
P7_TA(2010)0367 

Προσαρμογή του Κανονισμού του Κοινοβουλίου στην αναθεωρημένη 

συμφωνία πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

της Επιτροπής 

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Οκτωβρίου 2010 σχετικά με την 

προσαρμογή του Κανονισμού του Κοινοβουλίου στην αναθεωρημένη συμφωνία πλαίσιο 

για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής 

(2010/2127(REG)) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 127, 211 και 212 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την απόφασή του, της 20ής Οκτωβρίου 2010, σχετικά με την αναθεώρηση 

της συμφωνίας πλαισίου για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής1, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A7-0278/2010), 

1. αποφασίζει να επιφέρει στον Κανονισμό του τις εξής τροποποιήσεις· 

2. επισημαίνει ότι οι εν λόγω τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ την πρώτη ημέρα μετά την 

έναρξη ισχύος της αναθεωρημένης συμφωνίας πλαισίου· 

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, προς ενημέρωση, στο 

Συμβούλιο και στην Επιτροπή. 

Τροπολογία  1 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

2. Η συμπεριφορά των βουλευτών 

χαρακτηρίζεται από αμοιβαίο σεβασμό, 

βασίζεται στις ευρωπαϊκές αξίες και αρχές 

όπως καθορίζονται με τα θεμελιώδη 

κείμενα της Ένωσης, διαφυλάσσει το 

κύρος του Κοινοβουλίου και δεν δύναται 

να παρεμποδίζει την απρόσκοπτη 

λειτουργία των κοινοβουλευτικών 

εργασιών ούτε την ηρεμία στο σύνολο των 

εγκαταστάσεων του Κοινοβουλίου. 

2. Η συμπεριφορά των βουλευτών 

χαρακτηρίζεται από αμοιβαίο σεβασμό, 

βασίζεται στις ευρωπαϊκές αξίες και αρχές 

όπως καθορίζονται με τα θεμελιώδη 

κείμενα της Ένωσης, διαφυλάσσει το 

κύρος του Κοινοβουλίου και δεν δύναται 

να παρεμποδίζει την απρόσκοπτη 

λειτουργία των κοινοβουλευτικών 

εργασιών ούτε την ηρεμία στο σύνολο των 

εγκαταστάσεων του Κοινοβουλίου. Οι 

βουλευτές συμμορφώνονται προς τους 

                                                 
1  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0366. 



 

κανόνες του Κοινοβουλίου σχετικά με τη 

διαχείριση εμπιστευτικών πληροφοριών. 

Η μη τήρηση των εν λόγω αρχών δύναται 

να οδηγήσει στην εφαρμογή των μέτρων 

των άρθρων 152, 153 και 154. 

Η μη τήρηση των εν λόγω αρχών και 

κανόνων δύναται να οδηγήσει στην 

εφαρμογή μέτρων κατά τα άρθρα 152, 153 

και 154. 

Τροπολογία  2 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 23 – παράγραφος 11 α (νέα) 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 11α. Το Προεδρείο θεσπίζει κανόνες 

σχετικά με τη διαχείριση εμπιστευτικών 

πληροφοριών από το Κοινοβούλιο και τα 

όργανά του, τους αξιωματούχους και 

άλλα μέλη, λαμβάνοντας υπόψη 

οιαδήποτε διοργανική συμφωνία έχει 

συναφθεί επί των θεμάτων. Οι εν λόγω 

κανόνες δημοσιεύονται στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

προσαρτώνται στον παρόντα Κανονισμό. 

 (Το Παράρτημα VIII – Μέρος Α – 

παράγραφος 1 – τέταρτο εδάφιο θα πρέπει 

να διαγραφεί) 

Τροπολογία  3 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  

Άρθρο 35 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Νομοθετικό πρόγραμμα και πρόγραμμα 

εργασίας της Επιτροπής 

Πρόγραμμα Εργασίας της Επιτροπής 

1. Το Κοινοβούλιο συμβάλλει από κοινού 

με την Επιτροπή και το Συμβούλιο στον 

καθορισμό του νομοθετικού 

προγραμματισμού της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

1. Το Κοινοβούλιο συμβάλλει από κοινού 

με την Επιτροπή και το Συμβούλιο στον 

καθορισμό του νομοθετικού 

προγραμματισμού της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

Το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή 

συνεργάζονται κατά την προετοιμασία του 

νομοθετικού προγράμματος και του 

προγράμματος εργασίας της Επιτροπής με 

βάση χρονοδιάγραμμα και διαδικασίες που 

συμφωνούν από κοινού τα δύο όργανα και 

Το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή 

συνεργάζονται κατά την προετοιμασία του 

Προγράμματος Εργασίας της Επιτροπής - 

που αποτελεί τη συμβολή της Επιτροπής 

στον ετήσιο και πολυετή προγραμματισμό 

της Ένωσης - με βάση χρονοδιάγραμμα 



επισυνάπτονται στον παρόντα Κανονισμό. και διαδικασίες που συμφωνούνται από 

κοινού από τα δύο όργανα και 

επισυνάπτονται στον παρόντα Κανονισμό. 

2. Σε επείγουσες και απρόβλεπτες 

περιπτώσεις, ένα θεσμικό όργανο μπορεί, 

κατόπιν ιδίας πρωτοβουλίας και σύμφωνα 

με τις προβλεπόμενες από τις Συνθήκες 

διαδικασίες, να προτείνει την προσθήκη 

νομοθετικού μέτρου, πέραν αυτών που 

προτείνονται με το νομοθετικό 

πρόγραμμα. 

2. Σε επείγουσες και απρόβλεπτες 

περιπτώσεις, ένα θεσμικό όργανο μπορεί, 

κατόπιν ιδίας πρωτοβουλίας και σύμφωνα 

με τις προβλεπόμενες από τις Συνθήκες 

διαδικασίες, να προτείνει την προσθήκη 

νομοθετικού μέτρου, πέραν αυτών που 

προτείνονται με το Πρόγραμμα Εργασίας 

της Επιτροπής. 

3. Ο Πρόεδρος διαβιβάζει το εγκεκριμένο 

από το Κοινοβούλιο ψήφισμα στα άλλα 

θεσμικά όργανα που συμβάλλουν στη 

νομοθετική διαδικασία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, καθώς και στα εθνικά 

κοινοβούλια. 

3. Ο Πρόεδρος διαβιβάζει το εγκεκριμένο 

από το Κοινοβούλιο ψήφισμα στα άλλα 

θεσμικά όργανα που συμβάλλουν στη 

νομοθετική διαδικασία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, καθώς και στα εθνικά 

κοινοβούλια. 

Ο Πρόεδρος ζητεί από το Συμβούλιο να 

γνωμοδοτήσει επί του ετήσιου 

νομοθετικού προγράμματος της 

Επιτροπής, καθώς και επί του ψηφίσματος 

του Κοινοβουλίου. 

Ο Πρόεδρος ζητεί από το Συμβούλιο να 

γνωμοδοτήσει επί του Προγράμματος 

Εργασίας της Επιτροπής, καθώς και επί 

του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου. 

4. Εφόσον θεσμικό όργανο αδυνατεί να 

τηρήσει το εγκριθέν χρονοδιάγραμμα, 

γνωστοποιεί στα άλλα θεσμικά όργανα 

τους λόγους της καθυστέρησης και 

προτείνει νέο χρονοδιάγραμμα. 

4. Εφόσον θεσμικό όργανο αδυνατεί να 

τηρήσει το εγκριθέν χρονοδιάγραμμα, 

γνωστοποιεί στα άλλα θεσμικά όργανα 

τους λόγους της καθυστέρησης και 

προτείνει νέο χρονοδιάγραμμα. 

Τροπολογία  4 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – τρίτο εδάφιο 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Εφόσον πρόταση περιέχεται στο ετήσιο 

νομοθετικό πρόγραμμα, η αρμόδια 

επιτροπή μπορεί να αποφασίσει τον ορισμό 

εισηγητή, ο οποίος θα παρακολουθήσει την 

κατάρτιση της πρότασης. 

Εφόσον πρόταση περιέχεται στο 

Πρόγραμμα Εργασίας της Επιτροπής, η 

αρμόδια επιτροπή μπορεί να αποφασίσει 

τον ορισμό εισηγητή, ο οποίος θα 

παρακολουθήσει την κατάρτιση της 

πρότασης. 

Τροπολογία  5 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 44 – παράγραφος 3 

 



 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

3. Πριν η αρμόδια επιτροπή προχωρήσει σε 

ψηφοφορία, ερωτά την Επιτροπή εάν έχει 

επεξεργασθεί θέση επί της πρωτοβουλίας 

και, εάν ναι, ζητεί από την Επιτροπή να 

της γνωστοποιήσει τη θέση της. 

3. Πριν η αρμόδια επιτροπή προβεί σε 

ψηφοφορία, ερωτά την Επιτροπή εάν 

επεξεργάζεται γνωμοδότηση επί της 

πρωτοβουλίας. Εάν η απάντηση είναι 

καταφατική, η επιτροπή δεν εγκρίνει την 

έκθεσή της προτού λάβει τη 

γνωμοδότηση της Επιτροπής. 

Τροπολογία  6 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 45 – παράγραφος 2  

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

2. Μετά από τη λήψη της απόφασης επί 

της ακολουθητέας διαδικασίας και εάν το 

άρθρο 46 δεν τυγχάνει εφαρμογής, η 

επιτροπή ορίζει εισηγητή επί της 

προτάσεως νομοθετικής πράξης μεταξύ 

των μελών της ή των μονίμων 

αναπληρωτών, εφόσον τούτο δεν έχει 

ακόμη πραγματοποιηθεί βάσει του ετήσιου 

νομοθετικού προγράμματος που 

θεσπίζεται δυνάμει των διατάξεων του 

άρθρου 35.  

2. Μετά από τη λήψη της απόφασης επί 

της ακολουθητέας διαδικασίας και εάν το 

άρθρο 46 δεν τυγχάνει εφαρμογής, η 

επιτροπή ορίζει εισηγητή επί της 

προτάσεως νομοθετικής πράξης μεταξύ 

των μελών της ή των μονίμων 

αναπληρωτών, εφόσον τούτο δεν έχει 

ακόμη πραγματοποιηθεί βάσει του 

Προγράμματος Εργασίας της Επιτροπής 

που θεσπίζεται δυνάμει των διατάξεων του 

άρθρου 35.  

Τροπολογία  7 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 90 – παράγραφος 1 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

1. Όταν πρόκειται να αρχίσουν 

διαπραγματεύσεις για τη σύναψη, 

ανανέωση ή τροποποίηση διεθνούς 

συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των 

συμφωνιών σε ειδικούς τομείς, όπως τα 

νομισματικά θέματα ή το εμπόριο, η 

αρμόδια επιτροπή δύναται να αποφασίσει 

να καταρτίσει έκθεση ή να 

παρακολουθήσει με άλλο τρόπο τη 

διαδικασία και να ενημερώσει τη 

Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών 

σχετικά με την εν λόγω απόφαση. Κατά 

περίπτωση, ζητείται και από άλλες 

επιτροπές να γνωμοδοτήσουν, σύμφωνα με 

1. Όταν πρόκειται να αρχίσουν 

διαπραγματεύσεις για τη σύναψη, 

ανανέωση ή τροποποίηση διεθνούς 

συμφωνίας, η αρμόδια επιτροπή δύναται 

να αποφασίσει να καταρτίσει έκθεση ή να 

παρακολουθήσει με άλλο τρόπο τη 

διαδικασία και να ενημερώσει τη 

Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών 

σχετικά με την εν λόγω απόφαση. Κατά 

περίπτωση, ζητείται και από άλλες 

επιτροπές να γνωμοδοτήσουν, σύμφωνα με 

το άρθρο 49, παράγραφος 1. Τα άρθρα 

188, παράγραφος 2, 50 ή 51 εφαρμόζονται 



το άρθρο 49, παράγραφος 1. Τα άρθρα 

188, παράγραφος 2, 50 ή 51 εφαρμόζονται 

κατά περίπτωση. 

κατά περίπτωση. 

Οι πρόεδροι και οι εισηγητές της αρμόδιας 

επιτροπής και, κατά περίπτωση, των 

γνωμοδοτικών επιτροπών, λαμβάνουν από 

κοινού τα ενδεδειγμένα μέτρα για να 

διασφαλίσουν ότι η Επιτροπή παρέχει στο 

Κοινοβούλιο όλες τις πληροφορίες 

σχετικά με τις συστάσεις όσον αφορά τη 

διαπραγματευτική εντολή, εφόσον 

απαιτείται εμπιστευτικά, καθώς και τις 

πληροφορίες κατά τις παραγράφους 3 και 

4. 

Οι πρόεδροι και οι εισηγητές της αρμόδιας 

επιτροπής και, κατά περίπτωση, των 

γνωμοδοτικών επιτροπών, λαμβάνουν από 

κοινού τα ενδεδειγμένα μέτρα για να 

διασφαλίσουν ότι παρέχεται στο 

Κοινοβούλιο άμεση, τακτική και πλήρης 

ενημέρωση, εφόσον απαιτείται 

εμπιστευτικά, σε όλα τα στάδια των 

διαπραγματεύσεων και της σύναψης 

διεθνών συμφωνιών, περιλαμβανομένων 

του σχεδίου και του τελικώς εγκριθέντος 

κειμένου των διαπραγματευτικών 

οδηγιών, καθώς και οι πληροφορίες κατά 

την παράγραφο 3:  

 - από την Επιτροπή σύμφωνα με τις 

υποχρεώσεις της δυνάμει της Συνθήκης 

για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και τις δεσμεύσεις που ανέλαβε 

δυνάμει της συμφωνίας πλαισίου για τις 

σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, και 

 - από το Συμβούλιο σύμφωνα με τις 

υποχρεώσεις του δυνάμει της Συνθήκης 

για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

Τροπολογία  8 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 90 – παράγραφος 4 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

4. Καθ’ όλη τη διάρκεια των 

διαπραγματεύσεων η Επιτροπή και το 

Συμβούλιο παρέχουν τακτικά πλήρη 

ενημέρωση στην αρμόδια επιτροπή 

σχετικά με την πρόοδό τους, εάν δε 

χρειασθεί, σε εμπιστευτική βάση. 

Διαγράφεται 

 

Τροπολογία  9 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 91 



 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Όταν η Επιτροπή και/ή το Συμβούλιο 

υποχρεούνται να ενημερώσουν αμέσως 

και εμπεριστατωμένα το Κοινοβούλιο, 

σύμφωνα με το άρθρο 218, παράγραφος 

10, της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, διατυπώνεται 

δήλωση και πραγματοποιείται συζήτηση 

στην Ολομέλεια. Το Κοινοβούλιο μπορεί 

να διατυπώνει συστάσεις, σύμφωνα με το 

άρθρο 90 ή το άρθρο 97. 

Όταν η Επιτροπή, σύμφωνα με τις 

υποχρεώσεις της δυνάμει της Συνθήκης 

για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και της συμφωνίας πλαισίου για τις 

σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, 

ενημερώνει το Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο για την πρόθεσή της να 

προτείνει την προσωρινή εφαρμογή ή την 

αναστολή διεθνούς συμφωνίας, 
διατυπώνεται δήλωση και 

πραγματοποιείται συζήτηση στην 

Ολομέλεια. Το Κοινοβούλιο μπορεί να 

διατυπώνει συστάσεις, σύμφωνα με το 

άρθρο 90 ή το άρθρο 97. 

 Η ίδια διαδικασία ισχύει όταν η Επιτροπή 

ενημερώνει το Κοινοβούλιο για πρόταση 

που αφορά τις θέσεις που πρόκειται να 

εγκριθούν εξ ονόματος της Ένωσης σε 

όργανο το οποίο έχει συσταθεί με διεθνή 

συμφωνία. 

Τροπολογία  10 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 137 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

1. Πριν από κάθε περίοδο συνόδου, το 

σχέδιο ημερήσιας διάταξης καταρτίζεται 

από τη Διάσκεψη των Προέδρων βάσει 

των συστάσεων της Διάσκεψης των 

προέδρων των επιτροπών και 

λαμβανομένου υπόψη του συμφωνηθέντος 

ετήσιου νομοθετικού προγράμματος και 
προγράμματος εργασίας που προβλέπει το 

άρθρο 35. 

1. Πριν από κάθε περίοδο συνόδου, το 

σχέδιο ημερήσιας διάταξης καταρτίζεται 

από τη Διάσκεψη των Προέδρων βάσει 

των συστάσεων της Διάσκεψης των 

προέδρων των επιτροπών και 

λαμβανομένου υπόψη του συμφωνηθέντος 

Προγράμματος Εργασίας της Επιτροπής 

που προβλέπει το άρθρο 35. 

Τροπολογία  11 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 193 – παράγραφος 2 – ερμηνεία του εδαφίου 3 α (νέο) 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 



 Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου 

ερμηνεύονται σύμφωνα με την παράγραφο 

40 της συμφωνίας πλαισίου για τις σχέσεις 

μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 

Τροπολογία  12 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Παράρτημα II – μέρος A – παράγραφος 3 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

3. Ερώτηση δεν γίνεται παραδεκτή εάν 

κατά τους τρεις τελευταίους μήνες ετέθη 

και έλαβε απάντηση ίδια ή παρεμφερής 

ερώτηση, εκτός εάν υπάρχουν νέες 

εξελίξεις ή ο συντάκτης ζητεί περαιτέρω 

πληροφορίες. Στην πρώτη περίπτωση, 

αντίγραφο της ερώτησης και της 

απάντησης διαβιβάζεται στο συντάκτη της. 

3. Ερώτηση δεν γίνεται παραδεκτή εάν 

κατά τους τρεις τελευταίους μήνες ετέθη 

και έλαβε απάντηση ίδια ή παρεμφερής 

ερώτηση, ή εφόσον με την ερώτηση 

ζητούνται απλώς πληροφορίες για τη 

συνέχεια που δόθηκε σε συγκεκριμένο 

ψήφισμα του Κοινοβουλίου, ανάλογες με 

πληροφορίες τις οποίες η Επιτροπή 

παρέσχε ήδη με γραπτή ανακοίνωση εν 

συνεχεία σχετικού ζητήματος, εκτός εάν 

υπάρχουν νέες εξελίξεις ή ο συντάκτης 

ζητεί περαιτέρω πληροφορίες. Στην πρώτη 

περίπτωση, αντίγραφο της ερώτησης και 

της απάντησης διαβιβάζεται στο συντάκτη 

της. 

Τροπολογία  13 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Παράρτημα III – παράγραφος 3 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

3. Εάν κατά τη διάρκεια των 

προηγούμενων έξι μηνών έχει υποβληθεί 

και απαντηθεί όμοια ή παρεμφερής 

ερώτηση, η Γραμματεία διαβιβάζει στον 

συντάκτη αντίγραφο της προηγούμενης 

ερώτησης και απάντησης. Η εκ νέου 

υποβληθείσα ερώτηση δεν διαβιβάζεται 

στον αποδέκτη, εκτός εάν ο συντάκτης 

επικαλείται νέες σημαντικές εξελίξεις ή 

ζητεί περαιτέρω πληροφορίες. 

3. Εάν κατά τη διάρκεια των 

προηγούμενων έξι μηνών έχει υποβληθεί 

και απαντηθεί όμοια ή παρεμφερής 

ερώτηση, ή εφόσον με την ερώτηση 

ζητούνται απλώς πληροφορίες για τη 

συνέχεια που δόθηκε σε συγκεκριμένο 

ψήφισμα του Κοινοβουλίου, ανάλογες με 

πληροφορίες τις οποίες η Επιτροπή 

παρέσχε ήδη με γραπτή ανακοίνωση εν 

συνεχεία σχετικού ζητήματος, η 

Γραμματεία διαβιβάζει στον συντάκτη 

αντίγραφο της προηγούμενης ερώτησης 

και απάντησης. Η εκ νέου υποβληθείσα 



 

ερώτηση δεν διαβιβάζεται στον αποδέκτη, 

εκτός εάν ο συντάκτης επικαλείται νέες 

σημαντικές εξελίξεις ή ζητεί περαιτέρω 

πληροφορίες. 

Τροπολογία  14 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Παράρτημα VIII – Μέρος A – παράγραφος 5 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

5. Κυρώσεις: σε περίπτωση παραβίασης 

του απορρήτου, ο πρόεδρος της επιτροπής, 

ύστερα από διαβούλευση με τους 

αντιπροέδρους, εγκρίνει με αιτιολογημένη 

απόφαση τις κυρώσεις (επίπληξη και 

προσωρινή, παρατεταμένη ή οριστική 

αποπομπή από την επιτροπή). 

5. Κυρώσεις: σε περίπτωση παραβίασης 

του απορρήτου, ο πρόεδρος της επιτροπής 

ενεργεί σύμφωνα με τα άρθρα 9 

παράγραφος 2, 152, 153 και 154. 

Κατά της απόφασης αυτής, ο θιγόμενος 

βουλευτής μπορεί να ασκήσει ένσταση μη 

ανασταλτικού χαρακτήρα. Η εν λόγω 

ένσταση εξετάζεται από κοινού από τη 

Διάσκεψη των Προέδρων του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και από το 

προεδρείο της σχετικής επιτροπής. Η 

απόφαση λαμβάνεται κατά πλειοψηφία 

και είναι ανέκκλητη. 

 

Αν αποδειχθεί ότι υπάλληλος δεν έχει 

τηρήσει το απόρρητο, εφαρμόζονται οι 

κυρώσεις που προβλέπονται από τον 

Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης 

των υπαλλήλων. 

 

 

 


