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.Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Παρόν κείμενο Τροπολογία

Τροπολογία: Παναγιώτης Δημητρίου

Τροπολογία 8
Άρθρο 3, παράγραφος -1 α (νέα)

-1α.  Κάθε βουλευτής η εκλογή του οποίου 
έχει κοινοποιηθεί στο Κοινοβούλιο 
προβαίνει σε γραπτή δήλωση προτού 
καταλάβει την έδρα του στο Κοινοβούλιο 
και συγκεκριμένα τουλάχιστον επτά ημέρες 
πριν από την πρώτη συνεδρίαση του 
Κοινοβουλίου μετά τις εκλογές, στην οποία 
αναφέρει ότι δεν κατέχει αξίωμα 
ασυμβίβαστο με εκείνο του βουλευτή του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την έννοια 
της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976. 
Έως ότου πραγματοποιηθεί ο έλεγχος της 
εντολής του ή ληφθεί απόφαση επί 
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ενδεχόμενης αμφισβήτησής της και υπό 
την προϋπόθεση ότι έχει προηγουμένως 
υπογράψει την προαναφερθείσα γραπτή 
δήλωση, ο βουλευτής καταλαμβάνει την 
έδρα του στο Κοινοβούλιο και στα όργανά 
του με πλήρη δικαιώματα. Όταν, βάσει 
δημοσίως γνωστών γεγονότων, ο Πρόεδρος 
είναι υποχρεωμένος να συνάγει ότι ένας 
βουλευτής κατέχει αξίωμα ασυμβίβαστο με 
την ιδιότητα του βουλευτή του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατά την 
έννοια της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 
1976, ενημερώνει σχετικά το Σώμα και 
προτείνει τη διαπίστωση της χηρίας της 
έδρας.

Or. en

(Η τροπολογία επαναλαμβάνει εν μέρει τη διατύπωση του ισχύοντος άρθρου 3(5) το οποίο θα 
διαγραφεί εφόσον εγκριθεί η παρούσα τροπολογία)

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό η γραπτή δήλωση του βουλευτή να υποβληθεί ορισμένες ημέρες πριν από την 
πρώτη συνεδρίαση του Κοινοβουλίου μετά τις εκλογές προκειμένου να υπάρξει κάποιος χρόνος 
για την ολοκλήρωση της απαραίτητης γραφειοκρατικής πρώτης εξέτασης και διαδικασίας. Κατ' 
αυτόν τον τρόπο παρέχεται ένα ποσοστό δίχτυ προστασίας που θα ελεγχθεί πριν από την πρώτη 
συνεδρίαση του Κοινοβουλίου μετά τις εκλογές ούτως ώστε να διασφαλιστεί το κύρος τυχόν 
αποφάσεων που θα ληφθούν κατά τη πρώτη αυτή συνεδρίαση, όπως είναι για παράδειγμα η 
εκλογή του Προέδρου.


