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Ιστορικό

Με την επιστολή του της 8ης Ιουνίου 2007 (309662) ο Πρόεδρος Pöttering ζήτησε από την
Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, σύμφωνα με το Άρθρο 201(1), να εξετάσει το θέμα
εάν το Άρθρο 116 θα έπρεπε να ερμηνευθεί κατά τρόπον που να περιορίζει το πιθανό
περιεχόμενο των γραπτών δηλώσεων στην σφαίρα των "πολιτικών" δραστηριοτήτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (όπως το πιθανό περιεχόμενο των προτάσεων ψηφίσματος σύμφωνα με
το Άρθρο 113) ή εάν επίσης και θέματα που αφορούν διοικητικά ζητήματα ή την εσωτερική
οργάνωση του Κοινοβουλίου μπορούν να εξεταστούν με μια γραπτή δήλωση. 

Ο Πρόεδρος καθιστά σαφές ότι κατά την άποψή του, σύμφωνα με το Άρθρο 116, το
περιεχόμενο των γραπτών δηλώσεων πρέπει να περιορίζεται στις "πολιτικές" δραστηριότητες. 
Υπό το πρίσμα παρέμβασης του κ. Richard Corbett στην ολομέλεια, ο Πρόεδρος αποφάσισε
ωστόσο να παραπέμψει το θέμα προς εξέταση στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. 

Σύμφωνα με το Άρθρο 201, η Επιτροπή θα πρέπει να αποφασίσει, καταρχήν, εάν το θέμα
μπορεί να επιλυθεί  με μια ερμηνεία ή απαιτείται τροποποίηση του Κανονισμού. 

Το θέμα

Το θέμα που μπορεί να υποβληθεί στην Επιτροπή προς απάντηση είναι: πιστεύουν οι 
βουλευτές ότι πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ πολιτικών και διοικητικών περιεχομένων των 
γραπτών δηλώσεων. Εάν η απάντηση είναι "ναι", τότε η επόμενη ερώτηση θα είναι σχετικά 
με το πώς μπορεί να αναπτυχθεί ένας σαφής ορισμός του τι είναι "πολιτικό" και τι είναι 
"διοικητικό" θέμα.

Με μια πρώτη ματιά, φαίνεται ότι μπορεί να γίνει σαφής διάκριση μεταξύ των δύο 
κατηγοριών. Ωστόσο, μερικά παραδείγματα μπορούν να δείξουν, υπό συγκεκριμένες
περιστάσεις, ότι μια διάκριση μεταξύ "πολιτικών δραστηριοτήτων" και "διοικητικών "  ή 
"εσωτερικής οργάνωσης του Κοινοβουλίου" μπορεί να είναι πολύ λεπτή.

Για παράδειγμα, εάν το Κοινοβούλιο αποφασίσει να αλλάξει το Άρθρο 29 του Κανονισμού
του κατά τρόπον ώστε να είναι δυνατόν ο ελάχιστος αριθμός μελών για τον σχηματισμό
πολιτικής ομάδας να είναι 100- μια τέτοια απόφαση θα έχει βεβαίως πολιτικές συνέπειες, 
μολονότι τυπικά θα έμοιαζε με θέμα εσωτερικής οργάνωσης του Κοινοβουλίου. 

Ή, εάν οι Κοσμήτορες αποφάσιζαν ότι η χρήση μαντίλας ή μπούρκας δεν επιτρέπεται στα
κτίρια του Κοινοβουλίου- μια τέτοια απόφαση θα είχε την μορφή διοικητικής απόφασης αλλά
θα συνεπάγετο σημαντικές πολιτικές συνέπειες. 

Ή εάν φανταστούμε μια υποθετική κατάσταση κατά την οποία θα υφίστατο πολιτική ομάδα
Ευρωπαίων Καπνιστών. Θα ήταν άραγε πολιτική απόφαση στην περίπτωση αυτή η πλήρης
απαγόρευση του καπνίσματος στο ΕΚ, συμπεριλαμβανομένων και των εσωτερικών 
συνεδριάσεων αυτής της ομάδας;

Πρόταση πιθανής ερμηνείας

Για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω, θα ήταν δύσκολο να στηριχθεί ερμηνεία που
περιορίζει τα πιθανά θέματα που θα μπορούσαν να περιέχονται σε μια γραπτή  δήλωση.
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Ωστόσο, μια ερμηνεία θα μπορούσε να διευκρινίσει την εμβέλεια της γραπτής δήλωσης στο
βαθμό που θα μπορούσε να ορίσει με σαφήνεια ότι το περιεχόμενο της γραπτής δήλωσης δεν
πρέπει να υπερβαίνει τη μορφή μιας δήλωσης και, συγκεκριμένα, να μην περιέχει οιαδήποτε
απόφαση σχετικά με θέματα για την έγκριση των οποίων έχουν ορισθεί ειδικές διαδικασίες 
και αρμοδιότητες στον Κανονισμό του Κοινοβουλίου. 

Χρονοδιάγραμμα

Εάν επιτευχθεί συναίνεση στην Επιτροπή ως προς την προαναφερθείσα ερμηνεία, θα
μπορούσε να εγκριθεί αμέσως ή στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής. Διαφορετικά το
θέμα θα πρέπει να επανεξετασθεί σε μια από τις προσεχείς συνεδριάσεις. 
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