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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

Ισχύον κείµενο 
 

Τροπολογίες 

Τροπολογία 1 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 (Τίτλος) 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ 

 

Τροπολογία 2 
Άρθρο 29 (Τίτλος) 

Σχηµατισµός των πολιτικών οµάδων Σχηµατισµός των πολιτικών και των 
εθνικών οµάδων 

 

Τροπολογία 3 
Άρθρο 29, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο 

1. Οι βουλευτές µπορούν να συγκροτήσουν 
οµάδες ανάλογα µε την πολιτική τους 
τοποθέτηση. 

1. Οι βουλευτές µπορούν να συγκροτήσουν 
πολιτικές οµάδες ανάλογα µε την πολιτική ή 
την εθνική τους τοποθέτηση. 

 

Τροπολογία 4 
Άρθρο 29, παράγραφος 2α (νέα) 

 2β. Μια εθνική οµάδα πρέπει να 
περιλαµβάνει πλέον του ηµίσεως των 
µελών µιας αντιπροσωπείας κράτους 
µέλους. 

 

Τροπολογία 5 
Άρθρο 29, παράγραφος 2β (νέα) 

 2β. Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου που εκπροσωπούν εθνοτικές 
µειονότητες, µπορούν, εφόσον το 
επιλέξουν, να συµµετέχουν σε εθνικές 
οµάδες άλλων κρατών µελών, υπό τον όρο 
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ότι η εθνική οµάδα επιθυµεί να τους κάνει 
δεκτούς. 

 

Τροπολογία 6 
Άρθρο 29, παράγραφος 4 

4. Ο σχηµατισµός πολιτικής οµάδας πρέπει 
να δηλώνεται στον Πρόεδρο. Η δήλωση 
αυτή πρέπει να περιλαµβάνει το όνοµα της 
οµάδας, τα ονόµατα των µελών της και τη 
σύνθεση του Προεδρείου της. 

4. Ο σχηµατισµός πολιτικής ή εθνικής 
οµάδας πρέπει να δηλώνεται στον Πρόεδρο. 
Η δήλωση αυτή πρέπει να περιλαµβάνει το 
όνοµα της οµάδας, τα ονόµατα των µελών 
της και τη σύνθεση του Προεδρείου της. 
 

 

Τροπολογία 7 
Άρθρο 30 (Τίτλος) 

∆ραστηριότητες και νοµική κατάσταση των 
πολιτικών οµάδων 

∆ραστηριότητες και νοµική κατάσταση των 
πολιτικών και εθνικών οµάδων 

 

Τροπολογία 8 
Άρθρο 30, παράγραφος 1 

1. Οι πολιτικές οµάδες ασκούν τα 
καθήκοντά τους στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων της Ένωσης, 
συµπεριλαµβανοµένων των καθηκόντων που 
τους αναθέτει ο Κανονισµός. Οι πολιτικές 
οµάδες διαθέτουν γραµµατεία, στο πλαίσιο 
του οργανογράµµατος της Γενικής 
Γραµµατείας, διοικητικό εξοπλισµό και 
πιστώσεις που εγγράφονται στον 
προϋπολογισµό του Κοινοβουλίου. 

1. Οι πολιτικές  και εθνικές οµάδες ασκούν 
τα καθήκοντά τους στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων της Ένωσης, 
συµπεριλαµβανοµένων των καθηκόντων που 
τους αναθέτει ο Κανονισµός. Οι πολιτικές 
και εθνικές οµάδες διαθέτουν γραµµατεία, 
στο πλαίσιο του οργανογράµµατος της 
Γενικής Γραµµατείας, διοικητικό εξοπλισµό 
και πιστώσεις που εγγράφονται στον 
προϋπολογισµό του Κοινοβουλίου. 

Τροπολογία 9 
Άρθρο 30, παράγραφος 3 

3. Οι εν λόγω ρυθµίσεις προβλέπουν τις 
διοικητικές και δηµοσιονοµικές συνέπειες 
σε περίπτωση διάλυσης πολιτικής οµάδας. 

3. Οι εν λόγω ρυθµίσεις προβλέπουν τις 
διοικητικές και δηµοσιονοµικές συνέπειες 
σε περίπτωση διάλυσης πολιτικής ή εθνικής 
οµάδας. 

 

Τροπολογία 10 
Άρθρα 12, 18, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 61, 62, 64, 82, 83, 90(4), 97(2), 99(4), 101(3), 102(3), 
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103(2),103(4), 108(1), 114(1), 115(1), 115(3), 115(6), 131(1), 131(2), 131(3), 132(1), 133(1), 
133(3), 133(4), 134(1), 140, 142(2), 142(3), 143(4),150, 151(4), 155(5), 157(1), 160(1), 

160(2), 161(2), 163(1), 168(1), 168(2), 169(1), 169(2),170(1), 170(4), 171, 177(1), 177(4), 
178(1), 178(2), 188(2), 200(1), 201(4) και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II (B) (3), ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (III) (5) 

και (6), ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV (2)(2), (3) (2) και (7)(2), και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV (1.3)  

Συνεπεία των ανωτέρω προταθεισών τροπολογιών και επιπροσθέτως προς αυτές, οι διατάξεις 
(άρθρα και παραρτήµατα) του Κανονισµού που αναγράφονται στην τροπολογία αυτή πρέπει να 
τροποποιηθούν προκειµένου να αντικατασταθεί δεόντως σ' ολόκληρο το κείµενο η φράση 
"πολιτική οµάδα (ή οµάδες)" µε τις φράσεις "πολιτική και εθνική οµάδα (ή οµάδες)" ή "πολιτική ή 
εθνική οµάδα ή οµάδες". 

 

********************** 

Αιτιολόγηση 

Τα διάφορα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν τις δικές τους συγκεκριµένες ανάγκες 
και προτεραιότητες για τις οποίες απαιτείται διακοµµατικός διάλογος, συχνά σε συνεννόηση µε 
τον πρεσβευτή της χώρας τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το προσωπικό της πρεσβείας. Η 
τρέχουσα πρακτική της διοργάνωσης συνεδριάσεων των εθνικών αντιπροσωπειών 
συγκεκριµένων πολιτικών οµάδων δεν εξαντλεί το εύρος των ανησυχιών που µπορεί να 
σχετίζονται µε ένα συγκεκριµένο ζήτηµα που αφορά τα συµφέροντα των επιµέρους χωρών. 
Προκειµένου οι υπερκοµµατικές αυτές διαβουλεύσεις να καταστούν αποτελεσµατικές, οι εθνικές 
οµάδες πρέπει να διαθέτουν κατάλληλο καθεστώς και τις απαραίτητες τεχνικές διευκολύνσεις 
(αίθουσες, προσωπικό, κλπ.) στο Κοινοβούλιο. 

Η συµµετοχή σε µία εθνική οµάδα δεν πρέπει να εµποδίζει ένα βουλευτή να ανήκει σε µια 
πολιτική οµάδα της επιλογής του ή να παραµένει µη εγγεγραµµένος. Για το λόγο αυτό, η 
ισχύουσα διατύπωση του Κεφαλαίου 4 του Κανονισµού είναι ακατάλληλη. 
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