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ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 201 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή ή την ερμηνεία του Κανονισμού
(2006/2192 (REG))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση τροποποίησης του Κανονισμού του (B6-0166/2006),

– 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 201, παράγραφος 1

1. Αν προκύψουν αμφιβολίες σχετικά με 
την εφαρμογή ή ερμηνεία του παρόντος 
Κανονισμού, ο Πρόεδρος μπορεί, με την 
επιφύλαξη των σχετικών αποφάσεων που 
έχουν ήδη ληφθεί, να παραπέμψει το 
ζήτημα προς εξέταση στην αρμόδια 
επιτροπή.

1. Αν προκύψουν αμφιβολίες σχετικά με 
την εφαρμογή ή ερμηνεία του παρόντος 
Κανονισμού, ο Πρόεδρος μπορεί να 
παραπέμψει το ζήτημα προς εξέταση στην 
αρμόδια επιτροπή.

Εφόσον πρέπει να ληφθεί απόφαση, 
σύμφωνα με το άρθρο 166, ο Πρόεδρος 
μπορεί επίσης να παραπέμψει το ζήτημα 
στην αρμόδια επιτροπή.

Οι πρόεδροι των επιτροπών μπορεί να 
πράξουν κάτι τέτοιο και όταν προκύψουν 
τέτοιες αμφιβολίες κατά τις εργασίες  της 
επιτροπής, οι οποίες αφορούν τις 
εργασίες αυτές.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, Giuseppe Gargani, κατέθεσε στις 9.3.2006 
πρόταση τροποποίησης του άρθρου 201 του Κανονισμού, το οποίο αφορά την εφαρμογή του 
Κανονισμού, με σκοπό να επιτρέψει στους προέδρους των επιτροπών να παραπέμπουν, υπό 
συγκεκριμένους όρους, ζητήματα ερμηνείας του Κανονισμού στην αρμόδια για τον 
Κανονισμό επιτροπή, ώστε να έχει έγκυρη καθοδήγηση για το μέλλον. Μέχρι τώρα μόνο ο 
Πρόεδρος του Κοινοβουλίου έχει αυτή την εξουσία.

Όπως επισημαίνει ορθά ο κ. Gargani, οι πρόεδροι των επιτροπών καλούνται τακτικά να 
εφαρμόσουν άρα και να ερμηνεύσουν τον Κανονισμό κατά την άσκηση των καθηκόντων 
τους. Μέρος αυτής της πραγματικότητας αντικατοπτρίζεται στο άρθρο 186, το οποίο 
χαρακτηρίζει μεγάλο αριθμό άρθρων σχετικά με τις συνεδριάσεις της ολομέλειας ως 
εφαρμόσιμα και εντός των επιτροπών. Μία από τις διατάξεις που χαρακτηρίζεται 
εφαρμόσιμη, το άρθρο 166, παράγραφος 5, ήδη δίνει τη δυνατότητα στον πρόεδρο της 
επιτροπής να παραπέμψει ζήτημα που συμπεριλήφθηκε στην ημερήσια διάταξη προς την 
αρμόδια επιτροπή. Αυτή όμως η δυνατότητα περιορίζεται στα ζητήματα που ανακύπτουν σε 
σχέση με τις συνεδριάσεις της επιτροπής, ενώ η ανάγκη για αποσαφήνιση των άρθρων του 
Κανονισμού προκύπτει συχνά σε σχέση με άλλα ζητήματα, όπως η συνεργασία μεταξύ των 
επιτροπών, οι αντίστοιχοι ρόλοι του Κοινοβουλίου στην ολομέλεια και των 
κοινοβουλευτικών επιτροπών κλπ.

Επαρκής λύση για αυτό το πρόβλημα θα ήταν να δοθεί στους προέδρους των επιτροπών, 
μέσω τροποποιήσεως του άρθρου 201 όπως προτείνεται στην παρούσα έκθεση, γενικότερη 
εξουσία αναζήτησης ερμηνείας επί των άρθρων. Αυτή η εξουσία θα περιορίζεται στα 
ζητήματα που ανακύπτουν κατά το έργο της επιτροπής και συνδέονται με αυτό. Η γενική 
εξουσία του προέδρου σύμφωνα με αυτό το άρθρο δεν θα τεθεί υπό αμφισβήτηση.

Για το ίδιο θέμα η διατύπωση του άρθρου 201 μπορεί να βελτιωθεί από δύο απόψεις:

Η υπάρχουσα δεύτερη υποπαράγραφος της παραγράφου 1 μπορεί να διαγραφεί ως περιττή, 
διότι το άρθρο 166, παράγραφος 5, τρίτη πρόταση, έχει το ίδιο ακριβώς αντικείμενο και 
αποτέλεσμα.

Η φράση «με την επιφύλαξη των σχετικών αποφάσεων που έχουν ήδη ληφθεί» δεν φαίνεται 
αναγκαία, διότι είναι αυτονόητο ότι οι αποφάσεις που έλαβε προηγουμένως ο πρόεδρος 
εφαρμόζοντας τον Κανονισμό δεν επηρεάζονται ως προς την ισχύ τους από ερμηνεία που θα 
δοθεί αργότερα. Αυτή η ιδέα εκφράζεται στο ίδιο άρθρο, στην παράγραφο 6, με την 
ακόλουθη διατύπωση: «Οι ερμηνείες αυτές πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη 
μελλοντική εφαρμογή και ερμηνεία των σχετικών άρθρων.» (η υπογράμμιση του συντάκτη)
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9.3.2006

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ (B6-0166/2006)

σύμφωνα με το άρθρο 202 του Κανονισμού

του Giuseppe Gargani

Τροποποίηση του άρθρου 201

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Ισχύον κείμενο Τροπολογίες

Τροπολογία 1
Άρθρο 201, παράγραφος 1α (νέα)

1 α. Οι πρόεδροι των επιτροπών μπορούν 
να παραπέμψουν στην αρμόδια επιτροπή 
θέματα ερμηνείας του Κανονισμού που θα 
μπορούσαν ενδεχομένως να προκύψουν 
κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων που ο 
Κανονισμός αποδίδει στις επιτροπές.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι πρόεδροι των επιτροπών και των αντιπροσωπειών καλούνται να εφαρμόζουν και να 
ερμηνεύουν τον Κανονισμό κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Ως εκ τούτου, είναι 
αναγκαίο να τους παρέχεται η δυνατότητα να απευθύνονται στην αρμόδια αρχή και 
συγκεκριμένα στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων για θέματα που ενδεχομένως 
παρουσιάζονται κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων που αποδίδονται βάσει του Κανονισμού 
στις εν λόγω επιτροπές και αντιπροσωπείες. Ένα τέτοιο μέτρο θα συνέβαλλε στη διατήρηση της 
ομοιομορφίας κατά την εφαρμογή του Κανονισμού και στη διασφάλιση της νομικής 
βεβαιότητας στο εσωτερικό κανονιστικό πλαίσιο του Κοινοβουλίου.

Εξάλλου, ένα προηγούμενο της παρούσας πρότασης απαντάται στο άρθρο 166 του Κανονισμού 
που, σύμφωνα με το άρθρο 186, εφαρμόζεται σε πλαίσιο επιτροπής. Το άρθρο αυτό, που αφορά 
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συγκεκριμένα τις επικλήσεις στον Κανονισμό, προβλέπει στην παράγραφο 5 ότι "ο πρόεδρος 
μπορεί να παραπέμψει το θέμα στην αρμόδια επιτροπή".


