε κοινοβουλευτική επιτροπή 

δύναται να εκπονεί ταυτόχρονα έως τρεις εκθέσεις πρωτοβουλίας. Επιπλέον, για τις 

κοινοβουλευτικές επιτροπές που έχουν υποεπιτροπές, η ποσόστωση αυτή αυξάνεται κατά 

δύο εκθέσεις ανά υποεπιτροπή. Οι εν λόγω επιπλέον εκθέσεις εκπονούνται από την 

υποεπιτροπή. 

 

Εξαιρούνται από το όριο αυτό: 

 

 οι εκθέσεις νομοθετικής πρωτοβουλίας· 

 

 οι εκθέσεις εφαρμογής (κάθε επιτροπή μπορεί να εκπονήσει τέτοια έκθεση ανά 

πάσα στιγμή). 

 

Ελάχιστο διάστημα πριν την έγκριση 

 

3. Η κοινοβουλευτική επιτροπή που ζητεί εξουσιοδότηση να εκπονήσει έκθεση δεν μπορεί 

να εγκρίνει την εν λόγω έκθεση προτού παρέλθουν τρεις μήνες από την ημερομηνία που 

εξουσιοδοτήθηκε να την εκπονήσει ή, στην περίπτωση ανακοίνωσης, προτού παρέλθουν 

τρεις μήνες από τη συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών κατά την 

οποία έγινε η σχετική ανακοίνωση. 

 

 

Άρθρο 2 

Προϋποθέσεις της εξουσιοδότησης 

 

                                                 
2 Οι κοινοβουλευτικές επιτροπές που σκοπεύουν να συντάξουν ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων και 

παρακολούθησης σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 1 του Κανονισμού ή σύμφωνα με άλλες νομικές 

διατάξεις (εξ αυτών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα 2), ενημερώνουν εκ των προτέρων σχετικώς τη 

Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών, δηλώνοντας ιδίως την προσήκουσα νομική βάση που απορρέει από 

τις συνθήκες και άλλες νομικές διατάξεις, του Κανονισμού του Κοινοβουλίου συμπεριλαμβανομένου. Εν 

συνεχεία, η Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών υποβάλλει τα εν λόγω στοιχεία στη Διάσκεψη των 

Προέδρων. Η εξουσιοδότηση για την εκπόνηση των εκθέσεων αυτών δίδεται αυτομάτως και δεν υπόκεινται 

στην ποσόστωση περί της οποίας γίνεται λόγος στο άρθρο 1 παράγραφος 2. 
3
  Στην απόφασή της, της 7ης Απριλίου 2011, η Διάσκεψη των Προέδρων δήλωσε ότι οι εκθέσεις πρωτοβουλίας οι 

οποίες καταρτίζονται επί τη βάσει των ετήσιων εκθέσεων δραστηριοτήτων και ελέγχου που περιλαμβάνονται 

στα παραρτήματα 1 και 2 της παρούσας απόφασης θεωρούνται στρατηγικές εκθέσεις κατά την έννοια του 

άρθρου 52 παράγραφος 5 του Κανονισμού. 
4 Βλ. παράρτημα 3 της παρούσας απόφασης. 
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1. Η προτεινόμενη έκθεση δεν πρέπει να αφορά θέματα που αναφέρονται κυρίως σε 

δραστηριότητες ανάλυσης και έρευνας, τα οποία θα μπορούσαν να καλυφθούν από άλλα 

μέσα, όπως μελέτες. 

 

2. Η προτεινόμενη έκθεση δεν πρέπει να αφορά θέματα που έχουν ήδη αποτελέσει 

αντικείμενο έκθεσης η οποία έχει εγκριθεί στην ολομέλεια κατά τους τελευταίους 12 

μήνες, εκτός εάν νέα στοιχεία δικαιολογούν κατ’ εξαίρεση τέτοια έκθεση. 

 

3. Όσον αφορά τις εκθέσεις που καταρτίζονται βάσει εγγράφου που διαβιβάσθηκε στο 

Κοινοβούλιο προς ενημέρωση, ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις: 

 

 το έγγραφο βάσης πρέπει να είναι επίσημο έγγραφο προερχόμενο από θεσμικό όργανο 

ή οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει 

 

(a) να έχει διαβιβαστεί επισήμως στο Κοινοβούλιο προς διαβούλευση ή ενημέρωση, 

ή 

(b) να έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο 

πλαίσιο των διαβουλεύσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη, ή 

(c)  να έχει υποβληθεί επισήμως στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο· 

 

 το έγγραφο πρέπει να έχει διαβιβασθεί σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης· και 

 

 η αίτηση εξουσιοδότησης πρέπει να υποβληθεί το αργότερο τέσσερις μήνες μετά τη 

διαβίβαση του εν λόγω εγγράφου στο Κοινοβούλιο ή τη δημοσίευσή του στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

 

Άρθρο 3 

Διαδικασία 

 

Αυτόματη εξουσιοδότηση 

 

1. Μετά την ανακοίνωση της αίτησης στη Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών, η άδεια 

εκπόνησης χορηγείται αυτομάτως για 

 

 τις εκθέσεις εφαρμογής·  

 

 τις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων και παρακολούθησης που μνημονεύονται στο 

παράρτημα 1. 

 

Ο ρόλος της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών 

 

2. Οι αιτήσεις εξουσιοδότησης, δεόντως αιτιολογημένες, υποβάλλονται στη Διάσκεψη των 

Προέδρων των Επιτροπών η οποία εξετάζει κατά πόσον πληρούνται τα μνημονευόμενα στα 

άρθρα 1 και 2 κριτήρια, καθώς και η οριζόμενη στο άρθρο 1 ποσόστωση. Οι αιτήσεις 

περιέχουν ένδειξη του τύπου και τον ακριβή τίτλο της έκθεσης, καθώς και ενδεχόμενα 

έγγραφα βάσης. 

 

3. Οι εξουσιοδοτήσεις εκπόνησης στρατηγικών εκθέσεων χορηγούνται από τη Διάσκεψη των 

Προέδρων των Επιτροπών μετά την επίλυση ενδεχόμενων συγκρούσεων αρμοδιοτήτων. Η 

Διάσκεψη των Προέδρων δύναται να ανακαλέσει τις εν λόγω εξουσιοδοτήσεις κατόπιν 
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ρητού αιτήματος πολιτικής ομάδας εντός τεσσάρων εβδομάδων κοινοβουλευτικής 

δραστηριότητας.  

 

4. Η Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών διαβιβάζει στη Διάσκεψη των Προέδρων προς 

έγκριση τις αιτήσεις σχετικά με την εξουσιοδότηση εκπόνησης νομοθετικών εκθέσεων 

πρωτοβουλίας και μη νομοθετικών εκθέσεων πρωτοβουλίας, οι οποίες κρίθηκαν σύμφωνες 

με τα κριτήρια και την αναλογούσα ποσόστωση. Η Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών 

ανακοινώνει ταυτόχρονα στη Διάσκεψη των Προέδρων τις άλλες εκθέσεις δραστηριότητας 

και παρακολούθησης που μνημονεύονται στα παραρτήματα 1 και 2, τις εκθέσεις εφαρμογής 

και τις στρατηγικές εκθέσεις για τις οποίες έχει δοθεί εξουσιοδότηση εκπόνησης. 

 

Εξουσιοδότηση από την Διάσκεψη των Προέδρων και επίλυση των συγκρούσεων αρμοδιοτήτων 

 

5. Η Διάσκεψη των Προέδρων λαμβάνει απόφαση σχετικά με αυτές τις αιτήσεις εκπόνησης 

νομοθετικών εκθέσεων πρωτοβουλίας ή μη νομοθετικών εκθέσεων πρωτοβουλίας εντός 

τεσσάρων εβδομάδων κοινοβουλευτικής δραστηριότητας μετά την παραπομπή τους από την 

Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών, εκτός εάν η Διάσκεψη των Προέδρων αποφασίσει, 

κατ’ εξαίρεση, να παραταθεί η προθεσμία αυτή. 

 

6. Εφόσον τεθεί υπό αμφισβήτηση η αρμοδιότητα επιτροπής να συντάξει έκθεση, η Διάσκεψη 

των Προέδρων λαμβάνει απόφαση εντός έξι εβδομάδων κοινοβουλευτικής δραστηριότητας 

βάσει συστάσεως της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών ή, ελλείψει αυτής της 

σύστασης, του Προέδρου της. Αν η Διάσκεψη των Προέδρων δεν αποφασίσει εντός της 

προθεσμίας αυτής, η σύσταση θεωρείται εγκριθείσα.  

 

 

Άρθρο 4 

Εφαρμογή του άρθρου 54 του Κανονισμού – διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών 

 

1. Οι αιτήσεις εφαρμογής του άρθρου 54 του Κανονισμού υποβάλλονται το αργότερο τη 

Δευτέρα που προηγείται της μηνιαίας συνεδρίασης της Διάσκεψης των Προέδρων των 

Επιτροπών κατά την οποία εξετάζονται οι αιτήσεις σχετικά με την εξουσιοδότηση εκπόνησης 

εκθέσεων πρωτοβουλίας. 

 

2. Η Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών εξετάζει τις αιτήσεις εκπόνησης εκθέσεων 

πρωτοβουλίας και εφαρμογής του άρθρου 54 του Κανονισμού κατά τη διάρκεια της μηνιαίας 

της συνεδρίασης.  

 

3. Εφόσον οι αρμόδιες επιτροπές δεν καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με την αίτηση 

εφαρμογής του άρθρου 54 του Κανονισμού, η Διάσκεψη των Προέδρων αποφασίζει εντός έξι 

εβδομάδων κοινοβουλευτικής δραστηριότητας βάσει συστάσεως της Διάσκεψης των 

Προέδρων των Επιτροπών ή, ελλείψει αυτής της σύστασης, του Προέδρου της. Αν η 

Διάσκεψη των Προέδρων δεν αποφασίσει εντός της προθεσμίας αυτής, η σύσταση θεωρείται 

εγκριθείσα. 

 

 

Άρθρο 5 

Τελικές διατάξεις 

 

1. Προς το τέλος της κοινοβουλευτικής περιόδου, οι αιτήσεις εκπόνησης εκθέσεων 

πρωτοβουλίας πρέπει να έχουν υποβληθεί το αργότερο εντός του Ιουλίου του έτους προ των 

εκλογών. Όταν παρέλθει η προθεσμία αυτή, ουδεμία αίτηση εγκρίνεται, εκτός εάν πρόκειται 
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για αιτήσεις εξαιρετικού χαρακτήρα, δεόντως αιτιολογημένες. 

 

2. Η Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών υποβάλλει κάθε δυόμιση έτη στη Διάσκεψη των 

Προέδρων έκθεση σχετικά με την πορεία της εκπόνησης εκθέσεων πρωτοβουλίας. 

 

3. Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ στις 12 Δεκεμβρίου 2002. Καταργεί και αντικαθιστά τις 

κάτωθι αποφάσεις: 

 

– την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της 9ης Δεκεμβρίου 1999 σχετικά με τη 

διαδικασία εξουσιοδότησης της εκπόνησης εκθέσεων πρωτοβουλίας κατά την έννοια του 

άρθρου 52 του Κανονισμού και τις αποφάσεις της Διάσκεψης των Προέδρων της 15ης 

Φεβρουαρίου 2001 και της 17ης Μαΐου 2001 για την ενημέρωση του παραρτήματος της 

εν λόγω απόφασης· 

 

– την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της 15ης Ιουνίου 2000 σχετικά με τη 

διαδικασία εξουσιοδότησης της εκπόνησης εκθέσεων επί εγγράφων που διαβιβάστηκαν 

προς ενημέρωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από άλλα θεσμικά όργανα ή οργανισμούς 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Παράρτημα 1 

 

 

Ετήσιες εκθέσεις δραστηριότητας και παρακολούθησης που αποτελούν αντικείμενο 

αυτόματης εξουσιοδότησης και υπόκεινται στην ποσόστωση που περιορίζει τον αριθμό των 

εκθέσεων που μπορούν να εκπονούνται εκ παραλλήλου (σύμφωνα με το άρθρο 1 

παράγραφος 2 και το άρθρο 3 της απόφασης) 

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΙΤΛΟΣ 

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων  [τακτικός αριθμός] ετήσια έκθεση του 

Συμβουλίου δυνάμει της λειτουργικής διάταξης 

αριθ. 8 του Κώδικα Συμπεριφοράς της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εξαγωγές όπλων 

Επιτροπή Ανάπτυξης Οι εργασίες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης 

Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ — ετήσια έκθεση 

[έτος] 

Επιτροπή Προϋπολογισμών/ Επιτροπή 

Οικονομικής και Νομισματικής 

Πολιτικής — κάθε δεύτερο έτος σε 

σύνδεση με την αντίστοιχη άλλη 

επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 54 του 

Κανονισμού 

Οικονομικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής 

Τράπεζας Επενδύσεων — ετήσια έκθεση [έτος] 

Επιτροπή Ελέγχου του 

Προϋπολογισμού 

Έλεγχος των οικονομικών δραστηριοτήτων της 

Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων — ετήσια 

έκθεση [έτος] 

Επιτροπή Οικονομικής και 

Νομισματικής Πολιτικής 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα — ετήσια έκθεση 

[έτος] 

Επιτροπή Οικονομικής και 

Νομισματικής Πολιτικής 

Πολιτική ανταγωνισμού — ετήσια έκθεση [έτος] 

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και 

Προστασίας των Καταναλωτών 

Διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο 

του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου — ετήσια έκθεση 

[έτος] 

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και 

Προστασίας των Καταναλωτών 

Προστασία των καταναλωτών — ετήσια έκθεση 

[έτος] 

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και 

Προστασίας των Καταναλωτών 

Υπηρεσίες και προϊόντα στην ενιαία αγορά — 

ετήσια έκθεση [έτος] 

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης [τακτικός αριθμός] έκθεση σχετικά με την 

οικονομική και κοινωνική συνοχή 

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων Παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης —[τακτικός αριθμός] ετήσια 

έκθεση [έτος] 

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων Καταλληλότητα του κανονιστικού πλαισίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και επικουρικότητα και 

αναλογικότητα — [τακτικός αριθμός] έκθεση για 

την καλή νομοθέτηση που καλύπτει το έτος [έτος] 

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, 

Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 

Υποθέσεων  

Κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση — ετήσια έκθεση [έτος] 

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών 

και Ισότητας των Φύλων  

Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση — ετήσια έκθεση [έτος] 
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Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών 

και Ισότητας των Φύλων 

Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο — ετήσια έκθεση [έτος] 

ΣΤ1_Απόφαση σχετικά με τη διαδικασία για την εξουσιοδότηση εκπόνησης εκθέσεων πρωτοβουλίας



 

  

Παράρτημα 2 

 

 

Ετήσιες εκθέσεις δραστηριότητας και ελέγχου που αποτελούν αντικείμενο αυτόματης 

εξουσιοδότησης και με ειδική μνεία στον Κανονισμό (δεν υπόκεινται στην ποσόστωση που 

περιορίζει τον αριθμό των εκθέσεων που μπορούν να εκπονούνται εκ παραλλήλου) 

 

 

 

  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΙΤΛΟΣ 

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων Υποψήφιες χώρες — ετήσια έκθεση προόδου [έτος] 

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων Εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και 

Πολιτικής Ασφάλειας — ετήσια έκθεση [έτος] 

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 

(Υποεπιτροπή Ασφάλειας και 

Άμυνας) 

Εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και 

Πολιτικής Ασφάλειας — ετήσια έκθεση [έτος] 

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 

(Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων) 

Ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατία στον 

κόσμο και πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον 

τομέα αυτό — ετήσια έκθεση [έτος] 

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου Εφαρμογή της Κοινής Εμπορικής Πολιτικής — 

ετήσια έκθεση [έτος] 

Επιτροπή Ελέγχου του 

Προϋπολογισμού 

Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης — Καταπολέμηση της απάτης 

— ετήσια έκθεση [έτος] 

Επιτροπή Οικονομικής και 

Νομισματικής Πολιτικής 

Τραπεζική Ένωση — ετήσια έκθεση [έτος] 

Επιτροπή Οικονομικής και 

Νομισματικής Πολιτικής 

Έκθεση για τη φορολογία [έτος] 

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και 

Ενέργειας 

Κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης — ετήσια 

έκθεση [έτος] 

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, 

Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 

Υποθέσεων 

Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του 

Κοινοβουλίου — ετήσια έκθεση [έτος] 

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων Πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο — 

έκθεση [έτος] 

Επιτροπή Αναφορών Συζητήσεις της Επιτροπής Αναφορών κατά το 

[έτος] 

Επιτροπή Αναφορών 

 

Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή — 

ετήσια έκθεση [έτος] 
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Παράρτημα 3 

 

 

Εκθέσεις εφαρμογής 

 

 

1. Οι εκθέσεις εφαρμογής έχουν σκοπό να ενημερώνουν το Κοινοβούλιο σχετικά με την 

εφαρμογή τμήματος της ενωσιακής νομοθεσίας ή άλλου μέσου το οποίο αναφέρεται στο 

άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ε), για να μπορεί η Ολομέλεια να εξάγει συμπεράσματα 

και να προβαίνει σε συστάσεις για τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων. Υπό αυτή τους την 

ιδιότητα, αποτελούνται από δύο μέρη: 

 
– αιτιολογική έκθεση στην οποία ο εισηγητής περιγράφει τα γεγονότα και εκθέτει τα 

πορίσματά του σχετικά με την κατάσταση της εφαρμογής, 
 
– πρόταση ψηφίσματος στην οποία αναφέρονται τα βασικά συμπεράσματα και οι 

συγκεκριμένες συστάσεις για μέτρα που πρέπει να ληφθούν. 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 52α παράγραφος 2 του Κανονισμού, η αιτιολογική έκθεση 

συντάσσεται με ευθύνη του εισηγητή, και ως εκ τούτου δεν αποτελεί αντικείμενο 

ψηφοφορίας. Όταν φαίνεται ότι δεν υπάρχει συναίνεση ή ευρεία πλειοψηφία ως προς το 

περιεχόμενο ή την αιτιολογική έκθεση, ο πρόεδρος μπορεί να διαβουλευθεί με την 

επιτροπή. 

 
2. Κατά τον σχεδιασμό έκθεσης εφαρμογής η επιτροπή λαμβάνει δεόντως υπόψη τη 

διαθεσιμότητα αξιόπιστων γεγονότων ως προς την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η 

εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας. 

 

3. Η επιτροπή οργανώνει την ανάθεση των εκθέσεων εφαρμογής κατά τρόπο ώστε να μην 

αποβαίνει εις βάρος της ανάθεσης άλλων νομοθετικών ή μη νομοθετικών εκθέσεων. 

 

4. Η έκθεση εφαρμογής τίθεται σε ψηφοφορία σε επίπεδο επιτροπής εντός 12 μηνών από την 

κοινοποίησή της στη Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών. Αυτή η προθεσμία μπορεί 

να παραταθεί από τους συντονιστές κατόπιν αιτιολογημένης αιτήσεως εκ μέρους του 

εισηγητή. 

 

5. Ο εισηγητής έχει τη βοήθεια διοικητικής ομάδας έργου, υπό τον συντονισμό διοικητικού 

υπαλλήλου της επιτροπής. Ο εισηγητής εξασφαλίζει τη συμμετοχή σκιωδών εισηγητών σε 

όλα τα στάδια της έκθεσης. 

 

6. Ο εισηγητής έχει στη διάθεσή του όλα τα αναγκαία μέσα εμπειρογνωμοσύνης, τόσο εντός 

όσο και εκτός του Κοινοβουλίου, και ειδικότερα: 

 
– έχει το δικαίωμα να ζητήσει την οργάνωση τουλάχιστον μίας ακρόασης σε επιτροπή 

και να προτείνει την ομάδα εμπειρογνωμόνων στους συντονιστές, οι οποίοι και θα 
λάβουν την τελική απόφαση· 

 
– λαμβάνει αναλυτική στήριξη από τα αντίστοιχα τμήματα χάραξης πολιτικής του 

Κοινοβουλίου και τη Μονάδα εκ των Υστέρων Εκτίμησης Αντικτύπου της Γενικής 

Διεύθυνσης Υπηρεσιών Κοινοβουλευτικής Έρευνας (και συγκεκριμένα, Ευρωπαϊκές 

αξιολογήσεις εφαρμογής)· 
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– έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διεξαγωγή οποιουδήποτε ταξιδιού ενημέρωσης κρίνει 

αναγκαίο σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 9 του Κανονισμού· 

 
– λαμβάνει έγκριση ή εντολή να έρθει σε επαφή, εκ μέρους της επιτροπής, με εθνικά 

κοινοβούλια, το Ελεγκτικό Συνέδριο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή Περιφερειών, καθώς και με όλους τους άλλους αρμόδιους 
φορείς, για να λάβει τεκμηριωμένη ενημέρωση· 

 
– λαμβάνει επιστολή διαπιστευτηρίων από τον Πρόεδρο με την οποία εξουσιοδοτείται 

να ζητήσει από την Επιτροπή να του γνωστοποιήσει κάθε πληροφορία σχετικά με την 

εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας ή άλλου μέσου που αναφέρεται στο άρθρο 1 

παράγραφος 1 στοιχείο ε). 

 
Όλα αυτά τα στοιχεία προσδιορίζονται και οργανώνονται από τον εισηγητή στο πλαίσιο 

ενός «έργου» και υποβάλλονται προς έγκριση στους συντονιστές ή στην επιτροπή. 
 
7.  Ο εισηγητής ενημερώνει τακτικά την επιτροπή σχετικά με την πρόοδο των 

δραστηριοτήτων του για τη συγκέντρωση πληροφοριών. 
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