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Bert Doorn
Ο Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: προσαρμογή των εσωτερικών διαδικασιών 
στις απαιτήσεις της απλούστευσης της κοινοτικής νομοθεσίας 
(2005/2238(REG))

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ισχύον κείμενο Τροπολογίες

Τροπολογία: Manuel Medina Ortega

Τροπολογία 6
Άρθρο 80, παράγραφος 3

3. Κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στο 
άρθρο 43, παράγραφος 3, η απλοποιημένη 
διαδικασία χωρίς έκθεση επί της πρότασης 
επίσημης κωδικοποίησης δεν μπορεί να 
εφαρμοστεί εάν αντιτεθεί η πλειοψηφία 
των μελών της αρμόδιας για νομικά 
θέματα επιτροπής ή της αρμόδιας επί της 
ουσίας επιτροπής.

3. Εάν η αρμόδια για νομικά θέματα 
επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η 
πρόταση δεν επιφέρει καμία επί της ουσίας 
τροποποίηση της κοινοτικής νομοθεσίας, 
τη διαβιβάζει στο Κοινοβούλιο προς 
έγκριση με μία και μοναδική ψηφοφορία, 
οι δε τροπολογίες στο κείμενο της 
πρότασης είναι απαράδεκτες.

Or. frΑιτιολόγηση

Τα άρθρα 43 και 131, αντιστοίχως στο πλαίσιο της "απλοποιημένης διαδικασίας" και της 
"διαδικασίας στην ολομέλεια χωρίς τροπολογίες και χωρίς συζήτηση", προβλέπουν τη 
δυνατότητα έγκρισης της κατάθεσης τροπολογιών στην πρόταση.
Ωστόσο, η δυνατότητα αυτή αντιτίθεται στην ίδια την ιδέα της κωδικοποίησης και δεν 
συμβιβάζεται με την υφιστάμενη σχετική διοργανική συμφωνία, ιδίως το σημείο της 6, από το 
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οποίο μπορούμε να συναγάγουμε ότι η βούληση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ήταν να 
δεσμευθούν να μην επιφέρουν ουσιαστικές  τροποποιήσεις στις προτάσεις κωδικοποίησης.  

Τροπολογία: Manuel Medina Ortega

Τροπολογία 7
Άρθρο 80, παράγραφος 3α (νέα) 

3α. Εάν η αρμόδια για νομικά θέματα 
επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η 
πρόταση επιφέρει επί της ουσίας 
τροποποίηση της κοινοτικής νομοθεσίας, 
προτείνει την απόρριψή της. 

Or. fr

Αιτιολόγηση
Η απόρριψη φαίνεται περισσότερο εύλογη λύση από τη χρησιμοποίηση της συνήθους 
διαδικασίας. Πράγματι, αν η Επιτροπή δεν έχει τηρήσει στην πρότασή της τους κανόνες της 
κωδικοποίησης, είναι συνεπέστερο, στο πλαίσιο μιας στρατηγικής απλοποίησης, να της 
επιστραφεί η πρόταση αυτή και να της ζητηθεί να την επανεξετάσει (προτείνοντας, επί 
παραδείγματι, στη θέση της ένα κείμενο αναδιατύπωσης), παρά να επαυξάνεται ο φόρτος 
εργασίας του Κοινοβουλίου. 

Τροπολογία: Manuel Medina Ortega

Τροπολογία 8
Άρθρο 80α (νέο)

Άρθρο 80α
1. Όταν υποβάλλεται στο Κοινοβούλιο 
πρόταση της Επιτροπής για επίσημη 
αναδιατύπωση της κοινοτικής νομοθεσίας, 
η πρόταση διαβιβάζεται προς εξέταση 
στην αρμόδια για νομικά θέματα επιτροπή. 
Πρόταση για επίσημη αναδιατύπωση της 
κοινοτικής νομοθεσίας σημαίνει πρόταση 
για τη θέσπιση πράξης που περιλαμβάνει, 
σε ένα ενιαίο κείμενο, τόσο επί της ουσίας 
τροποποιήσεις μιας ή περισσοτέρων 
ισχυουσών πράξεων όσο και κωδικοποίηση 
των διατάξεων εκείνων που παραμένουν 
αμετάβλητες. Οι νέες πράξεις 
αντικαθιστούν και ακυρώνουν τις 
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προηγούμενες πράξεις.
2. Εάν η αρμόδια για νομικά θέματα 
επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η 
πρόταση δεν επιφέρει καμία επί της ουσίας 
τροποποίηση στην κοινοτική νομοθεσία 
πέραν εκείνων που έχουν χαρακτηριστεί ως 
τέτοιες στην ίδια την πρόταση, ενημερώνει 
σχετικώς τον πρόεδρο, ο οποίος, σύμφωνα 
με το άρθρο 40, διαβιβάζει την πρόταση 
στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή για 
να εξεταστεί σύμφωνα με τη συνήθη 
διαδικασία για τις νομοθετικές προτάσεις. 
Στην περίπτωση αυτή, και υπό τις 
προϋποθέσεις που ορίζουν τα άρθρα 150 
και 151, τροπολογίες επί της πρότασης 
γίνονται δεκτές μόνο εφόσον αφορούν τα 
τμήματά της εκείνα που περιλαμβάνουν επί 
της ουσίας τροποποιήσεις. Τροπολογίες επί 
των διατάξεων που παραμένουν 
αμετάβλητες δεν γίνονται δεκτές.
3. Ο πρόεδρος της αρμόδιας επί της ουσίας 
επιτροπής μπορεί ωστόσο να κάνει δεκτές 
τις τροπολογίες αυτές, σε περίπτωση που 
έχουν υποβληθεί από μεμονωμένους 
βουλευτές, εφόσον αυτό επιβάλλουν 
αντικειμενικοί λόγοι συνοχής του κειμένου 
με τις τροποποιήσεις επί της ουσίας που 
επιφέρει η πρόταση. Ο ίδιος κανόνας 
εφαρμόζεται αναλόγως σε συνεδριάσεις 
ολομέλειας.
4. Εάν η αρμόδια για νομικά θέματα 
επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η 
πρόταση επιφέρει επί της ουσίας 
τροποποιήσεις πέραν εκείνων που έχουν 
χαρακτηριστεί ως τέτοιες στην ίδια την 
πρόταση, προτείνει την απόρριψή της.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η απόρριψη φαίνεται περισσότερο εύλογη λύση από τη χρησιμοποίηση της συνήθους 
διαδικασίας. Πράγματι, αν η Επιτροπή δεν έχει τηρήσει στην πρότασή της τους κανόνες της 
αναδιατύπωσης, είναι συνεπέστερο, στο πλαίσιο μιας στρατηγικής απλοποίησης, να της 
επιστραφεί η πρόταση αυτή και να της ζητηθεί να την επανεξετάσει, παρά να επαυξάνεται ο 
φόρτος εργασίας του Κοινοβουλίου. 
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