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_____________________________________________________________ 

 

Τροπολογία  1 

Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Ισχύον κείµενο Τροπολογία 

 1α. Η βουλευτική ασυλία δεν αποτελεί 
προσωπικό προνόµιο των βουλευτών, 
αλλά εγγύηση της ανεξαρτησίας του 
Κοινοβουλίου στο σύνολό του και των 
βουλευτών του. 

 

Τροπολογία  2 

Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 

 

Ισχύον κείµενο Τροπολογία 

1. Το Κοινοβούλιο, κατά την άσκηση των 

εξουσιών του σχετικά µε τα προνόµια και 

τις ασυλίες, επιδιώκει πρωτίστως να 

διατηρεί την ακεραιότητά του ως 

δηµοκρατικής νοµοθετικής συνέλευσης και 

να διασφαλίζει την ανεξαρτησία των 

1. Το Κοινοβούλιο, κατά την άσκηση των 

εξουσιών του σχετικά µε τα προνόµια και 

τις ασυλίες, ενεργεί µε σκοπό τη 
διατήρηση της ακεραιότητάς του ως 

δηµοκρατικής νοµοθετικής συνέλευσης και 

τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας των 
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βουλευτών του κατά την άσκηση των 

καθηκόντων τους. 

βουλευτών του κατά την άσκηση των 

καθηκόντων τους. Κάθε αίτηση για άρση 
της ασυλίας αξιολογείται σύµφωνα µε τα 
άρθρα 7, 8 και 9 του πρωτοκόλλου περί 
των προνοµίων και ασυλιών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και µε τις αρχές 
που αναφέρονται στο παρόν άρθρο. 

 

Τροπολογία  3 

Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 

 

Ισχύον κείµενο Τροπολογία 

2. Κάθε αίτηση η οποία απευθύνεται στον 
Πρόεδρο από αρµόδια αρχή κράτους 
µέλους µε σκοπό την άρση της ασυλίας 
ενός βουλευτή ανακοινώνεται σε 
συνεδρίαση Ολοµέλειας και 
παραπέµπεται στην αρµόδια επιτροπή. 

∆ιαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Το κείµενο αυτό είναι καλύτερα να προστεθεί στο άρθρο 7 που ρυθµίζει διαδικαστικά ζητήµατα. 

 

Τροπολογία  4 

Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 

 

Ισχύον κείµενο Τροπολογία 

3. Κάθε αίτηση η οποία απευθύνεται στον 
Πρόεδρο από βουλευτή ή πρώην 
βουλευτή µε σκοπό την προάσπιση της 
ασυλίας και των προνοµίων 
ανακοινώνεται στην Ολοµέλεια και 
παραπέµπεται στην αρµόδια επιτροπή. 

∆ιαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Το κείµενο αυτό είναι καλύτερα να προστεθεί στο άρθρο 7 που ρυθµίζει διαδικαστικά ζητήµατα. 
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Τροπολογία  5 

Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 6 – παράγραφος 4 

 

Ισχύον κείµενο Τροπολογία 

4. Σε επείγουσες περιπτώσεις, αν 
βουλευτής συνελήφθη ή η ελευθερία 
κινήσεών του περιορίσθηκε κατά τρόπο 
που φαίνεται να παραβιάζει τα προνόµια 
και τις ασυλίες του, ο Πρόεδρος του 
Κοινοβουλίου, ύστερα από διαβούλευση 
µε τον πρόεδρο και τον εισηγητή της 
αρµόδιας επιτροπής, µπορεί να αναλάβει 
πρωτοβουλία µε σκοπό την επιβεβαίωση 
των προνοµίων και ασυλιών του 
συγκεκριµένου βουλευτή. Ο Πρόεδρος 
γνωστοποιεί την πρωτοβουλία του στην 
επιτροπή και ενηµερώνει το Κοινοβούλιο. 

∆ιαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Το κείµενο αυτό είναι καλύτερα να προστεθεί σε ένα νέο άρθρο 6β που ρυθµίζει υποθέσεις 

κατεπείγοντος. 

 

Τροπολογία  6 

Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 6 – παράγραφος 4α (νέα) 

 

Ισχύον κείµενο Τροπολογία 

 4α. Όταν ζητείται από βουλευτές να 
εµφανισθούν ως µάρτυρες ή 
εµπειρογνώµονες δεν υφίσταται ανάγκη 
αίτησης για άρση της ασυλίας υπό την 
προϋπόθεση ότι: 

 – οι βουλευτές δεν θα είναι υποχρεωµένοι 
να εµφανισθούν σε ηµεροµηνία ή χρόνο 
που εµποδίζει ή καθιστά δυσχερή την 
άσκηση των κοινοβουλευτικών τους 
καθηκόντων ή ότι θα είναι σε θέση να 
παράσχουν δήλωση γραπτώς ή σε 
οιαδήποτε άλλη µορφή που δεν θα 
καθιστά δυσχερή την εκπλήρωση των 
κοινοβουλευτικών τους καθηκόντων· και 

 – οι βουλευτές δεν θα υποχρεούνται να 
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καταθέσουν ως µάρτυρες σχετικά µε 
πληροφορίες που έχουν αποκτήσει 
εµπιστευτικά κατά την άσκηση της 
εντολής τους και τις οποίες δεν θεωρούν 
σκόπιµο να αποκαλύψουν. 

Αιτιολόγηση 

Το παρόν κείµενο έχει µεταφερθεί από το άρθρο 7, δεδοµένου ότι αφορά το ζήτηµα του κατά 

πόσο η αίτηση άρσης της ασυλίας είναι καν αναγκαία στις περιπτώσεις που ο βουλευτής καλείται 

ως µάρτυρας. 

 

Τροπολογία  7 

Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 6 α (νέο) 

 

Ισχύον κείµενο Τροπολογία 

 Άρθρο 6α  

 Υπεράσπιση των προνοµίων και ασυλιών 

 1. Στις περιπτώσεις που εικάζεται ότι τα 
προνόµια και οι ασυλίες βουλευτή ή 
πρώην βουλευτή έχουν παραβιασθεί από 
τις αρχές κράτους µέλους δύναται να 
υποβληθεί αίτηση προκειµένου το 
Κοινοβούλιο να αποφανθεί εάν, πράγµατι, 
σηµειώθηκε παραβίαση των εν λόγω 
προνοµίων και ασυλιών, σύµφωνα µε το 
άρθρο 7 παράγραφος 1. 

 2. Ειδικότερα, δύναται να υποβληθεί 
τέτοια αίτηση για την υπεράσπιση 
προνοµίων και ασυλιών εάν κριθεί ότι οι 
περιστάσεις συνιστούν διοικητικό ή άλλο 
περιορισµό επιβαλλόµενο στην ελεύθερη 
µετακίνηση βουλευτών που µεταβαίνουν 
σ τον τόπο συνεδρίασης του Κοινοβουλίου 
ή επιστρέφουν από αυτόν ή στην έκφραση 
γνώµης ή ψήφου δοθείσης κατά την 
άσκηση των καθηκόντων τους ή ότι 
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του 
άρθρου 9 του πρωτοκόλλου περί των 
προνοµίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

 3. Αίτηση για την υπεράσπιση των 
προνοµίων και ασυλιών βουλευτή δεν 
είναι παραδεκτή εάν έχει ήδη ληφθεί 
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αίτηση για την άρση ή την υπεράσπιση 
της ασυλίας του βουλευτή αυτού όσον 
αφορά την ίδια νοµική διαδικασία, είτε 
έχει ληφθεί απόφαση κατά τον χρόνο 
υποβολής της αίτησης υπεράσπισης είτε 
όχι. 

 4. Αίτηση για την υπεράσπιση των 
προνοµίων και ασυλιών βουλευτή δεν 
εξετάζεται περαιτέρω εάν ληφθεί αίτηση 
για την άρση της ασυλίας του βουλευτή 
αυτού όσον αφορά την ίδια νοµική 
διαδικασία. 

 5. Στις περιπτώσεις που έχει ληφθεί 
απόφαση για τη µη υπεράσπιση των 
προνοµίων και ασυλιών βουλευτή, ο 
βουλευτής δύναται να υποβάλει αίτηση 
για την επανεξέταση της απόφασης 
υποβάλλοντας νέα στοιχεία. Η αίτηση 
επανεξέτασης δεν είναι παραδεκτή εάν 
έχει ασκηθεί προσφυγή κατά της 
απόφασης βάσει του άρθρου 263 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή εάν ο Πρόεδρος 
κρίνει ότι τα υποβληθέντα νέα στοιχεία 
δεν είναι επαρκώς τεκµηριωµένα ώστε να 
δικαιολογείται η επανεξέταση. 

 

Τροπολογία  8 

Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 6 β (νέο) 

 

Ισχύον κείµενο Τροπολογία 

 Άρθρο 6β 

 Επείγουσα δράση του Προέδρου για την 
επιβεβαίωση της ασυλίας 

 1. Σε επείγουσες περιπτώσεις, αν 
βουλευτής συνελήφθη ή η ελευθερία 
κινήσεών του περιορίσθηκε κατά τρόπο 
που φαίνεται να παραβιάζει τα προνόµια 
και τις ασυλίες του, ο Πρόεδρος του 
Κοινοβουλίου, ύστερα από διαβούλευση 
µε τον πρόεδρο και τον εισηγητή της 
αρµόδιας επιτροπής, µπορεί να αναλάβει 
πρωτοβουλία µε σκοπό την επιβεβαίωση 
των προνοµίων και ασυλιών του 
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συγκεκριµένου βουλευτή. Ο Πρόεδρος 
γνωστοποιεί την πρωτοβουλία του στην 
επιτροπή και ενηµερώνει το Κοινοβούλιο. 

 2. Όταν ο Πρόεδρος κάνει χρήση των 
αρµοδιοτήτων που του ανατίθενται από 
την παράγραφο 1, η αρµόδια επιτροπή 
λαµβάνει γνώση της πρωτοβουλίας του 
Προέδρου κατά την επόµενη συνεδρίασή 
της. Εφόσον η επιτροπή το θεωρεί 
αναγκαίο, µπορεί να συντάξει έκθεση και 
να την υποβάλει στο Κοινοβούλιο. 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία εισάγει, για µεγαλύτερη σαφήνεια, ένα νέο άρθρο 6 β που καλύπτει 

επείγουσες περιπτώσεις. Η τροπολογία δεν επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές. 

 

Τροπολογία  9 

Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 7 – παράγραφος -1 (νέα) 

 

Ισχύον κείµενο Τροπολογία 

 -1. Κάθε αίτηση η οποία απευθύνεται 
στον Πρόεδρο από αρµόδια αρχή 
κράτους µέλους µε σκοπό την άρση της 
ασυλίας ενός βουλευτή, ή από βουλευτή ή 
πρώην βουλευτή µε σκοπό την προάσπιση 
των προνοµίων και της ασυλίας, 
ανακοινώνεται στην Ολοµέλεια και 
παραπέµπεται στην αρµόδια επιτροπή. 

Αιτιολόγηση 

Πρόκειται για νέα παράγραφο που επεξηγεί το πρώτο στάδιο της διαδικασίας, και αντικαθιστά το 

άρθρο 6 παράγραφος 2 και το άρθρο 6 παράγραφος 3 σχετικά µε τις διαδικασίες άρσης και 

υπεράσπισης αντίστοιχα, χωρίς να επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές. 

 

Τροπολογία  10 

Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 

 

Ισχύον κείµενο Τροπολογία 

1. Η αρµόδια επιτροπή εξετάζει χωρίς 
καθυστέρηση και µε τη σειρά υποβολής 

1. Η επιτροπή εξετάζει χωρίς 

καθυστέρηση, αλλά λαµβάνοντας υπόψη 
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τους τις αιτήσεις για άρση της ασυλίας ή 
για προάσπιση της ασυλίας και των 
προνοµίων. 

την σχετική περιπλοκότητά τους, τις 
αιτήσεις για άρση της ασυλίας ή για 

προάσπιση των προνοµίων και της 
ασυλίας. 

Αιτιολόγηση 

Στην πράξη, λόγω των διαφορών όσον αφορά την τεχνική περιπλοκότητα των υποθέσεων 

ασυλίας, δεν είναι πάντοτε δυνατό να εξετάζονται οι αιτήσεις µε αυστηρή χρονολογική σειρά. Η 

αυστηρή εφαρµογή του εν λόγω κανόνα θα είχε ως αποτέλεσµα απλές υποθέσεις να 

καθυστερούνται χωρίς λόγο από περίπλοκες υποθέσεις. Η αρµόδια επιτροπή πρέπει να εξετάζει 

τις υποθέσεις όσο το δυνατό ταχύτερα, αλλά και να διαθέτει κάποια διακριτική ευχέρεια όσον 

αφορά τα αντίστοιχα χρονοδιαγράµµατα των υποθέσεων. 

 

Τροπολογία  11 

Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 

 

Ισχύον κείµενο Τροπολογία 

3. Η επιτροπή µπορεί να ζητήσει από την 

ενδιαφερόµενη αρχή να της παράσχει 

οποιαδήποτε πληροφορία ή επεξήγηση 

θεωρεί αναγκαία προκειµένου να 

σχηµατίσει γνώµη για το εάν η ασυλία 

πρέπει να αρθεί ή να προασπισθεί. Ο 
ενδιαφερόµενος βουλευτής πρέπει να έχει 
την ευκαιρία να εκφράσει την άποψή του, 
µπορεί να προσκοµίσει οποιαδήποτε 
έγγραφα ή άλλα γραπτά στοιχεία θεωρεί 
χρήσιµα και µπορεί να εκπροσωπηθεί 
από άλλον βουλευτή. 

3. Η επιτροπή µπορεί να ζητήσει από την 

ενδιαφερόµενη αρχή να της παράσχει 

οποιαδήποτε πληροφορία ή επεξήγηση 

θεωρεί αναγκαία προκειµένου να 

σχηµατίσει γνώµη για το εάν η ασυλία 

πρέπει να αρθεί ή να προασπισθεί. 

Αιτιολόγηση 

Οι διατάξεις σχετικά µε τις ακροάσεις πρέπει να µεταφερθούν σε νέα, λεπτοµερέστερη 

παράγραφο. 

 

Τροπολογία  12 

Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Ισχύον κείµενο Τροπολογία 

 3a. Ο ενδιαφερόµενος βουλευτής πρέπει 
να έχει την ευκαιρία να εκφράσει την 
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άποψή του, µπορεί να προσκοµίσει 
οποιαδήποτε έγγραφα ή άλλα γραπτά 
στοιχεία θεωρεί χρήσιµα και µπορεί να 
εκπροσωπηθεί από άλλον βουλευτή.  

 Ο βουλευτής δεν παρίσταται στις 
συζητήσεις σχετικά µε την αίτηση άρσης 
ή υπεράσπισης της ασυλίας του, παρά 
µόνο στην ίδια την ακρόαση. 

 Ο πρόεδρος της επιτροπής καλεί τον 
βουλευτή σε ακρόαση, προσδιορίζοντας 
την ηµεροµηνία και την ώρα αυτής. Ο 
βουλευτής δύναται να παραιτηθεί του 
δικαιώµατος ακρόασης. 

 Εάν ο βουλευτής δεν παραστεί στην 
ακρόαση σύµφωνα µε την εν λόγω 
πρόσκληση, λογίζεται ότι παραιτήθηκε 
του δικαιώµατος ακρόασης, εκτός εάν 
ζητήσει να µη συµµετάσχει στην 
ακρόαση κατά την προτεινόµενη 
ηµεροµηνία και ώρα, αιτιολογώντας την 
απουσία του. Ο πρόεδρος της επιτροπής 
αποφασίζει εάν θα κάνει δεκτή την ως 
άνω αίτηση, λαµβάνοντας υπόψη τους 
εκτιθέµενους λόγους· κατά της απόφασης 
του προέδρου δεν επιτρέπεται προσφυγή. 

 Εάν ο πρόεδρος της επιτροπής δεχθεί την 
αίτηση, καλεί τον βουλευτή σε ακρόαση 
σε νέα ηµεροµηνία και ώρα. Εάν ο 
βουλευτής αγνοήσει τη δεύτερη 
πρόσκληση σε ακρόαση, η διαδικασία 
συνεχίζεται χωρίς να έχει ακουσθεί ο 
βουλευτής. Στην περίπτωση αυτή, δεν 
γίνονται δεκτές περαιτέρω αιτήσεις 
ακρόασης ή µη συµµετοχής σε αυτή. 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία αφορά το δικαίωµα των βουλευτών να γίνονται δεκτοί σε ακρόαση σε 

υποθέσεις ασυλίας. Οι σχετικές διευκρινίσεις παρέχονται επειδή, κατά το παρελθόν, µεµονωµένοι 

βουλευτές καταχράστηκαν το δικαίωµα ακρόασης, χρησιµοποιώντας αυτό ως µέσο για να 

καθυστερήσουν τις διαδικασίες και να εµποδίσουν το Κοινοβούλιο να λάβει απόφαση. Η 

τροποποίηση επιδιώκει να διασφαλίσει το δικαίωµα ακρόασης των βουλευτών, οι οποίοι όµως 

δεν θα µπορούν να αναβάλλουν επανειληµµένα την ακρόασή τους προκειµένου να αναστέλλουν 

τις δικαστικές διαδικασίες που στρέφονται κατά αυτών. Ο πρόεδρος εξουσιοδοτείται να 

αποτρέπει τέτοιες αδικαιολόγητες καθυστερήσεις. 
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Τροπολογία  13 

Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 7 – παράγραφος 5 

 

Ισχύον κείµενο Τροπολογία 

5. Όταν ζητείται από βουλευτές να 
εµφανισθούν ως µάρτυρες ή 
εµπειρογνώµονες δεν υφίσταται ανάγκη 
αίτησης για άρση της ασυλίας υπό την 
προϋπόθεση ότι  

∆ιαγράφεται 

- οι βουλευτές δεν θα είναι υποχρεωµένοι 
να εµφανισθούν σε ηµεροµηνία ή χρόνο 
που εµποδίζει ή καθιστά δυσχερή την 
άσκηση των κοινοβουλευτικών τους 
καθηκόντων ή ότι θα είναι σε θέση να 
παράσχουν δήλωση γραπτώς ή σε 
οιαδήποτε άλλη µορφή που δεν θα 
καθιστά δυσχερή την εκπλήρωση των 
κοινοβουλευτικών τους υποχρεώσεων· 

 

- οι βουλευτές δεν θα υποχρεούνται να 
καταθέσουν ως µάρτυρες σχετικά µε 
πληροφορίες που έχουν αποκτήσει 
εµπιστευτικά κατά την άσκηση της 
εντολής τους και τις οποίες δεν θεωρούν 
σκόπιµο να αποκαλύψουν. 

 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα παράγραφος πρέπει να µεταφερθεί στο άρθρο 6, δεδοµένου ότι αφορά το ζήτηµα του 

κατά πόσο η αίτηση άρσης της ασυλίας είναι αναγκαία στις περιπτώσεις που ο βουλευτής 

πρόκειται να εµφανιστεί ως µάρτυρας. 

 

Τροπολογία  14 

Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 7 – παράγραφος 6 

 

Ισχύον κείµενο Τροπολογία 

6. Σε περιπτώσεις σχετικά µε την 
υπεράσπιση προνοµίου ή ασυλίας, η 
επιτροπή αποφασίζει εάν οι περιστάσεις 
συνιστούν διοικητικό ή άλλο περιορισµό 
επιβαλλόµενο στην ελεύθερη διακίνηση 
των βουλευτών που ταξιδεύουν προς και 
από τον τόπο συνεδρίασης του 

∆ιαγράφεται 
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Κοινοβουλίου ή στην έκφραση γνώµης ή 
ψήφου κατά την άσκηση της εντολής 
τους ή αν εµπίπτουν στις περιπτώσεις του 
άρθρου 9 του πρωτοκόλλου περί 
προνοµίων και ασυλιών που δεν 
αποτελούν θέµα εθνικής νοµοθεσίας, και 
υποβάλλει πρόταση µε την οποία καλεί 
την ενδιαφερόµενη αρχή να καταλήξει 
στα αναγκαία συµπεράσµατα. 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα παράγραφος πρέπει να µεταφερθεί στο άρθρο 6 α, δεδοµένου ότι αφορά τα βασικά 

κριτήρια που διέπουν την υπεράσπιση της ασυλίας βουλευτή. 

 

Τροπολογία  15 

Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 7 – παράγραφος 10 

 

Ισχύον κείµενο Τροπολογία 

10. Όταν ο Πρόεδρος κάνει χρήση των 
αρµοδιοτήτων κατά το άρθρο 6, 
παράγραφος 4, η αρµόδια επιτροπή 
λαµβάνει γνώση της πρωτοβουλίας του 
Προέδρου κατά την επόµενη συνεδρίασή 
της. Εφόσον η επιτροπή το θεωρεί 
αναγκαίο, µπορεί να συντάξει έκθεση και 
να την υποβάλει στο Κοινοβούλιο.  

∆ιαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα παράγραφος πρέπει να µεταφερθεί στο άρθρο 6 β, δεδοµένου ότι αφορά τις 

αρµοδιότητες του Προέδρου σε επείγουσες περιπτώσεις. 

 

Τροπολογία  16 

Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 7 – παράγραφος 12 α (νέα) 

 

Ισχύον κείµενο Τροπολογία 

 12α. Η επιτροπή ορίζει τις αρχές για την 
εφαρµογή του παρόντος άρθρου. 



 

 

 PE527.203/ 11 

 EL 

Αιτιολόγηση 

Αυτή η προσθήκη δεν έχει σκοπό να προβαίνει η επιτροπή σε αξιολογήσεις επί της ουσίας, οι 

οποίες σε τελική ανάλυση είναι αρµοδιότητα της Ολοµέλειας.  Προτίθεται να διασφαλίσει ότι για 

παρόµοιες περιπτώσεις θα είναι παρόµοιες και οι προτάσεις της Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων, 

διαµορφώνοντας έτσι ένα είδος «νοµολογίας» ως προς τη λήψη αποφάσεων. 

 

 


