
DT\731028EL.doc PE409.417v01-00

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

2004 









 2009

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

25.6.2008

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
σχετικά με την ερμηνεία του άρθρου 182 – Προεδρείο των επιτροπών

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Mauro Zani



PE409.417v01-00 2/4 DT\731028EL.doc

EL

I. Εισαγωγή

Ο κ. Saryusz-Wolski, πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, βάσει των διατάξεων 
του άρθρου 201 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπέβαλε στον πρόεδρο της 
Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, κ. Leinen, αίτημα σχετικά με την ερμηνεία ή την 
ενδεχόμενη τροποποίηση του άρθρου 182 του ανωτέρω Κανονισμού. 

Υπογραμμίζοντας το ιδιαίτερο καθεστώς της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, μοναδικής 
επιτροπής επικουρούμενης από δύο υπο-επιτροπές (Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
και Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας), ο κ. Saryusz-Wolski αιτιολόγησε το αίτημά του 
προβάλλοντας την ανάγκη μεγαλύτερης διαφάνειας όσον αφορά τις δύο υπο-επιτροπές, με 
την ανάθεση καθηκόντων αντιπροέδρων της Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων στους 
προέδρους των. Η ανάθεση αυτή θα επέτρεπε λ.χ. στους προέδρους των δύο υπο-επιτροπών 
να προεδρεύουν των εργασιών της Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων όποτε συζητούνται
θέματα της αρμοδιότητός τους.

Η Διάσκεψη των προέδρων είχε ήδη συζητήσει (κατά την συνεδρίαση της 12ης Ιουλίου 2007) 
το ενδεχόμενο αναγνώρισης αυτόνομου καθεστώτος στις δύο υπο-επιτροπές, και είχε 
καταλήξει σε αρνητική απόφαση· συνεπώς το καθεστώς των δύο υπο-επιτροπών στο πλαίσιο 
της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων δεν μετεβλήθη, ώστε να εξασφαλίζεται η συνεπής και 
ενιαία προσέγγιση της διαχείρισης της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής.

Επί του παρόντος, ο Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν περιλαμβάνει κανένα 
ειδικό κανόνα όσον αφορά τον ρόλο και το καθεστώς των προέδρων των υπο-επιτροπών στο 
πλαίσιο της επιτροπής στην οποία ανήκουν. Για τον λόγο αυτό η Επιτροπή Εξωτερικών 
Υποθέσεων υπέβαλε το αίτημα να εξετάσει η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων το άρθρο 
182 προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είναι δυνατή μία ερμηνεία η οποία θα επέτρεπε στους 
προέδρους των υπο-επιτροπών την ανάθεση αυτοδικαίως καθηκόντων αντιπροέδρων της 
επιτροπής η οποία τις δημιούργησε, ή, εν εναντία περιπτώσει, εάν πρέπει να τροποποιηθεί ο 
Κανονισμός, με αλλαγή της διατύπωσης του άρθρου 182 ως εξής:

Ισχύον κείμενο Προτεινόμενες τροπολογίες
Άρθρο 182  : Προεδρείο των επιτροπών
1.    Κατά την πρώτη συνεδρίαση της 
επιτροπής που ακολουθεί την εκλογή των 
μελών των επιτροπών, σύμφωνα με το 
άρθρο 177, η επιτροπή εκλέγει έναν 
πρόεδρο και με χωριστές ψηφοφορίες ένα, 
δύο ή τρεις αντιπροέδρους που αποτελούν 
το προεδρείο της επιτροπής. 

Παρά τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου, 
για το χρονικό διάστημα από τον 
Ιανουάριο του 2007 έως τον Ιούλιο του 
2009 κάθε προεδρείο επιτροπής 
περιλαμβάνει τέσσερις αντιπροέδρους.

Άρθρο 182  : Προεδρείο των επιτροπών
1.    Κατά την πρώτη συνεδρίαση της 
επιτροπής που ακολουθεί την εκλογή των 
μελών των επιτροπών, σύμφωνα με το άρθρο 
177, η επιτροπή εκλέγει έναν πρόεδρο και με 
χωριστές ψηφοφορίες ένα, δύο ή τρεις 
αντιπροέδρους που αποτελούν το προεδρείο 
της επιτροπής. 

Παρά τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου, για 
το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο του 
2007 έως τον Ιούλιο του 2009 κάθε προεδρείο 
επιτροπής περιλαμβάνει τέσσερις 
αντιπροέδρους.
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Οι πρόεδροι των υπο-επιτροπών θεωρούνται 
αυτοδικαίως αντιπρόεδροι της επιτροπής 
εντός της οποίας οι υπο-επιτροπές έχουν 
δημιουργηθεί.

II. Οι ενδεχόμενες απαντήσεις της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων.

Από νομική άποψη, δεν φαίνεται ότι είναι δυνατόν να επιτευχθεί πλήρως ο στόχος της 
Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων μέσω της ερμηνευτικής διαδικασίας, δεδομένου του 
εξαντλητικού χαρακτήρα των διατάξεων του άρθρου 182. Πράγματι, ως προς την τρέχουσα 
κοινοβουλευτική περίοδο, προβλέπεται ρητώς ότι κάθε προεδρείο επιτροπής περιλαμβάνει 
τέσσερις αντιπροέδρους, ενώ για τις μελλοντικές κοινοβουλευτικές περιόδους προβλέπονται 
μέχρι τρεις.

Αποκλειομένης της ερμηνευτικής διαδικασίας, μπορούμε να εξετάσουμε ποιες άλλες 
δυνατότητες υπάρχουν για την ικανοποίηση του αιτήματος της Επιτροπής Εξωτερικών 
Υποθέσεων.

1. Μία πρώτη δυνατότητα είναι η τροποποίηση των διατάξεων του Κανονισμού. Ο 
πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων προτείνει βεβαίως την τροποποίηση 
του άρθρου 182, θα ήταν όμως σκοπιμότερη η τροποποίηση του άρθρου 181, το οποίο 
αναφέρεται ειδικώς στις υπο-επιτροπές, με την προσθήκη ενός καταληκτικού εδαφίου 
με το οποίο θα διευκρινίζεται ο ρόλος των προέδρων των υπο-επιτροπών εντός της 
«μητρικής» επιτροπής, αναθέτοντάς τους καθήκοντα αντιπροέδρων.

2. Η δεύτερη δυνατότητα που μπορεί να εξετασθεί είναι πλέον σώφρων. Θα επέτρεπε 
πράγματι την ικανοποίηση εν μέρει των αιτημάτων που διετύπωσε η Επιτροπή 
Εξωτερικών Υποθέσεων χωρίς όμως τροποποίηση του Κανονισμού. Η λύση αυτή θα 
βασιζόταν απλώς στην διαπίστωση της έλλειψης κανονιστικών διατάξεων οι οποίες να 
απαγορεύουν ρητώς στον πρόεδρο της κύριας επιτροπής να αποφασίζει τη συμμετοχή 
των προέδρων των υπο-επιτροπών στις εργασίες του προεδρείου των επιτροπών ή να 
τους επιτρέπει να προεδρεύουν στις συζητήσεις επί θεμάτων που αφορούν ειδικώς τις 
υπο-επιτροπές τους. Θα φαινόταν συνεπώς αποδεκτό στην πράξη ο πρόεδρος μιας 
«μητρικής» επιτροπής να κάνει χρήση των εξουσιών που εξυπακούεται ότι του 
αναγνωρίζονται προκειμένου να προσδώσει μεγαλύτερη προβολή στις δραστηριότητες 
και τον ρόλο των προέδρων των υπο-επιτροπών. Εννοείται ότι κατά την άσκηση των 
εξυπακουόμενων αυτών εξουσιών, οι αποφάσεις του προέδρου θα πρέπει να 
υποβάλλονται προς εξέτασιν στο σύνολο του προεδρείου και να υποστηρίζονται από 
αυτό.

III. Η διεξαχθείσα συζήτηση εντός της επιτροπής.

Κατά την προκαταρκτική συζήτηση που διεξήχθη εντός της επιτροπής στις 26 Μαΐου 2008, ο 
εισηγητής παρουσίασε τις δύο προαναφερθείσες δυνατότητες, προκειμένου να διαπιστώσει 
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ποία εκ των δύο συγκεντρώνει την προτίμηση των μελών της επιτροπής. Παρά τις αρχικές 
προθέσεις, η συζήτηση επικεντρώθηκε στο –σαφώς γενικότερου ενδιαφέροντος- θέμα του 
καθεστώτος των υπο-επιτροπών Ασφάλειας και Άμυνας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 
Πράγματι, ορισμένα μέλη επωφελήθηκαν της ευκαιρίας προκειμένου να ζητήσουν την 
μετατροπή των δύο αυτών υπο-επιτροπών σε αυτοτελείς επιτροπές. Παρά ταύτα, όπως 
υπενθύμισε και ο πρόεδρος κ. Leinen, η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων δεν διαθέτει 
ουδεμία αρμοδιότητα επί του θέματος. Θα πρέπει πράγματι η Διάσκεψη των προέδρων να 
λάβει μία τέτοια απόφαση την οποία εν συνεχεία να υποβάλει προς ψήφισιν στην ολομέλεια 
του Κοινοβουλίου.

Αντιθέτως, όσον αφορά ειδικότερα το αντικείμενο του υποβληθέντος από την Επιτροπή 
Εξωτερικών Υποθέσεων αιτήματος, ο εισηγητής περιορίζεται να υπογραμμίσει ότι η 
διεξαχθείσα εντός της επιτροπής συζήτηση δεν επιτρέπει την διαπίστωση ομόφωνης 
υποστήριξης προς την πρόταση τροποποίησης.

IV. Συμπεράσματα.

Βάσει των διαπιστώσεων που προέκυψαν από την συζήτηση εντός της επιτροπής, ο 
εισηγητής συνιστά μια μάλλον προσεκτική προσέγγιση, η οποία να λαμβάνει επαρκώς υπόψη 
την έλλειψη επαρκώς ευρείας συναίνεσης για ενδεχόμενη τροποποίηση του Κανονισμού.

Εξ άλλου, δεδομένης της ιδιαίτερης σημασίας των πολιτικών ισορροπιών των οποίων οι περί 
ων ο λόγος κανόνες, υπό την σημερινή τους μορφή, επιτρέπουν την αποκατάσταση και την 
διατήρηση, η τροποποίηση του άρθρου 182 ή του άρθρου 181 δεν φαίνεται σκόπιμη. 
Πράγματι, πίσω από τις συγκεκριμένες διατάξεις για την σύνθεση των προεδρείων 
υπολανθάνει η επιθυμία να εξασφαλισθεί στο σύνολο των επιτροπών, μία δίκαιη και 
αναλογική εκπροσώπηση των μεγαλύτερων πολιτικών δυνάμεων που απαρτίζουν το 
Κοινοβούλιο. Συνεπώς, ο ορισμός αυτοδικαίως ενός ή περισσοτέρων αντιπροέδρων θα 
μπορούσε να διαταράξει ή, εν πάση περιπτώσει, να καταστήσει δυσχερέστερη την επιδίωξη 
μιας τέτοιας ισορροπίας πολιτικής φύσεως εντός των διαφόρων κοινοβουλευτικών 
επιτροπών.

Σε γενικές γραμμές, ο εισηγητής εκτιμά συνεπώς ότι είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν τα 
αιτήματα της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων χωρίς να είναι ανάγκη να τροποποιηθεί ο 
Κανονισμός, Ο οποίος πράγματι εξασφαλίζει σιωπηρά επαρκή περιθώρια ελιγμών στον 
πρόεδρο της κάθε επιτροπής για την διαχείριση των εσωτερικών δραστηριοτήτων της.

Προτείνεται συνεπώς η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων να υποβάλει στο Κοινοβούλιο, 
σύμφωνα με το άρθρο 201 παράγραφος 3 του Κανονισμού, την ακόλουθη ερμηνεία του 
άρθρου 182 παράγραφος 1:

«Το άρθρο 182 παράγραφος 1 δεν απαγορεύει στον πρόεδρο της κύριας επιτροπής να 
αποφασίζει τη συμμετοχή των προέδρων των υπο-επιτροπών στις εργασίες του προεδρείου 
των επιτροπών ή να τους επιτρέπει να προεδρεύουν στις συζητήσεις επί θεμάτων που 
αφορούν ειδικώς τις υπο-επιτροπές τους εφόσον η διαδικασία αυτή έχει υποβληθεί προς 
εξέτασιν στο σύνολο του προεδρείου και υποστηρίζεται από αυτό.
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