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ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την τροποποίηση των άρθρων 3 και 4 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου
(2005/2036(REG))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την απόφασή του της 14ης Δεκεμβρίου 2004 σχετικά με τον έλεγχο της 
εντολής1 και ιδίως την παράγραφο 6,

– έχοντας υπόψη την επιστολή του Γενικού Γραμματέα του με ημερομηνία 15 Φεβρουαρίου 
2005,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 201 και 202 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A6-0000/2006),

1. αποφασίζει να επιφέρει στον Κανονισμό του την εξής τροποποίηση·

2. υπενθυμίζει ότι η εν λόγω τροποποίηση τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα της προσεχούς 
περιόδου συνόδου σύμφωνα με το άρθρο 202, παρ. 3 του Κανονισμού του·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, προς ενημέρωση, στο 
Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Ισχύον κείμενο Τροπολογίες

Τροπολογία 1
Άρθρο 3, παράγραφος -1 (νέα)

-1.  Μετά τις εκλογές στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, ο Πρόεδρος καλεί τις 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να 
ανακοινώσουν στο Κοινοβούλιο χωρίς 
καθυστέρηση τα ονόματα των εκλεγέντων 
βουλευτών προκειμένου όλοι οι βουλευτές 
να είναι εις θέσιν να καταλάβουν τις 
έδρες τους στο Κοινοβούλιο με την 
έναρξη της πρώτης συνεδρίασης μετά τις 
εκλογές.
Συγχρόνως, ο Πρόεδρος εφιστά την 
προσοχή των αρχών αυτών στις σχετικές 
διατάξεις της Πράξης της 20ής 

  
1 ΕΕ C 226 E, 15.9.2005, σ. 51· εισηγητής : Giuseppe Gargani, A6-0043/2004.
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Σεπτεμβρίου 1976 και τις καλεί να λάβουν 
τα κατάλληλα μέτρα για να αποτρέψουν 
κάθε ασυμβίβαστο με το αξίωμα του 
βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Αιτιολόγηση

(Η τροποποίηση αυτή επαναλαμβάνει εν μέρει το κείμενο του ισχύοντος άρθρου 3, παρ. 6, το 
οποίο θα καταργηθεί εάν εγκριθεί η τροπολογία αυτή.)

Τροπολογία 2
Άρθρο 3, παράγραφος -1α (νέα)

-1α.  Κάθε βουλευτής, η εκλογή του 
οποίου έχει ανακοινωθεί στο Κοινοβούλιο,
προβαίνει σε γραπτή δήλωση, προτού 
καταλάβει την έδρα του στο Κοινοβούλιο, 
ότι δεν κατέχει οποιοδήποτε αξίωμα 
ασυμβίβαστο με την ιδιότητά του 
βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
κατά την έννοια της Πράξης της 20ής 
Σεπτεμβρίου 1976. Έως ότου ελεγχθεί η 
εντολή ενός βουλευτή ή εκδοθεί απόφαση 
σε περίπτωση διαφοράς και υπό τον όρο 
ότι έχει προηγουμένως υπογράψει την 
προαναφερθείσα έγγραφη δήλωση, ο 
βουλευτής καταλαμβάνει την έδρα του 
στο Κοινοβούλιο και συμμετέχει στα 
όργανά του με πλήρη δικαιώματα.
Όταν ο Πρόεδρος, βάσει δημόσια 
γνωστών γεγονότων, ο Πρόεδρος είναι 
υποχρεωμένος να διαπιστώσει ότι ένας 
βουλευτής κατέχει αξίωμα ασυμβίβαστο 
με την ιδιότητα του βουλευτή του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την 
έννοια της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 
1976 ενημερώνει σχετικά το Κοινοβούλιο 
και προτείνει να διαπιστωθεί η χηρεία 
της έδρας.

Αιτιολόγηση

(Η τροποποίηση αυτή επαναλαμβάνει εν μέρει το κείμενο του ισχύοντος άρθρου 3, παρ. 5, το 
οποίο θα καταργηθεί εάν εγκριθεί η τροπολογία αυτή.)
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Τροπολογία 3
Άρθρο 3, παράγραφος 2, εδάφιο 2

Ο έλεγχος της εντολής βουλευτή μπορεί να 
γίνει μόνον εφόσον ο τελευταίος έχει 
προβεί στις γραπτές δηλώσεις που 
απορρέουν από το άρθρο 6 της Πράξης 
της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 καθώς και 
από το Παράρτημα Ι του παρόντος 
κανονισμού.

Ο έλεγχος της εντολής βουλευτή μπορεί να 
γίνει μόνον εφόσον ο τελευταίος έχει 
προβεί στις γραπτές δηλώσεις που 
απορρέουν από το παρόν άρθρο καθώς και 
από το Παράρτημα Ι του παρόντος 
κανονισμού.

Τροπολογία 4
Άρθρο 4, παράγραφος 4

4.  Το ασυμβίβαστο που απορρέει από τις 
εθνικές νομοθεσίες γνωστοποιείται στο 
Κοινοβούλιο, το οποίο λαμβάνει γνώση. 

4.  Όταν η αρμόδια αρχή ενός κράτους 
μέλους ανακοινώνει στον Πρόεδρο τη 
λήξη της θητείας ενός βουλευτή του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σύμφωνα με 
τις νομοθετικές διατάξεις του εν λόγω 
κράτους μέλους, είτε λόγω ασυμβιβάστων 
κατά την έννοια του άρθρου 7, παρ. 3 της 
Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 είτε 
λόγω στέρησης της εντολής κατά την 
έννοια του άρθρου 13, παρ. 3 της εν λόγω 
Πράξης, ο Πρόεδρος ενημερώνει το 
Κοινοβούλιο ότι η εντολή έληξε κατά την 
ημερομηνία που ανακοινώθηκε από το 
κράτος μέλος και καλεί το κράτος μέλος 
να πληρώσει την κενή έδρα χωρίς 
καθυστέρηση.

Εφόσον οι αρμόδιες αρχές των κρατών 
μελών ή της Ένωσης ή ο ενδιαφερόμενος
βουλευτής γνωστοποιήσουν στον Πρόεδρο 
διορισμό σε θέσεις ασυμβίβαστες με την 
εντολή του βουλευτή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, ο Πρόεδρος ενημερώνει το 
Κοινοβούλιο, το οποίο διαπιστώνει τη 
χηρεία της έδρας.

Εφόσον οι αρμόδιες αρχές των κρατών 
μελών ή της Ένωσης ή ο ενδιαφερόμενος 
βουλευτής γνωστοποιήσουν στον Πρόεδρο 
διορισμό ή εκλογή σε θέσεις ασυμβίβαστες 
με την εντολή του βουλευτή του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με 
το άρθρο 7, παρ. 1 και παρ. 2 της Πράξης 
της 20ής Σεπτεμβρίου 1976, ο Πρόεδρος 
ενημερώνει το Κοινοβούλιο, το οποίο 
διαπιστώνει τη χηρεία της έδρας.

Τροπολογία 5
Άρθρο 4, παράγραφος 6, δεύτερη παύλα

- σε περίπτωση διορισμού σε θέσεις - σε περίπτωση διορισμού ή εκλογής σε 
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ασυμβίβαστες με την εντολή του βουλευτή 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είτε κατά 
τον εθνικό εκλογικό νόμο, είτε κατά το 
άρθρο 7 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 
1976: η ημερομηνία γνωστοποίησης από 
τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ή 
της Ένωσης.

θέσεις ασυμβίβαστες με την εντολή του 
βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
κατά την έννοια του άρθρου 7, παρ. 1 και 
2 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976: 
η ημερομηνία γνωστοποίησης από τις 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ή της 
Ένωσης.

Τροπολογία 6
Άρθρο 4, παράγραφος 7

7.   Όταν το Κοινοβούλιο διαπιστώσει τη 
χηρεία έδρας, ενημερώνει το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

7.   Όταν το Κοινοβούλιο διαπιστώσει τη 
χηρεία έδρας, ενημερώνει το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και το καλεί 
να προβεί σε πλήρωση της έδρας χωρίς 
καθυστέρηση.

Τροπολογία 7
Άρθρο 11, ερμηνεία

Αν προκύψει θέμα σχετικό με τον έλεγχο 
της εντολής κατά την προεδρία του 
πρεσβύτερου βουλευτή, αυτός το 
παραπέμπει στην επιτροπή που είναι 
επιφορτισμένη με τον έλεγχο της εντολής.

Ο πρεσβύτερος βουλευτής ασκεί τις 
αρμοδιότητες του Προέδρου που 
αναφέρονται στο άρθρο 3, παρ. -1α, 
δεύτερο εδάφιο. Κάθε άλλο θέμα σχετικό 
με τον έλεγχο της εντολής κατά την 
προεδρία του πρεσβύτερου βουλευτή, 
παραπέμπεται στην επιτροπή που είναι 
επιφορτισμένη με τον έλεγχο της εντολής.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Στην απόφασή του της 14ης Δεκεμβρίου 2004 σχετικά με τον έλεγχο της εντολής1 το 
Κοινοβούλιο δήλωσε ότι "οι τροποποιήσεις στην Πράξη της 20ής Σεπτεμβρίου 1976, με 
την απόφαση 2002/772/EΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 και της 
23ης Σεπτεμβρίου 2002, υπογράμμισαν την ανεπάρκεια των ρυθμίσεων που περιέχονται 
στα άρθρα 3 και 4 του Κανονισμού, ειδικότερα όσον αφορά την έγκριση μέτρων σχετικά 
με τον έλεγχο καταστάσεων προδήλου ασυμβιβάστου (σύμφωνα με το άρθρο 7 της 
Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976) ήδη από την έναρξη της συνόδου συγκρότησης σε 
Σώμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου". Από την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 
ζητήθηκε να εξετάσει "το ζήτημα σχετικά με την τροποποίηση των άρθρων 3 και 4 του 
Κανονισμού, προκειμένου αφενός να προσαρμοσθούν αυτά στην Πράξη της 20ής 
Σεπτεμβρίου 1976, όπως έχει τροποποιηθεί, και αφετέρου να καθορισθούν οι διατάξεις 
που θα επιτρέπουν στο Κοινοβούλιο να επεμβαίνει σε ενδεχόμενες περιπτώσεις 
ασυμβιβάστου ούτως ώστε αυτό να δύναται να συνέρχεται σε πλήρη σύνθεση ήδη από τη 
σύνοδο για τη συγκρότησή του σε Σώμα".

2 Η εξουσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ελέγχει τις εντολές των βουλευτών του 
απορρέει από το άρθρο 12 της προαναφερθείσας Πράξης, σύμφωνα με το οποίο το 
Κοινοβούλιο λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα που δηλώνονται επισήμως από τα κράτη 
μέλη και αποφαίνεται για τυχόν διαφορές που θα ηδύναντο ενδεχομένως να ανακύψουν 
από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας Πράξεως, εξαιρουμένων των εθνικών 
διατάξεων στις οποίες παραπέμπει η Πράξη αυτή. Η Πράξη αναθέτει με άλλα λόγια στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ευθύνη να διασφαλίσει την νομιμότητα της συγκρότησής 
του στο βαθμό που αυτή αφορά την εφαρμογή των διατάξεων της εν λόγω πράξης.

3. Ο κανονισμός του Κοινοβουλίου πρέπει συνεπώς να προβλέπει τα κατάλληλα 
διαδικαστικά μέσα ώστε να είναι εις θέσιν να διασφαλίσει, ανά πάσα στιγμή, ότι το 
Κοινοβούλιο ενεργεί υπό τη νόμιμη σύνθεσή του.

4. Κατά την εφαρμογή των διατάξεων της Πράξης έχουν ανακύψει ορισμένες πρακτικές 
δυσκολίες, οι οποίες οφείλονται κυρίως στο γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ανακοινώνουν με καθυστέρηση τα ονόματα των 
εκλεγέντων υποψηφίων, καθώς και σε συνάρτηση με την τροποποίηση του άρθρου 7 
της Πράξης, το οποίο θεσπίζει το ασυμβίβαστο της ιδιότητας του βουλευτή του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με εκείνη του βουλευτή ενός εθνικού κοινοβουλίου.

5. Οι προτάσεις που αναπτύχθηκαν στην έκθεση αυτή ενσωματώνουν εν μέρει στον 
Κανονισμό την ορθή πρακτική που έχει αναπτύξει η Διοίκηση του Κοινοβουλίου2. Στο 
μέτρο που αυτές καινοτομούν, αποσκοπούν να παράσχουν μέσα που είναι αφενός μεν 
απλά στην εφαρμογή τους αφετέρου δε σέβονται πλήρως τα καταστατικά δικαιώματα 
και την αξιοπρέπεια των εκλεγμένων βουλευτών του Κοινοβουλίου. Επιπλέον, χάριν 
της διαφάνειας, προτείνεται μια αναδιάρθρωση των σχετικών διατάξεων σύμφωνα με 
τη χρονολογική σειρά των διαφόρων σταδίων της διαδικασίας.

  
1 ΕΕ C 226 E, 15.9.2005, σ. 51; εισηγητής : Giuseppe Gargani, A6-0043/2004.
2 Η πρακτική που ακολουθείται σήμερα εκτίθεται σε σημείωμα των υπηρεσιών του Κοινοβουλίου που 
δημοσιεύθηκε στην ανακοίνωση προς τα μέλη PE 368.027 v01-00.
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6. Η τροπολογία 1 εφαρμόζει την ισχύουσα πρακτική σύμφωνα με την οποία εφιστάται η 
προσοχή των αρχών των κρατών μελών στην ανάγκη της έγκαιρης γνωστοποίησης 
προκειμένου να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του νεοεκλεγέντος Κοινοβουλίου 
από τη συγκρότησή του σε Σώμα. Επιπλέον κρίνεται σκόπιμο να υπενθυμισθεί στα 
κράτη μέλη η ευθύνη τους να ελέγχουν την απουσία τυχόν ασυμβίβαστου προτού 
προβούν σε οποιαδήποτε γνωστοποίηση.

7. Η τροποποίηση 2 προτείνει μια καινοτομία με στόχο να αποφευχθεί μία κατάσταση κατά 
την οποία ένας εκλεγείς βουλευτής που κατέχει ένα ασυμβίβαστο αξίωμα δύναται να 
συμμετέχει στις αποφάσεις του Κοινοβουλίου. Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της 
προταθείσας τροποποίησης, η δήλωση που απαιτείται σήμερα σύμφωνα με το άρθρο 3, 
παρ. 2 δεύτερο εδάφιο και η οποία αναφέρει ότι ο βουλευτής δεν κατέχει οποιοδήποτε 
αξίωμα το οποίο σύμφωνα με το άρθρο 7 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 είναι
ασυμβίβαστο με εκείνο του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα πρέπει να 
υποβάλλεται από κάθε κράτος μέλος προτού ο βουλευτής καταλάβει την έδρα του στο 
Κοινοβούλιο. Το δικαίωμα του βουλευτή να καταλάβει την έδρα του στο Κοινοβούλιο
και να συμμετέχει στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα θα υπόκειται στην προηγούμενη 
υποβολή της δήλωσης αυτής. Η διάταξη που θεσπίζει το άρθρο 3, παρ. 2, δεύτερο εδάφιο
και η οποία ορίζει ότι εν απουσία μιας τέτοιας δήλωσης δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί το 
κύρος της εντολής, παραμένει σε ισχύ.

8. Επειδή τα σχετικά γεγονότα σε περίπτωση ασυμβιβάστου είναι συνήθως δημοσίως 
γνωστά, μια προκαταρκτική δήλωση του είδους αυτού φαίνεται ότι αποτελεί επαρκή 
εγγύηση προκειμένου να διασφαλισθεί ότι ένας βουλευτής που κατέχει ασυμβίβαστο 
αξίωμα δεν καταλαμβάνει έδρα στο Κοινοβούλιο. Από την άλλη πλευρά, σε περίπτωση
κατά την οποία ένας βουλευτής αρνείται να προσκομίσει μια τέτοια δήλωση προτού 
καταλάβει την έδρα του, αυτό αποτελεί επαρκή λόγο για να υποτεθεί ότι ενδέχεται να 
υπάρχει περίπτωση ασυμβιβάστου μη επιτρέπουσα στον εν λόγω βουλευτή να απολαύει 
των δικαιωμάτων του έως ότου προσκομίσει τη δήλωση ή το ζήτημα διευκρινιστεί με 
άλλο τρόπο.

9. Η δεύτερη καινοτομία στην τροπολογία 2 αφορά μια ρητή αρμοδιότητα που ανατίθεται 
στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου να ενημερώνει το Σώμα όταν, βάσει δημοσίως 
γνωστών περιστατικών, διαπιστώνεται πέραν πάσης αμφιβολίας ότι ένας βουλευτής 
κατέχει ένα ασυμβίβαστο αξίωμα. Σύμφωνα με τις διατάξεις της Πράξης της 20ής
Σεπτεμβρίου 1976 αυτό θα επέτρεπε στο Κοινοβούλιο να διαπιστώσει τη χηρεία μιας 
έδρας.

10. Η τροποποίηση 3 προτείνει μια τεχνική μόνο διόρθωση δεδομένου ότι η σχετική δήλωση 
δεν απαιτείται απαραιτήτως από την Πράξη της 20ής Σεπτεμβρίου 1976. Η απαίτηση
αυτή αποτελεί ένα διαδικαστικό κανόνα τον οποίο το Κοινοβούλιο έχει ευλόγως θεσπίσει 
στον Κανονισμό του προκειμένου να εφαρμόσει ορθά τις διατάξεις της Πράξης.

11. Οι τροποποιήσεις 4, 5 και 6 αποσκοπούν απλώς να προσαρμόσουν τις διατάξεις του
Κανονισμού του Κοινοβουλίου στις διατάξεις της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 
όπως τροποποιήθηκαν από τις αποφάσεις της 25ης Ιουνίου και της 23ης Σεπτεμβρίου 
2002.

12. Η τροποποίηση 7 προτείνει μια ερμηνεία του άρθρου 11 σχετικά με τον πρεσβύτερο 
βουλευτή, επιτρέποντάς του να προτείνει στο Κοινοβούλιο να διευθετήσει τυχόν 
περίπτωση προδήλου ασυμβιβάστου, εφόσον αυτό προκύψει κατά τη διάρκεια της 
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συγκρότησής του σε Σώμα.


