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Σχέδιο έκθεσης (PE 380.656v01-00)
Richard Corbett
Τροποποίηση του άρθρου 81 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Εκτελεστικές 
εξουσίες

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Ισχύον κείμενο Τροπολογίες 

Τροπολογία: Alexander Radwan

Τροπολογία 2
Άρθρο 81, παράγραφος 2

2. Μετά από πρόταση της αρμόδιας 
επιτροπής, το Κοινοβούλιο μπορεί, εντός 
ενός μηνός - ή τριών μηνών για μέτρα 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών - από την 
ημερομηνία παραλαβής του σχεδίου 
εκτελεστικού μέτρου, να εγκρίνει ψήφισμα 
που να αντιτίθεται στο μέτρο, ιδίως αν 
αυτό υπερβαίνει τις εκτελεστικές εξουσίες 
που έχουν προβλεφθεί στη βασική πράξη. 
Εάν δεν υπάρχει περίοδος συνόδου πριν 
από την εκπνοή της προθεσμίας, ή εφόσον 
απαιτούνται επείγουσες ενέργειες, το 
δικαίωμα αντίδρασης θεωρείται ότι έχει 
μεταβιβασθεί στην αρμόδια επιτροπή. 
Τούτο λαμβάνει τη μορφή επιστολής του 
προέδρου της κοινοβουλευτικής επιτροπής 
προς τον αρμόδιο Επίτροπο και 

2. Ο πρόεδρος της αρμόδιας επιτροπής 
θεσπίζει προθεσμία για την υποβολή 
πρότασης σύμφωνα με την οποία η 
επιτροπή αντιτίθεται στο σχέδιο μέτρων. Η 
επιτροπή δύναται να αποφασίσει να ορίσει 
έναν εισηγητή προερχόμενο από τα μέλη 
της ή μόνιμα αναπληρωματικά μέλη. Εάν η 
επιτροπή αντιτίθεται στο σχέδιο μέτρων, ο 
εισηγητής ή ο πρόεδρος υποβάλλουν εξ 
ονόματος της επιτροπής πρόταση 
ψηφίσματος που αντιτίθεται στην έγκριση 
του σχεδίου μέτρων.
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γνωστοποιείται σε όλους τους βουλευτές 
του Κοινοβουλίου. 
Εάν το Κοινοβούλιο αντιτεθεί στο εν λόγω 
μέτρο, ο Πρόεδρος ζητεί από την Επιτροπή 
να αποσύρει ή να τροποποιήσει το μέτρο 
αυτό ή να υποβάλει πρόταση με βάση την 
ενδεδειγμένη νομοθετική διαδικασία.

Εάν, εντός της προθεσμίας που 
εφαρμόζεται από την ημερομηνία 
παραλαβής του σχεδίου μέτρων, το 
Κοινοβούλιο εγκρίνει ένα τέτοιο ψήφισμα, 
ο Πρόεδρος ζητεί από την Επιτροπή να 
αποσύρει ή να τροποποιήσει το σχέδιο 
μέτρων ή να υποβάλει πρόταση με βάση την 
ενδεδειγμένη νομοθετική διαδικασία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά κανόνα σχετική έκθεση της επιτροπής υποβάλλεται από έναν εισηγητή. Δεν αρκεί να 
μπορεί να αποφασίζει μόνο ο πρόεδρος ή η πρόεδρος για σημαντικούς λόγους την ανάθεση 
έκθεσης σχετικά με μέτρα επιπέδου 2.

Τροπολογία: Pervenche Berès

Τροπολογία 3
Άρθρο 81, παράγραφος 2

2. Μετά από πρόταση της αρμόδιας 
επιτροπής, το Κοινοβούλιο μπορεί, εντός 
ενός μηνός - ή τριών μηνών για μέτρα 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών - από την 
ημερομηνία παραλαβής του σχεδίου 
εκτελεστικού μέτρου, να εγκρίνει ψήφισμα 
που να αντιτίθεται στο μέτρο, ιδίως αν 
αυτό υπερβαίνει τις εκτελεστικές εξουσίες 
που έχουν προβλεφθεί στη βασική πράξη. 
Εάν δεν υπάρχει περίοδος συνόδου πριν 
από την εκπνοή της προθεσμίας, ή εφόσον
απαιτούνται επείγουσες ενέργειες, το 
δικαίωμα αντίδρασης θεωρείται ότι έχει 
μεταβιβασθεί στην αρμόδια επιτροπή. 
Τούτο λαμβάνει τη μορφή επιστολής του 
προέδρου της κοινοβουλευτικής επιτροπής 
προς τον αρμόδιο Επίτροπο και 
γνωστοποιείται σε όλους τους βουλευτές 
του Κοινοβουλίου. νομοθετική διαδικασία.

2. Ο πρόεδρος της αρμόδιας επιτροπής 
θεσπίζει προθεσμία στα μέλη για την 
υποβολή πρότασης σύμφωνα με την οποία 
η επιτροπή αντιτίθεται στο σχέδιο μέτρων. 
Η επιτροπή ορίζει έναν εισηγητή 
προερχόμενο από τα μέλη της ή μόνιμα 
αναπληρωματικά μέλη. Εάν η επιτροπή 
αντιτίθεται στο σχέδιο μέτρων, ο πρόεδρος 
ή ο εισηγητής υποβάλλουν εξ ονόματος της 
επιτροπής πρόταση ψηφίσματος που 
αντιτίθεται στην έγκριση του σχεδίου 
μέτρων.

Εάν το Κοινοβούλιο αντιτεθεί στο εν λόγω 
μέτρο, ο Πρόεδρος ζητεί από την Επιτροπή 

Εάν το Κοινοβούλιο αντιτεθεί στο εν λόγω 
μέτρο, ο Πρόεδρος ζητεί από την Επιτροπή 
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να αποσύρει ή να τροποποιήσει το μέτρο 
αυτό ή να υποβάλει πρόταση με βάση την 
ενδεδειγμένη νομοθετική διαδικασία.

να αποσύρει ή να τροποποιήσει το μέτρο 
αυτό ή να υποβάλει πρόταση με βάση την 
ενδεδειγμένη νομοθετική διαδικασία..

Or. en

Τροπολογία: Pervenche Berès

Τροπολογία 4
Άρθρο 81, παράγραφος 3(νέα)

(2α) Εάν δεν υπάρχει περίοδος συνόδου 
πριν από την εκπνοή της προθεσμίας, το 
δικαίωμα αντίδρασης θεωρείται ότι έχει 
μεταβιβαστεί στην αρμόδια επιτροπή. Η 
αρμόδια επιτροπή συντάσσει επιστολή που 
υπογράφεται από τον Πρόεδρο του 
Κοινοβουλίου και αποστέλλεται προς τον 
Πρόεδρο της Επιτροπής, η οποία 
γνωστοποιείται σε όλους τους βουλευτές 
του Κοινοβουλίοιυ.

Or. en

Τροπολογία: Pervenche Berès

Τροπολογία 5
Άρθρο 81, παράγραφος 4 (νέα)

(4) Εάν τα εκτελεστικά μέτρα που 
προβλέπει η Επιτροπή εμπίπτουν στην 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο, η 
παράγραφος 3 δεν εφαρμόζεται και οι 
παράγραφοι 1 και 2 συμπληρώνονται ως 
εξής:
(α) ο χρόνος για τον έλεγχο αρχίζει να 
προσμετράται αφότου το σχέδιο μέτρων 
έχει υποβληθεί στο Κοινοβούλιο σε όλες τις 
επίσημες γλώσσες· η περίοδος του ελέγχου 
δεν πρέπει να προσμετράται κατά τη 
διάρκεια των εβδομάδων συνεδρίασης του 
Κοινοβουλίου ή κατά τη διάρκεια των 
θερινών διακοπών·.
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(β) το Κοινοβούλιο δύναται να αντιταχθεί 
στην έγκριση του σχεδίου μέτρων, 
αιτιολογώντας την αντίθεσή του με το 
επιχείρημα ότι αυτό υπερβαίνει τις 
εκτελεστικές αρμοδιότητες που προβλέπει 
το βασικό μέσο, είναι ασυμβίβαστο με το 
στόχο ή το περιεχόμενο του βασικού μέσου 
ή δε σέβεται τις αρχές της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας·
(γ) το Κοινοβούλιο δύναται να αντιταχθεί 
στην έγκριση του σχεδίου μέτρων 
αποφασίζοντας με την πλειοψηφία των 
μελών που το απαρτίζουν. Δύναται να 
επισημάνει τις αλλαγές που πρέπει να 
επέλθουν στο σχέδιο μέτρων στο ψήφισμα.

Or. en

Τροπολογία: Alexander Radwan

Τροπολογία 6
Άρθρο 81, παράγραφος 4, στοιχείο (γ) (νέο)

(γ) το Κοινοβούλιο δύναται να αντιταχθεί 
στην έγκριση του σχεδίου μέτρων 
αποφασίζοντας με την πλειοψηφία των 
μελών που το απαρτίζουν. Δύναται να 
επισημάνει τις αλλαγές που πρέπει να 
επέλθουν στο σχέδιο μέτρων σε ένα 
παράρτημα του ψηφίσματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι απαραίτητο να ενσωματωθούν οι τροπολογίες στο παράρτημα. Αντιθέτως πρέπει να 
αποτελέσουν τμήμα του ψηφίσματος.

Τροπολογία: Johannes Voggenhuber

Τροπολογία 7
Άρθρο 81, παράγραφος 4, στοιχείο (δ) (νέο)

(δ) Εάν το σχέδιο μέτρων βασίζεται στις 
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παραγράφους 5 ή 6 του άρθρου 5α της 
απόφασης 1999/468/ΕΚ, το οποίο ορίζει 
βραχείες προθεσμίες για την έκφραση της 
αντίθεσης του Κοινοβουλίου, εγγράφεται 
στην ημερήσια διάταξη και τίθεται σε 
ψηφοφορία, με την επιφύλαξη των 
διατάξεων των άρθρων 130 και 132, 
πρόταση ψηφίσματος με την οποία 
εκφράζεται αντίθεση προς την έγκριση του 
σχεδίου μέτρων, το οποίο υποβάλει η 
αρμόδια επιτροπή, μια πολιτική ομάδα ή 
37 τουλάχιστον βουλευτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι προθεσμίες για την αντίδραση του Κοινοβουλίου σε σχέδια εκτελεστικών μέτρων στο πλαίσιο 
της νέας κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο μπορεί να περιοριστούν σε ορισμένες περιπτώσεις 
σε ένα μήνα. Ο Κανονισμός πρέπει συνεπώς να προβλέπει μια διάταξη που επιτρέπει στο 
Κοινοβούλιο να αντιδρά στο πλαίσιο των συντόμων αυτών προθεσμιών, όταν τα προτεινόμενα 
μέτρα δεν μπορούν να εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή.


