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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Θέμα: Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτημάτων από ομάδα πολιτών 

(προκειμένου να εξακριβωθεί η συμμόρφωση ευρωπαϊκών πολιτικών 
κομμάτων ή πολιτικών ιδρυμάτων με τις θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης)

Άρθρο 235 παράγραφος 3 του Κανονισμού

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 10 παράγραφος 4 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(ΣΕΕ),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 224 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 10 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο του Κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας 
Οκτωβρίου 2014, σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών 
πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 235 παράγραφος 3 του Κανονισμού,

καθόρισε και ενέκρινε στις 19 Φεβρουαρίου 2020 τις ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές 
όσον αφορά την εξέταση αιτιολογημένων αιτημάτων από ομάδες πολιτών με τις οποίες 
καλούν το Κοινοβούλιο να ζητήσει από την Αρχή για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα να εξακριβώσει κατά πόσον ένα καταχωρισμένο ευρωπαϊκό 
πολιτικό κόμμα ή πολιτικό ίδρυμα συμμορφώνεται με τους όρους που καθορίζονται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1, στοιχείο γ) και στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014, και συγκεκριμένα αν τηρούνται οι όροι επί των 
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οποίων ερείδεται η Ένωση, όπως αυτοί διατυπώνονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ.

Γενικές αρχές

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων εξετάζει μόνο αιτιολογημένα αιτήματα το 
παραδεκτό των οποίων εξακριβώθηκε από τον πρόεδρο σύμφωνα με το άρθρο 235 
παράγραφος 3. Η απόφαση για το παραδεκτό εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα του 
προέδρου, που εξακριβώνει, μεταξύ άλλων, πρώτον, ότι τουλάχιστον 50 φυσικά πρόσωπα, 
των οποίων η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί και δεν είναι εν ενεργεία μέλη του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχουν υπογράψει χειρογράφως το αίτημα και δεύτερον, εάν στο 
αίτημα επισυνάπτονται και αποδεικτικά στοιχεία. 

Προκειμένου ένα αιτιολογημένο αίτημα να εξετασθεί επιτυχώς, η Γραμματεία της Επιτροπής 
θα ζητήσει από τους αιτούντες να υποδείξουν ένα εκ των συμμετεχόντων στην ομάδα ως 
αρμόδιο επικοινωνίας.

Διαδικασία

 Σε επίπεδο Γραμματείας

Αφού η Γραμματεία της Επιτροπής λάβει αποδεκτό αίτημα από τον πρόεδρο, το αναλύει και 
προετοιμάζει ένα φάκελο υπόψη των συντονιστών εντός δύο εβδομάδων.

Ο φάκελος διαβιβάζεται σε όλα τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. 

 Σε επίπεδο συντονιστών

Οι συντονιστές προβαίνουν σε συστάσεις προς την Επιτροπή για το εάν πρέπει να περατωθεί 
η διαδικασία ή να υποβληθεί το αίτημα της ομάδας πολιτών στο Κοινοβούλιο. Σε αυτό το 
πλαίσιο, οι συντονιστές αξιολογούν συγκεκριμένα εάν τα ουσιαστικά αποδεικτικά στοιχεία, 
που υπεβλήθησαν από τους πολίτες προκειμένου να αποδειχθεί ότι το εν λόγω 
καταχωρισμένο ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή πολιτικό ίδρυμα δεν συμμορφώνεται με τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και στο άρθρο 3 
παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014, δικαιολογούν την 
υποβολή του αιτήματος στην Αρχή.

 Σε επίπεδο Επιτροπής

Η σύσταση των συντονιστών θα προστεθεί εν ευθέτω χρόνω στην ατζέντα της Επιτροπής 
Συνταγματικών Υποθέσεων πριν τη παρέλευση της τετράμηνης προθεσμίας, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 235 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο.

Η Επιτροπή μπορεί να διεξαγάγει συζήτηση σχετικά με το αίτημα της ομάδας πολιτών 
συνεκτιμώντας τη σύσταση των συντονιστών.

Η Επιτροπή θα αποφασίσει, με πλειοψηφία των μελών της τα οποία εκπροσωπούν 
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τουλάχιστον τρεις πολιτικές ομάδες, εάν θα διαβιβάσει το αίτημα της ομάδας πολιτών στον 
πρόεδρό της προκειμένου εκείνος να το υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εάν δεν 
επιτευχθεί η εν λόγω πλειοψηφία, η διαδικασία λογίζεται ως περατωθείσα.

Ο αρμόδιος επικοινωνίας από την ομάδα πολιτών θα ενημερωθεί γραπτώς για την απόφαση 
της Επιτροπής.

 Προώθηση στον πρόεδρο

Ο προεδρεύων θα στείλει επιστολή στον πρόεδρο ενημερώνοντάς τον για την απόφαση της 
Επιτροπής.


