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ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την παρεμβολή, στον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενός νέου 
άρθρου 204α που αφορά τα «Διορθωτικά»
(2005/2041 (REG))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την από 10 Μαρτίου 2005 επιστολή του ,

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

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A6-0000/2007),

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·

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

Ισχύον κείμενο Τροπολογίες

Τροπολογία 1
Άρθρο 204α (νέο)

Διορθωτικά
1. Όταν εντοπίζεται λάθος σε κείμενο που 
έχει εγκριθεί από το Κοινοβούλιο, ο 
Πρόεδρος διαβιβάζει στην αρμόδια 
επιτροπή σχέδιο διορθωτικού.
2. Όταν εντοπίζεται λάθος σε κείμενο που 
έχει εγκριθεί από το Κοινοβούλιο και έχει 
συμφωνηθεί με άλλα θεσμικά όργανα, ο 
Πρόεδρος ζητεί τη συγκατάθεση των εν 
λόγω θεσμικών οργάνων ως προς τις 
αναγκαίες διορθώσεις, πριν ενεργήσει 
σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο.
3. Η αρμόδια επιτροπή εξετάζει το σχέδιο 
διορθωτικού και το υποβάλλει στο Σώμα, 
αν διαπιστώσει ότι έχει γίνει ένα λάθος 
που μπορεί να διορθωθεί με τον 
προτεινόμενο τρόπο.
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4. Το διορθωτικό ανακοινώνεται κατά 
την επόμενη περίοδο συνόδου και 
λογίζεται εγκριθέν εκτός αν, εντός το 
πολύ σαράντα οκτώ ωρών από την 
ανακοίνωσή του, μία πολιτική ομάδα ή 
τουλάχιστον σαράντα βουλευτές 
ζητήσουν να τεθεί σε ψηφοφορία. Αν το 
διορθωτικό δεν εγκριθεί, αναπέμπεται 
στην αρμόδια επιτροπή, η οποία μπορεί 
να προτείνει τροποποιημένο διορθωτικό ή 
να θεωρήσει τη διαδικασία περατωθείσα.
5. Τα εγκριθέντα διορθωτικά 
δημοσιεύονται με τον ίδιο τρόπο όπως το 
κείμενο στο οποίο αναφέρονται. Εν 
προκειμένω εφαρμόζονται κατ’ αναλογία 
τα άρθρα 66 παράγραφος 3, 67 και 68.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Ιστορικό

Ήδη πριν από τις εκλογές για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Ιούνιο του 
2004, είχε ζητηθεί από την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων να εξετάσει αν θα ήταν 
σκόπιμο να εισαχθούν στον Κανονισμό ειδικές διατάξεις σχετικά με τη νομικογλωσσική 
αναθεώρηση κειμένων, ιδίως εν όψει της έγκρισής τους σε πρώτη ανάγνωση στο πλαίσιο 
συναπόφασης, και σχετικά με εσωτερικές διαδικασίες για διορθωτικά στο πλαίσιο των 
διαδικασιών συναπόφασης1.

Στην επιτροπή υποβλήθηκε ένα σχέδιο έκθεσης που πραγματευόταν το πρώτο ζήτημα και 
πρότεινε να προβλεφθεί σε τέτοιες περιπτώσεις η δυνατότητα αναβολής της τελικής 
ψηφοφορίας. Το εν λόγω σχέδιο έκθεσης δεν προωθήθηκε εγκαίρως στο στάδιο της 
ολομέλειας και συνεπώς κατέπεσε2.

Έναν χρόνο αργότερα τα ίδια αυτά δύο ζητήματα παραπέμφθηκαν εκ νέου στην επιτροπή3.

Καθώς το ζήτημα της νομικογλωσσικής αναθεώρησης των κειμένων στο πλαίσιο της 
διαδικασίας συναπόφασης είχε ήδη αντιμετωπιστεί με κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή στην πράξη της διαδικασίας 
συναπόφασης4, και αφού η εν λόγω διοργανική συμφωνία επρόκειτο ούτως ή άλλως να 
αναθεωρηθεί, η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων αποφάσισε να περιμένει την έκβαση 
των διαπραγματεύσεων πριν εξετάσει ενδεχόμενες τροποποιήσεις του Κανονισμού.

Δεδομένου ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές έχουν οδηγήσει σε λεπτομερέστερες πρακτικές 
ρυθμίσεις όσον αφορά τη νομικογλωσσική οριστικοποίηση των κειμένων που έχουν 
συμφωνηθεί κατά την πρώτη ή δεύτερη ανάγνωση ή στη διάρκεια της συνδιαλλαγής5, το 
πρώτο ζήτημα που είχε αρχικά παραπεμφθεί στην επιτροπή μπορεί να θεωρηθεί ότι 
διευθετήθηκε και δεν απαιτεί, τουλάχιστον για την ώρα, αλλαγές στον Κανονισμό. Η 
παρούσα έκθεση ασχολείται επομένως μόνο με το δεύτερο ζήτημα: την εισαγωγή διατάξεων 
για την έκδοση διορθωτικών. Το Κοινοβούλιο, αντίθετα από το Συμβούλιο, δεν διαθέτει 
μέχρι στιγμής καμία σχετική διάταξη6.

2. Το προτεινόμενο άρθρο

Λάθη μπορούν να συμβούν στις κοινοβουλευτικές δραστηριότητες ακόμα κι αν οι υπηρεσίες 
εργάζονται με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή. Στη νομοθετική δραστηριότητα της Ένωσης, 
αυτό οφείλεται ιδίως στην πίεση χρόνου, στην ανάμιξη τριών τουλάχιστον θεσμικών οργάνων 

  
1 Επιστολή του Προέδρου Cox στον πρόεδρο Napolitano 201539 της 11ης Μαρτίου 2004.
2 Σχέδιο έκθεσης 2004/2027(REG) της 31ης Μαρτίου 2004, εισηγητής Richard Corbett.
3 Επιστολή του Προέδρου Borrell Fontelles στον πρόεδρο Leinen 201364 της 10ης Μαρτίου 2005.
4 Επίσημη Εφημερίδα C 148 της 28.5.1999, σελ. 1.
5 Βλ. το κείμενο που προέκυψε από τη συνεδρίαση σε πολιτικό επίπεδο της 13ης Δεκεμβρίου 2006 εν αναμονή 
της έγκρισής του από τη Διάσκεψη των Προέδρων, σημεία IV. 2. έως 6.
6 Το Συμβούλιο διαθέτει υποδείγματα για την έκδοση διορθωτικών στη συλλογή υποδειγμάτων των πράξεων 
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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και στο πλήθος των γλωσσών. Η ανάγκη κατάλληλης και νομικά θεμελιωμένης διαδικασίας 
για τη διόρθωση των λαθών είναι συνεπώς αναμφισβήτητη. Το Δικαστήριο, σε μια πρόσφατη 
απόφασή του, αναγνώρισε το παραδεκτό και την ανάγκη των διορθωτικών1.

Η προτεινόμενη νέα διάταξη του Κανονισμού επιδιώκει να αναπληρώσει αυτό το κενό. Έχει 
ευρεία διατύπωση ώστε να καλύπτονται όλα τα είδη λαθών: τα λάθη μπορεί να είναι λίγο-
πολύ προφανή, εντελώς τυπικά ή γλωσσικά, να εμφανίζονται μόνο σε ορισμένες γλωσσικές 
εκδοχές ή να είναι λίγο-πολύ ουσιώδη. Η προτεινόμενη νέα διάταξη καλύπτει τις νομοθετικές 
διαδικασίες όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη για δυνατότητα διορθωτικών, αλλά καλύπτει 
επίσης τις μη νομοθετικές δραστηριότητες του Κοινοβουλίου και τη σύναψη διοργανικών 
συμφωνιών.

Η διαδικασία που οδηγεί στην έκδοση διορθωτικού προτείνεται να επιμεριστεί μεταξύ του 
Προέδρου, της επιτροπής που ήταν αρμόδια για το κείμενο όπου εντοπίστηκε το λάθος και 
του Κοινοβουλίου στο στάδιο της ολομέλειας.

Ο Πρόεδρος διασφαλίζει την απρόσκοπτη διεξαγωγή των συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου 
και την έγκριση των κειμένων βάσει του Κανονισμού (άρθρο 19). Στις νομοθετικές 
διαδικασίες συναπόφασης Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, ο Πρόεδρος ελέγχει περαιτέρω τα 
κείμενα που συμφωνήθηκαν με το Συμβούλιο εν όψει της κοινής έγκρισής τους (άρθρο 66) 
και της υπογραφής τους από κοινού με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου πριν από τη δημοσίευσή 
τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά συνέπεια ο Πρόεδρος, 
επικουρούμενος από τον Γενικό Γραμματέα, βρίσκεται στην καταλληλότερη θέση μέσα στη 
θεσμική δομή του Κοινοβουλίου για να δρομολογήσει τη διόρθωση λαθών.

Για λόγους όμως διαφάνειας και πολιτικής ευθύνης, θα πρέπει να συμμετέχει επαρκώς και το 
πολιτικό όργανο από το οποίο προέρχεται το σχετικό κείμενο, η «αρμόδια επιτροπή». Αυτή 
θα πρέπει να αξιολογεί το είδος του λάθους και κατά πόσον μπορεί να διορθωθεί με τον 
προτεινόμενο τρόπο. Θα μπορούσε μάλιστα ενίοτε να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι εκείνο 
που χρειάζεται δεν είναι διορθωτικό αλλά επίσημη νομοθετική πρόταση της Επιτροπής. 

Προκειμένου να υπάρχει λογοδοσία προς το Κοινοβούλιο ως θεσμικό όργανο, χρειάζεται 
κάποια μορφή επιβεβαίωσης των διορθωτικών στο στάδιο της ολομέλειας. Η ανάγκη αυτή
πρέπει να εξισορροπηθεί με την ανάγκη να μην υπερφορτώνεται η ημερήσια διάταξη του 
Κοινοβουλίου, και ιδίως οι ώρες ψηφοφορίας. Η λύση που προτείνεται εδώ χρησιμοποιείται 
με παρόμοια μορφή και σε άλλα σημεία του Κανονισμού, όπως όσον αφορά την εκλογή των 
μελών των επιτροπών (άρθρο 177(3)) ή τις ερμηνείες του Κανονισμού (άρθρο 201).

  
1 Απόφαση του Δικαστηρίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 στην υπόθεση C-380/03, Ομοσπονδιακή Δημοκρατία 
της Γερμανίας κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παράγραφοι 126 και
127.


