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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2019-2024

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

AFCO_PV(2021)0525_1

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίαση της 25ης Μαΐου 2021, 

από τις 9.00 έως τις 12.00 και από τις 16.45 έως τις 18.45

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Έναρξη εξ αποστάσεως συμμετοχής των μελών της επιτροπής AFCO μέσω του εργαλείου 
διαδραστικών συνεδριάσεων «Interactio»

Η συνεδρίαση αρχίζει την Τρίτη 25 Μαΐου 2021, στις 9.04, υπό την προεδρία της Gabriele 
Bischoff (1ης αντιπροέδρου).

Για νομικούς λόγους (δικαίωμα στην ιδιωτικότητα), η πρόεδρος ενημερώνει τους 
συμμετέχοντες ότι η συνεδρίαση θα βιντεοσκοπηθεί και θα μεταδοθεί απευθείας μέσω 
διαδικτύου.

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης AFCO_OJ PE692.888v01-00

Η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται.

2. Ανακοινώσεις της προέδρου

Η ασκούσα χρέη προέδρου Gabriele Bischoff (1η αντιπρόεδρος) προβαίνει στις 
ακόλουθες ανακοινώσεις:

• Δεδομένου ότι ο Paulo Rangel έχει ήδη οριστεί από την επιτροπή AFCO, κατά τη 
συνεδρίασή της στις 12 Νοεμβρίου 2019, ως υπεύθυνος επικοινωνίας για την 
παρακολούθηση των διοργανικών εξελίξεων σχετικά με τη μεταρρύθμιση του 
καθεστώτος του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, με σκοπό τη διεξαγωγή άτυπων 
διαβουλεύσεων με το Συμβούλιο για την επίτευξη συμφωνίας επί του τελικού 
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κειμένου, θα είναι κατά συνέπεια εισηγητής για τη νέα έκθεση της AFCO για το ίδιο 
θέμα με τον ακόλουθο τίτλο: Σχέδιο κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
για τη θέσπιση του καθεστώτος του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και τους 
γενικούς όρους άσκησης των καθηκόντων του (καθεστώς του Ευρωπαίου 
Διαμεσολαβητή) και για την κατάργηση της απόφασης 94/262/ΕΚΑΧ, ΕΚ, 
Ευρατόμ» (2021/2053(INL) – 2019/0900(APP))

Στη συνέχεια, η ασκούσα χρέη προέδρου αναφέρει την ανάγκη να εγκριθεί το εν λόγω 
σχέδιο έκθεσης την ίδια ημέρα, υπενθυμίζοντας επίσης ότι η προθεσμία για την 
κατάθεση τροπολογιών ορίστηκε για τις 19 Μαΐου 2021 στις 12.00, και ότι τα μέλη 
της AFCO ενημερώθηκαν δεόντως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε εύθετο 
χρόνο σχετικά με αυτό το χρονοδιάγραμμα.

Ελλείψει αντιρρήσεων, οι προτάσεις αυτές θεωρούνται εγκριθείσες από την επιτροπή. 

Η ασκούσα χρέη προέδρου Gabriele Bischoff (1η αντιπρόεδρος) προβαίνει επίσης στις 
ακόλουθες γενικές ανακοινώσεις:

• Στη συνεδρίαση διατίθεται διερμηνεία στις εξής γλώσσες:
FR  DE  IT  NL  EN  ES  PT  FI  HU  PL  RO

• Σε όλο το Κοινοβούλιο ισχύουν μέτρα τήρησης κοινωνικών αποστάσεων και η 
χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους χώρους του ΕΚ, ακόμη και κατά τη 
διάρκεια των συνεδριάσεων και κατά τη λήψη του λόγου, με εξαίρεση το πρόσωπο 
που προεδρεύει της συνεδρίασης.

3. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων

14 Ιανουαρίου 2021 PV – PE689.599v01-00
27-28 Ιανουαρίου 2021 PV – PE689.600v02-00

Τα πρακτικά εγκρίνονται.
* * *

*** Πρώτη εξ αποστάσεως ψηφοφορία ***

Έναρξη της πρώτης εξ αποστάσεως ψηφοφορίας της AFCO μέσω του συστήματος 
EPVote στις 09.29 για την εκλογή του τέταρτου αντιπροέδρου της επιτροπής AFCO (με 
μυστική ψηφοφορία) και της ψηφοφορίας επί των τροπολογιών στο σχέδιο γνωμοδότησης 
του Giuliano Pisapia

4. Εκλογή του τέταρτου αντιπροέδρου της επιτροπής AFCO

Η ασκούσα χρέη προέδρου ενημερώνει ότι ελήφθησαν δύο υποψηφιότητες:

- Lorant VINCZE, υποψήφιος της PPE

- Laura HUHTASAARI, υποψήφια της ID

Με δύο υποψηφίους, η ασκούσα χρέη προέδρου ενημερώνει ότι η ψηφοφορία θα 
διεξαχθεί με μυστική ψηφοφορία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 213 παράγραφος 2 του 
Κανονισμού.
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Ο Loránt Vincze (PPE) εκλέγεται 4ος αντιπρόεδρος της AFCO λαμβάνοντας 21 ψήφους. 
Η Laura Huhtasaari (ID) έλαβε 5 ψήφους.

5. Σχέδιο κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το καθεστώς του 
Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και τους γενικούς όρους άσκησης των καθηκόντων του 
(καθεστώς του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή) και για την κατάργηση της απόφασης 
94/262/ΕΚΑΧ, ΕΚ, Ευρατόμ

AFCO/9/06003
2021/2053(INL)

Εισηγητής Paulo Rangel (PPE) PR – PE692.761v01-00

Δεν κατατέθηκαν τροπολογίες επί του σχεδίου γνωμοδότησης.

6. Έκθεση της Επιτροπής του 2020 για το κράτος δικαίου

AFCO/9/05601 2021/2025(INI) COM(2020)0580
Συντάκτης γνωμοδότησης: Giuliano Pisapia (S&D) PA – PE691.278v01-00

AM – PE691.335v01-00

Επί της ουσίας: LIBE Domènec Ruiz Devesa (S&D) PR – PE689.878v01-00
AM – PE691.450v01-00

Εγκρίνονται οι συμβιβαστικές τροπολογίες 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7.

Όλες οι άλλες τροπολογίες απορρίπτονται ή καταπίπτουν.

*** Λήξη της πρώτης εξ αποστάσεως ψηφοφορίας στις 10.43 ***

* * *

(παράλληλα με τη διαδικασία εξ αποστάσεως ψηφοφορίας επί των τροπολογιών)

7. Τροποποιήσεις στον Κανονισμό του Κοινοβουλίου σε σχέση με τα άρθρα 99, 197, 
213, 214, 222, 223, 230, 235 και το Παράρτημα V και σχετικά με την προσθήκη νέου 
άρθρου 106α

AFCO/9/05945 2021/2048(REG)
Εισηγήτρια: Gabriele Bischoff (S&D) PR – PE692.659v03-00

Η επιτροπή παρακολουθεί την παρουσίαση της εισηγήτριας Gabriele Bischoff (1ης 
αντιπροέδρου).

Υπενθυμίζει ότι βασίζεται κυρίως στις προπαρασκευαστικές εργασίες της ομάδας 
εργασίας για τον Κανονισμό υπό την προεδρία του αντιπροέδρου Wieland. Το κύριο 
ζήτημα που αφορά άμεσα την επιτροπή AFCO είναι το άρθρο 213 σχετικά με τα 
προεδρεία των επιτροπών, το οποίο έχει επίσης αντίκτυπο στο άρθρο 223 σχετικά με τη 
σύσταση και τα καθήκοντα των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών.

Εκτός από την ασκούσα χρέη προέδρου και εισηγήτρια, Gabriele Bischoff, τον λόγο 
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λαμβάνουν οι εξής βουλευτές: Rainer Wieland, Domènec Ruiz Devesa, Pascal Durand, 
Gwendoline Delbos-Corfield, Damian Boeselager.

Η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών ορίζεται για τη Δευτέρα 31 Μαΐου 2021, ώρα 
17.00, και η ψηφοφορία της επιτροπής προγραμματίζεται για την Τρίτη 22 Ιουνίου 2021.

8. Έγγραφο εργασίας αριθ. 4 σχετικά με τις αρχές της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας

AFCO/9/05926

Εισηγητής: Jacek Saryusz-Wolski (ECR)

Πρώτη ανταλλαγή απόψεων: εξέταση εγγράφου εργασίας

Ο Jacek Saryusz-Wolski παρουσιάζει το έγγραφο εργασίας αριθ. 4, υπενθυμίζοντας ότι 
το έγγραφο εργασίας παρέχει προβληματισμούς για τη Διάσκεψη για το Μέλλον της 
Ευρώπης σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση εφαρμογής των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διερευνά τους 
πιθανούς τρόπους ενίσχυσης της διαδικασίας στο πλαίσιο της οποίας εφαρμόζονται οι 
αρχές αυτές.

Πέρα από την ασκούσα χρέη προέδρου Gabriele Bischoff (1η αντιπρόεδρο) και τον 
εισηγητή Jacek Saryusz-Wolski, τον λόγο λαμβάνουν οι εξής βουλευτές: Loránt Vincze, 
Domènec Ruiz Devesa, Charles Goerens (2ος αντιπρόεδρος), François Alfonsi. 

9. Έγγραφο εργασίας αριθ. 3 σχετικά με την ενθάρρυνση του διαλόγου μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών και περιφερειακών κοινοβουλίων με 
σκοπό την ενίσχυση της δημοκρατίας μέσω της Διάσκεψης για το Μέλλον της 
Ευρώπης

AFCO/9/05355

Εισηγητής: Loránt Vincze (PPE)

Δεύτερη ανταλλαγή απόψεων: εξέταση εγγράφου εργασίας

Το παρόν έγγραφο εργασίας συντάχθηκε αρχικά από τον László Trócsányi (τότε PPE), ο 
οποίος εν τω μεταξύ αποχώρησε από την εν λόγω πολιτική ομάδα και την επιτροπή 
AFCO. Το έχει πλέον αναλάβει ο Loránt Vincze (PPE), ο οποίος πρόσθεσε ορισμένες 
σκέψεις με βάση τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν κατά την πρώτη παρουσίαση του 
εγγράφου στις 25 Φεβρουαρίου 2021.

Ο Loránt Vincze υπενθυμίζει τη σημασία της ενίσχυσης της συμμετοχής των εθνικών 
κοινοβουλίων στη φάση λήψης αποφάσεων, καθώς και της συμμετοχής των 
κοινοβουλίων στη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης.

Πέρα από την ασκούσα χρέη προέδρου Gabriele Bischoff (1η αντιπρόεδρο) και τον 
εισηγητή Loránt Vincze, τον λόγο λαμβάνουν οι εξής βουλευτές: Victor Negrescu, 
Sandro Gozi, Gilles Lebreton, François Alfonsi, Domènec Ruiz Devesa. 
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10. Διάλογοι με τους πολίτες και συμμετοχή των πολιτών στην ενωσιακή διαδικασία 
λήψης αποφάσεων

AFCO/9/04289 2020/2201(INI)
Εισηγητής: Helmut Scholz (The Left) PR – PE689.799v01-00

AM – PE692.599v01-00

Γνωμοδοτήσεις: CULT Irena Joveva (Renew) AD – PE663.036v02-00
AM – PE680.877v01-00

LIBE Loránt Vincze (PPE) PA – PE691.183v01-00
AM – PE691.463v02-00

Θέσεις υπό μορφή τροπολογιών:
PETI* Dolors Montserrat (PPE) AD – PE691.283v01-00

Ο εισηγητής Helmut Scholz ενημερώνει ότι κατατέθηκαν 145 τροπολογίες, η 
πλειονότητα των οποίων μπορεί να συμπεριληφθεί σε συμβιβαστικές τροπολογίες.

Αναφέρει επίσης ότι η έκθεση παρέχει την ευκαιρία να διερευνηθούν τρόποι για να δοθεί 
στους πολίτες μεγαλύτερη επιρροή στην ενωσιακή διαδικασία λήψης αποφάσεων, 
εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή τους σε τακτική βάση και για διάφορους σκοπούς. 
Αναλύει, ειδικότερα, τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να οργανωθεί η συμμετοχή των 
πολιτών προκειμένου να είναι αποτελεσματική και επιτυχής.

Πέρα από την ασκούσα χρέη προέδρου Gabriele Bischoff (1η αντιπρόεδρο) και τον 
εισηγητή Helmut Scholz, τον λόγο λαμβάνουν οι εξής βουλευτές: Seán Kelly, Victor 
Negrescu, Pascal Durand, François Alfonsi, Domenec Ruiz Deveza.

Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.40 και επαναλαμβάνεται στις 16.50 υπό την προεδρία του 
Antonio Tajani (προέδρου).

*** Δεύτερη εξ αποστάσεως ψηφοφορία ***

Έναρξη της δεύτερης εξ αποστάσεως ψηφοφορίας της AFCO στις 17.02 μέσω της 
εφαρμογής EPVote για τις τελικές ψηφοφορίες

11. Σχέδιο κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το καθεστώς του 
Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και τους γενικούς όρους άσκησης των καθηκόντων του 
(καθεστώς του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή) και για την κατάργηση της απόφασης 
94/262/ΕΚΑΧ, ΕΚ, Ευρατόμ

AFCO/9/06003 2021/2053(INL)
Εισηγητής: Paulo Rangel (PPE) PR – PE692.761v01-00

Το σχέδιο έκθεσης εγκρίνεται με 24 ψήφους υπέρ, 0 ψήφους κατά και 2 αποχές.

12. Έκθεση της Επιτροπής του 2020 για το κράτος δικαίου

AFCO/9/05601 2021/2025(INI) COM(2020)0580
Συντάκτης γνωμοδότησης: Giuliano Pisapia (S&D) PA – PE691.278v01-00

AM – PE691.335v01-00
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Επί της ουσίας: LIBE Domènec Ruiz Devesa (S&D) PR – PE689.878v01-00
AM – PE691.450v01-00

Το σχέδιο γνωμοδότησης εγκρίνεται με 21 ψήφους υπέρ, 5 ψήφους κατά και 0 αποχές.

*** Λήξη της δεύτερης εξ αποστάσεως ψηφοφορίας στις 18.10 ***

* * *

(παράλληλα με τη διαδικασία εξ αποστάσεως ψηφοφορίας για την τελική ψηφοφορία)
Δημόσια ακρόαση

13. Ακρόαση σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών 
πολιτικών κομμάτων και πολιτικών ιδρυμάτων

AFCO/9/05922

Η ακρόαση αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της προετοιμασίας της έκθεσης της 
AFCO του 2021 όσον αφορά την εφαρμογή του κανονισμού 1141/2014 σχετικά με το 
καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των 
ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων (2021/2018 (INI)), για την οποία συνεισηγητές είναι ο 
Charles Goerens (Renew) και ο Rainer Wieland (PPE).

Οι ακόλουθοι ακαδημαϊκοί εμπειρογνώμονες πραγματοποιούν τις παρουσιάσεις τους με 
εξ αποστάσεως συμμετοχή μέσω του εργαλείου διαδραστικών συνεδριάσεων 
«Interactio»: ο κ. Steven Van Hecke, αναπληρωτής καθηγητής στο Καθολικό 
Πανεπιστήμιο της Λουβέν (Βέλγιο)· ο κ. Jan Wouters, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και 
Διεθνών Οργανισμών στο Καθολικό Πανεπιστήμιο της Λουβέν (Βέλγιο)· η κα Lori 
Thorlakson, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Αλμπέρτα (Καναδάς)· η κα Daniela 
Piccio, επίκουρη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Τορίνο (Ιταλία).

Εκτός από τον πρόεδρο, Antonio Tajani, και τους συνεισηγητές, Charles Goerens (2ο 
αντιπρόεδρο) και Rainer Wieland, τον λόγο λαμβάνουν οι εξής βουλευτές: Danuta Maria 
Hübner, Gabriele Bischoff (1η αντιπρόεδρος), Sandro Gozi, Gilles Lebreton, Marketa 
Gregorova, Domènec Ruiz Devesa, François Alfonsi. 

Ο πρόεδρος ενημερώνει ότι την ακρόαση αυτή θα ακολουθήσει ανταλλαγή απόψεων με 
εκπροσώπους των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και με τον διευθυντή της Αρχής 
κατά την επόμενη συνεδρίαση της επιτροπής AFCO την Τρίτη 15 Ιουνίου 2021.

14. Διάφορα

Ουδέν.

15. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής των προσεχών συνεδριάσεων

15 Ιουνίου 2021, από τις 13.45 έως τις 16.15 και από τις 16.45 έως τις 18.45 (Βρυξέλλες)

22 Ιουνίου 2021, από τις 9.00 έως τις 12.00 και από τις 16.45 έως τις 18.45 (Βρυξέλλες)

Η συνεδρίαση λήγει στις 18.50.
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AFCO/9/06003, Draft regulation of the European Parliament laying down the 
regulations and general conditions governing the performance of the Ombudsman’s 
duties (Statute of the European Ombudsman) and repealing Decision 94/262/ECSC, EC, 
Euratom (2021/2053(INL)), rapporteur: Paulo Rangel

Final vote by roll call

24 +
ID Gerolf Annemans, Laura Huhtasaari, Antonio Maria Rinaldi

NI Fabio Massimo Castaldo

PPE Othmar Karas, Paulo Rangel, Sven Simon, Antonio Tajani, Loránt Vincze, Rainer Wieland

Renew Pascal Durand, Charles Goerens, Sandro Gozi, Maite Pagazaurtundúa

S&D Gabriele Bischoff, Włodzimierz Cimoszewicz, Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Pedro Silva Pereira, 
Mihai Tudose 

The Left Helmut Scholz

Verts/ALE Damian Boeselager, Gwendoline Delbos Corfield, Daniel Freund

0 -

2 0
ECR Jorge Buxadé Villalba, Jacek Saryusz-Wolski
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AFCO/9/05601, The Commission’s 2020 Rule of law report (2021/2025(INI) - 
COM(2020)0580), rapporteur for the opinion: Giuliano Pisapia

Final vote by roll call in committee for opinion

21 +
NI Fabio Massimo Castaldo

PPE Othmar Karas, Paulo Rangel, Sven Simon, Antonio Tajani, Loránt Vincze, Rainer Wieland

Renew Pascal Durand, Charles Goerens, Sandro Gozi, Maite Pagazaurtundúa

S&D Gabriele Bischoff, Włodzimierz Cimoszewicz, Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Pedro Silva Pereira, 
Mihai Tudose 

The Left Helmut Scholz

Verts/ALE Damian Boeselager, Gwendoline Delbos Corfield, Daniel Freund

5 -
ECR Jorge Buxadé Villalba, Jacek Saryusz-Wolski

ID Gerolf Annemans, Laura Huhtasaari, Antonio Maria Rinaldi

0 0
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Antonio Tajani (P) (2*) (3*), Gabriele Bischoff (1er VP) (2*) (3*), Charles Goerens (2ème VP) (2*) (3*), Giuliano Pisapia (3ème VP) (2*) 
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