
 

 

P7_TA(2014)0146 

Τροποποίηση του άρθρου 166 (τελική ψηφοφορία) και του άρθρου 195 

παράγραφος 3 (ψηφοφορία σε επιτροπή) του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου 

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την 

τροποποίηση του άρθρου 166 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όσον 

αφορά την τελική ψηφοφορία, και του άρθρου 195 παράγραφος 3, όσον αφορά την 

ψηφοφορία στις επιτροπές (2014/2001(REG)) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση τροποποίησης του Κανονισμού του (B7-0252/2013), 

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

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A7-0035/2014), 

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

2. επισημαίνει ότι οι τροποποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ την πρώτη ημέρα της προσεχούς 

περιόδου συνόδου· 

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

Συμβούλιο και στην Επιτροπή. 

 

Τροπολογία  3 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 166 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Το Κοινοβούλιο, κατά την ψηφοφορία επί 

προτεινόμενης νομοθετικής πράξης, είτε 

πρόκειται για μία και μοναδική είτε για 

τελική ψηφοφορία, ψηφίζει με ονομαστική 

κλήση χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό 

σύστημα ψηφοφορίας. 

Όταν το Κοινοβούλιο αποφασίζει επί 

εκθέσεως, ψηφίζει, είτε πρόκειται για μία 

και μοναδική είτε για τελική ψηφοφορία, 

με ονομαστική κλήση σύμφωνα με το 

άρθρο 167 παράγραφος 2 του 

Κανονισμού. Η ψηφοφορία επί των 

τροπολογιών διεξάγεται με ονομαστική 

κλήση μόνο αν ζητηθεί τούτο σύμφωνα 

με το άρθρο 167. 

 



 

 

Τροπολογία  4 

Κανονισμός του Κοινοβουλίου 

Άρθρο 195 παράγραφος 3 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

3. Η ψηφοφορία στην επιτροπή 

διεξάγεται με ανάταση του χεριού, εκτός 

αν το ένα τέταρτο των μελών που 

αποτελούν την επιτροπή απαιτήσει 

ψηφοφορία με ονομαστική κλήση. Στην 

περίπτωση αυτή, η ψηφοφορία 

πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 

167, παράγραφος 2.  

3. Στην περίπτωση μίας και μοναδικής ή 

τελικής ψηφοφορίας επί εκθέσεως, η 

ψηφοφορία διεξάγεται με ονομαστική 

κλήση σύμφωνα με το άρθρο 167 

παράγραφος 2. Η ψηφοφορία επί 

τροπολογιών και οι λοιπές ψηφοφορίες 

διεξάγονται με ανάταση της χειρός, εκτός 

αν ο πρόεδρος αποφασίσει τη διεξαγωγή 

ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ή αν το ένα 

τέταρτο των μελών που αποτελούν την 

επιτροπή απαιτήσει ψηφοφορία με 

ονομαστική κλήση.  

 

 

 


