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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο συντάκτης γνωμοδότησης συμφωνεί κατ' αρχήν με τη θέση που υιοθετεί ο εισηγητής της 
αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής. Θεωρεί, πράγματι, ότι το δικαίωμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου να ελέγχει την εντολή των μελών του, όπως αυτό καθιερώνεται από το άρθρο 
12 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 (και επόμενες τροποποιήσεις), θα πρέπει να 
βρίσκει την κατάλληλη έκφραση στον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έτσι ώστε 
να διασφαλίζεται ανά πάσα στιγμή ότι το Κοινοβούλιο ενεργεί με τη νόμιμη σύνθεσή του.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης θεωρεί θετικούς τους μηχανισμούς που προτείνει ο αρμόδιος επί 
της ουσίας εισηγητής για την αντιμετώπιση των πρακτικών δυσκολιών (ειδικότερα στις 
σχέσεις με τις εθνικές αρχές) που χαρακτήριζαν τη διαδικασία η οποία ίσχυε έως σήμερα.

Εξάλλου, προτείνονται ορισμένες ιδέες τροποποίησης του άρθρου 3 του Κανονισμού, οι
οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για την εξασφάλιση μιας νέας διαδικασίας ελέγχου της 
εντολής με επαρκή ελαστικότητα και πληρότητα.

Ενώ η τροπολογία 1 έχει ως στόχο να επιστήσει την προσοχή των αρχών των κρατών μελών 
στην ανάγκη μιας έγκαιρης γνωστοποίησης των ονομάτων των βουλευτών που έχουν εκλεγεί,
η τροπολογία 2 αφορά το περιεχόμενο και τις συνέπειες της δήλωσης που απαιτείται σήμερα 
από το άρθρο 3, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο.

Όσον αφορά ειδικότερα τη δεύτερη αυτή τροποποίηση, διευκρινίζεται, πρώτον, ότι οι 
περιπτώσεις ασυμβιβάστου είναι μόνο οι προβλεπόμενες από τις παραγράφους 1 και 2 του 
άρθρου 7 της Πράξης του 1976 και όχι και αυτές που προβλέπονται από τις εθνικές 
νομοθεσίες (βλ. παράγραφο 3 του προαναφερθέντος άρθρου 7).

Δεύτερον, αφενός η μη υπογραφή της προαναφερθείσας δήλωσης συνεπάγεται αδυναμία για 
το βουλευτή να ασκήσει τα καθήκοντά του και, αφετέρου, καθιερώνεται καταληκτική 
προθεσμία εντός της οποίας ο βουλευτής μπορεί να επιτρέψει στον εαυτό του αυτό το είδος 
περιόδου διασκέψεως προθεσμία  η οποία προβλέπεται να συμπίπτει με την πρώτη τακτική 
συνεδρίαση που ακολουθεί την ανακοίνωση της εκλογής του εν λόγω βουλευτή. Και αυτό με 
στόχο την έγκαιρη διασφάλιση της νομιμότητας της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.

Τρίτον, εφόσον η δήλωση δεν υπογραφεί μέσα στην αναφερόμενη προθεσμία ή, γενικότερα, 
συντρέχουν περιπτώσεις προφανούς ασυμβιβάστου, προτείνεται να εφαρμόζεται διαδικασία 
αυτεπαγγέλτου διαπίστωσης της χηρείας της έδρας.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Ισχύον κείμενο Τροπολογίες του Κοινοβουλίου
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Τροπολογία 1
Άρθρο 3, παράγραφος -1 (νέα)

-1. Μετά τις εκλογές στο Κοινοβούλιο, ο 
Πρόεδρος καλεί τις αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών να ανακοινώσουν αμέσως 
στο Κοινοβούλιο  τα ονόματα των 
εκλεγέντων βουλευτών προκειμένου όλοι οι 
βουλευτές να είναι σε θέση να καταλάβουν 
τις έδρες τους στο Κοινοβούλιο με την 
έναρξη της πρώτης συνεδρίασης μετά τις 
εκλογές.
Συγχρόνως, ο Πρόεδρος εφιστά την 
προσοχή των αρχών αυτών στις σχετικές 
διατάξεις της Πράξης της 20ής 
Σεπτεμβρίου 1976 και τις καλεί να λάβουν 
τα κατάλληλα μέτρα για να αποτρέψουν 
κάθε ασυμβίβαστο με το αξίωμα του 
βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

(Η τροποποίηση αυτή επαναλαμβάνει εν μέρει το κείμενο του ισχύοντος άρθρου 3, παρ. 6, το 
οποίο θα καταργηθεί εάν εγκριθεί η τροπολογία αυτή)

Τροπολογία 2
Άρθρο 3, παράγραφος -1α (νέα)

-1α. Κάθε βουλευτής, η εκλογή του οποίου 
έχει ανακοινωθεί στο Κοινοβούλιο,
προβαίνει σε γραπτή δήλωση, προτού 
καταλάβει την έδρα του στο Κοινοβούλιο, 
ότι δεν κατέχει οποιοδήποτε αξίωμα 
ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του βουλευτή 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την 
έννοια του άρθρου 7, παράγραφοι 1 και 2, 
της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976. 
Έως ότου ελεγχθεί η εντολή ενός βουλευτή 
ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση 
αμφισβήτησης και υπό τον όρο ότι έχει 
προηγουμένως υπογράψει την 
προαναφερθείσα έγγραφη δήλωση, ο 
βουλευτής καταλαμβάνει με πλήρη 
δικαιώματα την έδρα του στο Κοινοβούλιο 
και στα όργανά του. Εφόσον η δήλωση 
αυτή δεν υπογραφεί έως την πρώτη 
τακτική συνεδρίαση που ακολουθεί την
ανακοίνωση της εκλογής του 
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ενδιαφερόμενου βουλευτή, εφαρμόζεται το 
δεύτερο εδάφιο της παρούσας
παραγράφου.
Σε περιπτώσεις προφανούς ασυμβιβάστου, 
κατά την έννοια του άρθρου 7, παράγραφοι 
1 και 2, της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 
1976, ο Πρόεδρος ενημερώνει σχετικά το 
Κοινοβούλιο, το οποίο διαπιστώνει τη 
χηρεία της έδρας.

(Η τροποποίηση αυτή επαναλαμβάνει εν μέρει το κείμενο του ισχύοντος άρθρου 3, παρ. 5, το 
οποίο θα καταργηθεί εάν εγκριθεί η τροπολογία αυτή)

Τροπολογία 3
Άρθρο 11, ερμηνεία

Αν προκύψει θέμα σχετικό με τον έλεγχο 
της εντολής κατά την προεδρία του 
πρεσβύτερου βουλευτή, αυτός το 
παραπέμπει στην επιτροπή που είναι 
επιφορτισμένη με τον έλεγχο της εντολής.

Ο πρεσβύτερος βουλευτής ασκεί τις 
αρμοδιότητες του Προέδρου που 
αναφέρονται στο άρθρο 3, παρ. -1α, 
δεύτερο εδάφιο. Κάθε άλλο θέμα σχετικό με 
τον έλεγχο της εντολής το οποίο προκύπτει
κατά την προεδρία του πρεσβύτερου 
βουλευτή, παραπέμπεται στην επιτροπή που 
είναι επιφορτισμένη με τον έλεγχο της 
εντολής.
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