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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το παρόν σχέδιο γνωμοδότησης αφορά τη νομοθετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για την αλλαγή των κανόνων σχετικά με την «επιτροπολογία», τη διαδικασία δηλαδή με την 
οποία οι επιτροπές εμπειρογνωμόνων - εκπροσωπούμενες από εμπειρογνώμονες διαφόρων 
υπουργείων των κρατών μελών υπό την προεδρία του αντίστοιχου τμήματος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής - θεσπίζουν παράγωγο δίκαιο της ΕΕ, ιδίως εκτελεστικές και κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις. Εμείς ως Κοινοβούλιο μπορούμε τότε, στην περίπτωση κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, είτε να τις αποδεχτούμε είτε να τις απορρίψουμε, όχι όμως να τις τροποποιήσουμε. 
Στο ανά χείρας σχέδιο γνωμοδότησης ο συντάκτης επιδιώκει τους ακόλουθους στόχους:

- να αυξήσει τη δημοκρατία και τη δημοκρατική νομιμοποίηση των αποφάσεων που 
λαμβάνονται με τη διαδικασία επιτροπολογίας·

- να αυξήσει τη διαφάνεια σε κάθε στάδιο της διαδικασίας επιτροπολογίας, και να ενισχύσει 
την υποχρέωση λογοδοσίας·

- να παροτρύνει τα κράτη μέλη να καταστούν πιο υπεύθυνα και υπόλογα στο πλαίσιο του 
βασικού ρόλου που διαδραματίζουν·

- να διασφαλίσει ότι οι σημαντικές αποφάσεις δεν θα λαμβάνονται από μικρό αριθμό κρατών 
μελών, κατάσταση που θα μπορούσε να προκύψει εάν δεν υπολογίζονται οι αποχές, όπως 
προτείνεται τώρα στην πρόταση της Επιτροπής.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Το σύστημα που καθιερώθηκε με 
τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 έχει 
αποδείξει, συνολικά, ότι λειτουργεί καλά 
στην πράξη και ότι εξασφαλίζει την 
κατάλληλη θεσμική ισορροπία όσον αφορά 
τους ρόλους της Επιτροπής και των άλλων 
εμπλεκόμενων φορέων. Αυτό το σύστημα 
θα πρέπει, επομένως, να συνεχίσει να 
λειτουργεί ως έχει, με εξαίρεση ορισμένες 

(2) Το σύστημα που καθιερώθηκε με 
τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 έχει 
αποδείξει, συνολικά, ότι λειτουργεί καλά 
στην πράξη και ότι εξασφαλίζει την 
κατάλληλη θεσμική ισορροπία όσον αφορά 
τους ρόλους της Επιτροπής και των άλλων 
εμπλεκόμενων φορέων. Αυτό το σύστημα 
θα πρέπει, επομένως, να συνεχίσει να 
λειτουργεί ως έχει, με εξαίρεση ορισμένες 
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στοχευμένες τροποποιήσεις όσον αφορά 
συγκεκριμένες πτυχές της διαδικασίας στο 
επίπεδο της επιτροπής προσφυγών. Σκοπός 
των τροποποιήσεων είναι να εξασφαλιστεί 
ευρύτερη πολιτική λογοδοσία και 
οικειοποίηση των πολιτικώς ευαίσθητων 
εκτελεστικών πράξεων χωρίς, ωστόσο, να 
τροποποιούνται οι νομικές και θεσμικές 
ευθύνες για τις εκτελεστικές πράξεις, όπως 
οργανώνονται με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
182/2011.

στοχευμένες τροποποιήσεις όσον αφορά 
συγκεκριμένες πτυχές της διαδικασίας στο 
επίπεδο της επιτροπής προσφυγών, η 
οποία δεν λειτουργεί ικανοποιητικά. 
Σκοπός των τροποποιήσεων είναι να 
εξασφαλιστεί ευρύτερη πολιτική 
λογοδοσία και οικειοποίηση των πολιτικώς 
ευαίσθητων εκτελεστικών πράξεων, ιδίως 
όσον αφορά την υγεία και την ορθή 
μεταχείριση των ζώων, την ασφάλεια των 
τροφίμων, την προστασία του 
περιβάλλοντος, την κλιματική αλλαγή, και 
να λαμβάνεται υπόψη η αρχή της 
προφύλαξης, χωρίς, ωστόσο, να 
τροποποιούνται οι νομικές και θεσμικές 
ευθύνες για τις εκτελεστικές πράξεις, όπως 
οργανώνονται με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
182/2011. Οι τροποποιήσεις αυτές θα 
πρέπει να επιτρέπουν να διατηρηθεί μια 
επιστημονικά τεκμηριωμένη προσέγγιση 
στην αξιολόγηση των κινδύνων και στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η πείρα έχει δείξει ότι, στη 
συντριπτική πλειονότητα των 
περιπτώσεων, η επιτροπή προσφυγών 
επαναλαμβάνει το αποτέλεσμα της 
επιτροπής εξέτασης και καταλήγει σε μη 
διατύπωση γνώμης. Η επιτροπή 
προσφυγών δεν έχει, επομένως, συμβάλει 
στη διασάφηση των θέσεων των κρατών 
μελών.

(4) Η πείρα έχει δείξει ότι, στη 
συντριπτική πλειονότητα των 
περιπτώσεων, η επιτροπή προσφυγών 
επαναλαμβάνει το αποτέλεσμα της 
επιτροπής εξέτασης και καταλήγει σε μη 
διατύπωση γνώμης. Η επιτροπή 
προσφυγών δεν έχει, επομένως, ασκήσει 
το καθήκον της στη διασάφηση των 
θέσεων των κρατών μελών, αφήνοντας, σε 
πολλές περιπτώσεις, την Επιτροπή να 
αποφασίσει.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 
προβλέπει ότι, σε τέτοιες περιπτώσεις, η 
Επιτροπή μπορεί να εκδώσει το σχέδιο 
εκτελεστικής πράξης, δηλαδή δίνει τη 
διακριτική ευχέρεια στην Επιτροπή.

(5) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 
προβλέπει ότι, σε τέτοιες περιπτώσεις, η 
Επιτροπή μπορεί, προκειμένου να 
διασφαλίσει την αποτελεσματική 
εφαρμογή της νομοθεσίας, να εκδώσει το 
σχέδιο εκτελεστικής πράξης, δηλαδή δίνει 
τη διακριτική ευχέρεια στην Επιτροπή.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Αυτή η διακριτική ευχέρεια, 
ωστόσο, είναι σημαντικά περιορισμένη 
στις περιπτώσεις που αφορούν την έγκριση 
προϊόντων ή ουσιών, όπως στον τομέα των 
γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων και 
ζωοτροφών, καθώς η Επιτροπή είναι 
υποχρεωμένη να εκδώσει απόφαση εντός 
εύλογου χρονικού διαστήματος και δεν 
μπορεί να απέχει από τη λήψη απόφασης.

(6) Αυτή η διακριτική ευχέρεια, 
ωστόσο, είναι σημαντικά περιορισμένη 
στις περιπτώσεις που αφορούν την έγκριση 
προϊόντων ή ουσιών, όπως στον τομέα των 
γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων και 
ζωοτροφών, καθώς η Επιτροπή είναι 
υποχρεωμένη να εκδώσει απόφαση εντός 
εύλογου χρονικού διαστήματος και δεν 
μπορεί να απέχει από τη λήψη απόφασης. 
Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής έχει 
επισημάνει, στην απόφασή του για την 
υπόθεση 1582/2014, ότι η Επιτροπή 
πρέπει να σέβεται τις ισχύουσες νομικές 
διατάξεις όσον αφορά τις προθεσμίες για 
την έγκριση γενετικώς τροποποιημένων 
οργανισμών.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Μολονότι η Επιτροπή είναι 
εξουσιοδοτημένη να αποφασίζει σε τέτοιες 
περιπτώσεις, λόγω της ιδιαίτερης 
ευαισθησίας των εγειρόμενων ζητημάτων, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να 

(7) Μολονότι η Επιτροπή είναι 
εξουσιοδοτημένη να αποφασίζει σε τέτοιες 
περιπτώσεις, λόγω της ιδιαίτερης 
ευαισθησίας των εγειρόμενων ζητημάτων, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να 
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αναλαμβάνουν πλήρως τις ευθύνες τους 
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 
Εντούτοις, αυτό δεν ισχύει όταν τα κράτη 
μέλη αδυνατούν να επιτύχουν ειδική 
πλειοψηφία λόγω, μεταξύ άλλων, 
σημαντικού αριθμού αποχών ή μη 
παρουσίας κατά τη στιγμή της 
ψηφοφορίας.

αναλαμβάνουν πλήρως τις ευθύνες τους 
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 
Εντούτοις, αυτό δεν ισχύει όταν τα κράτη 
μέλη αδυνατούν να επιτύχουν ειδική 
πλειοψηφία.

Αιτιολόγηση

Κατά τη δημοσίευση της πρότασης της Επιτροπής, ο αριθμός των αποχών ή απουσιών στην 
ψηφοφορία ήταν σημαντικός. Από τις αρχές του 2019, η κατάσταση αυτή έχει αλλάξει 
σημαντικά.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Για να αυξηθεί, επομένως, η 
προστιθέμενη αξία της επιτροπής 
προσφυγών, θα πρέπει να ενισχυθεί ο 
ρόλος της, μέσω της πρόβλεψης της 
δυνατότητας να πραγματοποιηθεί νέα 
συνεδρίαση της επιτροπής προσφυγών, 
οσάκις δεν διατυπώνεται γνώμη. Το 
κατάλληλο επίπεδο αντιπροσώπευσης στη 
νέα συνεδρίαση της επιτροπής 
προσφυγών θα πρέπει να είναι το 
υπουργικό επίπεδο, ώστε να εξασφαλίζεται 
ο πολιτικός διάλογος. Για να επιτραπεί η 
διοργάνωση αυτής της νέας συνεδρίασης, 
θα πρέπει να παραταθεί η προθεσμία για 
τη διατύπωση γνώμης από την επιτροπή 
προσφυγών.

(8) Για να αυξηθεί, επομένως, η 
προστιθέμενη αξία της επιτροπής 
προσφυγών, θα πρέπει να ενισχυθεί ο 
ρόλος της, με το να συνέρχεται σε 
υπουργικό επίπεδο, ώστε να εξασφαλίζεται 
ο πολιτικός διάλογος.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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8α) Οι εκτιμητές κινδύνων θα πρέπει 
να προβαίνουν σε μια 
κοινωνικοοικονομική ανάλυση της 
έγκρισης των προϊόντων, διότι οι 
τροποποιήσεις που προτείνονται στη 
διαδικασία ψηφοφορίας στην επιτροπή 
προσφυγών μπορούν να καθυστερήσουν 
τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ιδίως 
σε περιπτώσεις με αυξημένο βαθμό 
ευαισθησίας.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Οι κανόνες περί ψηφοφορίας για 
την επιτροπή προσφυγών θα πρέπει να 
αλλάξουν, προκειμένου να μειωθεί ο 
κίνδυνος μη διατύπωσης γνώμης και να 
δοθούν κίνητρα στους εκπροσώπους των 
κρατών μελών να λαμβάνουν σαφή θέση. 
Για τον σκοπό αυτόν, μόνο τα κράτη μέλη 
που είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται, και 
τα οποία δεν απέχουν, θα πρέπει να 
θεωρούνται συμμετέχοντα κράτη μέλη 
για τον υπολογισμό της ειδικής 
πλειοψηφίας. Για να διασφαλιστεί ότι το 
αποτέλεσμα της ψηφοφορίας είναι 
αντιπροσωπευτικό, μια ψηφοφορία θα 
πρέπει να θεωρείται έγκυρη μόνο στην 
περίπτωση που συμμετέχοντα μέλη της 
επιτροπής προσφυγών είναι μια απλή 
πλειοψηφία των κρατών μελών. Εάν δεν 
επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία πριν 
από τη λήξη της προθεσμίας για τη λήψη 
απόφασης από την επιτροπή, θα 
θεωρείται ότι η επιτροπή δεν διατύπωσε 
γνώμη, όπως ήδη ισχύει.

διαγράφεται

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα, σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις, να ζητά από το Συμβούλιο 
να δίνει τη γνώμη και τους 
προσανατολισμούς του σχετικά με τις 
ευρύτερες επιπτώσεις της μη διατύπωσης 
γνώμης, συμπεριλαμβανομένων των 
θεσμικών, νομικών, πολιτικών και 
διεθνών επιπτώσεων. Η Επιτροπή οφείλει 
να λαμβάνει υπόψη οποιαδήποτε θέση 
διατυπώνεται από το Συμβούλιο εντός 3 
μηνών από την παραπομπή. Σε δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις, η Επιτροπή 
μπορεί να ορίζει μικρότερη προθεσμία 
στην παραπομπή.

διαγράφεται

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Η διαφάνεια σχετικά με τις ψήφους 
των εκπροσώπων των κρατών μελών σε 
επίπεδο επιτροπής προσφυγών θα πρέπει 
να ενισχυθεί, και οι ατομικές ψήφοι των 
εκπροσώπων των κρατών μελών θα πρέπει 
να δημοσιοποιούνται.

(11) Η διαφάνεια σε όλη τη διαδικασία, 
μεταξύ άλλων όσον αφορά τις δημόσια 
διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με το 
πώς ψηφίζουν οι εκπρόσωποι των 
κρατών μελών, θα πρέπει να ενισχυθεί. Οι 
ουσιαστικοί λόγοι για τις ατομικές ψήφους 
των εκπροσώπων των κρατών μελών θα 
πρέπει να δημοσιοποιούνται. Θα πρέπει να 
παρέχονται λεπτομερείς πληροφορίες, 
μεταξύ άλλων, σχετικά με τη σύνθεση 
των επιτροπών και την παρουσία των 
μελών τους, για τις αρχές των κρατών 
μελών που εκπροσωπούνται, καθώς και 
για την ημερήσια διάταξη των 
συνεδριάσεων και για τα έγγραφα και τα 
κείμενα που συζητούνται.

Τροπολογία 11
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011
Άρθρο 3 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(-1) Στο άρθρο 3 παράγραφος 7, το 
εδάφιο 1 τροποποιείται ως εξής:

(7) Κατά περίπτωση, ο μηχανισμός 
ελέγχου περιλαμβάνει παραπομπή σε 
επιτροπή προσφυγών.

Κατά περίπτωση, ο μηχανισμός ελέγχου 
περιλαμβάνει παραπομπή σε επιτροπή 
προσφυγών σε υπουργικό επίπεδο.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=EL)

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011
Άρθρο 3 – παράγραφος 7 – εδάφιο 6 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Στο άρθρο 3 παράγραφος 7, 
προστίθεται το ακόλουθο έκτο εδάφιο: 

διαγράφεται

«Εφόσον η επιτροπή προσφυγών δεν 
διατυπώσει γνώμη σύμφωνα με το άρθρο 
6 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, ο 
πρόεδρος μπορεί να αποφασίσει να 
πραγματοποιήσει η επιτροπή προσφυγών 
νέα συνεδρίαση, σε υπουργικό επίπεδο. Σε 
τέτοιες περιπτώσεις, η επιτροπή 
προσφυγών διατυπώνει τη γνώμη της 
εντός 3 μηνών από την αρχική 
ημερομηνία παραπομπής.»

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Στην παράγραφο 1, προστίθεται 
το ακόλουθο δεύτερο εδάφιο:

διαγράφεται

«Ωστόσο, μόνο τα μέλη της επιτροπής 
προσφυγών που είναι παρόντα ή 
εκπροσωπούνται κατά τη στιγμή της 
ψηφοφορίας και δεν απέχουν από την 
ψηφοφορία, θεωρούνται συμμετέχοντα 
μέλη της επιτροπής προσφυγών. Η 
πλειοψηφία που αναφέρεται στο άρθρο 5 
παράγραφος 1 είναι η ειδική πλειοψηφία 
που αναφέρεται στο άρθρο 238 
παράγραφος 3 στοιχείο α) της ΣΛΕΕ. 
Μια ψηφοφορία θεωρείται έγκυρη μόνο 
στην περίπτωση που συμμετέχοντα μέλη 
είναι μια απλή πλειοψηφία των κρατών 
μελών.» 

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011
Άρθρο 6 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) προστίθεται η επόμενη 
παράγραφος 3α:

διαγράφεται

«3α. Εφόσον η επιτροπή προσφυγών 
δεν διατυπώσει γνώμη, η Επιτροπή 
μπορεί να παραπέμψει το θέμα στο 
Συμβούλιο, για μια γνώμη με την οποία 
εκφράζει τις απόψεις και τον 
προσανατολισμό του σχετικά με τις 
ευρύτερες επιπτώσεις της έλλειψης 
γνώμης, συμπεριλαμβανομένων των 
θεσμικών, νομικών, πολιτικών και 
διεθνών επιπτώσεων. Η Επιτροπή 
λαμβάνει υπόψη οποιαδήποτε θέση 
διατυπώνεται από το Συμβούλιο εντός 3 
μηνών από την παραπομπή. Σε δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις, η Επιτροπή 
μπορεί να ορίζει μικρότερη προθεσμία 
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στην παραπομπή.»

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο β α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) Παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος:
«4α. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 3, όταν δεν εκδίδεται γνώμη 
παρά την ύπαρξη θετικής εκτίμησης 
κινδύνων που επιβεβαίωσε ότι ένα προϊόν 
που υποβάλλεται προς έγκριση είναι 
τουλάχιστον τόσο ασφαλές όσο και ένα 
συγκρίσιμο προϊόν ή ουσία που βρίσκεται 
ήδη στην αγορά, η Επιτροπή εγκρίνει το 
σχέδιο εκτελεστικής πράξης.»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=fr)

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο -α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

-α) Το πρώτο εδάφιο τροποποιείται 
ως εξής:

1. Η Επιτροπή τηρεί μητρώο των εργασιών 
των επιτροπών, στο οποίο καταγράφονται:

“1. Η Επιτροπή τηρεί δημόσιο μητρώο των 
εργασιών των επιτροπών, στο οποίο 
καταγράφονται:

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=EL)

Τροπολογία 17
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο -α α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

-αα) Στην παράγραφο 1, το στοιχείο β) 
τροποποιείται ως εξής:

β) οι ημερήσιες διατάξεις των 
συνεδριάσεων των επιτροπών·

οι ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων 
των επιτροπών, συμπεριλαμβανομένων 
των σχεδίων κειμένων για τα οποία θα 
ληφθεί απόφαση και των εγγράφων που 
βρίσκονται υπό συζήτηση·

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=EL)

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τα αποτελέσματα των 
ψηφοφοριών συμπεριλαμβανομένων, 
στην περίπτωση της επιτροπής 
προσφυγών, των ψήφων που εκφράζονται 
από τον εκπρόσωπο κάθε κράτους 
μέλους·

ε) κατάλογο όσων συμμετέχουν στην 
ψηφοφορία, το αποτέλεσμα της 
ψηφοφορίας, αιτιολογήσεις της ψήφου ή 
της αποχής από κάθε κράτος μέλος, 
καθώς και τον λόγο τυχόν απουσίας·
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