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Τροπολογία 85
Hanne Dahl

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Οριζόντια τροπολογία

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Οριζόντια τροπολογία: δεν
περιλαμβάνονται άρθρα σχετικά με τη
Συνθήκη της Λισσαβώνας πριν από την 
ολοκλήρωση της  διαδικασίας επικύρωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα άρθρα αυτά μπορεί να εγκριθούν μόνον εφόσον και όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία
επικύρωσης της Συνθήκης της Λισσαβώνας. Με την επιφύλαξη τυχόν προπαρασκευαστικών 
εργασιών και συζητήσεων σε επιτροπή, θα υπάρξει επαρκής χρόνος για τη συνέχιση και 
ολοκλήρωση των εργασιών από το νέο Κοινοβούλιο μεταξύ του πέρατος της διαδικασίας 
επικύρωσης και της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της νέας Συνθήκης.

Τροπολογία 86
Hanne Dahl

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίζει 
περί των κανόνων διαφάνειας για τα 
οικονομικά συμφέροντα των μελών του, οι 
οποίοι επισυνάπτονται στον παρόντα 
Κανονισμό1.

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίζει 
περί των κανόνων διαφάνειας για τα 
οικονομικά συμφέροντα των μελών του, οι 
οποίοι επισυνάπτονται στον παρόντα 
Κανονισμό1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

                                               
1 Βλ. παράρτημα I.
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Τροπολογία 87
Richard Corbett

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 10 α – παράγραφος 1 (νέα)
Άρθρο 10 α – παράγραφος 2 (νέα) (*)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Άρθρο 10α
Παρατηρητές

1. Μετά την υπογραφή μιας συνθήκης για 
την προσχώρηση ενός κράτους στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Πρόεδρος, με την 
έγκριση της Διάσκεψης των Προέδρων, 
μπορεί να καλέσει το Κοινοβούλιο του 
προσχωρούντος κράτους να ορίσει από 
τις τάξεις του ένα αριθμό παρατηρητών 
ίσο με τον αριθμό των μελλοντικών 
εδρών που θα διαθέτει το κράτος αυτό 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Οι παρατηρητές αυτοί συμμετέχουν στις
διαδικασίες του Κοινοβουλίου έως ότου 
τεθεί σε εφαρμογή η Συνθήκη
προσχώρησης και έχουν το δικαίωμα να
λαμβάνουν το λόγο στις επιτροπές και
στις πολιτικές ομάδες. Δεν έχουν
δικαίωμα ψήφου ή να υποβάλουν
υποψηφιότητα για αξιώματα εντός του
Κοινοβουλίου. Η συμμετοχή τους δεν έχει 
νομικές συνέπειες στις διαδικασίες του 
Κοινοβουλίου
Όσον αφορά τη χρησιμοποίηση των 
εγκαταστάσεων του Κοινοβουλίου και την 
επιστροφή των δαπανών στις οποίες 
υποβάλλονται στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων τους ως παρατηρητές, 
τυγχάνουν της ίδιας μεταχείρισης με τους
βουλευτές του Κοινοβουλίου
2. (*) Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται 
αναλόγως έως ότου τεθεί σε εφαρμογή η 
ρύθμιση σύμφωνα με την οποία ένας
αριθμός πρόσθετων εδρών στο 
Κοινοβούλιο κατανέμεται σε ορισμένα 
κράτη μέλη έως τη λήξη της έβδομης 
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κοινοβουλευτικής περιόδου. Τα
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη καλούνται να
ορίσουν ως παρατηρητές εκείνους τους
υποψηφίους που θα είχαν εκλεγεί εάν οι 
πρόσθετες έδρες είχαν ήδη διατεθεί κατά
το χρόνο των προηγούμενων ευρωπαϊκών 
εκλογών.
____________________________
1 Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου της 11ης και 12ης Δεκεμβρίου 2008.

Or. en

Τροπολογία 88
Alain Lamassoure, Adrian Severin, Enrique Barón Crespo, Carlos Carnero González, 
Íñigo Méndez de Vigo

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 10 α (νέο) (*)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Άρθρο 10 α (*)
Με βάση τη σχετική δήλωση του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου
2008, μόλις τεθεί σε εφαρμογή η Συνθήκη
της Λισσαβώνας οι 18 επιπλέον βουλευτές 
που προκύπτουν από τη διαφορά μεταξύ 
των ρυθμίσεων που ισχύουν για τις 
ευρωπαϊκές εκλογές του 2009 και εκείνων 
που ορίζονται στις δηλώσεις που είναι 
προσαρτημένες στην τελική πράξη της 
Διακυβερνητικής Συνδιάσκεψης του 
2007, εισέρχονται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο με καθεστώς παρατηρητή.
Οι ΒΕΚ αυτοί με καθεστώς παρατηρητή
απολαμβάνουν όλες τις προνομίες που
χορηγούνται στα μέλη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου μετά την τροποποίηση του 
δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
σύμφωνα με τη δήλωση του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2008.
Ο διορισμός των ΒΕΚ με καθεστώς
παρατηρητή υπάγεται στην αρμοδιότητα
κάθε ενδιαφερόμενου κράτους μέλους
σύμφωνα με την εκλογική του νομοθεσία
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και εγκρίνεται εντός 30 ημερολογιακών
ημερών από τη δημοσίευση της
Συνθήκης της Λισσαβώνας στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκή 
Ένωσης.

Or. es

Τροπολογία 89
Κώστας Μποτόπουλος, Gérard Onesta

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 24 – παράγραφος 4 α (νέα)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

4α. Η Διάσκεψη των Προέδρων είναι το 
αρμόδιο όργανο για τη διεξαγωγή 
δομημένου διαλόγου με την ευρωπαϊκή 
κοινωνία των πολιτών σχετικά με μείζονα 
θέματα της ευρωπαϊκής πολιτικής 
ατζέντας. Το Προεδρείο ορίζει έναν
αντιπρόεδρο στον οποίο ανατίθεται η 
πραγματοποίηση των διαβουλεύσεων 
αυτών. Ο αντιπρόεδρος υποβάλλει 
τακτικά έκθεση στη Διάσκεψη των 
Προέδρων όσον αφορά τις 
δραστηριότητές του στο πλαίσιο αυτό.

Or. fr

Τροπολογία 90
Richard Corbett

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 28 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

2. Κάθε βουλευτής μπορεί να υποβάλλει 
ερωτήσεις σχετικά με τις δραστηριότητες 
του Προεδρείου, της Διάσκεψης των 
Προέδρων και των Κοσμητόρων. Οι εν 
λόγω ερωτήσεις υποβάλλονται εγγράφως 

2. Κάθε βουλευτής μπορεί να υποβάλλει 
ερωτήσεις σχετικά με τις δραστηριότητες 
του Προεδρείου, της Διάσκεψης των 
Προέδρων και των Κοσμητόρων. Οι εν 
λόγω ερωτήσεις υποβάλλονται εγγράφως 
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στον Πρόεδρο και δημοσιεύονται, μαζί με 
τις απαντήσεις που δίνονται, στο Δελτίο 
του Κοινοβουλίου εντός 30 ημερών από 
της υποβολής τους.

στον Πρόεδρο, κοινοποιούνται στα μέλη
και δημοσιεύονται, μαζί με τις απαντήσεις 
που δίνονται, στην ιστοθέση του 
Κοινοβουλίου εντός 30 ημερών από της 
υποβολής τους.

Or. en

(Η τροπολογία αυτή αντικαθιστά την τροπολογία 1 του σχεδίου έκθεσης (PE 405.935 v03.00 –
FDR 757000))

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι το Δελτίο δεν υφίσταται πλέον.

Τροπολογία 91
Íñigo Méndez de Vigo

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 30 α (νέο)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Άρθρο 30α
Διακομματικές ομάδες

Μεμονωμένοι βουλευτές μπορεί να
σχηματίζουν διακομματικές ομάδες που 
διαδραματίζουν ένα σημαντικό άτυπο 
ρόλο στην προώθηση της διακομματικής 
ανταλλαγής απόψεων επί συγκεκριμένων 
ζητημάτων, στη συνεργασία με μέλη 
διαφόρων κοινοβουλευτικών επιτροπών 
και στην προώθηση των επαφών μεταξύ 
βουλευτών και κοινωνίας των πολιτών.
Οι διακομματικές ομάδες δεν μπορούν να
συμμετάσχουν σε δραστηριότητες που
μπορεί να οδηγήσουν σε σύγχυση με τις 
επίσημες δραστηριότητες του 
Κοινοβουλίου ή των οργάνων του. Υπό
την προϋπόθεση της τήρησης των όρων
που θεσπίζουν οι διατάξεις που διέπουν 
τη συγκρότηση των διακομματικών 
ομάδων που ενέκρινε το Προεδρείο, οι 
πολιτικές ομάδες διευκολύνουν τις 
δραστηριότητες των διακομματικών 

Adlib Express Watermark



PE421.322v01-00 8/83 AM\773817EL.doc

EL

ομάδων παρέχοντάς τους επιμελητειακή 
υποστήριξη.

Or. en

Τροπολογία 92
Kathy Sinnott

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 30 α (νέο)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Άρθρο 30α
Διακομματικές ομάδες

Μεμονωμένοι βουλευτές μπορεί να
σχηματίζουν διακομματικές ομάδες που 
διαδραματίζουν ένα σημαντικό άτυπο 
ρόλο στην προώθηση της διακομματικής 
ανταλλαγής απόψεων επί συγκεκριμένων 
ζητημάτων, στη συνεργασία με μέλη 
διαφόρων κοινοβουλευτικών επιτροπών 
και στην προώθηση των επαφών μεταξύ 
βουλευτών και κοινωνίας των πολιτών.
Οι διακομματικές ομάδες δεν μπορούν να
συμμετάσχουν σε δραστηριότητες που
μπορεί να οδηγήσουν σε σύγχυση με τις 
επίσημες δραστηριότητες του 
Κοινοβουλίου ή των οργάνων του. Υπό
την προϋπόθεση της τήρησης των όρων
που θεσπίζουν οι διατάξεις που διέπουν 
τη συγκρότηση των διακομματικών 
ομάδων που ενέκρινε το Προεδρείο, οι 
πολιτικές ομάδες διευκολύνουν τις 
δραστηριότητες των διακομματικών 
ομάδων παρέχοντάς τους επιμελητειακή 
υποστήριξη.

Or. en
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Τροπολογία 93
Richard Howitt

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 30 α (νέο)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Άρθρο 30α
Διακομματικές ομάδες

Μεμονωμένοι βουλευτές μπορεί να
σχηματίζουν διακομματικές ομάδες που 
διαδραματίζουν ένα σημαντικό άτυπο 
ρόλο στην προώθηση της διακομματικής 
ανταλλαγής απόψεων επί συγκεκριμένων 
ζητημάτων, στη συνεργασία με μέλη 
διαφόρων κοινοβουλευτικών επιτροπών 
και στην προώθηση των επαφών μεταξύ 
βουλευτών και κοινωνίας των πολιτών.
Οι διακομματικές ομάδες δεν μπορούν να
συμμετάσχουν σε δραστηριότητες που
μπορεί να οδηγήσουν σε σύγχυση με τις 
επίσημες δραστηριότητες του 
Κοινοβουλίου ή των οργάνων του. Υπό
την προϋπόθεση της τήρησης των όρων
που θεσπίζουν οι διατάξεις που διέπουν 
τη συγκρότηση των διακομματικών 
ομάδων που ενέκρινε το Προεδρείο, οι 
πολιτικές ομάδες διευκολύνουν τις 
δραστηριότητες των διακομματικών 
ομάδων παρέχοντάς τους επιμελητειακή 
υποστήριξη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή εκθέτει το ρόλο και τη σημασία των διακομματικών ομάδων στην
προώθηση της συνεργασίας επί ειδικών ζητημάτων σε επίπεδο κομμάτων, επιτροπών και
κοινωνίας των πολιτών και αναπτύσσει τον τρόπο με τον οποίο οι διακομματικές ομάδες πρέπει
να διευκολύνονται στο έργο τους σύμφωνα με τις διατάξεις που ενέκρινε το Προεδρείο.

Adlib Express Watermark
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Τροπολογία 94
Κώστας Μποτόπουλος

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 34 (*)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Εξέταση του σεβασμού των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, της τήρησης των αρχών 

της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας, καθώς και των 

οικονομικών επιπτώσεων

Τήρηση του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κατά την εξέταση νομοθετικής 
πρότασης, το Κοινοβούλιο δίνει ιδιαίτερη 
προσοχή στο σεβασμό των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, και ιδιαίτερα στη 
συμμόρφωση της νομοθετικής πράξης με 
το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και 
στην τήρηση των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας 
και του κράτους δικαίου. Εξάλλου, εάν η 
πρόταση έχει οικονομικές επιπτώσεις, το 
Κοινοβούλιο εξετάζει εάν παρέχονται ή 
όχι επαρκείς οικονομικοί πόροι.

1. Το Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο όλων των 
δραστηριοτήτων του, σέβεται πλήρως τα 
θεμελιώδη δικαιώματα που κατοχυρώνει 
ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Κοινοβούλιο σέβεται επίσης πλήρως 
τα δικαιώματα και τις αρχές που 
κατοχυρώνει το άρθρο 2 και το άρθρο 6, 
παράγραφοι 2 και 3 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.
2. Όταν η αρμόδια επιτροπή, μια πολιτική 
ομάδα ή τουλάχιστον 40 βουλευτές 
διατυπώνουν την άποψη ότι μια πρόταση 
νομοθετικής πράξης ή ορισμένα τμήματά 
της δεν είναι συμβατά με τα δικαιώματα 
που κατοχυρώνει ο Χάρτης Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
το ζήτημα παραπέμπεται, μετά από 
αίτησή τους, στην αρμόδια για την 
ερμηνεία του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων επιτροπή. Η γνώμη της 
επιτροπή αυτής επισυνάπτεται ως 
παράρτημα στην έκθεση της αρμόδιας 
επιτροπής.
Εάν η αρμόδια επιτροπή διαπιστώσει ότι
έχουν παραβιαστεί δικαιώματα που 
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κατοχυρώνει ο Χάρτης, η πρόταση 
νομοθετικής πράξης αναπέμπεται στον 
φορέα της πρωτοβουλίας.

Or. en

(Η τροπολογία αυτή επαναφέρει εν μέρει το κείμενο της τροπολογίας 2 του σχεδίου έκθεσης (PE
405.935 v03.00 – FDR 757000))

Αιτιολόγηση

Η τελευταία πρόταση προστίθεται προκειμένου να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στη γνώμη της 
επιτροπής.

Τροπολογία 95
Richard Corbett

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 36 α (νέο) (*)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Άρθρο 36α (*)
Τήρηση των αρχών της επικουρικότητας 

και της αναλογικότητας
1. Το Κοινοβούλιο, κατά την εξέταση μιας 
πρότασης νομοθετικής πράξης, δίδει 
ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση των 
αρχών της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας. Με εξαίρεση τις 
περιπτώσεις κατεπείγοντος σύμφωνα με 
το άρθρο 4 του Πρωτοκόλλου σχετικά με 
το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, το Κοινοβούλιο 
περατώνει την πρώτη ανάγνωσή του μετά 
την πάροδο της προθεσμίας των οκτώ 
εβδομάδων που θεσπίζει το άρθρο 6 του 
Πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή 
των αρχών της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας.
2. Μετά από αίτηση της αρμόδιας 
επιτροπής ή με δική του πρωτοβουλία, η 
επιτροπή που είναι αρμόδια για τα 
ζητήματα της παραγράφου 1 μπορεί να 
αποφασίσει να εκπονήσει συστάσεις για 
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κάθε πρόταση νομοθετικής πράξης.
3. Εάν ένα εθνικό κοινοβούλιο διαβιβάσει 
στον Πρόεδρο μια αιτιολογημένη γνώμη 
σύμφωνα με το άρθρο 3 του 
Πρωτοκόλλου σχετικά με το ρόλο των 
εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και σύμφωνα με το άρθρο 6 του 
Πρωτοκόλλου για την εφαρμογή των 
αρχών της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας, το έγγραφο αυτό 
διαβιβάζεται στην αρμόδια επιτροπή και, 
για ενημέρωση, στην επιτροπή που είναι 
αρμόδια για το σεβασμό της αρχής της 
επικουρικότητας. Όταν το Κοινοβούλιο 
λαμβάνει μια αιτιολογημένη γνώμη, μετά 
την έγκριση της έκθεσής του από την 
αρμόδια επιτροπή, η αιτιολογημένη 
γνώμη διανέμεται πριν από την 
ψηφοφορία ως έγγραφο συνόδου σε όλους 
τους βουλευτές. Ο πρόεδρος της 
αρμόδιας επιτροπής μπορεί να ζητήσει να 
παραπεμφθεί το ζήτημα αυτό εκ νέου 
στην επιτροπή.
4. Όταν οι αιτιολογημένες γνώμες για τη 
μη συμμόρφωση ενός σχεδίου 
νομοθετικής πράξης με την αρχή της 
επικουρικότητας στηρίζονται 
τουλάχιστον στο ένα τρίτο του συνόλου 
των ψήφων που έχουν χορηγηθεί στα 
εθνικά κοινοβούλια ή, στην περίπτωση 
ενός σχεδίου νομοθετικής πράξης που 
έχει υποβληθεί βάσει του άρθρου 76 της 
Συνθήκης σχετικά με τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο ένα τέταρτο 
των ψήφων αυτών, το Κοινοβούλιο 
αποφασίζει αφού προηγουμένως ο 
συντάκτης της πρότασης έχει δηλώσει με 
ποιό τρόπο προτίθεται να ενεργήσει.
5. Όταν, στο πλαίσιο της τακτικής 
νομοθετικής διαδικασίας, οι 
αιτιολογημένες γνώμες για τη μη 
συμμόρφωση μιας πρότασης νομοθετικής 
πράξης με την αρχή της επικουρικότητας 
στηρίζονται τουλάχιστον στην απλή 
πλειοψηφία των ψήφων που διαθέτουν τα 
εθνικά κοινοβούλια, η επιτροπή που είναι 
αρμόδια για το σεβασμό της αρχής της 
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επικουρικότητας, αφού εξετάσει τις 
αιτιολογημένες γνώμες των εθνικών 
κοινοβουλίων και της Επιτροπής, είτε 
συνιστά στο Κοινοβούλιο να απορρίψει 
την πρόταση λόγω παραβίασης της αρχής 
της επικουρικότητας είτε υποβάλλει στο 
Κοινοβούλιο μια άλλη σύσταση, η οποία 
μπορεί να περιλαμβάνει προτάσεις 
τροποποίησης σχετικά με την τήρηση της 
αρχής της επικουρικότητας.
Η σύσταση υποβάλλεται στο Κοινοβούλιο 
προς συζήτηση και ψηφοφορία. Εάν μια 
σύσταση για την απόρριψη της πρότασης 
γίνει δεκτή με την πλειοψηφία των 
δοθεισών ψήφων, ο Πρόεδρος κηρύσσει 
την περάτωση της διαδικασίας. Εάν το 
Κοινοβούλιο δεν απορρίψει την πρόταση, 
η διαδικασία συνεχίζεται, λαμβανομένων 
υπόψη των συστάσεων που έχει εγκρίνει 
το Κοινοβούλιο. 
6. Όταν η Επιτροπή των Περιφερειών 
διαβιβάζει στο Κοινοβούλιο μια 
γνωμοδότηση με την οποία απορρίπτει 
μια πρόταση νομοθετικής πράξης λόγω 
παραβίασης της αρχής της 
επικουρικότητας, η γνώμη διαβιβάζεται 
στην αρμόδια επιτροπή και στην 
επιτροπή που είναι αρμόδια για τα 
ζητήματα που εκτίθενται στην 
παράγραφο 1. Η τελευταία αυτή επιτροπή 
μπορεί να υποβάλει συστάσεις, οι οποίες 
τίθενται σε ψηφοφορία πριν από την 
ολοκλήρωση της πρώτης ανάγνωσης.

Or. en

(Η τροπολογία αυτή αντικαθιστά και επαναφέρει εν μέρει το κείμενο της τροπολογίας 5 του 
σχεδίου έκθεσης (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000))

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή μεταφέρει στον Κανονισμό τις νέες διαδικασίες για τα εθνικά κοινοβούλια 
όσον αφορά την τήρηση της αρχής της επικουρικότητας (διαδικασία της "κίτρινης κάρτας" και 
διαδικασία της "πορτοκαλί κάρτας").

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας, η Επιτροπή των Περιφερειών μπορεί να ασκήσει 
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προσφυγή λόγω παραβίασης της αρχής της επικουρικότητας· το Κοινοβούλιο πρέπει να δίδει 
ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε γνώμη της επιτροπής αυτής η οποία απορρίπτει μια νομοθετική 
πρόταση για τους λόγους αυτούς.

Τροπολογία 96
József Szájer, Klaus-Heiner Lehne

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 36 α (νέο) (*)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Άρθρο 36α (*)
Εξέταση της τήρησης των αρχών της 

επικουρικότητας και της αναλογικότητας
1. Το Κοινοβούλιο, κατά την εξέταση μιας 
πρότασης νομοθετικής πράξης, δίδει 
ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση των 
αρχών της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας. Με εξαίρεση τις 
περιπτώσεις κατεπείγοντος σύμφωνα με 
το άρθρο 4 του Πρωτοκόλλου σχετικά με 
το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, το Κοινοβούλιο 
περατώνει την πρώτη ανάγνωσή του μετά 
την πάροδο της προθεσμίας των οκτώ 
εβδομάδων που θεσπίζει το άρθρο 6 του 
Πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή 
των αρχών της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας.
2. Μετά από αίτηση της αρμόδιας 
επιτροπής ή με δική του πρωτοβουλία, η 
επιτροπή που είναι αρμόδια για τα 
ζητήματα της παραγράφου 1 μπορεί να 
αποφασίσει να εκπονήσει συστάσεις για 
κάθε πρόταση νομοθετικής πράξης.
3. Εάν ένα εθνικό κοινοβούλιο διαβιβάσει 
στον Πρόεδρο μια αιτιολογημένη γνώμη 
σύμφωνα με το άρθρο 3 του 
Πρωτοκόλλου σχετικά με το ρόλο των 
εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και σύμφωνα με το άρθρο 6 του 
Πρωτοκόλλου για την εφαρμογή των 
αρχών της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας, το έγγραφο αυτό 
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διαβιβάζεται στην αρμόδια επιτροπή και, 
για ενημέρωση, στην επιτροπή που είναι 
αρμόδια για το σεβασμό της αρχής της 
επικουρικότητας. Όταν το Κοινοβούλιο 
λαμβάνει μια αιτιολογημένη γνώμη, μετά 
την έγκριση της έκθεσής του από την 
αρμόδια επιτροπή, η αιτιολογημένη 
γνώμη διανέμεται πριν από την 
ψηφοφορία ως έγγραφο συνόδου σε όλους 
τους βουλευτές. Ο πρόεδρος της 
αρμόδιας επιτροπής μπορεί να ζητήσει να 
παραπεμφθεί το ζήτημα αυτό εκ νέου 
στην επιτροπή.
4. Όταν οι αιτιολογημένες γνώμες για τη 
μη συμμόρφωση ενός σχεδίου 
νομοθετικής πράξης με την αρχή της 
επικουρικότητας στηρίζονται 
τουλάχιστον στο ένα τρίτο του συνόλου 
των ψήφων που έχουν χορηγηθεί στα 
εθνικά κοινοβούλια ή, στην περίπτωση 
ενός σχεδίου νομοθετικής πράξης που 
έχει υποβληθεί βάσει του άρθρου 76 της 
Συνθήκης σχετικά με τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο ένα τέταρτο 
των ψήφων αυτών, το Κοινοβούλιο 
αποφασίζει αφού προηγουμένως ο 
συντάκτης της πρότασης έχει δηλώσει με 
ποιό τρόπο προτίθεται να ενεργήσει.
5. Όταν, στο πλαίσιο της τακτικής 
νομοθετικής διαδικασίας, οι 
αιτιολογημένες γνώμες για τη μη 
συμμόρφωση μιας πρότασης νομοθετικής 
πράξης με την αρχή της επικουρικότητας 
στηρίζονται τουλάχιστον στην απλή 
πλειοψηφία των ψήφων που διαθέτουν τα 
εθνικά κοινοβούλια, η επιτροπή που είναι 
αρμόδια για το σεβασμό της αρχής της 
επικουρικότητας, αφού εξετάσει τις 
αιτιολογημένες γνώμες των εθνικών 
κοινοβουλίων και της Επιτροπής, είτε 
συνιστά στο Κοινοβούλιο να απορρίψει 
την πρόταση λόγω παραβίασης της αρχής 
της επικουρικότητας είτε υποβάλλει στο 
Κοινοβούλιο μια άλλη σύσταση, η οποία 
μπορεί να περιλαμβάνει προτάσεις 
τροποποίησης σχετικά με την τήρηση της 
αρχής της επικουρικότητας.
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Η σύσταση υποβάλλεται στο Κοινοβούλιο 
προς συζήτηση και ψηφοφορία. Εάν μια 
σύσταση για την απόρριψη της πρότασης 
γίνει δεκτή με την πλειοψηφία των 
δοθεισών ψήφων ή μια πλειοψηφία που 
εκπροσωπεί το 55% των μελών του 
Συμβουλίου απορρίπτει την πρόταση, ο 
Πρόεδρος κηρύσσει την περάτωση της 
διαδικασίας. Εάν το Κοινοβούλιο δεν 
απορρίψει την πρόταση, η διαδικασία 
συνεχίζεται, λαμβανομένων υπόψη των 
συστάσεων που έχει εγκρίνει το 
Κοινοβούλιο. 

Or. en

(Η τροπολογία αυτή επαναφέρει εν μέρει το κείμενο της τροπολογίας 5 του σχεδίου έκθεσης (PE
405.935 v03.00 – FDR 757000))

Τροπολογία 97
Andrew Duff

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 36 α (νέο) (*)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Άρθρο 36α (*)
Εξέταση της τήρησης των αρχών της 

επικουρικότητας και της αναλογικότητας
1. Το Κοινοβούλιο, κατά την εξέταση μιας 
πρότασης νομοθετικής πράξης, δίδει 
ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση των 
αρχών της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας. Με εξαίρεση τις 
περιπτώσεις κατεπείγοντος σύμφωνα με 
το άρθρο 4 του Πρωτοκόλλου σχετικά με 
το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, το Κοινοβούλιο 
περατώνει την πρώτη ανάγνωσή του μετά 
την πάροδο της προθεσμίας των οκτώ 
εβδομάδων που θεσπίζει το άρθρο 6 του 
Πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή 
των αρχών της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας.
2. Μετά από αίτηση της αρμόδιας για το 
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σχετικό ζήτημα επιτροπής ή με δική του 
πρωτοβουλία, η επιτροπή που είναι 
αρμόδια για τα ζητήματα της 
παραγράφου 1 μπορεί να αποφασίσει να 
εκπονήσει συστάσεις για κάθε πρόταση 
νομοθετικής πράξης.

Or. en

(Η τροπολογία αυτή επαναφέρει εν μέρει το κείμενο της τροπολογίας 5 του σχεδίου έκθεσης (PE
405.935 v03.00 – FDR 757000))

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή χωρίζει σε διάφορα στάδια τη διαδικασία ελέγχου της επικουρικότητας.

Τροπολογία 98
Andrew Duff

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 36 β (νέο) (*)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Άρθρο 36β (*)
Αιτιολογημένες γνώμες

1. Εάν ένα εθνικό κοινοβούλιο διαβιβάσει 
στον Πρόεδρο μια αιτιολογημένη γνώμη 
σύμφωνα με το άρθρο 3 του 
Πρωτοκόλλου σχετικά με το ρόλο των 
εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και σύμφωνα με το άρθρο 6 του 
Πρωτοκόλλου 2 για την εφαρμογή των 
αρχών της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας, το έγγραφο αυτό 
διαβιβάζεται στην αρμόδια επιτροπή και, 
για ενημέρωση, στην επιτροπή που είναι 
αρμόδια για το σεβασμό της αρχής της 
επικουρικότητας. Η επιτροπή λαμβάνει 
υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη 
σύμφωνα με το άρθρο 7, πρώτη 
παράγραφος του Πρωτοκόλλου 2. Όταν 
το Κοινοβούλιο λαμβάνει μια 
αιτιολογημένη γνώμη, μετά την έγκριση 
της έκθεσής του από την αρμόδια 
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επιτροπή, η αιτιολογημένη γνώμη 
διανέμεται πριν από την ψηφοφορία ως 
έγγραφο συνόδου σε όλους τους 
βουλευτές. Ο πρόεδρος της αρμόδιας 
επιτροπής μπορεί να ζητήσει να 
παραπεμφθεί το ζήτημα αυτό εκ νέου 
στην επιτροπή.
2. Όταν, σύμφωνα με το άρθρο 7, δεύτερη
παράγραφος του Πρωτοκόλλου 2, οι 
αιτιολογημένες γνώμες για τη μη 
συμμόρφωση ενός σχεδίου νομοθετικής 
πράξης με την αρχή της επικουρικότητας 
στηρίζονται τουλάχιστον στο ένα τρίτο 
του συνόλου των ψήφων που έχουν 
χορηγηθεί στα εθνικά κοινοβούλια ή,
στην περίπτωση ενός σχεδίου 
νομοθετικής πράξης που έχει υποβληθεί 
βάσει του άρθρου 76 της Συνθήκης 
σχετικά με τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο ένα τέταρτο 
των ψήφων αυτών, το Κοινοβούλιο 
αποφασίζει αφού προηγουμένως ο 
συντάκτης της πρότασης έχει δηλώσει με 
ποιό τρόπο προτίθεται να ενεργήσει.
3. Όταν, σύμφωνα με το άρθρο 7, τρίτη
παράγραφος του Πρωτοκόλλου 2, οι
αιτιολογημένες γνώμες στηρίζονται 
τουλάχιστον στην απλή πλειοψηφία των 
ψήφων που διαθέτουν τα εθνικά 
κοινοβούλια, η επιτροπή που είναι 
αρμόδια για το σεβασμό της αρχής της 
επικουρικότητας, αφού παράσχει στην 
αρμόδια τομεακή επιτροπή τη 
δυνατότητα να ακουστεί, εξετάζει τις 
αιτιολογημένες γνώμες των εθνικών 
κοινοβουλίων και της Επιτροπής. Πριν 
από την ολοκλήρωση της πρώτης 
ανάγνωσης, η επιτροπή είτε συνιστά στο 
Κοινοβούλιο να απορρίψει την πρόταση 
λόγω παραβίασης της αρχής της 
επικουρικότητας είτε υποβάλλει στο 
Κοινοβούλιο μια άλλη σύσταση, η οποία 
μπορεί να περιλαμβάνει προτάσεις 
τροποποίησης σχετικά με την τήρηση της 
αρχής της επικουρικότητας.
Η σύσταση υποβάλλεται στο Κοινοβούλιο 
προς συζήτηση και ψηφοφορία. Εάν μια 
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σύσταση για την απόρριψη της πρότασης 
γίνει δεκτή με την πλειοψηφία των 
δοθεισών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ψήφων ή μια πλειοψηφία που 
εκπροσωπεί το 55% των μελών του 
Συμβουλίου απορρίπτει την πρόταση, ο 
Πρόεδρος κηρύσσει την περάτωση της 
διαδικασίας. Εάν το Κοινοβούλιο δεν 
απορρίψει την πρόταση, η διαδικασία 
συνεχίζεται, λαμβανομένων υπόψη των 
συστάσεων που έχει εγκρίνει το 
Κοινοβούλιο. 
4. Όταν η Επιτροπή των Περιφερειών 
διαβιβάζει στο Κοινοβούλιο μια 
γνωμοδότηση με την οποία απορρίπτει 
μια πρόταση νομοθετικής πράξης λόγω 
παραβίασης της αρχής της 
επικουρικότητας, η γνώμη διαβιβάζεται 
στην αρμόδια επιτροπή και στην 
επιτροπή που είναι αρμόδια για το 
σεβασμό της αρχής της επικουρικότητας. 
Η τελευταία αυτή επιτροπή μπορεί να 
υποβάλει συστάσεις, οι οποίες τίθενται σε 
ψηφοφορία πριν από την ολοκλήρωση 
της πρώτης ανάγνωσης.

Or. en

(Η τροπολογία αυτή επαναφέρει εν μέρει το κείμενο της τροπολογίας 5 του σχεδίου έκθεσης (PE
405.935 v03.00 – FDR 757000))

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή συνεχίζει να περιγράφει τις διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόσει το
Κοινοβούλιο προκειμένου να εκπληρώσει λεπτομερώς τα καθήκοντά του, σύμφωνα με τις νέες
διατάξεις για την επικουρικότητα.

Τροπολογία 99
József Szájer, Klaus-Heiner Lehne

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 39 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

1. Το Κοινοβούλιο μπορεί να ζητήσει από 1. Το Κοινοβούλιο μπορεί να ζητήσει από 
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την Επιτροπή να του υποβάλει κάθε 
κατάλληλη πρόταση για την έκδοση νέων 
ή την τροποποίηση υφισταμένων πράξεων, 
σύμφωνα με το άρθρο 192, δεύτερο 
εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ, με την έγκριση 
ψηφίσματος βάσει έκθεσης πρωτοβουλίας 
της αρμόδιας επιτροπής. Το ψήφισμα 
εγκρίνεται με πλειοψηφία του συνολικού 
αριθμού των βουλευτών που απαρτίζουν το 
Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο μπορεί 
ταυτόχρονα να ορίσει προθεσμία για την 
υποβολή της πρότασης.

την Επιτροπή να του υποβάλει κάθε 
κατάλληλη πρόταση για την έκδοση νέων 
ή την τροποποίηση υφισταμένων πράξεων, 
σύμφωνα με το άρθρο 192, δεύτερο 
εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ, με την έγκριση 
ψηφίσματος βάσει έκθεσης πρωτοβουλίας 
της αρμόδιας επιτροπής. Το ψήφισμα 
εγκρίνεται κατά την τελική ψηφοφορία με 
πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 
βουλευτών που απαρτίζουν το 
Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο μπορεί 
ταυτόχρονα να ορίσει προθεσμία για την 
υποβολή της πρότασης.

Or. en

Τροπολογία 100
Klaus-Heiner Lehne

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 39 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

1. Το Κοινοβούλιο μπορεί να ζητήσει από 
την Επιτροπή να του υποβάλει κάθε 
κατάλληλη πρόταση για την έκδοση νέων 
ή την τροποποίηση υφισταμένων πράξεων, 
σύμφωνα με το άρθρο 192, δεύτερο 
εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ, με την έγκριση 
ψηφίσματος βάσει έκθεσης πρωτοβουλίας 
της αρμόδιας επιτροπής. Το ψήφισμα 
εγκρίνεται με πλειοψηφία του συνολικού 
αριθμού των βουλευτών που απαρτίζουν το 
Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο μπορεί 
ταυτόχρονα να ορίσει προθεσμία για την 
υποβολή της πρότασης.

1. Το Κοινοβούλιο μπορεί να ζητήσει από 
την Επιτροπή να του υποβάλει κάθε 
κατάλληλη πρόταση για την έκδοση νέων 
ή την τροποποίηση υφισταμένων πράξεων, 
σύμφωνα με το άρθρο 192, δεύτερο 
εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ, με την έγκριση 
ψηφίσματος βάσει έκθεσης πρωτοβουλίας 
της αρμόδιας επιτροπής. Το ψήφισμα 
εγκρίνεται κατά την τελική ψηφοφορία με 
πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 
βουλευτών που απαρτίζουν το 
Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο μπορεί 
ταυτόχρονα να ορίσει προθεσμία για την 
υποβολή της πρότασης.

Or. de
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Τροπολογία 101
Richard Corbett

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 41 (*)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Διαβούλευση σχετικά με πρωτοβουλίες 
που υποβάλλει κράτος μέλος

Νομοθετικές διαδικασίες σχετικά με 
πρωτοβουλίες που υποβάλλει κράτος 
μέλος

1. Οι πρωτοβουλίες που έχει υποβάλει 
κράτος μέλος κατά το άρθρο 67, 
παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ ή τα 
άρθρα 34, παράγραφος 2, και 42 της 
Συνθήκης ΕΕ εξετάζονται σύμφωνα με το 
παρόν άρθρο και τα άρθρα 34 έως 37, 40 
και 51 του Κανονισμού.

1. Οι πρωτοβουλίες που έχει υποβάλει 
κράτος μέλος κατά το άρθρο 76 της
Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης εξετάζονται 
σύμφωνα με το παρόν άρθρο και τα άρθρα 
34 έως 37, 40 και 51 του Κανονισμού.

2. Η αρμόδια επιτροπή μπορεί να 
προσκαλέσει εκπρόσωπο του κράτους 
μέλους από το οποίο προέρχεται η 
πρωτοβουλία για να της παρουσιάσει την 
πρωτοβουλία του. Ο εκπρόσωπος αυτός 
μπορεί να συνοδεύεται από την Προεδρία 
του Συμβουλίου.

2. Η αρμόδια επιτροπή μπορεί να
προσκαλέσει εκπροσώπους των κρατών 
μελών από τα οποία προέρχεται η 
πρωτοβουλία για να της παρουσιάσουν την 
πρωτοβουλία τους. Οι εκπρόσωποι αυτοί 
μπορεί να συνοδεύεται από την Προεδρία 
του Συμβουλίου.

3. Πριν η αρμόδια επιτροπή προχωρήσει σε 
ψηφοφορία, ερωτά την Επιτροπή εάν έχει 
επεξεργασθεί θέση επί της πρωτοβουλίας 
και, εάν ναι, ζητεί από την Επιτροπή να της 
γνωστοποιήσει τη θέση της.

3. Πριν η αρμόδια επιτροπή προχωρήσει σε 
ψηφοφορία, ερωτά την Επιτροπή εάν έχει 
επεξεργασθεί θέση επί της πρωτοβουλίας 
και, εάν ναι, ζητεί από την Επιτροπή να της 
γνωστοποιήσει τη θέση της.

4. Όταν στο Κοινοβούλιο παραπέμπονται 
ταυτόχρονα ή σε μικρό χρονικό διάστημα 
δύο ή περισσότερες πρωτοβουλίες, 
προερχόμενες από την Επιτροπή και/ή 
κράτη μέλη, με το ίδιο νομοθετικό 
αντικείμενο, το Κοινοβούλιο τις εξετάζει 
σε ενιαία έκθεση. Στην έκθεσή της, η 
αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή αναφέρει 
ποιο κείμενο αφορούν οι τροπολογίες που 
προτείνει, και το νομοθετικό ψήφισμα 
περιλαμβάνει αναφορά σε όλα τα υπόλοιπα 
κείμενα.

4. Όταν στο Κοινοβούλιο παραπέμπονται 
ταυτόχρονα ή σε μικρό χρονικό διάστημα 
δύο ή περισσότερες πρωτοβουλίες, 
προερχόμενες από την Επιτροπή και/ή 
κράτη μέλη, με το ίδιο νομοθετικό 
αντικείμενο, το Κοινοβούλιο τις εξετάζει 
σε ενιαία έκθεση. Στην έκθεσή της, η 
αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή αναφέρει 
ποιο κείμενο αφορούν οι τροπολογίες που 
προτείνει, και το νομοθετικό ψήφισμα 
περιλαμβάνει αναφορά σε όλα τα υπόλοιπα 
κείμενα.

5. Η προθεσμία του άρθρου 39, 
παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΕ αρχίζει 
να υπολογίζεται από τη στιγμή που 
γίνεται στην Ολομέλεια η ανακοίνωση ότι 
το Κοινοβούλιο παρέλαβε, στις επίσημες 
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γλώσσες, πρωτοβουλία και την 
αιτιολογική της έκθεση, η οποία 
επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση της 
πρωτοβουλίας προς το Πρωτόκολλο περί 
εφαρμογής των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας 
που αποτελεί παράρτημα της Συνθήκης 
ΕΚ.

Or. en

(Η τροπολογία αυτή αντικαθιστά τις τροπολογίες 6 και 12 του σχεδίου έκθεσης (PE 405.935 
v03.00 – FDR 757000))

Τροπολογία 102
Andrew Duff, Κώστας Μποτόπουλος

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 45 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

2. Το Κοινοβούλιο εξετάζει τις προτάσεις 
ψηφίσματος που περιέχονται σε εκθέσεις 
πρωτοβουλίας σύμφωνα με τη διαδικασία 
συνοπτικής παρουσίασης του άρθρου 
131α. Τροπολογίες στις προτάσεις αυτές 
ψηφίσματος δεν είναι παραδεκτές προς 
εξέταση στην ολομέλεια εκτός εάν 
κατατίθενται από τον εισηγητή 
προκειμένου να ληφθούν υπόψη νέα 
στοιχεία, αλλά εναλλακτικές προτάσεις 
ψηφίσματος μπορούν να κατατίθενται
σύμφωνα με το άρθρο 151, παράγραφος 4. 
Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται 
όταν το θέμα της έκθεσης πληροί τις 
προϋποθέσεις για συζήτηση κατά 
προτεραιότητα στην ολομέλεια, όταν η 
έκθεση καταρτίζεται σύμφωνα με το 
δικαίωμα πρωτοβουλίας κατά τα άρθρα 
38α ή 39, ή όταν η έκθεση μπορεί να 
χαρακτηρισθεί στρατηγική σύμφωνα με τα 
κριτήρια που έχει καθορίσει η Διάσκεψη 
των Προέδρων.

2. Το Κοινοβούλιο εξετάζει τις προτάσεις 
ψηφίσματος που περιέχονται σε εκθέσεις 
πρωτοβουλίας σύμφωνα με τη διαδικασία 
συνοπτικής παρουσίασης του άρθρου 
131α. Τροπολογίες στις προτάσεις αυτές 
ψηφίσματος είναι παραδεκτές προς 
εξέταση στην ολομέλεια μόνον εάν 
κατατίθενται από τον εισηγητή 
προκειμένου να ληφθούν υπόψη νέα 
στοιχεία ή τουλάχιστον από δύο πολιτικές 
ομάδες ή τουλάχιστον από το ένα δέκατο 
των μελών του Κοινοβουλίου. Οι ομάδες 
που δεν καταθέτουν τροπολογίες μπορούν 
να καταθέσουν εναλλακτικές προτάσεις 
ψηφίσματος σύμφωνα με το άρθρο 151, 
παράγραφος 4. Η παρούσα παράγραφος 
δεν εφαρμόζεται όταν το θέμα της έκθεσης 
πληροί τις προϋποθέσεις για συζήτηση 
κατά προτεραιότητα στην ολομέλεια, όταν 
η έκθεση καταρτίζεται σύμφωνα με το 
δικαίωμα πρωτοβουλίας κατά τα άρθρα 
38α ή 39, ή όταν η έκθεση μπορεί να 
χαρακτηρισθεί στρατηγική σύμφωνα με τα 
κριτήρια που έχει καθορίσει η Διάσκεψη 
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των Προέδρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόσφατη εμπειρία έχει αποδείξει ότι η γενική αυτή απαγόρευση υποβολής τροπολογιών σε 
εκθέσεις ιδίας πρωτοβουλίας στην ολομέλεια οδηγεί σε μη ικανοποιητικά αποτελέσματα, ιδίως 
όσον αφορά περίπλοκα θέματα, που επιβάλλουν κάποια προσοχή. Πολλοί ΒΕΚ έχουν
διαμαρτυρηθεί για την εφαρμογή στην πράξη του ισχύοντος άρθρου 45, παράγραφος 2. Η
τροπολογία αυτή θα επέτρεπε σε δύο ή περισσότερες ομάδες ή στο 10% των ΒΕΚ να
καταθέσουν τροπολογίες. Οι ομάδες που δεν θα συμμετείχαν στις τροπολογίες αυτές θα 
εξακολουθούσαν να μπορούν να καταθέσουν εναλλακτικά ψηφίσματα.

Σημειωτέον ότι η τροπολογία της Ομάδας ALDE στο άρθρο 151, παράγραφος 4 συνδέεται με 
την εν λόγω πρόταση.

Τροπολογία 103
Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 45 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

2. Το Κοινοβούλιο εξετάζει τις προτάσεις 
ψηφίσματος που περιέχονται σε εκθέσεις 
πρωτοβουλίας σύμφωνα με τη διαδικασία
συνοπτικής παρουσίασης του άρθρου 
131α. Τροπολογίες στις προτάσεις αυτές 
ψηφίσματος δεν είναι παραδεκτές προς 
εξέταση στην ολομέλεια εκτός εάν 
κατατίθενται από τον εισηγητή 
προκειμένου να ληφθούν υπόψη νέα 
στοιχεία, αλλά εναλλακτικές προτάσεις 
ψηφίσματος μπορούν να κατατίθενται 
σύμφωνα με το άρθρο 151, παράγραφος 
4. Η παρούσα παράγραφος δεν 
εφαρμόζεται όταν το θέμα της έκθεσης 
πληροί τις προϋποθέσεις για συζήτηση 
κατά προτεραιότητα στην ολομέλεια, όταν 
η έκθεση καταρτίζεται σύμφωνα με το 
δικαίωμα πρωτοβουλίας κατά τα άρθρα 
38α ή 39, ή όταν η έκθεση μπορεί να 
χαρακτηρισθεί στρατηγική σύμφωνα με τα 

2. Το Κοινοβούλιο εξετάζει τις προτάσεις 
ψηφίσματος που περιέχονται σε εκθέσεις 
πρωτοβουλίας σύμφωνα με τη διαδικασία 
συνοπτικής παρουσίασης του άρθρου 
131α. Η παρούσα παράγραφος δεν 
εφαρμόζεται όταν το θέμα της έκθεσης 
πληροί τις προϋποθέσεις για συζήτηση 
κατά προτεραιότητα στην ολομέλεια, όταν 
η έκθεση καταρτίζεται σύμφωνα με το 
δικαίωμα πρωτοβουλίας κατά τα άρθρα 
38α ή 39, ή όταν η έκθεση μπορεί να 
χαρακτηρισθεί στρατηγική σύμφωνα με τα 
κριτήρια που έχει καθορίσει η Διάσκεψη 
των Προέδρων.
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κριτήρια που έχει καθορίσει η Διάσκεψη 
των Προέδρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι περιορισμοί που τίθενται για τη μη υποβολή τροπολογιών στην ολομέλεια ή τη διεξαγωγή 
χωριστών/τμηματικών ψηφοφοριών δημιούργησε περισσότερα προβλήματα από ό,τι επέλυσε. 
Ωστόσο, με εξαίρεση τις εκθέσεις στρατηγικής σημασίας, δεν απαιτείται πλήρης συζήτηση αλλά 
αρκεί η συνοπτική παρουσίαση.

Τροπολογία 104
Richard Corbett

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 47 – περίπτωση 3

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

– οι ενδιαφερόμενοι πρόεδροι επιτροπών, 
εισηγητές και συντάκτες δύνανται να 
εντοπίσουν από κοινού τομείς του 
κειμένου που εμπίπτουν στην 
αποκλειστική ή κοινή τους αρμοδιότητα 
και να συμφωνήσουν για τους ακριβείς 
όρους της συνεργασίας τους·

– οι ενδιαφερόμενοι πρόεδροι επιτροπών, 
εισηγητές και συντάκτες εντοπίζουν από 
κοινού τομείς του κειμένου που εμπίπτουν 
στην αποκλειστική ή κοινή τους 
αρμοδιότητα και να συμφωνήσουν για τους 
ακριβείς όρους της συνεργασίας τους. Σε
περίπτωση διαφωνίας για την οριοθέτηση
των αρμοδιοτήτων, το ζήτημα
υποβάλλεται, μετά από αίτηση μιας εκ
των ενεχόμενων επιτροπών, στη 
Διάσκεψη των Προέδρων, η οποία μπορεί 
να αποφασίσει επί του θέματος των 
αντιστοίχων αρμοδιοτήτων ή να 
αποφανθεί ότι εφαρμόζεται η διαδικασία 
κοινών συνεδριάσεων επιτροπών 
σύμφωνα με το άρθρο 47α· η δεύτερη και 
τρίτη πρόταση του άρθρου 179, 
παράγραφος 2 εφαρμόζονται αναλόγως;

Or. en
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Τροπολογία 105
Richard Corbett

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 47 – περίπτωση 4

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

– η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή 
αποδέχεται χωρίς ψηφοφορία τροπολογίες 
από γνωμοδοτική επιτροπή, εφόσον αυτές 
αφορούν ζητήματα τα οποία ο πρόεδρος 
της αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής 
θεωρεί, βάσει του Παραρτήματος VI, 
μετά από διαβούλευση με τον πρόεδρο 
της γνωμοδοτικής επιτροπής, ότι 
εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα 
της γνωμοδοτικής επιτροπής και δεν είναι 
αντίθετες με άλλα στοιχεία της έκθεσης. 
Ο πρόεδρος της αρμόδιας επιτροπής 
λαμβάνει υπόψη οιαδήποτε συμφωνία 
επετεύχθη σύμφωνα με την τρίτη 
περίπτωση·

– η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή 
αποδέχεται χωρίς ψηφοφορία τροπολογίες 
από γνωμοδοτική επιτροπή, εφόσον αυτές 
αφορούν ζητήματα τα οποία εμπίπτουν 
στην αποκλειστική αρμοδιότητα της 
γνωμοδοτικής επιτροπής. Εάν η αρμόδια
επί της ουσίας επιτροπή απορρίψει 
τροπολογίες επί θεμάτων που εμπίπτουν 
στην κοινή αρμοδιότητα της αρμόδιας 
επί της ουσίας επιτροπής και μιας 
γνωμοδοτικής επιτροπής, η γνωμοδοτική 
επιτροπή μπορεί να καταθέσει τις 
τροπολογίες αυτές άμεσα στο 
Κοινοβούλιο·

Or. en

Τροπολογία 106
Richard Corbett

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 47 α (νέο)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Άρθρο 47α
Διαδικασία κοινών συνεδριάσεων 

επιτροπών
Εάν πληρούνται οι όροι που εκτίθενται
στο άρθρο 46, παράγραφος 1 και στο
άρθρο 47, η Διάσκεψη των Προέδρων 
μπορεί, εφόσον διαπιστώνει ότι το 
ζήτημα έχει μείζονα σημασία, να 
αποφασίσει ότι πρέπει να εφαρμοστεί μια 
διαδικασία με κοινές συνεδριάσεις των 
επιτροπών και μια κοινή ψηφοφορία. 
Στην περίπτωση αυτή, οι αντίστοιχοι
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εισηγητές συντάσσουν ένα ενιαίο σχέδιο 
έκθεσης το οποίο θα εξεταστεί και θα 
ψηφιστεί από τις ενεχόμενες επιτροπές σε 
κοινές συνεδριάσεις υπό την κοινή 
προεδρία των ενδιαφερόμενων προέδρων 
επιτροπής. Οι ενεχόμενες επιτροπές 
δύνανται να συγκροτήσουν δι-επιτροπικές 
ομάδες εργασίας για να προετοιμάσουν 
τις κοινές συνεδριάσεις και ψηφοφορίες.

Or. en

Τροπολογία 107
Richard Corbett

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 51 – παράγραφος 3

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3. Το κείμενο της πρότασης, με τη μορφή 
που εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο, και το 
σχετικό ψήφισμα διαβιβάζονται από τον 
Πρόεδρο στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, 
ως γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου.

3. Το κείμενο της πρότασης, με τη μορφή 
που εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο, και το 
σχετικό ψήφισμα διαβιβάζονται από τον 
Πρόεδρο στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, 
ως θέση του Κοινοβουλίου.
(Οριζόντια τροπολογία: σε όλες τις 
διατάξεις σχετικά με την τακτική 
νομοθετική διαδικασία, η φράση 
«γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου»
αντικαθίσταται σε ολόκληρο το κείμενο του 
Κανονισμού από τη φράση «θέση του 
Κοινοβουλίου»)

Or. en

(Η τροπολογία αυτή αντικαθιστά και επαναφέρει εν μέρει το κείμενο της τροπολογίας 8 του 
σχεδίου έκθεσης (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000))

Αιτιολόγηση

Το Κοινοβούλιο δεν διατυπώνει πλέον σε πρώτη ανάγνωση μια «γνωμοδότηση» αλλά καθορίζει 
τη «θέση» του.
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Τροπολογία 108
Hanne Dahl

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 52 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

1. Αν πρόταση της Επιτροπής δεν 
συγκεντρώσει την πλειοψηφία των 
ψηφισάντων, ο Πρόεδρος ζητεί από την 
Επιτροπή να ανακαλέσει την πρότασή της 
πριν το Κοινοβούλιο ψηφίσει επί του 
σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος.

1. Αν πρόταση της Επιτροπής δεν 
συγκεντρώσει την πλειοψηφία των 
ψηφισάντων, ή αν η πρόταση για την 
απόρριψή της (την οποία μπορεί να 
υποβάλει η αρμόδια επιτροπή, μία 
πολιτική ομάδα ή, τουλάχιστον, σαράντα 
βουλευτές) γίνει δεκτή, ο Πρόεδρος ζητεί 
από την Επιτροπή να ανακαλέσει την 
πρότασή της πριν το Κοινοβούλιο ψηφίσει 
επί του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μέχρι σήμερα ο Κανονισμός δεν προβλέπει πρόταση για την απόρριψη της πρότασης της 
Επιτροπής σε πρώτη ανάγνωση, αν και αυτό είναι απαραίτητο σε ορισμένες περιπτώσεις. 
Πρέπει να εφαρμόζεται η ίδια διαδικασία με εκείνη του άρθρου 61 για την απόρριψη της κοινής 
θέσης του Συμβουλίου.

Τροπολογία 109
Richard Corbett

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 52 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

1. Αν πρόταση της Επιτροπής δεν 
συγκεντρώσει την πλειοψηφία των 
ψηφισάντων, ο Πρόεδρος ζητεί από την 
Επιτροπή να ανακαλέσει την πρότασή της 
πριν το Κοινοβούλιο ψηφίσει επί του 
σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος.

1. Αν πρόταση της Επιτροπής δεν 
συγκεντρώσει την πλειοψηφία των 
ψηφισάντων ή αν η πρόταση για την 
απόρριψή της, την οποία μπορεί να 
υποβάλει η αρμόδια επιτροπή ή, 
τουλάχιστον, σαράντα βουλευτές, γίνει 
δεκτή, ο Πρόεδρος ζητεί από την Επιτροπή 
να ανακαλέσει την πρότασή της πριν το 
Κοινοβούλιο ψηφίσει επί του σχεδίου 
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νομοθετικού ψηφίσματος.

Or. en

(Η τροπολογία αυτή αντικαθιστά την τροπολογία 9 του σχεδίου έκθεσης (PE 405.935 v03.00 –
FDR 757000))

Αιτιολόγηση

Μέχρι σήμερα ο Κανονισμός δεν προβλέπει πρόταση για την απόρριψη της πρότασης της 
Επιτροπής σε πρώτη ανάγνωση, αν και αυτό είναι απαραίτητο σε ορισμένες περιπτώσεις.

Τροπολογία 110
Κώστας Μποτόπουλος

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 53 α (νέο) (*)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Άρθρο 53α (*)
Προτάσεις νομοθετικών πράξεων που 
υποβάλλει μια ομάδα κρατών μελών

Εάν η πρόταση νομοθετικής πράξης έχει 
υποβληθεί από μια ομάδα κρατών μελών, 
οι εκπρόσωποι των κρατών αυτών μπορεί 
να κληθούν να συμμετάσχουν στις 
συζητήσεις σε επίπεδο επιτροπής και σε 
συνεδρίαση της Ολομέλειας. Τα άρθρα 52 
και 53 εφαρμόζονται αναλόγως.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή τροποποιεί την τροπολογία 12 του σχεδίου έκθεσης (PE 405.935 v03.00 –
FDR 757000)). Η λέξη «ενδεχομένως» στην αρχή της δεύτερης πρότασης διαγράφεται ως

περιττή.
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Τροπολογία 111
Richard Corbett

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 65 α (νέο) (να εισαχθεί στο κεφάλαιο 6: Ολοκλήρωση της νομοθετικής
διαδικασίας)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Άρθρο 65α
Διοργανικές διαπραγματεύσεις στο 

πλαίσιο των νομοθετικών διαδικασιών
1. Οι διαπραγματεύσεις με τα άλλα 
όργανα, με στόχο την επίτευξη 
συμφωνίας κατά τη διάρκεια μιας 
νομοθετικής διαδικασίας, διεξάγονται 
λαμβανομένου υπόψη του κώδικα 
συμπεριφοράς για τις διαπραγματεύσεις 
στο πλαίσιο των διαδικασιών 
συναπόφασης1. Η επιτροπή, με την 
απόφασή της να εξουσιοδοτήσει μια 
αντιπροσωπεία των μελών της να 
διεξάγει τις διαπραγματεύσεις αυτές, 
μπορεί ειδικότερα να εγκρίνει μια εντολή, 
κατευθυντήριες γραμμές ή 
προτεραιότητες για τη διεξαγωγή των 
διαπραγματεύσεων.
Όταν οι διαπραγματεύσεις αυτές 
διεξάγονται μετά την έγκριση έκθεσης 
από την αρμόδια επιτροπή, η επιτροπή 
αυτή μπορεί να υποβάλλει τροπολογίες με
στόχο την επίτευξη συμφωνίας με το 
Συμβούλιο.
2. Όταν εφαρμόζεται το άρθρο 47α, η 
έναρξη των διαπραγματεύσεων, η εντολή 
και η σύνθεση της αντιπροσωπείας θα 
αποφασίζονται επίσης σε κοινές 
συνεδριάσεις.
__________
1 Βλ. Παράρτημα ΧVΙε.

Or. en

(Η τροπολογία αυτή αντικαθιστά και επαναφέρει εν μέρει το κείμενο της τροπολογίας 22 του 
σχεδίου έκθεσης (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000))
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή θεσμοθετεί την πρακτική της επίτευξης συμφωνιών σε πρώτη ή δεύτερη 
ανάγνωση. Βλ. επίσης τις τροπολογίες στο άρθρο 182 α (νέο) και στο άρθρο 204 – στοιχείο γα) 
(νέο).

Τροπολογία 112
Philip Bushill-Matthews

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 65 α (νέο) (να εισαχθεί στο κεφάλαιο 6: Ολοκλήρωση της νομοθετικής 
διαδικασίας)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Άρθρο 65α
Διοργανικές διαπραγματεύσεις στο 

πλαίσιο των νομοθετικών διαδικασιών
Οι διαπραγματεύσεις με τα άλλα όργανα, 
με στόχο την επίτευξη συμφωνίας κατά 
τη διάρκεια μιας νομοθετικής 
διαδικασίας, διεξάγονται λαμβανομένου 
υπόψη του κώδικα συμπεριφοράς για τις 
διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο των 
διαδικασιών συναπόφασης1.
Δεν τεκμαίρεται αυτομάτως ότι μία
αντιπροσωπεία της επιτροπής θα
ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τα άλλα 
όργανα. Αντιθέτως, πρέπει να ληφθεί μια
ειδική απόφαση στην επιτροπή που θα 
αντανακλά την ευρεία συναίνεση και θα 
λαμβάνει υπόψη τη γνώμη του εισηγητή.
Ενδεχομένως, η επιτροπή πραγματοποιεί 
ψηφοφορία για το αν θα ξεκινήσει 
διαπραγματεύσεις ή θα προχωρήσει 
άμεσα σε εξέταση στην ολομέλεια.
Η επιτροπή, με την απόφασή της να 
εξουσιοδοτήσει μια αντιπροσωπεία των 
μελών της υπό τον εισηγητή που ορίστηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 42, παράγραφος 2, 
να διεξάγει τις διαπραγματεύσεις αυτές, 
μπορεί να εγκρίνει μια εντολή, 
κατευθυντήριες γραμμές ή 
προτεραιότητες για τη διεξαγωγή των 
διαπραγματεύσεων.
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Όταν οι διαπραγματεύσεις αυτές 
διεξάγονται μετά την έγκριση έκθεσης 
από την αρμόδια επιτροπή, η επιτροπή 
αυτή μπορεί να υποβάλλει τροπολογίες με 
στόχο την επίτευξη συμφωνίας με το 
Συμβούλιο.
________________
1 Βλέπε Παράρτημα XVIε.

Or. en

Τροπολογία 113
Richard Corbett

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 66

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

1. Όταν, σύμφωνα με το άρθρο 251, 
παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ, το 
Συμβούλιο ενημερώνει το Κοινοβούλιο ότι 
εγκρίνει τις τροπολογίες του χωρίς, 
ωστόσο, να επιφέρει άλλες τροποποιήσεις 
στην πρόταση της Επιτροπής ή όταν 
κανένα από τα δύο θεσμικά όργανα δεν 
έχει τροποποιήσει την πρόταση της 
Επιτροπής, ο Πρόεδρος ανακοινώνει στο 
Κοινοβούλιο ότι η πρόταση έχει οριστικά 
εγκριθεί.

1. Όταν, σύμφωνα με το άρθρο 251, 
παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ, το 
Συμβούλιο ενημερώνει το Κοινοβούλιο ότι 
εγκρίνει τη θέση του, ο Πρόεδρος, με την 
επιφύλαξη της τελικής της μορφής 
σύμφωνα με το άρθρο 172 στοιχείο β), 
ανακοινώνει στο Κοινοβούλιο ότι η 
πρόταση έχει οριστικά εγκριθεί με τη 
διατύπωση που ανταποκρίνεται στη θέση 
του Κοινοβουλίου.

2. Προτού προβεί στην ανακοίνωση αυτή, 
ο Πρόεδρος εξακριβώνει ότι τυχόν 
τεχνικές προσαρμογές του Συμβουλίου 
δεν επηρεάζουν την ουσία της πρότασης. 
Σε περίπτωση αμφιβολίας, ζητεί τη 
γνώμη της αρμόδιας επιτροπής. Εάν οι 
τυχόν αλλαγές θεωρούνται ουσιαστικές, ο 
Πρόεδρος ενημερώνει το Συμβούλιο ότι 
το Κοινοβούλιο θα προβεί σε δεύτερη 
ανάγνωση μόλις πληρωθούν οι 
προϋποθέσεις του άρθρου 57.
3. Αφού προβεί στην ανακοίνωση κατά 
την παράγραφο 1, ο Πρόεδρος, από 
κοινού με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, 
υπογράφει την προτεινόμενη πράξη και 
μεριμνά για τη δημοσίευσή της στην 
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Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 68.

Or. en

(Αντικαθιστά την τροπολογία 23 του σχεδίου έκθεσης (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000))

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή λαμβάνει υπόψη τη νέα διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 172 α (νέο).

Τροπολογία 114
Richard Corbett

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 68 – τίτλος

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Υπογραφή εγκριθεισών πράξεων Απαιτήσεις για τη σύνταξη νομοθετικών 
πράξεων

Or. en

Αιτιολόγηση

Φαίνεται σκόπιμο οι τυπικές απαιτήσεις για τη σύνταξη των νομοθετικών πράξεων να
προβλέπονται σε ένα άρθρο και η υπογραφή και δημοσίευσή τους σε ένα άλλο (βλ. νέο άρθρο 
68-α).

Τροπολογία 115
Richard Corbett

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 68 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

1. Τα κείμενα των πράξεων που εκδίδουν 
από κοινού το Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο υπογράφονται από τον 
Πρόεδρο και από τον Γενικό Γραμματέα, 
αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι 

διαγράφεται
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διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε την αιτιολόγηση στο άρθρο 68 – τίτλος.

Τροπολογία 116
Richard Corbett

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 68 – παράγραφος 7

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

7. Οι προαναφερθείσες πράξεις 
δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη φροντίδα 
των Γενικών Γραμματέων του 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε την αιτιολόγηση στο άρθρο 68 – τίτλος.

Τροπολογία 117
Richard Corbett

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 68 α (νέο) (να εισαχθεί στο κεφάλαιο 6: Ολοκλήρωση της νομοθετικής 
διαδικασίας μετά το άρθρο 68)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Άρθρο 68α
Υπογραφή εγκριθεισών πράξεων

Μετά την οριστική διατύπωση του 
κειμένου που εγκρίθηκε σύμφωνα με το 
άρθρο 172α και αφού έχει προηγουμένως 
ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν 
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δεόντως ολοκληρωθεί, οι πράξεις που 
εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
του άρθρου 251 της Συνθήκης ΕΚ 
υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το 
Γενικό Γραμματέα και δημοσιεύονται 
στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης επιμελεία των 
Γενικών Γραμματέων του Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ειδικό άρθρο που αφορά την υπογραφή και δημοσίευση των πράξεων που εγκρίνονται με 
συναπόφαση σε αντίθεση με το νέο γενικό άρθρο 172α που εφαρμόζεται σε όλα τα κείμενα που 
εγκρίνει το Κοινοβούλιο.

Τροπολογία 118
József Szájer, Klaus-Heiner Lehne

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Τίτλος στο κεφάλαιο 6 α (νέο) (*) (να εισαχθεί μετά το άρθρο 68 και πριν από το 
κεφάλαιο 7)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6α (*)
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Or. en

Τροπολογία 119
Johannes Voggenhuber

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 68 α (νέο) (*) (να εισαχθεί στο κεφάλαιο 6 α (νέο)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Άρθρο 68α (*)
Συνήθης αναθεώρηση της Συνθήκης

1. Σύμφωνα με τα άρθρα 38 α) και 45 η 
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αρμόδια επιτροπή μπορεί να υποβάλει 
στο Κοινοβούλιο έκθεση, η οποία 
περιλαμβάνει προτάσεις προς το 
Συμβούλιο για την αναθεώρηση των 
Συνθηκών.
2. Εάν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
αποφασίσει να συγκαλέσει μια 
Συντακτική Συνέλευση, οι εκπρόσωποι 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ορίζονται 
από την ολομέλεια του Κοινοβουλίου μετά 
από πρόταση των αντίστοιχων πολιτικών 
ομάδων.
Η αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου 
διορίζει τον επικεφαλής της και τα 
υποψήφια μέλη της για κάθε 
συντονιστική ομάδα ή προεδρείο που θα 
συστήσει η Συντακτική Συνέλευση.
3. Όταν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητεί 
τη σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου 
προκειμένου να αποφασίσει να μη 
συγκαλέσει μια Συντακτική Συνέλευση 
για την εξέταση των προτάσεων 
αναθεώρησης των Συνθηκών, το ζήτημα 
παραπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 75.
Σε περίπτωση τροποποίησης της
πρότασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
από τη διάσκεψη των αντιπροσώπων των 
κυβερνήσεων των κρατών μελών σχετικά 
με την εντολή ή το αποτέλεσμά της, το 
Κοινοβούλιο εξετάζει εάν οι 
τροποποιήσεις καλύπτονται από τη 
σύμφωνη γνώμη του και, σε αντίθετη 
περίπτωση, την ανακαλεί.

Or. en

(Η τροπολογία αυτή επαναφέρει εν μέρει το κείμενο της τροπολογίας 26 του σχεδίου έκθεσης 
(PE 405.935 v03.00 – FDR 757000))

Τροπολογία 120
Andrew Duff

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 68 α (νέο) (*) (να εισαχθεί στο κεφάλαιο 6 α (νέο)
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Άρθρο 68α (*)
Συνήθης αναθεώρηση της Συνθήκης

1. Σύμφωνα με τα άρθρα 38 α) και 45 η 
αρμόδια επιτροπή μπορεί να υποβάλει 
στο Κοινοβούλιο έκθεση, η οποία 
περιλαμβάνει προτάσεις προς το 
Συμβούλιο για την αναθεώρηση των 
Συνθηκών.
2. Εάν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
αποφασίσει να συγκαλέσει μια 
Συντακτική Συνέλευση, οι εκπρόσωποι 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ορίζονται 
από το Κοινοβούλιο μετά από πρόταση 
της Διάσκεψης των Προέδρων.
Η πρόταση περιλαμβάνει το διορισμό του 
επικεφαλής της αντιπροσωπείας του 
Κοινοβουλίου και τα υποψήφια μέλη για 
κάθε συντονιστική ομάδα ή προεδρείο 
που θα συστήσει η Συντακτική 
Συνέλευση.
2. Όταν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητεί 
τη σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου 
προκειμένου να αποφασίσει να μη 
συγκαλέσει μια Συντακτική Συνέλευση 
για την εξέταση των προτάσεων 
αναθεώρησης των Συνθηκών, το ζήτημα 
παραπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 75.

Or. en

(Η τροπολογία αυτή επαναφέρει εν μέρει το κείμενο της τροπολογίας 26 του σχεδίου έκθεσης 
(PE 405.935 v03.00 – FDR 757000))

Αιτιολόγηση

Η ανάληψη της προεδρίας της αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου από ένα μέλος της
συντονιστικής ομάδας της Συνέλευσης ή του προεδρείου ενδέχεται να μην είναι η πιο
αποτελεσματική λύση.
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Τροπολογία 121
Κώστας Μποτόπουλος

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 68 α (νέο) (*) (να εισαχθεί στο κεφάλαιο 6 α (νέο)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Άρθρο 68α (*)
Συνήθης αναθεώρηση της Συνθήκης

1. Σύμφωνα με τα άρθρα 38 α) και 45 η 
αρμόδια επιτροπή μπορεί να υποβάλει 
στο Κοινοβούλιο έκθεση, η οποία
περιλαμβάνει προτάσεις προς το 
Συμβούλιο για την αναθεώρηση των 
Συνθηκών.
2. Εάν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
αποφασίσει να συγκαλέσει μια 
Συντακτική Συνέλευση, οι εκπρόσωποι 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ορίζονται 
από το Κοινοβούλιο μετά από πρόταση 
της Διάσκεψης των Προέδρων.
Η πρόταση περιλαμβάνει το διορισμό του 
επικεφαλής της αντιπροσωπείας του 
Κοινοβουλίου
3. Όταν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητεί 
τη σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου 
προκειμένου να αποφασίσει να μη 
συγκαλέσει μια Συντακτική Συνέλευση 
για την εξέταση των προτάσεων 
αναθεώρησης των Συνθηκών, το ζήτημα 
παραπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 75.

Or. en

(Η τροπολογία αυτή επαναφέρει εν μέρει το κείμενο της τροπολογίας 26 του σχεδίου έκθεσης 
(PE 405.935 v03.00 – FDR 757000))

Αιτιολόγηση

Η φράση «ο οποίος είναι το υποψήφιο μέλος του Κοινοβουλίου για κάθε συντονιστική ομάδα ή 
προεδρείο που θα συστήσει η Συντακτική Συνέλευση» στην παράγραφο 2 διαγράφεται διότι 
εξειδικεύει υπερβολικά το άρθρο αυτό.
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Τροπολογία 122
Richard Corbett

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 68 γ (νέο) (*) (να εισαχθεί στο κεφάλαιο 6 α (νέο))

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Άρθρο 68γ (*)
Συνθήκες προσχώρησης

1. Κάθε αίτηση ευρωπαϊκού κράτους να 
γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
παραπέμπεται προς εξέταση στην 
αρμόδια επιτροπή.
2. Το Κοινοβούλιο μπορεί να αποφασίσει 
μετά από πρόταση της αρμόδιας 
επιτροπής, μίας πολιτικής ομάδας ή 
σαράντα τουλάχιστον βουλευτών να 
ζητήσει από την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να συμμετάσχουν σε συζήτηση 
πριν από την έναρξη των 
διαπραγματεύσεων με το αιτούν κράτος.
3. Καθ’ όλη τη διάρκεια των 
διαπραγματεύσεων, η Επιτροπή και το 
Συμβούλιο παρέχουν τακτικά στην 
αρμόδια επιτροπή πλήρη ενημέρωση 
σχετικά με την πρόοδό τους, εάν δε 
χρειασθεί, σε εμπιστευτική βάση.
4. Σε κάθε στάδιο των 
διαπραγματεύσεων, το Κοινοβούλιο 
μπορεί, βάσει έκθεσης της αρμόδιας 
επιτροπής του, να εγκρίνει συστάσεις με 
το αίτημα να ληφθούν αυτές υπόψη πριν 
από τη σύναψη της Συνθήκης για την 
προσχώρηση αιτούντος κράτους στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση.
5. Μετά την ολοκλήρωση των 
διαπραγματεύσεων, πριν όμως από την 
υπογραφή οποιασδήποτε συμφωνίας, το 
σχέδιο συμφωνίας υποβάλλεται στο 
Κοινοβούλιο για σύμφωνη γνώμη
σύμφωνα με το άρθρο 75.

Or. en

(Η τροπολογία αυτή αντικαθιστά και επαναφέρει εν μέρει το κείμενο της τροπολογίας 28 του 
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σχεδίου έκθεσης (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000) και του ισχύοντος άρθρου 82, το οποίο 
θα διαγραφεί εφόσον εγκριθεί η τροπολογία)

Τροπολογία 123
Richard Corbett

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 68 δ (νέο) (*) (να εισαχθεί στο κεφάλαιο 6 α (νέο))

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Άρθρο 68δ (*)
Αποχώρηση από την Ένωση

Εάν ένα κράτος μέλος επιθυμεί να 
αποχωρήσει από την Ένωση, σύμφωνα 
με το άρθρο 50 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, το ζήτημα 
διαβιβάζεται στην αρμόδια επιτροπή του
Κοινοβουλίου. Το άρθρο 68 γ) 
εφαρμόζεται αναλόγως. Το Κοινοβούλιο 
αποφασίζει για την αποδοχή συμφωνίας 
για την αποχώρηση με την πλειοψηφία 
των ψηφισάντων.

Or. en

(Η τροπολογία αυτή αντικαθιστά και επαναφέρει εν μέρει το κείμενο της τροπολογίας 29 του 
σχεδίου έκθεσης (PE 405.935 v03.00 – FDR 75700))

Αιτιολόγηση

Λαμβάνει υπόψη τη νέα δυνατότητα αποχώρησης από την Ένωση.

Τροπολογία 124
Marco Cappato

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 68 ε (νέο) (*) (να εισαχθεί στο κεφάλαιο 6 α (νέο))

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Άρθρο 68ε (*)
Παραβίαση των θεμελιωδών αρχών από 

κράτος μέλος
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1. Το Κοινοβούλιο μπορεί, βάσει ειδικής 
έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής 
σύμφωνα με τα άρθρα 38α και 45:
α) να ψηφίσει επί αιτιολογημένης 
πρότασης που καλεί το Συμβούλιο να 
αποφασίσει, σύμφωνα με το άρθρο 7, 
παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΕ·
β) να ψηφίσει επί πρότασης που καλεί την 
Επιτροπή ή τα κράτη μέλη να υποβάλουν 
πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 7, 
παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΕ·
γ) να ψηφίσει επί πρότασης που καλεί το 
Συμβούλιο να λάβει μέτρα, σύμφωνα με 
το άρθρο 7, παράγραφος 3, ή, εν συνεχεία,
το άρθρο 7, παράγραφος 4, της Συνθήκης 
ΕΕ.
2. Κάθε αίτηση που έχει υποβληθεί από το 
Συμβούλιο για τη διατύπωση σύμφωνης 
γνώμης επί πρότασης με βάση το άρθρο 
7, παράγραφοι 1 και 2, της Συνθήκης ΕΕ, 
ανακοινώνεται στο Κοινοβούλιο, μαζί με 
τις παρατηρήσεις που έχει υποβάλει το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και
διαβιβάζεται στην αρμόδια επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 75. Το Κοινοβούλιο 
αποφασίζει μετά από πρόταση της 
αρμόδιας επιτροπής, εκτός από 
επείγουσες και αιτιολογημένες 
περιπτώσεις.
3. Οι αποφάσεις σύμφωνα με τις 
παραγράφους 1 και 2 απαιτούν την 
απόλυτη πλειοψηφία των μελών του 
Κοινοβουλίου.
4. Με την επιφύλαξη της έγκρισης της 
Διάσκεψης των Προέδρων, η αρμόδια 
επιτροπή μπορεί να καταθέσει 
συνοδευτική πρόταση ψηφίσματος. Η εν 
λόγω πρόταση ψηφίσματος εκφράζει τις 
απόψεις του Κοινοβουλίου όσον αφορά τη 
σοβαρή παραβίαση από κράτος μέλος, τις 
κατάλληλες κυρώσεις καθώς και την 
τροποποίηση ή ανάκληση των κυρώσεων 
αυτών.
5. Η αρμόδια επιτροπή μεριμνά για την 
πλήρη ενημέρωση του Κοινοβουλίου και, 
εάν χρειάζεται, τη δυνατότητά του να 
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εκφράσει τις απόψεις του σχετικά με όλα 
τα μέτρα που έπονται της σύμφωνης
γνώμης του, η οποία παρέχεται σύμφωνα 
με την παράγραφο 3. Το Συμβούλιο 
καλείται να εκθέσει όλες τις σχετικές 
εξελίξεις. Μετά από πρόταση της 
αρμόδιας επιτροπής, υποβαλλόμενης με 
την έγκριση της Διάσκεψης των 
Προέδρων, το Κοινοβούλιο μπορεί να 
εγκρίνει συστάσεις προς το Συμβούλιο.

Or. it

Τροπολογία 125
Richard Corbett

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 76 (*) (να εισαχθεί ως άρθρο 68 ζ στο κεφάλαιο 6 α (νέο))

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Άρθρο 76 Άρθρο 68ζ (*)

Διαδικασίες στο πλαίσιο του 
Κοινοβουλίου

Ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των 
κρατών μελών

1. Οι αιτήσεις των κρατών μελών ή οι 
προτάσεις της Επιτροπής για την 
εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας 
μεταξύ των κρατών μελών και οι
διαβουλεύσεις με το Κοινοβούλιο
σύμφωνα με το άρθρο 40Α, παράγραφος 
2, της Συνθήκης ΕΕ παραπέμπονται από 
τον Πρόεδρο για εξέταση στην αρμόδια 
επιτροπή. Εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, 
τα άρθρα 35, 36, 37, 40, 49 έως 56 και 75.

1. Οι αιτήσεις για την εφαρμογή 
ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ των 
κρατών μελών σύμφωνα με το άρθρο 20 
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
παραπέμπονται από τον Πρόεδρο για 
εξέταση στην αρμόδια επιτροπή. 
Εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, τα άρθρα 
35, 36, 37, 40, 49 έως 55 και 75.

2. Η αρμόδια επιτροπή μεριμνά για την 
τήρηση των διατάξεων του άρθρου 11 της 
Συνθήκης ΕΚ και των άρθρων 27Α, 27Β, 
40, 43, 44 και 44Α της Συνθήκης ΕΕ.

2. Η αρμόδια επιτροπή μεριμνά για την 
τήρηση των διατάξεων του άρθρου 20 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
των άρθρων 326 έως 334 της Συνθήκης για 
τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Οι πράξεις που προτείνονται μετέπειτα 
στο πλαίσιο της ενισχυμένης συνεργασίας, 
όταν αποφασιστεί η εφαρμογή της, 
αντιμετωπίζονται από το Κοινοβούλιο 
βάσει των ίδιων διαδικασιών που ισχύουν 
στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν 

3. Οι πράξεις που προτείνονται μετέπειτα 
στο πλαίσιο της ενισχυμένης συνεργασίας, 
όταν αποφασιστεί η εφαρμογή της, 
αντιμετωπίζονται από το Κοινοβούλιο 
βάσει των ίδιων διαδικασιών που ισχύουν 
στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν 
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εφαρμόζεται η ενισχυμένη συνεργασία. εφαρμόζεται η ενισχυμένη συνεργασία. 
Εφαρμόζεται το άρθρο 40.

Or. en

(Η τροπολογία αυτή αντικαθιστά και επαναφέρει εν μέρει το κείμενο της τροπολογίας 44 του 
σχεδίου έκθεσης (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000) και του ισχύοντος άρθρου 76, το οποίο 

θα διαγραφεί εφόσον εγκριθεί η τροπολογία)

Τροπολογία 126
Richard Corbett

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 69 β (νέο) (*)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Άρθρο 69β (*)
Έγγραφα εργασίας

1. Τα ακόλουθα έγγραφα διατίθενται προς
όλους τους βουλευτές:
α) συνοπτική παρουσίαση από το 
Συμβούλιο των διαβουλεύσεών του επί 
του σχεδίου προϋπολογισμού·
β) η θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου 
προϋπολογισμού που συντάχθηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 314, παράγραφος 3 
της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·
γ) σχέδια αποφάσεων σχετικά με τα 
προσωρινά δωδεκατημόρια σύμφωνα με 
το άρθρο 315 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
2. Τα έγγραφα αυτά παραπέμπονται στην 
αρμόδια επιτροπή. Κάθε ενδιαφερόμενη 
επιτροπή έχει το δικαίωμα να 
γνωμοδοτήσει.
3. Ο Πρόεδρος καθορίζει την προθεσμία 
εντός της οποίας οι επιτροπές που 
επιθυμούν να εκδώσουν γνωμοδότηση 
οφείλουν να την κοινοποιήσουν στην 
αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή.

Or. en
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(Η τροπολογία αυτή αντικαθιστά και επαναφέρει εν μέρει το κείμενο της τροπολογίας 34 του 
σχεδίου έκθεσης (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000) και του ισχύοντος άρθρου 1 του 

παραρτήματος IV, το οποίο θα διαγραφεί εφόσον εγκριθεί η τροπολογία)

Τροπολογία 127
Richard Corbett

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 69 δ (νέο) (*)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Άρθρο 69δ (*)
Τριμερής συνεδρίαση για τη 

δημοσιονομική πολιτική
Ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου μπορεί να
εκχωρήσει τις αρμοδιότητές του
σύμφωνα με το άρθρο 324 της Συνθήκης
για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σε έναν Αντιπρόεδρο, ο οποίος 
διαθέτει εμπειρία σε δημοσιονομικά 
ζητήματα, ή στον πρόεδρο της αρμόδιας 
για τα δημοσιονομικά ζητήματα 
επιτροπής.

Or. en

(Η τροπολογία αυτή αντικαθιστά την τροπολογία 36 του σχεδίου έκθεσης (PE 405.935 v03.00 –
FDR 757000))

Αιτιολόγηση

Η νέα διαδικασία του προϋπολογισμού απαιτεί να συνεδριάζουν τακτικά οι Πρόεδροι των τριών 
οργάνων.

Τροπολογία 128
Richard Corbett

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 69 ε (νέο) (*)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Άρθρο 69ε (*)
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Συνεννόηση για τον προϋπολογισμό
1. Ο Πρόεδρος συγκαλεί την επιτροπή 
συνεννόησης σύμφωνα με το άρθρο 314,
παράγραφοι 4 και 5 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Τα μέλη της αντιπροσωπείας ορίζονται 
από τις πολιτικές ομάδες κάθε χρόνο πριν 
από την ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο επί 
της θέσης του Συμβουλίου, κατά 
προτίμηση από τα μέλη της αρμόδιας για 
τα δημοσιονομικά ζητήματα επιτροπής 
και άλλων ενδιαφερομένων επιτροπών. 
Της αντιπροσωπείας ηγείται ο Πρόεδρος 
του Κοινοβουλίου. Ο Πρόεδρος μπορεί να 
εκχωρήσει το αξίωμα αυτό σε έναν 
Αντιπρόεδρο που διαθέτει εμπειρία σε 
δημοσιονομικά ζητήματα ή στον πρόεδρο 
της αρμόδιας για τα δημοσιονομικά 
ζητήματα επιτροπής.
3. Εφαρμόζονται τα άρθρα 64 
παράγραφοι 2, 4, 5, 7 και 8.
4. Όταν επιτυγχάνεται συμφωνία στην 
επιτροπή συνεννόησης επί ενός κοινού 
σχεδίου, το ζήτημα εγγράφεται στην 
ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης της 
Ολομέλειας που πρέπει να 
πραγματοποιηθεί εντός 14 ημερών από 
την ημερομηνία της συμφωνίας αυτής. 
Εφαρμόζεται το άρθρο 65 παράγραφοι 2 
και 3.
5. Το κοινό σχέδιο στο σύνολό του 
αποτελεί αντικείμενο μιας μοναδικής 
ψηφοφορίας. Η αρμόδια επιτροπή ή 
τουλάχιστον το ένα δέκατο των 
βουλευτών μπορεί να υποβάλει πρόταση 
απόρριψης του κοινού σχεδίου. Η 
ψηφοφορία διεξάγεται με ονομαστική 
κλήση.
6. Εάν το Κοινοβούλιο εγκρίνει το κοινό 
σχέδιο ενώ το Συμβούλιο το απορρίπτει, η 
αρμόδια επιτροπή μπορεί να υποβάλει το 
σύνολο ή ορισμένες από τις τροπολογίες 
του Κοινοβουλίου στη θέση του 
Συμβουλίου προς επιβεβαίωση σύμφωνα 
με το άρθρο 314, παράγραφος 7, στοιχείο 
δ) της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 5 και 6, επιτρέπονται
παρεκκλίσεις από το άρθρο 138, 
παράγραφος 1, εφόσον αυτό είναι 
απαραίτητο για την τήρηση των 
προθεσμιών.

Or. en

(Η τροπολογία αυτή αντικαθιστά και επαναφέρει εν μέρει το κείμενο της τροπολογίας 37 του 
σχεδίου έκθεσης (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000))

Τροπολογία 129
Κώστας Μποτόπουλος

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 75 – παράγραφος 1 (*)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

1. Το Κοινοβούλιο, όταν του ζητηθεί να 
παράσχει τη σύμφωνη γνώμη του σε 
προτεινόμενη πράξη, αποφασίζει βάσει 
σύστασης της αρμόδιας επιτροπής του, η 
οποία αποβλέπει στην έγκριση ή την 
απόρριψη της εν λόγω πράξης

1. Το Κοινοβούλιο, όταν του ζητηθεί να 
παράσχει τη σύμφωνη γνώμη του σε 
προτεινόμενη πράξη, αποφασίζει βάσει 
σύστασης της αρμόδιας επιτροπής του, η 
οποία αποβλέπει στην έγκριση ή την 
απόρριψη της εν λόγω πράξης

Το Κοινοβούλιο αποφασίζει στη συνέχεια 
σε μία και μοναδική ψηφοφορία σχετικά 
με την πράξη για την οποία η Συνθήκη ΕΚ
ή η Συνθήκη ΕΕ απαιτούν τη σύμφωνη 
γνώμη του, χωρίς να επιτρέπεται να 
κατατεθούν τροπολογίες. Η απαιτούμενη 
πλειοψηφία για την έγκριση της σύμφωνης 
γνώμης είναι η προβλεπόμενη στο 
αντίστοιχο άρθρο της Συνθήκης ΕΚ ή της 
Συνθήκης ΕΕ το οποίο αποτελεί τη νομική 
βάση της προτεινόμενης πράξης.

Το Κοινοβούλιο αποφασίζει στη συνέχεια 
σε μία και μοναδική ψηφοφορία σχετικά 
με την πράξη για την οποία η Συνθήκη για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση ή η Συνθήκη για 
τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτούν τη σύμφωνη γνώμη του, χωρίς να 
επιτρέπεται να κατατεθούν τροπολογίες. Η 
απαιτούμενη πλειοψηφία για την έγκριση 
της σύμφωνης γνώμης είναι η 
προβλεπόμενη στο αντίστοιχο άρθρο της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ή 
της Συνθήκη για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο αποτελεί 
τη νομική βάση της προτεινόμενης πράξης.
Η αρμόδια επιτροπή, μπορεί να 
αποφασίσει για την εκπόνηση 
συνοδευτικού ψηφίσματος.

Or. en
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Αιτιολόγηση

(Η τροπολογία αυτή αντικαθιστά και επαναφέρει εν μέρει το κείμενο της τροπολογίας 42 του 
σχεδίου έκθεσης (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000)). Διαγράφονται οι λέξεις «με την 
επιφύλαξη της έγκρισης της Διάσκεψης των Προέδρων» από την τελευταία παράγραφο.

Τροπολογία 130
Richard Corbett

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 75 – παράγραφος 2 (*)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

2. Για τις Συνθήκες προσχώρησης, τις 
διεθνείς συμφωνίες και τις περιπτώσεις 
διαπίστωσης σοβαρής και διαρκούς 
παραβίασης των κοινών αρχών εκ μέρους 
κράτους μέλους εφαρμόζονται αντιστοίχως 
τα άρθρα 82, 83 και 95. Για τις διαδικασίες 
ενισχυμένης συνεργασίας σε τομέα 
καλυπτόμενο από τη διαδικασία του 
άρθρου 251 της Συνθήκης ΕΚ,
εφαρμόζεται το άρθρο 76 του παρόντος 
Κανονισμού.

2. Για τις Συνθήκες προσχώρησης, τις 
διεθνείς συμφωνίες και τις περιπτώσεις 
διαπίστωσης σοβαρής και διαρκούς 
παραβίασης των κοινών αρχών εκ μέρους 
κράτους μέλους εφαρμόζονται αντιστοίχως 
τα άρθρα 82, 83 και 95. Για τις διαδικασίες 
ενισχυμένης συνεργασίας σε τομέα 
καλυπτόμενο από την τακτική νομοθετική 
διαδικασία, εφαρμόζεται το άρθρο 76 του 
παρόντος Κανονισμού.

(Οριζόντια τροπολογία: οι λέξεις
«διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης 
ΕΚ» αντικαθίστανται σε ολόκληρο το
κείμενο του Κανονισμού από τις λέξεις
«τακτική νομοθετική διαδικασία»)

Or. en

Τροπολογία 131
Andrew Duff

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 75 – παράγραφος 3 (*)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3. Εφόσον απαιτείται η σύμφωνη γνώμη 
του Κοινοβουλίου επί νομοθετικής 
προτάσεως, η αρμόδια επιτροπή μπορεί να 
αποφασίσει, προκειμένου να διευκολυνθεί 

3. Εφόσον απαιτείται η σύμφωνη γνώμη 
του Κοινοβουλίου επί προτεινόμενης 
νομοθετικής πράξης ή σχεδιαζόμενης 
διεθνούς συνθήκης, η αρμόδια επιτροπή 
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η θετική έκβαση της διαδικασίας, την 
υποβολή στο Κοινοβούλιο προσωρινής 
έκθεσης επί της πρότασης της Επιτροπής, 
η οποία περιλαμβάνει σχέδιο ψηφίσματος 
που περιέχει συστάσεις για την 
τροποποίηση ή την εφαρμογή της εν λόγω 
πρότασης.

μπορεί να αποφασίσει, προκειμένου να 
διευκολυνθεί η θετική έκβαση της 
διαδικασίας, την υποβολή στο 
Κοινοβούλιο προσωρινής έκθεσης επί της 
προτεινόμενης νομοθετικής πράξης, η 
οποία περιλαμβάνει σχέδιο ψηφίσματος 
που περιέχει συστάσεις για την 
τροποποίηση ή την εφαρμογή της εν λόγω 
πρότασης.

Εάν το Κοινοβούλιο εγκρίνει τουλάχιστον 
μία σύσταση με την ίδια πλειοψηφία που 
απαιτείται για τη σύμφωνη γνώμη, ο 
Πρόεδρος ζητεί τη συνέχιση της 
εξέτασης με το Συμβούλιο.
Η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στην 
τελική της σύσταση για τη σύμφωνη 
γνώμη του Κοινοβουλίου ανάλογα με την 
έκβαση της εξέτασης με το Συμβούλιο.

(Οριζόντια τροπολογία: με εξαίρεση τα 
άρθρα 52 και 53, οι φράσεις «πρόταση της 
Επιτροπής» και «νομοθετική πρόταση»
αντικαθίστανται σε ολόκληρο το κείμενο 
του Κανονισμού από τη φράση «πρόταση 
νομοθετικής πράξης»)

Or. en

Τροπολογία 132
Richard Corbett

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 75 – παράγραφος 3 (*)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3. Εφόσον απαιτείται η σύμφωνη γνώμη 
του Κοινοβουλίου επί νομοθετικής 
προτάσεως, η αρμόδια επιτροπή μπορεί να 
αποφασίσει, προκειμένου να διευκολυνθεί 
η θετική έκβαση της διαδικασίας, την 
υποβολή στο Κοινοβούλιο προσωρινής 
έκθεσης επί της πρότασης της Επιτροπής, 
η οποία περιλαμβάνει σχέδιο ψηφίσματος 
που περιέχει συστάσεις για την 
τροποποίηση ή την εφαρμογή της εν λόγω 

3. Εφόσον απαιτείται η σύμφωνη γνώμη 
του Κοινοβουλίου επί προτεινόμενης 
νομοθετικής πράξης ή σχεδιαζόμενης 
διεθνούς συνθήκης, η αρμόδια επιτροπή 
μπορεί να αποφασίσει, προκειμένου να 
διευκολυνθεί η θετική έκβαση της 
διαδικασίας, την υποβολή στο 
Κοινοβούλιο προσωρινής έκθεσης επί της 
πρότασης της Επιτροπής, η οποία 
περιλαμβάνει σχέδιο ψηφίσματος που 
περιέχει συστάσεις για την τροποποίηση ή 
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πρότασης. την εφαρμογή της εν λόγω πρότασης.
Εάν το Κοινοβούλιο εγκρίνει τουλάχιστον 
μία σύσταση με την ίδια πλειοψηφία που 
απαιτείται για τη σύμφωνη γνώμη, ο 
Πρόεδρος ζητεί τη συνέχιση της 
εξέτασης με το Συμβούλιο.
Η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στην 
τελική της σύσταση για τη σύμφωνη 
γνώμη του Κοινοβουλίου ανάλογα με την 
έκβαση της εξέτασης με το Συμβούλιο.

(Οριζόντια τροπολογία: με εξαίρεση τα
άρθρα 52 και 53, οι φράσεις «πρόταση της
Επιτροπής» και «νομοθετική πρόταση»
αντικαθίστανται σε ολόκληρο το κείμενο 
του Κανονισμού από τη φράση «πρόταση 
νομοθετικής πράξης» ή «προτεινόμενη
νομοθετική πράξη» όπως απαιτούν οι 
κανόνες της γραμματικής.)

Or. {EN}en

(Η τροπολογία αυτή αντικαθιστά και επαναφέρει εν μέρει το κείμενο της τροπολογίας 43 του 
σχεδίου έκθεσης (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000))

Τροπολογία 133
Richard Corbett

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 83 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

1. Όταν πρόκειται να αρχίσουν 
διαπραγματεύσεις για τη σύναψη, 
ανανέωση ή τροποποίηση διεθνούς 
συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των 
συμφωνιών σε ειδικούς τομείς, όπως τα 
νομισματικά θέματα ή το εμπόριο, η 
αρμόδια επιτροπή εξασφαλίζει την πλήρη 
ενημέρωση του Κοινοβουλίου από την 
Επιτροπή σχετικά με τις συστάσεις της 
τελευταίας όσον αφορά τη 
διαπραγματευτική εντολή, εάν χρειασθεί 
εμπιστευτικά.

1. Όταν πρόκειται να αρχίσουν 
διαπραγματεύσεις για τη σύναψη, 
ανανέωση ή τροποποίηση διεθνούς 
συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των 
συμφωνιών σε ειδικούς τομείς, όπως τα 
νομισματικά θέματα ή το εμπόριο, η 
αρμόδια επιτροπή δύναται να αποφασίσει 
να εκπονήσει έκθεση ή να 
παρακολουθήσει με άλλο τρόπο τη 
διαδικασία και να ενημερώσει τη 
Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών 
σχετικά με την απόφαση αυτή. 
Ενδεχομένως, ζητείται και από άλλες 
επιτροπές να γνωμοδοτήσουν, σύμφωνα 
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με το άρθρο 46, παράγραφος 1. Εφόσον 
απαιτείται, εφαρμόζονται τα άρθρα 179, 
παράγραφος 2, 47 ή 47α.
Οι πρόεδροι και οι εισηγητές της
αρμόδιας επιτροπής και, ενδεχομένως, 
των γνωμοδοτικών επιτροπών, 
λαμβάνουν από κοινού τα ενδεδειγμένα 
μέτρα για να διασφαλίσουν ότι η 
Επιτροπή παρέχει στο Κοινοβούλιο όλες 
τις πληροφορίες σχετικά με τις συστάσεις
όσον αφορά τη διαπραγματευτική εντολή, 
εάν χρειασθεί εμπιστευτικά, καθώς και τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στις 
παραγράφους 3 και 4.

Or. en

Τροπολογία 134
Andrew Duff

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 86 – τίτλος (*)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Διορισμός των ειδικών εκπροσώπων για 
τους σκοπούς της Κοινής Εξωτερικής 
Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

Ειδικοί εκπρόσωποι

Or. en

Τροπολογία 135
Andrew Duff

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 86 – παράγραφος 4 α (νέα)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

4α. Όταν διορίζεται ειδικός εκπρόσωπος 
από το Συμβούλιο με εντολή για 
συγκεκριμένα πολιτικά θέματα, μπορεί, 
με πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου ή με 
δική του, να κληθεί να προβεί σε δήλωση 
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στην αρμόδια επιτροπή.

Or. en

(Η τροπολογία επαναφέρει εν μέρει το κείμενο του ισχύοντος άρθρου 87, παράγραφος 3 το 
οποίο θα διαγραφεί εφόσον εγκριθεί η τροπολογία)

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση επιτρέπει την πρόσκληση ειδικών εκπροσώπων, όταν αυτό απαιτείται, και όχι
μόνο επ’ ευκαιρία του διορισμού τους.

Τροπολογία 136
Marco Cappato

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 95 – παράγραφος 3

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3. Οι αποφάσεις σύμφωνα με τις 
παραγράφους 1 και 2 απαιτούν 
πλειοψηφία των δύο τρίτων των 
ψηφισάντων, που αντιπροσωπεύουν 
ταυτόχρονα την πλειοψηφία των 
βουλευτών που απαρτίζουν το 
Κοινοβούλιο.

3. Οι αποφάσεις σύμφωνα με τις 
παραγράφους 1 και 2 απαιτούν την 
απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών που 
απαρτίζουν το Κοινοβούλιο.

Or. it

Τροπολογία 137
Κώστας Μποτόπουλος, Gérard Onesta

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 97 α (νέο)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Άρθρο 97α
Συμμετοχή των πολιτών

Με απόφαση της Διάσκεψης των 
Προέδρων βάσει του άρθρου 24, 
παράγραφος 4α, το Κοινοβούλιο μπορεί 

Adlib Express Watermark



AM\773817EL.doc 51/83 PE421.322v01-00

EL

να διοργανώσει δημόσιες συζητήσεις επί 
θεμάτων γενικού ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος, με δυνατότητα 
συμμετοχής των ενδιαφερόμενων 
πολιτών.

Or. fr

Τροπολογία 138
Richard Corbett

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 98 (*)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

1. Αφού το Συμβούλιο συμφωνήσει όσον 
αφορά την πρόταση για τον ορισμό
Προέδρου της Επιτροπής, ο Πρόεδρος 
ζητεί από τον προταθέντα υποψήφιο να 
προβεί σε δήλωση και να παρουσιάσει τις 
πολιτικές του κατευθύνσεις ενώπιον της 
Ολομέλειας. Τη δήλωση ακολουθεί 
συζήτηση.

1. Αφού το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
προτείνει έναν υποψήφιο Πρόεδρο της 
Επιτροπής, ο Πρόεδρος ζητεί από τον 
υποψήφιο να προβεί σε δήλωση και να 
παρουσιάσει τις πολιτικές του 
κατευθύνσεις ενώπιον της Ολομέλειας. Τη 
δήλωση ακολουθεί συζήτηση.

Το Συμβούλιο καλείται να συμμετάσχει 
στη συζήτηση.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλείται να 
συμμετάσχει στη συζήτηση.

2. Το Κοινοβούλιο εγκρίνει ή απορρίπτει 
την πρόταση για τον ορισμό υποψηφίου
με την πλειοψηφία των ψηφισάντων.

2. Το Κοινοβούλιο προβαίνει στην εκλογή
του Προέδρου της Επιτροπής με την 
πλειοψηφία των μελών που το 
απαρτίζουν.

Η ψηφοφορία είναι μυστική.
3. Εάν ο υποψήφιος εκλεγεί, ο Πρόεδρος 
ενημερώνει σχετικώς το Συμβούλιο και το 
καλεί, όπως και τον εκλεγέντα ως Πρόεδρο 
της Επιτροπής, να ορίσουν με κοινή 
συμφωνία τους υποψηφίους για τις 
διάφορες θέσεις Επιτρόπων.

3. Εάν ο υποψήφιος εκλεγεί, ο Πρόεδρος 
ενημερώνει σχετικώς το Συμβούλιο και το 
καλεί, όπως και τον εκλεγέντα ως Πρόεδρο 
της Επιτροπής, να ορίσουν με κοινή 
συμφωνία τους υποψηφίους για τις 
διάφορες θέσεις Επιτρόπων.

4. Εάν το Κοινοβούλιο δεν εγκρίνει τον 
ορισμό, ο Πρόεδρος ζητεί από το 
Συμβούλιο να υποδείξει νέο υποψήφιο.

4. Εάν ο υποψήφιος δεν συγκεντρώνει την 
απαιτούμενη πλειοψηφία, ο Πρόεδρος
καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
προτείνει εντός ενός μηνός ένα νέο 
υποψήφιο σύμφωνα με την ίδια 
διαδικασία.

Or. en
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(Η τροπολογία αυτή αντικαθιστά την τροπολογία 59 του σχεδίου έκθεσης (PE 405.935 v03.00 –
FDR 757000))

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή λαμβάνει υπόψη το νέο δικαίωμα του Κοινοβουλίου να εκλέγει τον
Πρόεδρο της Επιτροπής.

Τροπολογία 139
Κώστας Μποτόπουλος

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 98 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

1. Αφού το Συμβούλιο συμφωνήσει όσον 
αφορά την πρόταση για τον ορισμό 
Προέδρου της Επιτροπής, ο Πρόεδρος 
ζητεί από τον προταθέντα υποψήφιο να 
προβεί σε δήλωση και να παρουσιάσει τις 
πολιτικές του κατευθύνσεις ενώπιον της 
Ολομέλειας. Τη δήλωση ακολουθεί 
συζήτηση.

1. Το Κοινοβούλιο εκλέγει με μυστική 
ψηφοφορία τον Πρόεδρο της Επιτροπής 
με την πλειοψηφία των βουλευτών που το 
απαρτίζουν μετά από πρόταση του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κατόπιν 
παρουσίασης των πολιτικών του θέσεων 
ενώπιον της Ολομέλειας. Την παρουσίαση 
ακολουθεί συζήτηση.

Or. el

Τροπολογία 140
Johannes Voggenhuber

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 98 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

1. Αφού το Συμβούλιο συμφωνήσει όσον 
αφορά την πρόταση για τον ορισμό 
Προέδρου της Επιτροπής, ο Πρόεδρος 
ζητεί από τον προταθέντα υποψήφιο να 
προβεί σε δήλωση και να παρουσιάσει τις 
πολιτικές του κατευθύνσεις ενώπιον της 
Ολομέλειας. Τη δήλωση ακολουθεί 
συζήτηση.

1. Μετά τη δήλωση του υποψηφίου,
ακολουθούμενη από συζήτηση, το
Κοινοβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο της 
Επιτροπής με την πλειοψηφία των μελών 
που το απαρτίζουν μετά από πρόταση του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Εάν ο
υποψήφιος δεν συγκεντρώνει την
απαιτούμενη πλειοψηφία, ο Πρόεδρος
καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να
προτείνει εντός ενός μηνός ένα νέο
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υποψήφιο για εκλογή σύμφωνα με την
ίδια διαδικασία.

Το Συμβούλιο καλείται να συμμετάσχει 
στη συζήτηση.

Or. en

Τροπολογία 141
Κώστας Μποτόπουλος

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 98 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

2. Το Κοινοβούλιο εγκρίνει ή απορρίπτει 
την πρόταση για τον ορισμό υποψηφίου 
με την πλειοψηφία των ψηφισάντων. 

2. Εάν ο υποψήφιος δεν συγκεντρώνει την 
απαιτούμενη πλειοψηφία, ο Πρόεδρος 
καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
προτείνει εντός ενός μηνός νέο υποψήφιο 
για εκλογή σύμφωνα με την ίδια 
διαδικασία.

Η ψηφοφορία είναι μυστική.

Or. el

Τροπολογία 142
Richard Corbett

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 103 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

1. Τα μέλη της Επιτροπής, του Συμβουλίου 
και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μπορούν 
οποτεδήποτε να ζητήσουν από τον 
Πρόεδρο να τους δώσει το λόγο για να 
προβούν σε δήλωση. Ο Πρόεδρος 
αποφασίζει πότε ακριβώς μπορεί να γίνει η 
εν λόγω δήλωση και εάν αυτή τη δήλωση 
ακολουθεί πλήρης συζήτηση ή ημίωρη 
υποβολή σύντομων και σαφών ερωτήσεων 
εκ μέρους των βουλευτών.

1. Τα μέλη της Επιτροπής, του Συμβουλίου 
και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μπορούν 
οποτεδήποτε να ζητήσουν από τον 
Πρόεδρο του Κοινοβουλίου να τους δώσει 
το λόγο για να προβούν σε δήλωση. Ο
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
προβαίνει σε δήλωση μετά από κάθε 
συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. 
Ο Πρόεδρος αποφασίζει πότε ακριβώς 
μπορεί να γίνει η εν λόγω δήλωση και εάν 
αυτή τη δήλωση ακολουθεί πλήρης 
συζήτηση ή ημίωρη υποβολή σύντομων 
και σαφών ερωτήσεων εκ μέρους των 
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βουλευτών.

Or. en

(Η τροπολογία αυτή αντικαθιστά και επαναφέρει εν μέρει το κείμενο της τροπολογίας 62 του 
σχεδίου έκθεσης (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000))

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή της διάταξης στο ιδιαίτερο καθεστώς του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Τροπολογία 143
Richard Corbett

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 108 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

1. Μία επιτροπή, πολιτική ομάδα ή 
σαράντα τουλάχιστον βουλευτές μπορούν 
να υποβάλουν ερωτήσεις στο Συμβούλιο ή 
την Επιτροπή και να ζητήσουν να 
εγγραφούν στην ημερήσια διάταξη του 
Κοινοβουλίου.

1. Μία μόνιμη διακοινοβουλευτική 
αντιπροσωπεία, μία επιτροπή, μία 
πολιτική ομάδα ή σαράντα τουλάχιστον 
βουλευτές μπορούν να υποβάλουν 
ερωτήσεις στο Συμβούλιο ή την Επιτροπή 
και να ζητήσουν να εγγραφούν στην 
ημερήσια διάταξη του Κοινοβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 144
Richard Corbett

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 115 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Σύμφωνα με το άρθρο 132, το 
Κοινοβούλιο μπορεί να αποφασίσει να 
διαγραφεί προβλεπόμενο για τη συζήτηση 
θέμα και να αντικατασταθεί στη συζήτηση 
από μη προβλεπόμενο θέμα. Οι προτάσεις 
ψηφίσματος επί των επιλεγέντων 
θεμάτων κατατίθενται το αργότερο το 

Σύμφωνα με το άρθρο 132, το 
Κοινοβούλιο μπορεί να αποφασίσει να 
διαγραφεί προβλεπόμενο για τη συζήτηση 
θέμα και να αντικατασταθεί στη συζήτηση 
από μη προβλεπόμενο θέμα. Οι προτάσεις
ψηφίσματος σχετικά με επιμέρους 
θέματα της ημερήσιας διάταξης 
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απόγευμα της έγκρισης της ημερήσιας 
διάταξης, ενώ ο Πρόεδρος ορίζει 
επακριβώς την προθεσμία για την 
κατάθεση των αντίστοιχων προτάσεων 
ψηφίσματος.

κατατίθενται από την αρμόδια για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα επιτροπή, 
λαμβάνοντας υπόψη τις αντίστοιχες 
θέσεις του Κοινοβουλίου, των επιτροπών 
ή των αντιπροσωπειών. Ο Πρόεδρος 
ορίζει επακριβώς την προθεσμία για την 
κατάθεση των αντίστοιχων προτάσεων 
ψηφίσματος.

Or. en

Τροπολογία 145
Marco Cappato

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 115 – παράγραφος 4 – ερμηνεία

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Οι ψηφοφορίες που πραγματοποιούνται 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 50 μπορούν να 
διεξάγονται από κοινού υπό την ευθύνη 
του Προέδρου και της Διάσκεψης των 
Προέδρων.

Η ανταλλαγή απόψεων και οι ψηφοφορίες 
που πραγματοποιούνται κατ’ εφαρμογή 
του άρθρου 50 εγγράφονται ως πρώτο 
σημείο στην ημερήσια διάταξη της 
εκάστοτε περιόδου συνόδου.

Or. it

Τροπολογία 146
Richard Corbett

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 115 – παράγραφος 5

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

5. Εάν υποβληθούν επί του ιδίου θέματος 
δύο ή περισσότερες προτάσεις 
ψηφίσματος, εφαρμόζεται η διαδικασία 
του άρθρου 103, παράγραφος 4.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 147
József Szájer, Klaus-Heiner Lehne

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 116

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Άρθρο 116 διαγράφεται
Γραπτές δηλώσεις

1. Το πολύ πέντε βουλευτές μπορούν να 
υποβάλουν γραπτή δήλωση 200 λέξεων το 
πολύ, η οποία αφορά θέμα που εμπίπτει 
στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι γραπτές 
δηλώσεις τυπώνονται στις επίσημες 
γλώσσες και διανέμονται. 
Περιλαμβάνονται σε πρωτόκολλο, με τα 
ονόματα των προσυπογραφόντων. Το 
πρωτόκολλο αυτό είναι δημόσιο και 
τηρείται, κατά τη διάρκεια των περιόδων 
συνόδου, έξω από την είσοδο της 
αίθουσας συνεδριάσεων Ολομέλειας και, 
μεταξύ των περιόδων συνόδου, σε 
κατάλληλο χώρο που προσδιορίζει το 
Σώμα των Κοσμητόρων.
Το περιεχόμενο των γραπτών δηλώσεων 
δεν πρέπει να υπερβαίνει το πλαίσιο μιας 
δηλώσεως και, ειδικότερα, δεν πρέπει να 
περιέχει απόφαση επί θεμάτων των 
οποίων η έγκριση αποτελεί αντικείμενο 
ειδικών διαδικασιών και αρμοδιοτήτων 
σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού.
2. Κάθε βουλευτής μπορεί να 
προσυπογράψει δήλωση καταχωρισμένη 
στο πρωτόκολλο.
3. Όταν δήλωση προσυπογράφεται από 
την πλειοψηφία των μελών του, ο 
Πρόεδρος ενημερώνει το Κοινοβούλιο και 
καταχωρίζει τα ονόματα των 
προσυπογραφόντων στα Συνοπτικά 
Πρακτικά.
4. Η δήλωση αυτή διαβιβάζεται στο τέλος 
της επόμενης συνόδου στα θεσμικά 
όργανα που αναφέρει, με μνεία των 
ονομάτων των προσυπογραφόντων. 
Περιλαμβάνεται στα Συνοπτικά 
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Πρακτικά της συνεδρίασης κατά την 
οποία ανακοινώνεται. Με τη δημοσίευση 
αυτή περατώνεται η διαδικασία.
5. Γραπτή δήλωση που παρέμεινε πλέον 
των τριών μηνών στο πρωτόκολλο και 
δεν έχει υπογραφεί από το ήμισυ 
τουλάχιστον των βουλευτών που 
απαρτίζουν το Κοινοβούλιο ακυρώνεται.

Or. en

Τροπολογία 148
Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 131 α

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Κατόπιν αιτήσεως του εισηγητή ή κατόπιν 
προτάσεως της Διάσκεψης των Προέδρων, 
το Κοινοβούλιο μπορεί επίσης να 
αποφασίσει ότι ένα σημείο για το οποίο 
δεν απαιτείται πλήρης συζήτηση, 
εξετάζεται στην ολομέλεια με συνοπτική 
παρουσίαση από τον εισηγητή. Στην 
περίπτωση αυτή, η Επιτροπή έχει τη 
δυνατότητα να παρεμβαίνει και κάθε 
βουλευτής έχει το δικαίωμα να απαντά 
καταθέτοντας συμπληρωματική γραπτή 
δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 142, 
παράγραφος 7.

Κατόπιν αιτήσεως του εισηγητή ή κατόπιν 
προτάσεως της Διάσκεψης των Προέδρων, 
το Κοινοβούλιο μπορεί επίσης να 
αποφασίσει ότι ένα σημείο για το οποίο 
δεν απαιτείται πλήρης συζήτηση, 
εξετάζεται στην ολομέλεια με συνοπτική 
παρουσίαση από τον εισηγητή. Στην 
περίπτωση αυτή, η Επιτροπή και ένας 
ομιλητής ανά πολιτική ομάδα έχουν τη 
δυνατότητα να παρεμβαίνουν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο της συνοπτικής παρουσίασης, ένα μέλος ανά πολιτική ομάδα μπορεί να
παρεμβαίνει προκειμένου να εκφράσει τη θέση της ομάδας του όσον αφορά την υποβληθείσα 
έκθεση.
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Τροπολογία 149
Andrew Duff, Κώστας Μποτόπουλος

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 131 α

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Κατόπιν αιτήσεως του εισηγητή ή κατόπιν 
προτάσεως της Διάσκεψης των Προέδρων, 
το Κοινοβούλιο μπορεί επίσης να 
αποφασίσει ότι ένα σημείο για το οποίο 
δεν απαιτείται πλήρης συζήτηση, 
εξετάζεται στην ολομέλεια με συνοπτική 
παρουσίαση από τον εισηγητή. Στην 
περίπτωση αυτή, η Επιτροπή έχει τη 
δυνατότητα να παρεμβαίνει και κάθε 
βουλευτής έχει το δικαίωμα να απαντά
καταθέτοντας συμπληρωματική γραπτή 
δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 142, 
παράγραφος 7.

Κατόπιν αιτήσεως του εισηγητή και
κατόπιν προτάσεως της Διάσκεψης των 
Προέδρων, το Κοινοβούλιο μπορεί επίσης 
να αποφασίσει ότι ένα σημείο για το οποίο 
δεν απαιτείται πλήρης συζήτηση, 
εξετάζεται στην ολομέλεια με συνοπτική 
παρουσίαση από τον εισηγητή. Στην 
περίπτωση αυτή, η Επιτροπή έχει τη 
δυνατότητα να παρεμβαίνει· ακολουθούν 
οι παρεμβάσεις των βουλευτών σύμφωνα 
με τη διαδικασία 'catch the eye'. Οι
βουλευτές έχουν επίσης το δικαίωμα να 
απαντούν καταθέτοντας συμπληρωματική 
γραπτή δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 
142, παράγραφος 7.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σύντομη παρέμβαση ομάδας ομιλητών θα καθιστούσε δυνατή μια ουσιαστικότερη συζήτηση 
χωρίς ωστόσο πλατειασμούς και με μεγαλύτερο σεβασμό προς τον εισηγητή και την Επιτροπή.

Τροπολογία 150
Andrew Duff

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 142

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Κατανομή του χρόνου αγόρευσης Κατανομή του χρόνου αγόρευσης και 
κατάλογος αγορητών

1. Η Διάσκεψη των Προέδρων μπορεί να 
προτείνει, ενόψει της διεξαγωγής 
συζήτησης, την κατανομή του χρόνου 
αγόρευσης. Το Κοινοβούλιο αποφασίζει 

1. Η Διάσκεψη των Προέδρων μπορεί να 
προτείνει, ενόψει της διεξαγωγής 
συζήτησης, την κατανομή του χρόνου 
αγόρευσης. Το Κοινοβούλιο αποφασίζει 
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χωρίς συζήτηση επί της πρότασης αυτής. χωρίς συζήτηση επί της πρότασης αυτής.
1α. Κανένας βουλευτής δεν μπορεί να 
λάβει το λόγο χωρίς να κληθεί από τον 
Πρόεδρο να το πράξει. Οι βουλευτές 
απευθύνονται στον Πρόεδρο. Αν οι
αγορητές απομακρυνθούν από το θέμα 
τους, ο Πρόεδρος τους ανακαλεί στην 
τάξη.
1β. Ο Πρόεδρος μπορεί να συντάξει, για 
το πρώτο μέρος μιας συγκεκριμένης 
συζήτησης, ένα κατάλογο αγορητών, ο 
οποίος περιλαμβάνει ένα ή περισσότερους 
αγορητές από κάθε πολιτική ομάδα που 
επιθυμούν να λάβουν το λόγο, αναλόγως 
του μεγέθους της πολιτικής ομάδας, και 
ένα μη εγγεγραμμένο βουλευτή.

2. Ο χρόνος αγόρευσης κατανέμεται με τα 
εξής κριτήρια:

2. Ο χρόνος αγόρευσης για αυτό το μέρος 
της συζήτησης κατανέμεται με τα εξής 
κριτήρια:

α) το πρώτο μέρος του χρόνου αγόρευσης 
κατανέμεται εξ ίσου μεταξύ όλων των 
πολιτικών ομάδων,

α) το πρώτο μέρος του χρόνου αγόρευσης 
κατανέμεται εξ ίσου μεταξύ όλων των 
πολιτικών ομάδων,

β) το δεύτερο μέρος του χρόνου 
κατανέμεται μεταξύ των πολιτικών 
ομάδων αναλόγως του συνολικού αριθμού 
των μελών τους,

β) το δεύτερο μέρος του χρόνου 
κατανέμεται μεταξύ των πολιτικών 
ομάδων αναλόγως του συνολικού αριθμού 
των μελών τους,

γ) στους μη εγγεγραμμένους διατίθεται 
συνολικά χρόνος αγόρευσης που 
υπολογίζεται βάσει του χρόνου που 
παραχωρήθηκε σε κάθε πολιτική ομάδα 
σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία α) και 
β).

γ) στους μη εγγεγραμμένους διατίθεται 
συνολικά χρόνος αγόρευσης που 
υπολογίζεται βάσει του χρόνου που 
παραχωρήθηκε σε κάθε πολιτική ομάδα 
σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία α) και 
β).

3. Αν, για δύο ή περισσότερα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης, διατεθεί συνολικός 
χρόνος αγόρευσης, οι πολιτικές ομάδες 
γνωστοποιούν στον Πρόεδρο πώς θα 
κατανείμουν το χρόνο τους στα διάφορα 
θέματα. Ο Πρόεδρος μεριμνά για την 
τήρηση της κατανομής αυτής του χρόνου 
αγόρευσης.

3. Αν, για δύο ή περισσότερα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης, διατεθεί συνολικός 
χρόνος αγόρευσης, οι πολιτικές ομάδες 
γνωστοποιούν στον Πρόεδρο πώς θα 
κατανείμουν το χρόνο τους στα διάφορα 
θέματα. Ο Πρόεδρος μεριμνά για την 
τήρηση της κατανομής αυτής του χρόνου 
αγόρευσης.
3α. Το υπόλοιπο μέρος του χρόνου 
συζήτησης δεν κατανέμεται εκ των 
προτέρων. Αντιθέτως ο Πρόεδρος καλεί 
τους βουλευτές, κατά γενικό κανόνα, να 
λάβουν το λόγο για χρόνο όχι μεγαλύτερο 
του ενός λεπτού. Ο Πρόεδρος 
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διασφαλίζει, κατά το δυνατόν, ότι οι 
αγορητές οι οποίοι διατυπώνουν 
διαφορετικές πολιτικές απόψεις και 
προέρχονται από διάφορα κράτη μέλη 
ακούονται εναλλάξ.
3β. Προτεραιότητα μπορεί πάντως να 
δοθεί, εφόσον το ζητήσουν, στον πρόεδρο 
ή στον εισηγητή της αρμόδιας επιτροπής 
και τους προέδρους των πολιτικών 
ομάδων που επιθυμούν να λάβουν το λόγο 
εξ ονόματος των ομάδων τους ή τους 
αγορητές που τους αναπληρούν.
3γ. Ο Πρόεδρος μπορεί να δώσει το λόγο 
σε βουλευτές που εκδηλώνουν, 
υψώνοντας μια γαλάζια κάρτα, την 
επιθυμία τους να διακόψουν με μία 
σύντομη παρέμβαση έναν άλλο αγορητή, 
εφόσον ο Πρόεδρος έχει τη βεβαιότητα 
ότι αυτό δεν θα προκαλέσει διατάραξη 
της συζήτησης.

4. Ο χρόνος αγόρευσης περιορίζεται σε ένα 
λεπτό για τις παρεμβάσεις επί των 
Συνοπτικών Πρακτικών, τις αιτήσεις επί 
της διαδικασίας, τις τροποποιήσεις του 
τελικού σχεδίου ημερήσιας διάταξης ή της 
ημερήσιας διάταξης.

4. Ο χρόνος αγόρευσης περιορίζεται σε ένα 
λεπτό για τις παρεμβάσεις επί των 
Συνοπτικών Πρακτικών της διαδικασίας,
τις αιτήσεις επί της διαδικασίας, τις 
τροποποιήσεις του τελικού σχεδίου 
ημερήσιας διάταξης ή της ημερήσιας 
διάταξης.

5. Κατά τη συζήτηση των εκθέσεων, 
δίδεται ο λόγος στην Επιτροπή και το 
Συμβούλιο, κατά κανόνα αμέσως μετά την 
παρουσίαση της έκθεσης από τον 
εισηγητή. Η Επιτροπή, το Συμβούλιο και ο 
εισηγητής μπορούν να λάβουν εκ νέου τον 
λόγο, ιδίως για να απαντήσουν στις 
παρεμβάσεις των βουλευτών του 
Κοινοβουλίου.

5. Κατά τη συζήτηση των εκθέσεων, 
δίδεται ο λόγος στην Επιτροπή και το 
Συμβούλιο, κατά κανόνα αμέσως μετά την 
παρουσίαση της έκθεσης από τον 
εισηγητή. Η Επιτροπή, το Συμβούλιο και ο 
εισηγητής μπορούν να λάβουν εκ νέου τον 
λόγο, ιδίως για να απαντήσουν στις 
παρεμβάσεις των βουλευτών του 
Κοινοβουλίου.

6. Με την επιφύλαξη του άρθρου 197 της 
Συνθήκης ΕΚ, ο Πρόεδρος επιδιώκει να 
συμφωνήσει με την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο σχετικά με τον κατάλληλο 
χρόνο αγόρευσης που τους παρέχεται.

6. Με την επιφύλαξη του άρθρου 197 της 
Συνθήκης ΕΚ, ο Πρόεδρος επιδιώκει να 
συμφωνήσει με την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο σχετικά με τον κατάλληλο 
χρόνο αγόρευσης που τους παρέχεται.

7. Οι βουλευτές που δεν έχουν λάβει το 
λόγο σε συζήτηση μπορούν, το πολύ μία 
φορά σε κάθε περίοδο συνόδου, να 
καταθέσουν γραπτή δήλωση που δεν 
υπερβαίνει τις 200 λέξεις και η οποία 
προσαρτάται στα Πλήρη Πρακτικά της 

7. Οι βουλευτές που δεν έχουν λάβει το 
λόγο σε συζήτηση μπορούν, το πολύ μία 
φορά σε κάθε περίοδο συνόδου, να 
καταθέσουν γραπτή δήλωση που δεν 
υπερβαίνει τις 200 λέξεις και η οποία 
προσαρτάται στα Πλήρη Πρακτικά της 
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συζήτησης. συζήτησης.

Or. en

(Η τροπολογία αυτή επαναφέρει εν μέρει το κείμενο της τροπολογίας 67 του σχεδίου έκθεσης 
(PE 405.935 v03.00 – FDR 757000))

Αιτιολόγηση

142, παρ. 1α: Προκειμένου να καθίσταται δυνατή μια ζωηρή συζήτηση, οι αγορητές πρέπει να 
καταλαμβάνουν θέσεις στις πρώτες σειρές της αίθουσας της ολομέλειας.
142, παρ. 3γ: Προκειμένου να ενισχυθεί η δυνατότητα ύψωσης της γαλάζιας κάρτας. 
142, παρ. 4α: Τίποτα δεν πρέπει να διαγράφεται από τα πλήρη πρακτικά προκειμένου να 
υπάρχει μία πλήρης και διεξοδική καταγραφή της διαδικασίας. Η σύνταξη πλήρων πρακτικών 
ενδέχεται να είναι απαραίτητη σε περίπτωση διαφωνιών ή πειθαρχικών μέτρων.

Τροπολογία 151
Klaus-Heiner Lehne

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 142

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Κατανομή του χρόνου αγόρευσης Κατανομή του χρόνου αγόρευσης και 
κατάλογος αγορητών

1. Η Διάσκεψη των Προέδρων μπορεί να 
προτείνει, ενόψει της διεξαγωγής 
συζήτησης, την κατανομή του χρόνου 
αγόρευσης. Το Κοινοβούλιο αποφασίζει 
χωρίς συζήτηση επί της πρότασης αυτής.

1. Η Διάσκεψη των Προέδρων μπορεί να 
προτείνει, ενόψει της διεξαγωγής 
συζήτησης, την κατανομή του χρόνου 
αγόρευσης. Το Κοινοβούλιο αποφασίζει 
χωρίς συζήτηση επί της πρότασης αυτής.
1α. Κανένας βουλευτής δεν μπορεί να 
λάβει το λόγο χωρίς να κληθεί από τον 
Πρόεδρο να το πράξει. Οι βουλευτές 
αγορεύουν από τη θέση τους και 
απευθύνονται στον Πρόεδρο. Αν οι
αγορητές απομακρυνθούν από το θέμα 
τους, ο Πρόεδρος τους ανακαλεί στην
τάξη.
1β. Ο Πρόεδρος μπορεί να συντάξει, για 
το πρώτο μέρος μιας συγκεκριμένης 
συζήτησης ένα κατάλογο αγορητών, ο 
οποίος περιλαμβάνει ένα ή περισσότερους 
αγορητές από κάθε πολιτική ομάδα που 
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επιθυμούν να λάβουν το λόγο, αναλόγως 
του μεγέθους της πολιτικής ομάδας, και 
ένα μη εγγεγραμμένο βουλευτή.

2. Ο χρόνος αγόρευσης κατανέμεται με τα 
εξής κριτήρια:

Ο χρόνος αγόρευσης για αυτό το μέρος 
της συζήτησης κατανέμεται με τα εξής 
κριτήρια:

α) το πρώτο μέρος του χρόνου αγόρευσης 
κατανέμεται εξ ίσου μεταξύ όλων των 
πολιτικών ομάδων,

α) το πρώτο μέρος του χρόνου αγόρευσης 
κατανέμεται εξ ίσου μεταξύ όλων των 
πολιτικών ομάδων,

β) το δεύτερο μέρος του χρόνου 
κατανέμεται μεταξύ των πολιτικών 
ομάδων αναλόγως του συνολικού αριθμού 
των μελών τους,

β) το δεύτερο μέρος του χρόνου 
κατανέμεται μεταξύ των πολιτικών 
ομάδων αναλόγως του συνολικού αριθμού 
των μελών τους,

γ) στους μη εγγεγραμμένους διατίθεται 
συνολικά χρόνος αγόρευσης που 
υπολογίζεται βάσει του χρόνου που 
παραχωρήθηκε σε κάθε πολιτική ομάδα 
σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία α) και 
β).

γ) στους μη εγγεγραμμένους διατίθεται 
συνολικά χρόνος αγόρευσης που 
υπολογίζεται βάσει του χρόνου που 
παραχωρήθηκε σε κάθε πολιτική ομάδα 
σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία α) και 
β).

3. Αν, για δύο ή περισσότερα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης, διατεθεί συνολικός 
χρόνος αγόρευσης, οι πολιτικές ομάδες 
γνωστοποιούν στον Πρόεδρο πώς θα 
κατανείμουν το χρόνο τους στα διάφορα 
θέματα. Ο Πρόεδρος μεριμνά για την 
τήρηση της κατανομής αυτής του χρόνου 
αγόρευσης.

3. Αν, για δύο ή περισσότερα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης, διατεθεί συνολικός 
χρόνος αγόρευσης, οι πολιτικές ομάδες 
γνωστοποιούν στον Πρόεδρο πώς θα 
κατανείμουν το χρόνο τους στα διάφορα 
θέματα. Ο Πρόεδρος μεριμνά για την 
τήρηση της κατανομής αυτής του χρόνου 
αγόρευσης.
3α. Το υπόλοιπο μέρος του χρόνου 
συζήτησης δεν κατανέμεται εκ των 
προτέρων. Αντιθέτως ο Πρόεδρος καλεί 
τους βουλευτές, κατά γενικό κανόνα, να 
λάβουν το λόγο για χρόνο όχι μεγαλύτερο 
του ενός λεπτού. Ο Πρόεδρος 
διασφαλίζει, κατά το δυνατόν, ότι οι 
αγορητές οι οποίοι διατυπώνουν 
διαφορετικές πολιτικές απόψεις και 
προέρχονται από διάφορα κράτη μέλη 
ακούονται εναλλάξ.
3β. Προτεραιότητα μπορεί πάντως να 
δοθεί, εφόσον το ζητήσουν, στον πρόεδρο 
ή στον εισηγητή της αρμόδιας επιτροπής 
και τους προέδρους των πολιτικών 
ομάδων που επιθυμούν να λάβουν το λόγο 
εξ ονόματος των ομάδων τους ή τους 
αγορητές που τους αναπληρούν.
3γ. Ο Πρόεδρος μπορεί να δώσει το λόγο 
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σε βουλευτές που εκδηλώνουν, 
υψώνοντας μια γαλάζια κάρτα, την 
επιθυμία τους να υποβάλουν μια ερώτηση
σε ένα άλλο βουλευτή, κατά τη διάρκεια 
της αγόρευσής του, εφόσον ο αγορητής 
συμφωνεί και ο Πρόεδρος έχει τη 
βεβαιότητα ότι αυτό δεν θα προκαλέσει 
διατάραξη της συζήτησης.

4. Ο χρόνος αγόρευσης περιορίζεται σε ένα 
λεπτό για τις παρεμβάσεις επί των 
Συνοπτικών Πρακτικών, τις αιτήσεις επί 
της διαδικασίας, τις τροποποιήσεις του 
τελικού σχεδίου ημερήσιας διάταξης ή της 
ημερήσιας διάταξης.

4. Ο χρόνος αγόρευσης περιορίζεται σε ένα 
λεπτό για τις παρεμβάσεις επί των 
Συνοπτικών Πρακτικών της διαδικασίας,
τις αιτήσεις επί της διαδικασίας, τις 
τροποποιήσεις του τελικού σχεδίου 
ημερήσιας διάταξης ή της ημερήσιας 
διάταξης.
4α. Ο Πρόεδρος, με την επιφύλαξη των 
άλλων πειθαρχικών εξουσιών του, μπορεί 
να διατάξει να διαγραφούν από τα 
πρακτικά των συνεδριάσεων οι 
παρεμβάσεις των βουλευτών που δεν 
έλαβαν προηγουμένως κανονικά το λόγο ή 
αυτών που εξακολουθούν να αγορεύουν 
πέραν του χρόνου που τους έχει 
παραχωρηθεί.

5. Κατά τη συζήτηση των εκθέσεων, 
δίδεται ο λόγος στην Επιτροπή και το 
Συμβούλιο, κατά κανόνα αμέσως μετά την 
παρουσίαση της έκθεσης από τον 
εισηγητή. Η Επιτροπή, το Συμβούλιο και ο 
εισηγητής μπορούν να λάβουν εκ νέου τον 
λόγο, ιδίως για να απαντήσουν στις 
παρεμβάσεις των βουλευτών του 
Κοινοβουλίου.

5. Κατά τη συζήτηση των εκθέσεων, 
δίδεται ο λόγος στην Επιτροπή και το 
Συμβούλιο, κατά κανόνα αμέσως μετά την 
παρουσίαση της έκθεσης από τον 
εισηγητή. Η Επιτροπή, το Συμβούλιο και ο 
εισηγητής μπορούν να λάβουν εκ νέου τον 
λόγο, ιδίως για να απαντήσουν στις 
παρεμβάσεις των βουλευτών του 
Κοινοβουλίου.

6. Με την επιφύλαξη του άρθρου 197 της 
Συνθήκης ΕΚ, ο Πρόεδρος επιδιώκει να 
συμφωνήσει με την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο σχετικά με τον κατάλληλο 
χρόνο αγόρευσης που τους παρέχεται.

6. Με την επιφύλαξη του άρθρου 197 της 
Συνθήκης ΕΚ, ο Πρόεδρος επιδιώκει να 
συμφωνήσει με την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο σχετικά με τον κατάλληλο 
χρόνο αγόρευσης που τους παρέχεται.

7. Οι βουλευτές που δεν έχουν λάβει το 
λόγο σε συζήτηση μπορούν, το πολύ μία 
φορά σε κάθε περίοδο συνόδου, να 
καταθέσουν γραπτή δήλωση που δεν 
υπερβαίνει τις 200 λέξεις και η οποία 
προσαρτάται στα Πλήρη Πρακτικά της 
συζήτησης.

7. Οι βουλευτές που δεν έχουν λάβει το 
λόγο σε συζήτηση μπορούν, το πολύ μία 
φορά σε κάθε περίοδο συνόδου, να 
καταθέσουν γραπτή δήλωση που δεν 
υπερβαίνει τις 200 λέξεις και η οποία 
προσαρτάται στα Πλήρη Πρακτικά της 
συζήτησης.
(Τα άρθρα 141 και 143 διαγράφονται 
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εφόσον η τροπολογία αυτή γίνει δεκτή)

Or. de

Τροπολογία 152
Marco Cappato

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 142 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

γα) ο χρόνος αγόρευσης των βουλευτών
που διαβάζουν γραπτά κείμενα μειώνεται
κατά ένα τέταρτο· η διάταξη αυτή δεν 
ισχύει για παραθέματα νομικών ή 
νομοθετικών κειμένων.

Or. it

Τροπολογία 153
Κώστας Μποτόπουλος

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 142 – παράγραφος 3 α (νέα)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3α. Το υπόλοιπο μέρος του χρόνου 
συζήτησης δεν κατανέμεται εκ των 
προτέρων. Αντιθέτως ο Πρόεδρος καλεί 
τους βουλευτές, κατά γενικό κανόνα, να 
λάβουν το λόγο για χρόνο όχι μεγαλύτερο 
του ενός λεπτού. Ο Πρόεδρος 
διασφαλίζει, κατά το δυνατόν, ότι οι 
αγορητές οι οποίοι διατυπώνουν 
διαφορετικές πολιτικές απόψεις και 
προέρχονται από διάφορα κράτη μέλη 
ακούονται εναλλάξ. Η σειρά κατά την
οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις για τη
χορήγηση χρόνου ομιλίας λαμβάνεται 
υπόψη.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Προστίθεται στο τέλος νέα πρόταση.

Τροπολογία 154
Richard Corbett

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 142 – παράγραφος 3 β (νέα)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3β. Προτεραιότητα αγόρευσης μπορεί 
πάντως να δοθεί στον πρόεδρο ή στον 
εισηγητή της αρμόδιας επιτροπής, στον
πρόεδρο της διακοινοβουλευτικής
αντιπροσωπείας που είναι αρμόδιος για 
μια χώρα που αφορά η συζήτηση και 
στους προέδρους των πολιτικών ομάδων 
που εκφράζονται εξ ονόματος των 
ομάδων τους ή στους αγορητές που τους 
αναπληρούν.

Or. en

(Η τροπολογία αυτή αντικαθιστά την παράγραφο 3β της τροπολογίας 67 (άρθρο 142 –
Κατανομή του χρόνου αγόρευσης) του σχεδίου έκθεσης (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000))

Τροπολογία 155
Κώστας Μποτόπουλος

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 142 – παράγραφος 3 c (νέα)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3γ. Ο Πρόεδρος διασφαλίζοντας την 
ομαλή πορεία του διαλόγου, μπορεί να 
δώσει το λόγο σε βουλευτές που υψώνουν 
γαλάζια κάρτα ζητώντας να παρέμβουν. 
Η άδεια δίνεται αφού τελειώσει ο 
βουλευτής που ήδη ομιλεί. Η διάρκεια 
της τοποθέτησής του δεν υπερβαίνει το 
μισό λεπτό.
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Or. el

Τροπολογία 156
József Szájer, Klaus-Heiner Lehne

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 144

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Για περίοδο έως τριάντα λεπτών κατά τη 
διάρκεια της πρώτης συνεδρίασης κάθε 
περιόδου συνόδου, ο Πρόεδρος δίνει το 
λόγο στους βουλευτές που επιθυμούν να 
επιστήσουν την προσοχή του 
Κοινοβουλίου σε σημαντικό πολιτικό 
ζήτημα. Ο χρόνος αγόρευσης κάθε 
βουλευτή δεν υπερβαίνει το ένα λεπτό. Ο 
Πρόεδρος μπορεί να επιτρέψει στη 
συνέχεια άλλη μία τέτοια περίοδο ομιλιών 
κατά τη διάρκεια της ιδίας περιόδου 
συνόδου.

Για περίοδο έως τριάντα λεπτών κατά το 
απόγευμα της πρώτης συνεδρίασης κάθε 
περιόδου συνόδου, ο Πρόεδρος δίνει το 
λόγο στους βουλευτές που επιθυμούν να 
επιστήσουν την προσοχή του 
Κοινοβουλίου σε σημαντικό πολιτικό 
ζήτημα. Ο χρόνος αγόρευσης κάθε 
βουλευτή δεν υπερβαίνει το ένα λεπτό. Ο 
Πρόεδρος μπορεί να επιτρέψει στη 
συνέχεια άλλη μία τέτοια περίοδο ομιλιών 
κατά την τελευταία ημέρα της εκάστοτε 
περιόδου συνόδου.

Or. en

Τροπολογία 157
Andrew Duff

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 151 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Το άρθρο 103, παράγραφος 4, 
εφαρμόζεται κατ’ αναλογίαν.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή εξαρτάται από την υιοθέτηση της πρότασης της Ομάδας ALDE για την
τροποποίηση του άρθρου 45, παράγραφος 2. Δεν υπάρχει λόγος να επιτραπεί η υποβολή κοινών 
ψηφισμάτων εάν μπορεί να υποβληθούν νέες τροπολογίες σε εκθέσεις ιδίας πρωτοβουλίας στο 
πλαίσιο μιας καλύτερης διαδικασίας.
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Τροπολογία 158
Andrew Duff

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 157 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

1. Όταν το κείμενο που τίθεται σε 
ψηφοφορία περιέχει δύο ή περισσότερες 
διατάξεις ή αναφέρεται σε δύο ή 
περισσότερα ζητήματα ή προσφέρεται σε 
χωρισμό σε δύο ή περισσότερα μέρη με 
ανεξάρτητη λογική έννοια ή κανονιστική 
ισχύ, μπορεί να υποβληθεί αίτηση 
ψηφοφορίας κατά τμήματα από μία 
πολιτική ομάδα ή σαράντα τουλάχιστον 
βουλευτές.

1. Όταν το κείμενο που τίθεται σε 
ψηφοφορία περιέχει δύο ή περισσότερες 
διατάξεις ή αναφέρεται σε δύο ή 
περισσότερα ζητήματα ή προσφέρεται σε 
χωρισμό σε δύο ή περισσότερα μέρη με 
ανεξάρτητη λογική ή/και κανονιστική 
ισχύ, μπορεί να υποβληθεί αίτηση 
ψηφοφορίας κατά τμήματα από μία 
πολιτική ομάδα ή σαράντα τουλάχιστον 
βουλευτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τρέχουσα διατύπωση του άρθρου αυτού έχει αποδειχθεί υπερβολικά στενή για τις ανάγκες της 
κοινοβουλευτικής πρακτικής.

Τροπολογία 159
Hanne Dahl

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 159

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

1. Το Κοινοβούλιο ψηφίζει γενικά με 
ανάταση του χεριού.

1. Το Κοινοβούλιο ψηφίζει γενικά μέσω 
του ηλεκτρονικού συστήματος 
ψηφοφορίας.

2. Εάν ο Πρόεδρος κρίνει ότι το 
αποτέλεσμα δεν είναι προφανές, η 
ψηφοφορία επαναλαμβάνεται 
ηλεκτρονικώς ή, εάν το σύστημα 
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας βρίσκεται 
εκτός λειτουργίας, δι' εγέρσεως των 

2. Εάν η χρησιμοποίηση του 
ηλεκτρονικού συστήματος είναι αδύνατη 
για τεχνικούς λόγους, η ψηφοφορία 
επαναλαμβάνεται με ανάταση του χεριού 
ή δι' εγέρσεως των βουλευτών.
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βουλευτών.
3. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αυτής
καταγράφεται.

3. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αυτής 
καταγράφεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορίας θα επέτρεπε να διαπιστώνεται με βεβαιότητα εάν
υφίσταται πλειοψηφία ή ειδική πλειοψηφία ή εάν υπάρχει απαρτία στην ολομέλεια ή σε 
επιτροπή χωρίς να απαιτούνται οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται μέχρι σήμερα στο πλαίσιο 
του ισχύοντος Κανονισμού για ψηφοφορία με ανάταση του χεριού.

Τροπολογία 160
Hanne Dahl

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 159 α (νέο)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Άρθρο 159α
Τελική ψηφοφορία

1. Το Κοινοβούλιο, κατά την ψηφοφορία 
επί του συνόλου ενός νομοθετικού 
κειμένου, είτε πρόκειται για μία και 
μοναδική είτε για τελική ψηφοφορία, 
ψηφίζει κατά κανόνα με ονομαστική 
κλήση χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό 
σύστημα ψηφοφορίας.
2. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας 
καταγράφεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η λογοδοσία έναντι των πολιτών θα ενισχύετο εάν όλες οι τελικές ψηφοφορίες επί ενός
νομοθετικού κειμένου πραγματοποιούντο με ονομαστική κλήση, με την επιφύλαξη 
συμπληρωματικών αιτήσεων βάσει του άρθρου 160.
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Τροπολογία 161
Hanne Dahl

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 160 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

1. Εκτός από τις περιπτώσεις που 
προβλέπονται στα άρθρα 99, παράγραφος 
4, και 100, παράγραφος 5, η ψηφοφορία 
γίνεται με ονομαστική κλήση αν το 
απόγευμα πριν από την έναρξή της το 
ζητήσουν εγγράφως μία πολιτική ομάδα ή 
σαράντα τουλάχιστον βουλευτές, εκτός αν 
ο Πρόεδρος ορίσει διαφορετική προθεσμία.

1. Εκτός από τις περιπτώσεις που 
προβλέπονται στα άρθρα 99, παράγραφος 
4, 100, παράγραφος 5 και 159α, η 
ψηφοφορία γίνεται με ονομαστική κλήση 
αν το απόγευμα πριν από την έναρξή της 
το ζητήσουν εγγράφως μία πολιτική ομάδα 
ή σαράντα τουλάχιστον βουλευτές, εκτός 
αν ο Πρόεδρος ορίσει διαφορετική 
προθεσμία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί να προσαρμόσει τον Κανονισμό στην υφιστάμενη πρακτική 
δεδομένου ότι οι ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση διεξάγονται πάντοτε μέσω του 
ηλεκτρονικού συστήματος.

Τροπολογία 162
Hanne Dahl

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 160 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

2. Η ονομαστική κλήση γίνεται με 
αλφαβητική σειρά και αρχίζει από το 
βουλευτή του οποίου το όνομα 
κληρώθηκε. Ο Πρόεδρος ψηφίζει 
τελευταίος.

2. Η ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
διεξάγεται μέσω του ηλεκτρονικού
συστήματος ψηφοφορίας. Εάν η 
χρησιμοποίηση του ηλεκτρονικού 
συστήματος είναι αδύνατη για τεχνικούς 
λόγους, η ονομαστική κλήση γίνεται με 
αλφαβητική σειρά και αρχίζει από το 
βουλευτή του οποίου το όνομα 
κληρώθηκε. Ο Πρόεδρος ψηφίζει 
τελευταίος.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί να προσαρμόσει τον Κανονισμό στην υφιστάμενη πρακτική 
δεδομένου ότι οι ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση διεξάγονται πάντοτε μέσω του 
ηλεκτρονικού συστήματος.

Τροπολογία 163
Hanne Dahl

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 161 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

1. Ο Πρόεδρος μπορεί ανά πάσα στιγμή 
να αποφασίσει τη χρησιμοποίηση του 
ηλεκτρονικού συστήματος για τις 
ψηφοφορίες που προβλέπονται στα άρθρα 
159, 160 και 162.

1. Ο Πρόεδρος διασφαλίζει τη 
χρησιμοποίηση του ηλεκτρονικού 
συστήματος για τις ψηφοφορίες που 
προβλέπονται στα άρθρα 159, 160 και 162.

Αν η χρησιμοποίηση του ηλεκτρονικού 
συστήματος είναι αδύνατη για τεχνικούς 
λόγους, τότε η ψηφοφορία γίνεται 
σύμφωνα με τα άρθρα 159, 160, 
παράγραφος 2, ή 162.

Αν η χρησιμοποίηση του ηλεκτρονικού 
συστήματος είναι αδύνατη για τεχνικούς 
λόγους, τότε η ψηφοφορία γίνεται με 
ανάταση του χεριού ή σύμφωνα με τα 
άρθρα 160, παράγραφος 2, ή 162.

Οι τεχνικές λεπτομέρειες της 
χρησιμοποίησης του συστήματος αυτού 
ρυθμίζονται με οδηγίες του Προεδρείου.

Οι τεχνικές λεπτομέρειες της 
χρησιμοποίησης του συστήματος αυτού 
ρυθμίζονται με οδηγίες του Προεδρείου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τη διατήρηση της εσωτερικής συνοχής του Κανονισμού του ΕΚ, προτείνεται η τροποποίηση
του άρθρου 161, παράγραφος 1 σύμφωνα με τις προταθείσες τροποποιήσεις των άρθρων 159 
και 160.

Τροπολογία 164
Richard Corbett

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 172 α (νέο)
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Άρθρο 172α
Εγκριθέντα κείμενα

1. Τα κείμενα που ενέκρινε το 
Κοινοβούλιο δημοσιεύονται αμέσως μετά 
την ψηφοφορία. Υποβάλλονται στο 
Κοινοβούλιο μαζί με τα πρακτικά της
σχετικής συνεδρίασης και τηρούνται στα
μητρώα του Κοινοβουλίου.
2. Τα κείμενα που ενέκρινε το 
Κοινοβούλιο υπόκεινται σε νομική -
γλωσσική επεξεργασία με ευθύνη του 
Προέδρου. Όταν τα κείμενα αυτά 
εγκρίνονται βάσει συμφωνίας μεταξύ 
Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, την 
επεξεργασία πραγματοποιούν τα δύο 
όργανα στο πλαίσιο μιας στενής 
συνεργασίας και αμοιβαίας συνεννόησης.
3. Η διαδικασία που θεσπίζεται στο 
άρθρο 204α εφαρμόζεται όταν, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή 
και η ποιότητα του κειμένου σύμφωνα με 
την εκφρασθείσα βούληση του 
Κοινοβουλίου, απαιτούνται προσαρμογές 
που υπερβαίνουν τις διορθώσεις 
τυπολογικών σφαλμάτων ή τις 
διορθώσεις που είναι απαραίτητες 
προκειμένου να διασφαλισθεί η συμφωνία 
όλων των γλωσσικών εκδοχών καθώς 
επίσης και η γλωσσική τους ορθότητα και 
ορολογική τους συνοχή.
4. Τα κείμενα που ενέκρινε το
Κοινοβούλιο σύμφωνα με τη διαδικασία
του άρθρου 251 της Συνθήκης ΕΚ 
λαμβάνουν τη μορφή ενοποιημένου 
κειμένου. Όταν η ψηφοφορία του
Κοινοβουλίου δεν βασίζεται σε συμφωνία
με το Συμβούλιο, επισημαίνονται στο 
ενοποιημένο κείμενο όλες οι εγκριθείσες 
τροπολογίες.
5. Μετά την τελική διατύπωση, τα
εγκριθέντα κείμενα υπογράφονται από
τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα 
και δημοσιεύονται στην Επίσημη 
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Εφημερίδα.

Or. en

(Η τροπολογία αυτή αντικαθιστά τις τροπολογίες 74 και 75 του σχεδίου έκθεσης (PE 405.935 
v03.00 – FDR 757000))

Τροπολογία 165
Richard Corbett

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 175 – τίτλος

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Σύσταση προσωρινών επιτροπών Σύσταση ειδικών επιτροπών

Or. en

Τροπολογία 166
József Szájer

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 177 – παράγραφος 1 – ερμηνεία (νέα)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Η σύνθεση των επιτροπών αντανακλά 
αυστηρά τη σύνθεση του Κοινοβουλίου. 
Δεν επιτρέπεται ανταλλαγή των εδρών 
μεταξύ των πολιτικών ομάδων.

Or. en

Τροπολογία 167
Richard Corbett

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 177 – παράγραφος 1 – ερμηνεία (νέα)
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Για την τήρηση της αναλογικότητας
μεταξύ των πολιτικών ομάδων πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη ο εγγύτερος
κατάλληλος ακέραιος αριθμός. Εάν μία
πολιτική ομάδα αποφασίσει να μην λάβει
έδρες σε μία επιτροπή, οι έδρες αυτές 
παραμένουν κενές και η επιτροπή 
μειώνεται σε μέγεθος κατά τον αντίστοιχο 
αριθμό.

Or. en

Τροπολογία 168
Richard Corbett

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 179 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

2. Εφόσον μόνιμη επιτροπή αποφανθεί ότι 
είναι αναρμόδια για την εξέταση ενός 
ζητήματος ή σε περίπτωση σύγκρουσης 
αρμοδιοτήτων μεταξύ δύο ή περισσοτέρων 
μονίμων επιτροπών, το ζήτημα της 
αρμοδιότητας παραπέμπεται στη Διάσκεψη 
των Προέδρων εντός προθεσμίας 
τεσσάρων εργάσιμων εβδομάδων από την 
αναγγελία στην Ολομέλεια της αναπομπής 
στην επιτροπή. Η Διάσκεψη των 
Προέδρων Επιτροπών ενημερώνεται επ’ 
αυτού και μπορεί να διατυπώσει σύσταση 
προς τη Διάσκεψη των Προέδρων. Η 
Διάσκεψη των Προέδρων λαμβάνει την 
απόφασή της εντός έξι εργάσιμων 
εβδομάδων από την παραπομπή προς 
εξέταση του θέματος της αρμοδιότητας, 
ειδάλλως το ζήτημα εγγράφεται για λήψη 
απόφασης στην ημερήσια διάταξη της 
επόμενης περιόδου συνόδου.

2. Εφόσον μόνιμη επιτροπή αποφανθεί ότι 
είναι αναρμόδια για την εξέταση ενός 
ζητήματος ή σε περίπτωση σύγκρουσης 
αρμοδιοτήτων μεταξύ δύο ή περισσοτέρων 
μονίμων επιτροπών, το ζήτημα της 
αρμοδιότητας παραπέμπεται στη Διάσκεψη 
των Προέδρων εντός προθεσμίας 
τεσσάρων εργάσιμων εβδομάδων από την 
αναγγελία στην Ολομέλεια της αναπομπής 
στην επιτροπή. Η Διάσκεψη των
Προέδρων αποφασίζει εντός έξι
εβδομάδων βάσει μιας σύστασης των
Προέδρων της Διάσκεψης των
Επιτροπών, ή, εάν δεν αναμένεται μια
τέτοια σύσταση, του Προέδρου της. Εάν
η Διάσκεψη των Προέδρων δεν
αποφασίσει εντός της προθεσμίας αυτής, 
η σύσταση θεωρείται ότι έχει εγκριθεί..

Or. en

Adlib Express Watermark



PE421.322v01-00 74/83 AM\773817EL.doc

EL

Τροπολογία 169
Richard Corbett

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 179 – παράγραφος 2 – ερμηνεία (νέα)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Οι πρόεδροι επιτροπής, υπό τον όρο, 
ενδεχομένως, της έγκρισης μιας 
διαδικασίας γνωμοδοτικών επιτροπών 
σύμφωνα με το άρθρο 47, μπορούν να
συμφωνούν με άλλους προέδρους
επιτροπής όσον αφορά την ανάθεση ενός
θέματος σε μια συγκεκριμένη επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 170
Richard Corbett

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 181

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Υποεπιτροπές Ομάδες εργασίας των επιτροπών
1. Με προηγούμενη έγκριση της 
Διάσκεψης των Προέδρων, κάθε μόνιμη 
ή προσωρινή επιτροπή μπορεί, αν το 
απαιτούν οι εργασίες της, να συγκροτήσει 
μεταξύ των μελών της μία ή 
περισσότερες υποεπιτροπές, τη σύνθεση, 
σύμφωνα με το άρθρο 177, και την 
αρμοδιότητα των οποίων καθορίζει η 
ίδια. Οι υποεπιτροπές υποβάλλουν τις 
εκθέσεις τους στην επιτροπή η οποία τις 
έχει συγκροτήσει.

Οι επιτροπές μπορούν να συγκροτούν
ομάδες εργασίας για να επικουρούν ή να
προετοιμάζουν τις εργασίες τους. Στις εν
λόγω ομάδες εργασίας διατίθενται 
τεχνικές και διοικητικές διευκολύνσεις 
όπως εκείνες που παρέχονται στις
επιτροπές. Το Προεδρείο θεσπίζει τις 
διατάξεις εφαρμογής.

2. Η διαδικασία που ισχύει για τις 
επιτροπές εφαρμόζεται και στις 
υποεπιτροπές.
3. Οι αναπληρωτές γίνονται δεκτοί στις 
συνεδριάσεις των υποεπιτροπών με τους 
ίδιους όρους όπως και στις 
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συγκεντρώσεις των επιτροπών.
4. Η εφαρμογή αυτών των διατάξεων 
πρέπει να κατοχυρώνει τη σχέση 
εξάρτησης μεταξύ υποεπιτροπής και της 
επιτροπής εκείνης στο πλαίσιο της οποίας 
η υποεπιτροπή έχει συσταθεί. Προς το 
σκοπό αυτό, όλα τα τακτικά μέλη 
υποεπιτροπής επιλέγονται μεταξύ εκείνων 
που είναι μέλη της κύριας επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 171
Κώστας Μποτόπουλος

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 182 α (νέο)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Άρθρο 182α
Συντονιστές επιτροπής και σκιώδεις 

εισηγητές
1. Οι πολιτικές ομάδες και οι μη 
εγγεγραμμένοι βουλευτές μιας επιτροπής 
μπορούν να ορίσουν από τις τάξεις τους 
ένα συντονιστή.
2. Οι συντονιστές επιτροπής καλούνται, 
εφόσον απαιτείται, από τον Πρόεδρο να 
προετοιμάσουν τις αποφάσεις που θα 
λάβει η επιτροπή και ιδίως αποφάσεις 
που αφορούν τη διαδικασία και τον 
ορισμό εισηγητών.
3. Οι πολιτικές ομάδες και οι μη 
εγγεγραμμένοι βουλευτές μπορούν να 
ορίσουν για κάθε έκθεση ένα σκιώδη 
εισηγητή, ο οποίος παρακολουθεί την 
πρόοδο της σχετικής έκθεσης. Τα 
ονόματά τους ανακοινώνονται στον 
πρόεδρο.

Or. el
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Τροπολογία 172
Andrew Duff

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 182 α (νέο) στο κεφάλαιο 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Άρθρο 182α
Συντονιστές επιτροπής και σκιώδεις 

εισηγητές
1. Οι πολιτικές ομάδες και οι μη 
εγγεγραμμένοι βουλευτές μιας επιτροπής 
μπορούν να ορίσουν από τις τάξεις τους 
ένα συντονιστή.
2. Οι συντονιστές επιτροπής καλούνται, 
εφόσον απαιτείται, από τον Πρόεδρο να 
προετοιμάσουν τις αποφάσεις που θα 
λάβει η επιτροπή και ιδίως αποφάσεις 
που αφορούν τη διαδικασία και τον 
ορισμό εισηγητών. Η επιτροπή μπορεί να
εκχωρεί την αρμοδιότητα λήψης
ορισμένων αποφάσεων στους
συντονιστές, με εξαίρεση την έγκριση 
εκθέσεων, γνωμοδοτήσεων ή 
τροπολογιών. Οι αντιπρόεδροι μπορεί να
κληθούν να συμμετάσχουν στις
συνεδριάσεις των συντονιστών επιτροπής 
με συμβουλευτικό ρόλο. Οι συντονιστές 
καταβάλλουν προσπάθεια για την 
επίτευξη συναίνεσης. Όταν η συναίνεση
δεν είναι δυνατή, μπορούν να
αποφασίσουν μόνο με πλειοψηφία που
εκφράζει σαφώς μια μεγάλη πλειοψηφία 
στην επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη την 
αντίστοιχη δύναμη των διαφόρων 
πολιτικών ομάδων.
2α. Στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους 
χορηγούνται σε κάθε ομάδα βαθμοί για 
την κατανομή των εκθέσεων αναλόγως 
του μεγέθους τους. Εκθέσεις μπορεί να 
ανατίθενται και χωρίς χορήγηση βαθμών. 
Οι συντονιστές επιδιώκουν να αναθέτουν
εκθέσεις με συναίνεση. Εν απουσία
συναίνεσης, λαμβάνει χώρα ψηφοφορία 
που σταθμίζεται από το μέγεθος των 
πολιτικών ομάδων.
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3. Οι πολιτικές ομάδες και οι μη 
εγγεγραμμένοι βουλευτές μπορούν να 
ορίσουν για κάθε έκθεση ένα σκιώδη 
εισηγητή, ο οποίος παρακολουθεί την 
πρόοδο της σχετικής έκθεσης και
επιδιώκει συμβιβασμούς εντός της 
επιτροπής εξ ονόματος της πολιτικής 
ομάδας ή των μη εγγεγραμμένων 
βουλευτών. Τα ονόματά τους 
ανακοινώνονται στον πρόεδρο. Ο
εισηγητής ενημερώνει και πραγματοποιεί 
διαβούλευση με τους σκιώδεις εισηγητές 
σε όλα τα στάδια της συναπόφασης ή 
άλλων νομοθετικών διαδικασιών. Οι
κατευθυντήριες γραμμές που εκτίθενται 
στο [Παράρτημα XYZ] τηρούνται 
πλήρως.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή λαμβάνει υπόψη το ρόλο που διαδραματίζουν οι συντονιστές και οι 
σκιώδεις εισηγητές στην πράξη· ο ρόλος αυτός προσδιορίζεται και μορφοποιείται.
Το σύστημα χορήγησης βαθμών για εκθέσεις δεν προβλεπόταν μέχρι σήμερα στον Κανονισμό.
Η εμπειρία, ιδίως όσον αφορά αποφάσεις σε πρώτη ανάγνωση, έχει καταδείξει την ανάγκη για 
θέσπιση αυστηρότερων κατευθυντήριων γραμμών.

Τροπολογία 173
Andrew Duff

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 184

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Τα Συνοπτικά Πρακτικά κάθε συνεδρίασης 
επιτροπής διανέμονται σε όλα τα μέλη της 
επιτροπής και υποβάλλονται για έγκριση 
κατά την αμέσως επομένη συνεδρίαση.

Τα Συνοπτικά Πρακτικά κάθε συνεδρίασης 
επιτροπής διανέμονται σε όλα τα μέλη της 
επιτροπής και υποβάλλονται για έγκριση
κατά την αμέσως επομένη συνεδρίαση.

Κάθε οπτικοακουστική εγγραφή της
διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένου του
ήχου από όλες τις καμπίνες διερμηνείας, 
αναπαράγεται και διατίθεται στο 
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διαδίκτυο.

Or. en

Τροπολογία 174
Hanne Dahl

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 185 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

2. Μία επιτροπή μπορεί να ψηφίσει έγκυρα 
όταν το ένα τέταρτο των μελών που την 
αποτελούν είναι παρόντα. Εφόσον όμως το 
ένα έκτο των μελών που αποτελούν την 
επιτροπή το ζητήσει πριν από την έναρξη 
της ψηφοφορίας, η ψηφοφορία είναι 
έγκυρη μόνον αν ο αριθμός των 
ψηφιζόντων αντιπροσωπεύει την απόλυτη 
πλειοψηφία των μελών της επιτροπής.

2. Μία επιτροπή μπορεί να ψηφίσει έγκυρα 
όταν, όπως προκύπτει από το 
ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορίας, το 
ένα τέταρτο των μελών που την αποτελούν 
είναι παρόντα . Εφόσον όμως το ένα έκτο 
των μελών που αποτελούν την επιτροπή το 
ζητήσει πριν από την έναρξη της 
ψηφοφορίας, η ψηφοφορία είναι έγκυρη 
μόνον αν, όπως προκύπτει από το 
ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορίας, ο 
αριθμός των ψηφιζόντων αντιπροσωπεύει 
την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της 
επιτροπής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διατηρηθεί η εσωτερική συνοχή του Κανονισμού του ΕΚ, οι συντάκτες 
προτείνουν την τροποποίηση του άρθρου 161 σύμφωνα με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις των 
άρθρων 159 και 160.

Τροπολογία 175
Johannes Voggenhuber, Satu Hassi

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 185 – παράγραφος 3

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3. Η ψηφοφορία στην επιτροπή διεξάγεται 
με ανάταση του χεριού, εκτός αν το ένα 

3. Η ψηφοφορία στην επιτροπή διεξάγεται 
με ανάταση του χεριού, εκτός αν το ένα 
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τέταρτο των μελών που αποτελούν την 
επιτροπή απαιτήσει ψηφοφορία με 
ονομαστική κλήση. Στην περίπτωση αυτή, 
η ψηφοφορία πραγματοποιείται σύμφωνα 
με το άρθρο 160, παράγραφος 2.

δέκατο των μελών που αποτελούν την 
επιτροπή απαιτήσει ψηφοφορία με 
ονομαστική κλήση. Στην περίπτωση αυτή, 
η ψηφοφορία πραγματοποιείται σύμφωνα 
με το άρθρο 160, παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο αριθμός των νομοθετικών φακέλων που περατώνονται σε πρώτη ανάγνωση έχει αυξηθεί
σημαντικά. Συγχρόνως, εφαρμόζεται συχνότερα η απλοποιημένη διαδικασία στην ολομέλεια με
αποτέλεσμα η ψηφοφορία στην επιτροπή να έχει αποφασιστικότερη σημασία. Πρέπει συνεπώς 
να εκλογικευθεί. Οι λοιπές τεχνικές εγκαταστάσεις για την ηλεκτρονική ψηφοφορία έχουν 
βελτιωθεί σημαντικά.

Τροπολογία 176
Hanne Dahl

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 185 – 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 160, παράγραφος 2.

3. Η ψηφοφορία στην επιτροπή διεξάγεται 
κατά κανόνα με το ηλεκτρονικό σύστημα 
ψηφοφορίας. Εάν η χρησιμοποίηση του 
συστήματος αυτού είναι αδύνατη για 
τεχνικούς λόγους, η ψηφοφορία μπορεί να 
διεξαχθεί με ανάταση του χεριού ή με 
έγερση. Ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 
διεξάγεται αν το ένα τέταρτο των μελών 
που αποτελούν την επιτροπή το απαιτήσει. 
Στην περίπτωση αυτή, η ψηφοφορία 
πραγματοποιείται με το ηλεκτρονικό 
σύστημα, σύμφωνα με το άρθρο 160, 
παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διατηρηθεί η εσωτερική συνοχή του Κανονισμού του ΕΚ, οι συντάκτες 
προτείνουν την τροποποίηση του άρθρου 161 σύμφωνα με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις των 
άρθρων 159 και 160.
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Τροπολογία 177
Richard Corbett

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 188 – παράγραφος 6 α (νέα)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

6α. Όταν ένα θέμα της ημερήσιας 
διάταξης εμπίπτει στο πεδίο 
αρμοδιότητας της αντιπροσωπείας, 
παρέχεται στον πρόεδρο της 
αντιπροσωπείας η δυνατότητα να 
ακουστεί από μια ειδική επιτροπή. Το
ίδιο ισχύει για συνεδριάσεις μιας
αντιπροσωπείας όσον αφορά τον πρόεδρο 
ή εισηγητή μιας ειδικής επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 178
Andrew Duff

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Τίτλος VII α (νέος) – Άρθρο 190 α (νέο)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

ΤΙΤΛΟΣ VIIα
ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Άρθρο 190α
Διακομματικές ομάδες

Το Κοινοβούλιο αναγνωρίζει τη σύσταση
διακομματικών ομάδων.
Το Προεδρείο θεσπίζει μεθόδους
εργασίας ούτως ώστε οι διακομματικές 
ομάδες να μπορούν να συνεδριάζουν 
τακτικά και να λειτουργούν 
αποτελεσματικά.

Or. en
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Τροπολογία 179
Richard Corbett

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 192 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

1. Η αρμόδια επιτροπή μπορεί να 
αποφασίσει τη σύνταξη εκθέσεων για τις 
αναφορές που έχει χαρακτηρίσει ως 
παραδεκτές ή να πάρει θέση με όποιον 
άλλο τρόπο θέλει.

1. Η αρμόδια επιτροπή μπορεί, σύμφωνα 
με το άρθρο 45, να αποφασίσει τη σύνταξη 
εκθέσεων για τις αναφορές που έχει 
χαρακτηρίσει ως παραδεκτές ή να πάρει 
θέση με όποιον άλλο τρόπο θέλει.

Η επιτροπή μπορεί να ζητήσει τη 
γνωμοδότηση άλλης επιτροπής, σύμφωνα 
με το άρθρο 46, ιδίως προκειμένου περί 
αναφορών που αποσκοπούν στην 
τροποποίηση ισχύοντος κανόνα δικαίου.

Όταν η έκθεση αφορά ειδικότερα την
εφαρμογή ή ερμηνεία του δικαίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αρμόδια για το
συγκεκριμένο θέμα επιτροπή γνωμοδοτεί 
σύμφωνα με το άρθρο 46, παράγραφος 1 
και το άρθρο 47, πρώτη και δεύτερη 
περίπτωση. Η αρμόδια επιτροπή κάνει
δεκτές χωρίς ψηφοφορία προτάσεις που
της διαβίβασε η αρμόδια για το
συγκεκριμένο ζήτημα επιτροπή για
τμήματα της πρότασης ψηφίσματος που 
αφορούν την εφαρμογή ή ερμηνεία του 
δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν η 
αρμόδια επιτροπή δεν αποδέχεται τις 
προτάσεις αυτές, η γνωμοδοτική 
επιτροπή μπορεί να τις υποβάλει άμεσα 
στο Κοινοβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 180
Marco Cappato

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Παράρτημα 1 – Άρθρο 2 – εδάφιο 3

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Οι δηλώσεις στο πρωτόκολλο γίνονται υπό 
την προσωπική ευθύνη του βουλευτή και 
πρέπει να ενημερώνονται κάθε χρόνο.

Οι δηλώσεις στο πρωτόκολλο γίνονται υπό 
την νομική ευθύνη του Κοινοβουλίου και 
πρέπει να ενημερώνονται κάθε χρόνο.

Or. it
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Τροπολογία 181
Johannes Voggenhuber

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Παράρτημα IV – Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Τα σχέδια τροπολογίας και οι προτάσεις 
τροποποίησης που απορρίπτονται από την 
αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή δεν 
τίθενται σε ψηφοφορία ενώπιον της 
Ολομέλειας, εκτός εάν το ζητήσουν 
εγγράφως, εντός προθεσμίας που καθορίζει 
ο Πρόεδρος, μία επιτροπή ή τουλάχιστον 
σαράντα βουλευτές· η εν λόγω προθεσμία 
δεν μπορεί να είναι βραχύτερη των 24 
ωρών πριν από την έναρξη της 
ψηφοφορίας.

Τα σχέδια τροπολογίας και οι προτάσεις 
τροποποίησης που απορρίπτονται από την 
αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή δεν 
τίθενται σε ψηφοφορία ενώπιον της 
Ολομέλειας, εκτός εάν το ζητήσουν 
εγγράφως, εντός προθεσμίας που καθορίζει 
ο Πρόεδρος, μία επιτροπή, μία πολιτική 
ομάδα ή τουλάχιστον σαράντα βουλευτές· 
η εν λόγω προθεσμία δεν μπορεί να είναι 
βραχύτερη των 24 ωρών πριν από την 
έναρξη της ψηφοφορίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υφίσταται πλέον λόγος για τον οποίο οι ομάδες δεν μπορούν να υποβάλουν εκ νέου
τροπολογίες στην ολομέλεια στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού αλλά να είναι 
υποχρεωμένες να υποβληθούν σε μία χρονοβόρο διαδικασία συλλογής υπογραφών.

Τροπολογία 182
Johannes Voggenhuber

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Παράρτημα IV – Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3. Γίνονται παραδεκτά μόνο τα σχέδια που 
υποβάλλονται εγγράφως, υπογράφονται 
από σαράντα τουλάχιστον βουλευτές ή 
κατατίθενται εξ ονόματος επιτροπής και 
τηρούν την αρχή της ισοσκέλισης των 
εσόδων και εξόδων. Το άρθρο 46, 
παράγραφος 5, του Κανονισμού δεν 
εφαρμόζεται.

3. Γίνονται παραδεκτά μόνο τα σχέδια που 
υποβάλλονται εγγράφως, υπογράφονται 
από σαράντα τουλάχιστον βουλευτές ή 
κατατίθενται εξ ονόματος επιτροπής ή 
πολιτικής ομάδας και τηρούν την αρχή 
της ισοσκέλισης των εσόδων και εξόδων. 
Το άρθρο 46, παράγραφος 5, του 
Κανονισμού δεν εφαρμόζεται.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υφίσταται πλέον λόγος για τον οποίο οι ομάδες δεν μπορούν να υποβάλουν εκ νέου
τροπολογίες στην ολομέλεια στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού αλλά να είναι 
υποχρεωμένες να υποβληθούν σε μία χρονοβόρο διαδικασία συλλογής υπογραφών.
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