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ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενόψει της 
εφαρμογής του Καθεστώτος των Βουλευτών
(2006/2195 (REG))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την επιστολή του Προέδρου του της 29ης Ιουνίου 2006 και την 
ανακοίνωση στην ολομέλεια την 7η Σεπτεμβρίου 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 τις ακόλουθες τροποποιήσεις·

2. αποφασίζει ότι οι εν λόγω τροποποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ την πρώτη ημέρα της κατά το 
έτος 2009 αρχομένης κοινοβουλευτικής περιόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

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

Ισχύον κείμενο Τροπολογίες

Τροπολογία 1
Άρθρο 8

Άρθρο 8 Άρθρο 8

Πληρωμή εξόδων και αποζημιώσεις Εφαρμογή του καθεστώτος των 
Βουλευτών

Το Προεδρείο ρυθμίζει τα της πληρωμής 
των εξόδων και της αποζημίωσης των 
βουλευτών.

Εφόσον δεν ορίζεται κάτι διαφορετικό, οι 
ρυθμίσεις για την εφαρμογή του 
καθεστώτος των βουλευτών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκδίδονται 
από το Προεδρείο.

Τροπολογία 2
Άρθρο 39, παράγραφος 1 α (νέα)

1α. Κάθε βουλευτής μπορεί να υποβάλει 
πρόταση κοινοτικής πράξεως στο πλαίσιο 
του δικαιώματος πρωτοβουλίας του 
Κοινοβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 192 
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της Συνθήκης ΕΚ.

Τροπολογία 3
Άρθρο 39, παράγραφος 1 β (νέα)

1β. Η πρόταση πρέπει να υποβάλλεται 
στον Πρόεδρο ο οποίος τη διαβιβάζει 
προς εξέταση στην αρμόδια επιτροπή. 
Πριν τη διαβίβαση η πρόταση 
μεταφράζεται στις επίσημες γλώσσες, τις 
οποίες θεωρεί ως αναγκαίες ο πρόεδρος 
αυτής της Επιτροπής για μια συνοπτική 
εξέταση. Η Επιτροπή αποφασίζει για την 
περαιτέρω διαδικασία εντός τριών μηνών 
από της διαβιβάσεως και κατόπιν 
ακροάσεως του συντάκτη της πρότασης.

Τροπολογία 4
Άρθρο 39, παράγραφος 2, εισαγωγή

2. Πριν από την έναρξη της 
διαδικασίας που ορίζεται από το άρθρο 
45, η αρμόδια επιτροπή πρέπει να 
διαπιστώσει ότι καμία πρόταση του είδους 
αυτού δεν βρίσκεται στη φάση της 
προετοιμασίας, ήτοι ότι:

2. Προτού η αρμόδια επιτροπή 
κινήσει δυνάμει προτάσεως σύμφωνα με 
την παράγραφο 1α ή κατόπιν ιδίας 
πρωτοβουλίας τη διαδικασία σύμφωνα με 
το άρθρο 45, διαπιστώνει ότι βάσει των 
ακόλουθων κριτηρίων η επιτροπή δεν 
προετοιμάζει παρόμοια πρόταση::

Τροπολογία 5
Άρθρο 150, παράγραφος 6, υποπαράγραφος 1

6. Εκτός αντίθετης απόφασης του 
Κοινοβουλίου, οι τροπολογίες δεν μπορούν 
να τεθούν σε ψηφοφορία παρά μόνον αν 
έχουν τυπωθεί και διανεμηθεί σε όλες τις 
επίσημες γλώσσες. Δεν είναι δυνατό να 
ληφθεί τέτοια απόφαση εάν τριάντα επτά 
τουλάχιστον βουλευτές εκφράσουν την 
αντίθεσή τους.

6. Εκτός αντίθετης απόφασης του 
Κοινοβουλίου, οι τροπολογίες δεν μπορούν 
να τεθούν σε ψηφοφορία παρά μόνον αν 
έχουν τυπωθεί και διανεμηθεί σε όλες τις 
επίσημες γλώσσες. Δεν είναι δυνατό να 
ληφθεί τέτοια απόφαση εάν τριάντα επτά 
τουλάχιστον βουλευτές εκφράσουν την 
αντίθεσή τους. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο αποφεύγει τη λήψη 
αποφάσεων οι οποίες θα οδηγούσαν σε μη 
αποδεκτό βαθμό, δυσμενή μεταχείριση 
βουλευτών, οι οποίοι χρησιμοποιούν 
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ορισμένη γλώσσα.

Τροπολογία 6
Παράρτημα Ι, Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο αα (νέο)

αα) Κάθε αποζημίωση που λαμβάνει ο 
βουλευτής για την άσκηση εντολής σε ένα 
άλλο κοινοβούλιο, 

Τροπολογία 7
Παράρτημα Ι, Άρθρο 4

Εν αναμονή της θέσπισης καθεστώτος 
του βουλευτή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, το οποίο θα 
αντικαταστήσει τους ποικίλους εθνικούς 
κανόνες, οι βουλευτές υπόκεινται, όσον 
αφορά τη δήλωση περιουσιακών 
στοιχείων, στις υποχρεώσεις που 
προβλέπει η νομοθεσία του κράτους 
μέλους στο οποίο έχουν εκλεγεί.

Οι βουλευτές υπόκεινται, όσον αφορά τη 
δήλωση περιουσιακών στοιχείων, στις 
υποχρεώσεις που προβλέπει η νομοθεσία 
του κράτους μέλους στο οποίο έχουν 
εκλεγεί.

Τροπολογία 8
Παράρτημα VΙΙ, στοιχείο Γ α (νέο)

Γα. Προσωπικές συγκρούσεις 
καθηκόντων
Με τη σύμφωνη γνώμη του Προεδρείου 
μπορεί να υπάρξει άρνηση σε βουλευτή 
για την εξέταση εγγράφου του 
Κοινοβουλίου, εάν το Προεδρείο μετά την 
ακρόαση του βουλευτή καταλήξει στο 
συμπέρασμα ότι η εξέταση θα οδηγούσε 
σε έναν απαράδεκτο περιορισμό των 
θεσμικών συμφερόντων του Κοινοβουλίου 
ή του δημοσίου συμφέροντος και ότι η 
εξέταση αυτή επιδιώκεται από το 
βουλευτή για ιδιωτικούς και 
προσωπικούς λόγους.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τροπολογία 1 - Η υφιστάμενη διατύπωση του άρθρου 8 του Κανονισμού δεν ανταποκρίνεται 
πλέον στη νομική κατάσταση η οποία θα υπάρχει μετά τη θέση σε ισχύ του καθεστώτος των 
βουλευτών. Από αυτό το χρονικό σημείο βασίζονται οι ρυθμίσεις όσον αφορά τις επιστροφές 
εξόδων και αποζημιώσεων των βουλευτών στα άρθρα 9-23, 27 και 28 του Καθεστώτος των 
βουλευτών και όχι πλέον στο δικαίωμα αυτοοργάνωσης του Κοινοβουλίου σύμφωνα με το 
άρθρο 199 της Συνθήκης ΕΚ.

Φαίνεται σκόπιμο όπως οι εκτελεστικές αποφάσεις για τέτοιες υποθέσεις λαμβάνονται και 
περαιτέρω από το Προεδρείο. Με την προτεινόμενη νέα διατύπωση του άρθρου 8 
μεταβιβάζεται στο Προεδρείο μια αντίστοιχη ρυθμιστική αρμοδιότητα. Η εκχωρούμενη στο 
Προεδρείο στο άρθρο 22 παράγραφος 2 αρμοδιότητα για οικονομικές, οργανωτικές και 
διοικητικές αποφάσεις σε υποθέσεις των βουλευτών παραμένει λογική, λόγω του ότι αφορά 
την πολιτική ευθύνη για την εκτέλεση των ρυθμίσεων στις μεμονωμένες περιπτώσεις.

Τροπολογίες 2, 3 και 4 - Σκοπός της προτεινόμενης τροποποίησης είναι η υλοποίηση του εις 
το άρθρο 5 του Καθεστώτος των βουλευτών προβλεπόμενου ατομικού δικαιώματος κάθε 
βουλευτή, στο πλαίσιο του δικαιώματος πρωτοβουλίας του Κοινοβουλίου να υποβάλλει 
πρόταση για κοινοτική πράξη.

Το ίδιο το Καθεστώς εξαρτά αυτό το δικαίωμα από μια επιφύλαξη ρύθμισης. Για το λόγο 
αυτό δεν δίδει στο βουλευτή αξίωση για να υποβάλλει τη νομοθετική του πρόταση στην 
ολομέλεια προς ψήφιση. Το δικαίωμα υποβολής προστατεύεται εφόσον διασφαλιστεί η 
εξέταση της πρότασης σε μια πρόσφορη διαδικασία. Για αυτό προσφέρεται η σύνδεση με την 
εις το άρθρο 39 του Κανονισμού ρυθμιζόμενη διαδικασία.

Φαίνεται λογικό να διαβιβάζονται νομοθετικές προτάσεις μεμονωμένων βουλευτών προς 
συνοπτική προεξέταση στην αρμόδια επιτροπή. Προκειμένου να διασφαλιστεί το ατομικό 
δικαίωμα πρότασης έναντι μιας ενδεχόμενης αποδυνάμωσης, θα πρέπει όμως να προβλεφθεί 
ότι η Επιτροπή πρέπει να αποφασίσει εντός ορισμένης προθεσμίας όσον αφορά την 
περαιτέρω διεκπεραίωση και όπως αυτή πριν μια απόφαση για αναστολή των συζητήσεων 
χωρίς έκθεση να πρέπει να δώσει στον συντάκτη της πρότασης της δυνατότητα να εκθέσει τα 
επιχειρήματά του σε συζήτηση.

Το δικαίωμα ενός βουλευτή να υποβάλλει την πρότασή του για κοινοτική πράξη στην από 
αυτόν επιλεγείσα επίσημη γλώσσα, δεν μπορεί να περιοριστεί ενόψει του άρθρου 138 του 
Κανονισμού. Η μετάφραση τέτοιων προτάσεων σε όλες τις επίσημες γλώσσες θα επιβάρυνε 
όμως τους διατιθέμενους πόρους και θα μπορούσε να προκαλέσει καταχρήσεις του 
δικαιώματος πρότασης, με στόχο τη μετάφραση ορισμένων τμημάτων του κειμένου.

Η μετάφραση τέτοιων προτάσεων θα πρέπει γι' αυτό το λόγο να περιοριστεί σε περιορισμένο 
αριθμό επισήμων γλωσσών, βάσει των οποίων είναι δυνατή στην αρμόδια επιτροπή μια 
συνοπτική εξέταση και η οποία - λόγω της διαφοράς όσον αφορά την κατάσταση των 
εργασιών στις επιτροπές - θα πρέπει να επιλέγεται σε συνεννόηση με τον εκάστοτε πρόεδρο.
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Εφόσον διασφαλιστούν αυτές οι εγγυήσεις για το ατομικό δικαίωμα πρότασης, φαίνεται ως 
απολύτως ορθό να υποβληθεί η επεξεργασία έκθεσης για μια νομοθετική πρόταση, όπως ήδη 
τώρα προβλέπεται στον Κανονισμό, επιπλέον της αποφάσεως της Επιτροπής και στην 
έγκριση της διάσκεψης των Προέδρων, λόγω του ότι φαίνεται πολύ δύσκολο να φανταστεί 
κανείς ότι μια έκθεση στο Κοινοβούλιο θα λάβει την από το άρθρο 192 της Συνθήκης ΕΚ 
απαιτούμενη ειδική πλειοψηφία, εάν ούτε η πλειοψηφία των προέδρων των πολιτικών 
ομάδων δεν συναινέσει στις βασικές της γραμμές.

Τροπολογία 5 - Το άρθρο 7 του Καθεστώτος των βουλευτών αναγνωρίζει στους βουλευτές 
αξίωση για μετάφραση των εγγράφων του Κοινοβουλίου στις εκάστοτε επίσημες γλώσσες 
τους και σε διερμηνεία των παρεμβάσεών τους σε όλες τις άλλες επίσημες γλώσσες.

Αυτά τα καταστατικά δικαιώματα διασφαλίζονται με το άρθρο 138 του Κανονισμού. Στην 
παράγραφο 3 και 4 αυτής της διάταξης το Κοινοβούλιο έκανε χρήση της αρμοδιότητάς του 
για την έκδοση εκτελεστικών κανόνων στο βαθμό που η διερμηνεία περιορίζεται σε 
συνεδριάσεις των επιτροπών και αντιπροσωπειών στις πραγματικά υφιστάμενες ανάγκες. Οι 
περιορισμοί αυτοί δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση το πρωταρχικό δικαίωμα κάθε βουλευτή στη 
χρησιμοποίηση της γλώσσας του και για το λόγο αυτό συμβιβάζονται με τις διατάξεις του 
Καθεστώτος. Η μεταβατική διάταξη του άρθρου 139 με εξαιρέσεις από την αρχή της πλήρους 
πολυγλωσσίας στην περίπτωση αναπόφευκτης πλαισίωσης των γλωσσικών υπηρεσιών με 
μειωμένο προσωπικό επανεξετάστηκε από το Κοινοβούλιο το Δεκέμβριο του 2006 και 
παρετάθη για περαιτέρω δυόμιση έτη. Λόγω του εξαιρετικού της χαρακτήρα σε καμία 
περίπτωση δεν αντιβαίνει στο άρθρο 7 του Καθεστώτος των βουλευτών. Μια περαιτέρω 
επανεξέταση είναι ενδεδειγμένη, όταν θα διατίθενται επαρκείς πρακτικές εμπειρίες και το 
βραδύτερο το τέλος αυτής της κοινοβουλευτικής περιόδου.

Μια κάποια διόρθωση φαίνεται ως ενδεδειγμένη στο άρθρο 150 του Κανονισμού, η οποία 
καθιστά δυνατή την ψηφοφορία επί μη μεταφρασμένων τροπολογιών, εάν ασκήσουν ένσταση 
λιγότεροι από 40 βουλευτές. Θα πρέπει να αποφευχθεί να υποστούν διακριτική μεταχείριση 
βουλευτές που χρησιμοποιούν ορισμένη γλώσσα, όταν δεν υφίσταται καμία από τις 
εξαιρετικές περιστάσεις του άρθρου 139. Αυτό επειδή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ορισμένες γλώσσες χρησιμοποιούνται τακτικά από λιγότερο από 40 βουλευτές. Δεν θα 
συμβιβαζόταν με το δικαίωμα στη χρησιμοποίηση της γλώσσας τους, εάν μια τέτοια ομάδα 
βουλευτών καταψηφιζόταν κάθε φορά.

Μια ακριβής ρύθμιση, η οποία λαμβάνει υπόψη της αυτό το πρόβλημα, θα ήταν πολύ 
περίπλοκη και θα απαιτούσε για την εφαρμογή της επαχθείς γραφειοκρατικές εργασίες. Για 
το λόγο αυτό προτείνεται, να συμπληρωθεί το άρθρο 150 παράγραφος 6 του Κανονισμού με 
έναν γενικής εφαρμογής κανόνα, με την ελπίδα ότι το Κοινοβούλιο θα αποφύγει στις 
αποφάσεις του μονομερή δυσμενή διάκριση.

Τροπολογία 6 - Η εις το άρθρο 9 του Καθεστώτος των βουλευτών προβλεπόμενη αξίωση 
των βουλευτών για αποζημίωση υπόκειται σε έναν μοναδικό, περιεχόμενο στο άρθρο 11 
περιορισμό, σύμφωνα με τον οποίο μια αποζημίωση, την οποία λαμβάνει βουλευτής για την 
άσκηση εντολής σε ένα άλλο κοινοβούλιο υπολογίζεται στην αποζημίωση. Για την 
απλοποίηση της εκτέλεσης αυτής της διάταξης είναι σκόπιμο να επεκταθούν οι εις το 
παράρτημα Ι προβλεπόμενες υποχρεώσεις δήλωσης σε αυτές τις περιπτώσεις, ακόμα και αν, 
όπως εκτίθεται κατωτέρω, το γεγονός αυτό δεν θα έχει μεγάλη πρακτική σημασία.
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Μια διπλή συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε ένα εθνικό κοινοβούλιο δεν θα 
είναι πλέον δυνατή με τη θέση σε ισχύ του καθεστώτος των βουλευτών τον Ιούλιο του 2009 
δυνάμει των κατά την 25η Ιουνίου και 23η Σεπτεμβρίου 2002 αποφασισθείσες τροποποιήσεις 
της πράξης περί άμεσης εκλογής1.

Ο κανόνας συνυπολογισμού μπορεί κατ' αυτόν τον τρόπο να καταστεί ενεργός μόνο σε 
αποζημιώσεις για εντολές σε περιφερειακά κοινοβούλια στο βαθμό που μια διπλή εντολή δεν 
αποκλείεται από εθνικούς κανόνες των κρατών μελών.

Αποτελεί υποχρέωση του Προεδρείου να διευκρινίσει τις εκτελεστικές διατάξεις για το 
καθεστώς, με ποιό τρόπο θα διαχωριστεί η έννοια της εντολής στο Κοινοβούλιο έναντι άλλων 
πολιτικών λειτουργιών (Δημοτικό Συμβούλιο, Επαρχιακό Συμβούλιο).

Τροπολογία 7 - Το Καθεστώς των βουλευτών δεν περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με τυχόν 
υποχρέωση των βουλευτών για δήλωση περιουσιακής κατάστασης.

Στο βαθμό που υπάρχουν σχετικές υποχρεώσεις βάσει διατάξεων του εθνικού δικαίου (π.χ. 
στους εθνικούς εκλογικούς νόμους), αυτές συνεχίζουν να εφαρμόζονται.

Η προτεινόμενη τροποποίηση λαμβάνει υπόψη της αυτό το γεγονός.

Τροπολογία 8 - Η διάταξη στο άρθρο 5 παράγραφος 3 του Κανονισμού αντιστοιχεί στο εις το 
άρθρο 6 παράγραφος 1 του καθεστώτος των βουλευτών κατωχυρούμενο δικαίωμα κάθε 
βουλευτή, να εξετάζει όλα τα εις την κατοχή του Κοινοβουλίου ευρισκόμενα έγγραφα, με 
τους εις τις παραγράφους 2-4 αυτής της διάταξης περιεχόμενους περιορισμούς. Κατά την 
επανεξέταση του παραρτήματος VΙΙ με διατάξεις σχετικά με τον χειρισμό εμπιστευτικών 
εγγράφων διαπιστώνεται αντιθέτως ένα ρυθμιστικό κενό, λόγω του ότι αυτό αφορά μόνο 
έγγραφα τα οποία διαβιβάζονται στο Κοινοβούλιο από άλλα όργανα. Γι' αυτού του είδους τα 
έγγραφα (π.χ. ευαίσθητα έγγραφα του Συμβουλίου για την πολιτική ασφάλειας) οι ρυθμίσεις 
στα τμήματα Α και Β αυτού του παραρτήματος είναι ορθές και επαρκείς. Οι διατάξεις όμως 
αυτές δεν ισχύουν για έγγραφα των οποίων δημιουργός είναι το ίδιο το Κοινοβούλιο. Για 
τέτοια έγγραφα ισχύει ο γενικός κανόνας του Καθεστώτος των βουλευτών ότι οι βουλευτές 
έχουν δικαίωμα εξέτασης, εφόσον αυτά δεν αφορούν προσωπικά έγγραφα ή εκκαθαρίσεις. 
Ωστόσο μπορούν να προβλεφθούν περιπτώσεις εξαίρεσης, στις οποίες φαίνεται ως 
δικαιολογημένο ότι το Κοινοβούλιο κάνει χρήση με την προσθήκη ενός τμήματος Γ στο 
παράρτημα VΙΙ με τη δέουσα προσοχή της εις το Καθεστώς των βουλευτών προβλεπόμενης 
επιφύλαξης ρύθμισης.

Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε συμφωνία με τον Κανονισμό αριθ. 1049/2001 μπορεί να 
αρνηθεί στο κοινό την πρόσβαση σε ένα εκ των ιδικών του εγγράφων, αυτό δεν μπορεί και 
δεν επιτρέπεται κατά κανόνα να θέσει υπό αμφισβήτηση το δικαίωμα εξέτασης ενός 
βουλευτή. Ωστόσο φαίνεται ως ενδεδειγμένη μια ρύθμιση για αυτές τις περιπτώσεις 
εξαίρεσης, στις οποίες λόγω υφιστάμενης σύγκρουσης συμφερόντων θα δημιουργείτο στο 
Κοινοβούλιο σημαντική ζημία, εάν ένας βουλευτής θα μπορούσε να απαιτήσει από 
ιδιωτικούς και προσωπικούς λόγους δικαίωμα εξέτασης σε ορισμένα έγγραφα. Η απόφαση 

  
1 ΕΕ L 283 της 21.10.2002, σελίδα 1 επόμενες, ιδιαίτερα άρθρο 1, σημείο 7 β)
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κατά πόσον οι απειλούμενες ζημίες για το όργανο δικαιολογούν περιορισμό του δικαιώματος 
εξέτασης του βουλευτή θα πρέπει να επιφυλαχθεί στο Προεδρείο.
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