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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
τροπολογίες:

Τροπολογία 1

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

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Άρθρο 69β (*)
1. Τίθενται στη διάθεση των βουλευτών 
τα ακόλουθα έγγραφα:
(α) το σχέδιο προϋπολογισμού που 
υποβάλλει η Επιτροπή·
(β) συνοπτική παρουσίαση, από το 
Συμβούλιο, των διαβουλεύσεών του επί 
του σχεδίου προϋπολογισμού·
(γ) 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·
(δ) το κοινό σχέδιο της Επιτροπής 
Συνδιαλλαγής·
(ε) 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 επί της ουσίας 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.
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Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία προτείνει μικρές τροποποιήσεις στο σχέδιο έκθεσης: απαλείφει τις 
αναφορές στα άρθρα της Συνθήκης ΕΚΑΕ, δεδομένου ότι πρόκειται να καταργηθούν με βάση το 
άρθρο 5 του πρωτοκόλλου 2 για την τροποποίηση της Συνθήκης ΕΚΑΕ.  Προτείνει επίσης την 
αντικατάσταση της τρέχουσας διατύπωσης «εκτυπώνονται και διανέμονται» με «τίθενται στη 
διάθεση των βουλευτών», που κρίνεται πιο δόκιμη δεδομένων της φύσης και του μεγέθους 
ορισμένων εγγράφων.

Τροπολογία 2

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

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Άρθρο 69ε (*)
Συνδιαλλαγή για τον προϋπολογισμό

1. Ο Πρόεδρος συγκαλεί την Επιτροπή 
Συνδιαλλαγής σύμφωνα με το άρθρο 314 
παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Η αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου 
στις συνεδριάσεις της Επιτροπής 
Συνδιαλλαγής στο πλαίσιο της 
διαδικασίας του προϋπολογισμού 
απαρτίζεται από αριθμό μελών ίσο προς 
τον αριθμό των μελών της 
αντιπροσωπείας του Συμβουλίου.
3. 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. 
Την αντιπροσωπεία διευθύνει ο Πρόεδρος 
του Κοινοβουλίου. Ο Πρόεδρος μπορεί να 
εκχωρήσει το αξίωμα αυτό σε έναν 
Αντιπρόεδρο που διαθέτει πείρα σε 
δημοσιονομικά ζητήματα ή στον πρόεδρο 
της αρμόδιας για τα δημοσιονομικά 
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ζητήματα επιτροπής.
4. Εφαρμόζονται τα άρθρα 64 
παράγραφοι 2, 4, 5, 7 και 8.
5. Όταν επιτυγχάνεται συμφωνία  επί 
κοινού σχεδίου στην Επιτροπή 
Συνδιαλλαγής, το θέμα εγγράφεται στην 
ημερήσια διάταξη συνεδρίασης του 
Κοινοβουλίου που πραγματοποιείται μέσα 
σε 14 ημέρες από την ημερομηνία της 
συγκεκριμένης συμφωνίας. Εφαρμόζεται 
το άρθρο 65 παράγραφοι 2 και 3.
6. Το κοινό σχέδιο στο σύνολό του 
υποβάλλεται σε μία μοναδική ψηφοφορία. 
Η ψηφοφορία διεξάγεται με ονομαστική 
κλήση. Το κοινό σχέδιο θεωρείται ότι έχει 
εγκριθεί αν δεν απορριφθεί από την 
πλειοψηφία των βουλευτών που 
απαρτίζουν το Κοινοβούλιο.
7. Εάν το Κοινοβούλιο εγκρίνει το κοινό 
σχέδιο ενώ το Συμβούλιο το απορρίπτει, η 
αρμόδια επιτροπή μπορεί να υποβάλει 
προς επιβεβαίωση το σύνολο των 
τροπολογιών του Κοινοβουλίου στη θέση 
του Συμβουλίου ή ορισμένες από αυτές, 
σύμφωνα με το άρθρο 314, παράγραφος 
7, στοιχείο δ) της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ψηφοφορία για την επιβεβαίωση 
εγγράφεται στην ημερήσια διάταξη 
συνεδρίασης του Κοινοβουλίου που 
διεξάγεται μέσα σε 14 ημέρες από την 
ημερομηνία κατά την οποία το Συμβούλιο 
ανακοίνωσε ότι απορρίπτει το κοινό 
κείμενο.
Οι τροπολογίες θεωρείται ότι 
επιβεβαιώνονται, αν εγκριθούν από την 
πλειοψηφία των βουλευτών που 
απαρτίζουν το Κοινοβούλιο και τα τρία 
πέμπτα των ψηφισάντων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η αναφορά σε «πρόταση απόρριψης» του κοινού σχεδίου, που περιλαμβάνεται στο σχέδιο 
έκθεσης είναι περιττή, δεδομένου ότι το σχέδιο στο σύνολό του μπορεί να υποβληθεί σε μία 
μόνο ψηφοφορία.  Επιπλέον, λόγω της ειδικής πλειοψηφίας που απαιτείται για την απόρριψη 
του κοινού σχεδίου, η αναφορά σε δυνατότητα ψήφισης του σχεδίου στο σύνολό του παράλληλα 
με ψηφοφορία επί ενδεχόμενης πρότασης απόρριψης θα προκαλούσε σύγχυση. Πρέπει επίσης 
να ληφθεί υπόψη η ανάγκη αντίδρασης εκ μέρους του Κοινοβουλίου μέσα σε 14 ημέρες από την 
ενδεχόμενη απόρριψη του κοινού σχεδίου από το Συμβούλιο και να αναφερθούν οι όροι υπό 
τους οποίους θεωρούνται επιβεβαιωμένες οι τροπολογίες. 

Τροπολογία 3

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

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Άρθρο 69η (*)
Τριμερής διάλογος για δημοσιονομικά 

θέματα
Ο Πρόεδρος συμμετέχει στις τακτικές 
συναντήσεις μεταξύ των προέδρων του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής, οι οποίες 
λαμβάνουν χώρα με πρωτοβουλία της 
Επιτροπής στο πλαίσιο των διαδικασιών 
του προϋπολογισμού που αναφέρονται 
στον Τίτλο ΙΙ του Μέρους Έξι της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Πρόεδρος 
λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να 
προωθήσει τη διαβούλευση και την 
προσέγγιση των θέσεων των οργάνων, 
προκειμένου να διευκολύνει την εφαρμογή 
των ανωτέρω διαδικασιών.
Ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου μπορεί να 
εκχωρήσει την αρμοδιότητα αυτή σε έναν 
Αντιπρόεδρο, ο οποίος διαθέτει πείρα σε 
δημοσιονομικά ζητήματα, ή στον 
πρόεδρο της αρμόδιας για τα 
δημοσιονομικά ζητήματα επιτροπής.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το νέο άρθρο που προτείνεται στο σχέδιο έκθεσης εφαρμόζεται σε όλες τις διαδικασίες για 
δημοσιονομικά ζητήματα, που απαριθμούνται στον Τίτλο ΙΙ του Μέρους Έξη της Συνθήκης για 
τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (διατύπωση προτιμότερη από το «παρών Τίτλος») και 
όχι μόνο στην ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού· συνεπώς, το συγκεκριμένο άρθρο θα 
πρέπει να τοποθετηθεί στο τελευταίο μέρος του Τίτλου και όχι στο μέσο των άρθρων που 
αφορούν την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού.


