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ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπό το 
φως των προτάσεων της Ομάδας Εργασίας για τη Κοινοβουλευτική Μεταρρύθμιση
όσον αφορά την εργασία στην ολομέλεια και τις εκθέσεις πρωτοβουλίας
(2007/2272(REG))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τις αποφάσεις της Διάσκεψης των Προέδρων της 25ης Οκτωβρίου και 
12ης Δεκεμβρίου 2007,

– έχοντας υπόψη τις από 15 Νοεμβρίου 2007 και … Ιανουαρίου 2008 επιστολές του 
Προέδρου του,

– έχοντας υπόψη την πρώτη ενδιάμεση έκθεση της Ομάδας Εργασίας για την 
Κοινοβουλευτική Μεταρρύθμισης σχετικά με την ολομέλεια και το χρονοδιάγραμμα των 
δραστηριοτήτων που υπεβλήθη στη Διάσκεψη των Προέδρων στις 6 Σεπτεμβρίου 2007 
(ΡΕ392.600/CPG) καθώς και τα συμπεράσματά του σχετικά με τις εκθέσεις 
πρωτοβουλίας,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 199 της Συνθήκης ΕΚ,

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

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A6-0000/2008),

1. αποφασίζει να επιφέρει στον Κανονισμό του τις εξής τροποποιήσεις·

2. υπενθυμίζει ότι οι εν λόγω τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ την πρώτη ημέρα της 
προσεχούς περιόδου συνόδου, εκτός των σημείων 2 και 3 του νέου Παραρτήματος ΙΙα, το 
οποίο θα τεθεί σε ισχύ την πρώτη ημέρα της κοινοβουλευτικής περιόδου που αρχίζει τον 
Ιούλιο του 2009· υπενθυμίζει ότι το άρθρο 45, παράγραφος 1α) θα εφαρμοστεί εξίσου σε 
εκθέσεις που έχουν εγκριθεί πριν από την έναρξη ισχύος της διάταξης αυτής·

3. αποφασίζει ότι η τροποποίηση 5 σχετικά με το άρθρο 39 παράγραφος 2 στην απόφαση 
της 13ης Νοεμβρίου 20071 σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού του 
Κοινοβουλίου υπό το φως του καθεστώτος των βουλευτών θα τεθεί σε εφαρμογή την 
πρώτη ημέρα της επόμενης περιόδου συνόδου·

4. αποφασίζει, σύμφωνα με το άρθρο 204, στοιχείο γ), να δημοσιεύσει ως παράρτημα στον 
Κανονισμό του την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων σχετικά με τους κανόνες και 
τις πρακτικές, για τις εκθέσεις ιδίας πρωτοβουλίας, όπως τροποποιήθηκε με την απόφασή 
του της 12ης Δεκεμβρίου 2007·

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

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA-PROV(2007)0500.
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Τροπολογία 1

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 39 α (νέο)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Άρθρο 39 α
Δικαιώματα πρωτοβουλίας που έχουν 

μεταβιβαστεί στο Κοινοβούλιο βάσει των 
Συνθηκών

Στις περιπτώσεις στις οποίες οι Συνθήκες 
μεταβιβάζουν στο Κοινοβούλιο ένα 
δικαίωμα πρωτοβουλίας, η αρμόδια 
επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να 
εκπονήσει έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας.
Η εκθέσει περιλαμβάνει:
α) μια πρόταση ψηφίσματος·
β) ενδεχομένως, ένα σχέδιο απόφασης ή 
ένα σχέδιο πρότασης·
γ) μια αιτιολογική έκθεση, η οποία 
περιλαμβάνει, ενδεχομένως, ένα 
δημοσιονομικό δελτίο.
Όταν η έγκριση μιας πράξης από το 
Κοινοβούλιο απαιτεί την έγκριση ή τη 
συναίνεση του Συμβουλίου και τη γνώμη 
ή τη συναίνεση της Επιτροπής, το 
Κοινοβούλιο μπορεί, μετά την ψηφοφορία 
επί της προταθείσας πράξης και μετά από 
πρόταση του εισηγητή, να αποφασίσει να 
αναβάλει την ψηφοφορία επί της 
πρότασης ψηφίσματος έως ότου το 
Συμβούλιο ή η Επιτροπή διατυπώσουν τη 
θέση τους.

Or. en

Τροπολογία 2

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 α (νέα)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

1 α. Με εξαίρεση τα δικαιώματα 
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πρωτοβουλίας που αναφέρονται στα 
άρθρα 39, 39α και εκείνα που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως στρατηγικές εκθέσεις 
από τη Διάσκεψη των Προέδρων1, οι 
εκθέσεις ιδίας πρωτοβουλίας εξετάζονται 
στην ολομέλεια σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 131α.
Τροπολογίες στις εκθέσεις αυτές δεν είναι 
παραδεκτές στην ολομέλεια. Στην 
περίπτωση αυτή μπορούν να υποβληθούν
εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματος 
σύμφωνα με το άρθρο 151 παράγραφος 4. 
Κατ’ εξαίρεσιν και σε δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις, η Διάσκεψη 
των Προέδρων μπορεί να αποφασίσει ότι 
μια τέτοια έκθεση μπορεί να εξετασθεί 
σύμφωνα με τους γενικούς 
διαδικαστικούς κανόνες.
_________________
1Βλ. τη σχετική απόφαση της Διάσκεψης των 
Προέδρων που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα…
του Κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 3

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 45 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

2. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου 
εφαρμόζονται κατ' αναλογίαν στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες οι Συνθήκες 
χορηγούν το δικαίωμα πρωτοβουλίας στο 
Κοινοβούλιο.

2. Εφόσον το θέμα της έκθεσης εμπίπτει 
στο δικαίωμα πρωτοβουλίας σύμφωνα με 
το άρθρο 39 a, η έγκριση μπορεί να 
απορριφθεί μόνο επειδή δεν έχουν 
τηρηθεί οι όροι που θεσπίζουν οι 
Συνθήκες.

Or. en
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Τροπολογία 4

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 45 – η τελευταία πρόταση γίνεται παράγραφος 1 α (νέα)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Στις περιπτώσεις αυτές, η Διάσκεψη των 
Προέδρων λαμβάνει απόφαση εντός δύο 
μηνών.

2 α. Και στις δύο περιπτώσεις, η Διάσκεψη 
των Προέδρων λαμβάνει απόφαση εντός 
δύο μηνών.

Or. en

Τροπολογία 5

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 110 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

1. Κάθε βουλευτής μπορεί να υποβάλει 
ερωτήσεις στο Συμβούλιο ή την Επιτροπή 
με αίτημα γραπτής απάντησης. Για το 
περιεχόμενο των ερωτήσεων αποκλειστικά 
υπεύθυνοι είναι οι ερωτώντες.

1. Κάθε βουλευτής μπορεί να υποβάλει 
ερωτήσεις στο Συμβούλιο ή την Επιτροπή 
με αίτημα γραπτής απάντησης, σύμφωνα 
με τις κατευθυντήριες γραμμές1. Για το 
περιεχόμενο των ερωτήσεων αποκλειστικά 
υπεύθυνοι είναι οι ερωτώντες.
________________
1 Βλ. παράρτημα ΙΙα

Or. en

Τροπολογία 6

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 110 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

2. Οι ερωτήσεις υποβάλλονται εγγράφως 
στον Πρόεδρο, ο οποίος τις διαβιβάζει στο 
ερωτώμενο όργανο.

2. Οι ερωτήσεις υποβάλλονται εγγράφως 
στον Πρόεδρο, ο οποίος τις διαβιβάζει στο 
ερωτώμενο όργανο. Αμφιβολίες όσον 
αφορά το παραδεκτό μιας ερώτησης 
διευθετούνται από τον Πρόεδρο. Η 
απόφασή του κοινοποιείται στον 
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ερωτώντα.

Or. en

Τροπολογία 7

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 110 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Στις λοιπές ερωτήσεις (ερωτήσεις χωρίς 
προτεραιότητα) δίδεται απάντηση εντός έξι 
εβδομάδων από τη διαβίβασή τους στο 
ερωτώμενο όργανο.

Στις λοιπές ερωτήσεις (ερωτήσεις χωρίς 
προτεραιότητα) δίδεται απάντηση εντός έξι 
εβδομάδων από τη διαβίβασή τους στο 
ερωτώμενο όργανο. Κάθε βουλευτής 
μπορεί να καταθέτει κάθε μήνα έως τρεις 
ερωτήσεις χωρίς προτεραιότητα.

Or. en

Τροπολογία 8

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 131 α (νέο)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Άρθρο 131 α
Σύντομη παρουσίαση

Κατόπιν αιτήσεως του εισηγητή και 
κατόπιν προτάσεως της Διάσκεψης των 
Προέδρων, το Κοινοβούλιο μπορεί επίσης 
να αποφασίσει ότι ένα σημείο, για το 
οποίο δεν απαιτείται πλήρης συζήτηση, 
εξετάζεται στην ολομέλεια μέσω μιας 
σύντομης παρουσίασης από τον εισηγητή. 
Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή έχει 
τη δυνατότητα να λάβει το λόγο και κάθε 
βουλευτής έχει το δικαίωμα να απαντήσει 
υποβάλλοντας μια συμπληρωματική 
γραπτή δήλωση σύμφωνα με το άρθρο
142 παράγραφος 7.

Or. en
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Τροπολογία 9

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 142 – παράγραφος 5

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

5. Κατά τη συζήτηση των εκθέσεων, 
δίδεται ο λόγος στην Επιτροπή και το 
Συμβούλιο, κατά κανόνα αμέσως μετά την 
παρουσίαση της έκθεσης από τον 
εισηγητή. Ωστόσο, κατά τη συζήτηση 
πρότασης της Επιτροπής, ο Πρόεδρος 
καλεί την Επιτροπή να λάβει το λόγο 
πρώτη για να παρουσιάσει με συντομία 
την πρότασή της και, κατά τη συζήτηση 
κειμένου που προέρχεται από το 
Συμβούλιο, ο Πρόεδρος μπορεί να 
καλέσει το Συμβούλιο να λάβει το λόγο 
πρώτο· και στις δύο περιπτώσεις 
ακολουθεί ο εισηγητής. Η Επιτροπή και το 
Συμβούλιο μπορούν να ακουσθούν εκ 
νέου, ιδίως για να απαντήσουν στις 
παρεμβάσεις των βουλευτών του 
Κοινοβουλίου.

5. Κατά τη συζήτηση των εκθέσεων, 
δίδεται ο λόγος στην Επιτροπή και το 
Συμβούλιο, κατά κανόνα αμέσως μετά την 
παρουσίαση της έκθεσης από τον 
εισηγητή. Η Επιτροπή, το Συμβούλιο και ο 
εισηγητής μπορούν να ακουσθούν εκ νέου, 
ιδίως για να απαντήσουν στις παρεμβάσεις 
των βουλευτών του Κοινοβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 10

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 151 – παράγραφος 4

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

4. Μια πολιτική ομάδα μπορεί να 
καταθέσει εναλλακτική πρόταση 
ψηφίσματος έναντι μη νομοθετικής 
πρότασης ψηφίσματος που περιέχεται σε 
έκθεση επιτροπής.

4. Μια πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον 
σαράντα βουλευτές μπορούν να 
καταθέσουν εναλλακτική πρόταση 
ψηφίσματος έναντι μη νομοθετικής 
πρότασης ψηφίσματος που περιέχεται σε 
έκθεση επιτροπής.

Στην περίπτωση αυτή, η ομάδα δεν μπορεί 
να καταθέσει τροπολογίες στην πρόταση 
ψηφίσματος της αρμόδιας επιτροπής. Η 

Στην περίπτωση αυτή, η ομάδα ή οι 
ενδιαφερόμενοι βουλευτές δεν μπορούν να 
καταθέσουν τροπολογίες στην πρόταση 
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πρόταση ψηφίσματος της πολιτικής 
ομάδας δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη 
από την πρόταση ψηφίσματος της 
επιτροπής. Τίθεται σε ψηφοφορία στο 
Κοινοβούλιο σε μια μοναδική ψηφοφορία, 
χωρίς τροπολογίες.

ψηφίσματος της αρμόδιας επιτροπής. Η 
εναλλακτική πρόταση ψηφίσματος της 
πολιτικής ομάδας δεν μπορεί να είναι 
μεγαλύτερη από την πρόταση ψηφίσματος 
της επιτροπής. Τίθεται σε ψηφοφορία στο 
Κοινοβούλιο σε μια μοναδική ψηφοφορία, 
χωρίς τροπολογίες.
Το άρθρο 103, παράγραφος 4, 
εφαρμόζεται κατ’ αναλογία.

Or. en

Τροπολογία 11

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Παράρτημα ΙΙ α (νέο)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ α
Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις 
ερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης
σύμφωνα με το άρθρο 110
1. Οι ερωτήσεις με αίτημα γραπτής
απάντησης πρέπει:
- να αφορούν ζητήματα που εμπίπτουν 
στο πεδίο δραστηριοτήτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·
- να είναι σαφείς και να περιέχουν μια 
κατανοητή ερώτηση·
- να μην έχουν προσβλητικό περιεχόμενο·
- να μην αφορούν αμιγώς προσωπικές 
υποθέσεις.
2. Εάν μια ερώτηση δεν ανταποκρίνεται 
στις κατευθυντήριες αυτές γραμμές, η 
Γραμματεία διαβιβάζει στον συντάκτη 
μια κατάλληλη σύσταση.
3. Εάν κατά τη διάρκεια των 
προηγούμενων έξι μηνών έχει υποβληθεί 
και απαντηθεί μια όμοια ή παρεμφερής 
ερώτηση, η Γραμματεία διαβιβάζει στον 
συντάκτη αντίγραφο της προηγούμενης 
ερώτησης και απάντησης. Η εκ νέου 
υποβληθείσα ερώτηση δεν διαβιβάζεται, 
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εκτός εάν ο συντάκτης επικαλείται νέες 
σημαντικές εξελίξεις ή ζητεί περαιτέρω 
πληροφορίες.
4. Ερωτήσεις που αφορούν συναφή 
θέματα μπορούν να τύχουν κοινής 
απάντησης.

Or. en
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I. Ιστορικό της πρωτοβουλίας μεταρρύθμισης

Η ατζέντα για την εσωτερική μεταρρύθμιση του Κοινοβουλίου έχει αποκτήσει νέα σημασία 
ως αποτέλεσμα της επιτυχούς συμφωνίας για την Μεταρρυθμιστική Συνθήκη, η οποία 
αναβαθμίζει και ενισχύει σημαντικά το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως κομβικού 
παράγοντα της νομοθετικής διαδικασίας. Ο βασικός στόχος της διαδικασίας μεταρρύθμισης 
που ξεκινά σήμερα έγκειται στο να βελτιώσει τις διαδικασίες εργασίας, να τις καταστήσει πιο 
διαφανείς και να φέρει το θεσμικό μας όργανο πιο κοντά στις προσδοκίες των πολιτών όσον 
αφορά ένα σύγχρονο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι προτεινόμενες αλλαγές είναι το 
αποτέλεσμα μιας βαθειάς διαδικασίας στοχασμού, τα αποτελέσματα της οποίας έχουν 
συγκεκριμενοποιηθεί σε διαδοχικά στάδια.

Η Διάσκεψη των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφάσισε κατά τη συνεδρίασή 
της της 15ης Φεβρουαρίου 2007 να συγκροτήσει μια ομάδα εργασίας για την 
κοινοβουλευτική μεταρρύθμιση υπό την προεδρία της κας Dagmar Roth-Behrendt. Με βάση
την ανατεθείσα εντολή, η κα Roth-Behrendt υπέβαλε στις 6 Σεπτεμβρίου 2007 την πρώτη 
ενδιάμεση έκθεση με θέμα «Η ολομέλεια και το χρονοδιάγραμμα δραστηριοτήτων».

Η Διάσκεψη των Προέδρων χαιρέτισε την έκθεση κατά τη συνεδρίασή της στις 25 
Οκτωβρίου 2007 και ενέκρινε όλες σχεδόν τις προτάσεις μεταρρύθμισης που περιείχε το 
έγγραφο αυτό. Πολλές από τις προτάσεις αυτές μπορούν να τεθούν σε ισχύ κατόπιν
εγκρίσεως της Διάσκεψης, ωστόσο μια σειρά από αυτές απαιτούν τροποποιήσεις του 
Κανονισμού του Κοινοβουλίου.

Για το λόγο αυτό η Διάσκεψη αποφάσισε με την ευκαιρία αυτή να αναθέσει στην Επιτροπή 
Συνταγματικών Υποθέσεων τα ακόλουθα θέματα:

– Την εκπόνηση κατευθυντηρίων γραμμών για τη διαδικασία για τις γραπτές ερωτήσεις 
προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο.

– Τη θέσπιση μιας διαδικασίας, σύμφωνα με την οποία εκθέσεις που μπορούν να 
εξετασθούν σύμφωνα με το άρθρο 131 παράγραφος 2, να μπορούν να παρουσιαστούν 
από τον εισηγητή στην ολομέλεια, εν συνεχεία δε η Επιτροπή να παρουσιάζει την 
αντίδρασή της και άλλοι βουλευτές να έχουν τη δυνατότητα να παρέμβουν εγγράφως.

– Τη δυνατότητα για την πραγματοποίηση και ολοκλήρωση συζητήσεων στην ολομέλεια 
σχετικά με νομοθετικά κείμενα από τον εισηγητή.

Λαμβάνοντας υπόψη τις περαιτέρω διαβουλεύσεις της ομάδας εργασίας για την
κοινοβουλευτική μεταρρύθμιση, η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στις 12 Δεκεμβρίου
2007 να παραπέμψει στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων πρόσθετα ζητήματα σχετικά
με την εισαγωγή μιας απλοποιημένης διαδικασίας για μη νομοθετικές εκθέσεις και την
τροποποίηση του Κανονισμού προκειμένου να διευκολυνθεί η εκπόνηση νομοθετικών
εκθέσεων πρωτοβουλίας.
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Σύμφωνα με την απόφαση αυτή και βάση του άρθρου 202 του Κανονισμού η Επιτροπή 
Συνταγματικών Υποθέσεων έχει εξετάσει τις προταθείσες αλλαγές.

II. Περιεχόμενο και ανάλυση των μέτρων μεταρρύθμισης που εγκρίθηκαν

Στις επόμενες παραγράφους αναπτύσσεται το σκεπτικό της έγκρισης των μέτρων 
μεταρρύθμισης που πρότεινε ο εισηγητής. Σε αυτές περιλαμβάνονται επίσης συστηματικές 
αναφορές στις συγκεκριμένες προτάσεις που διετύπωσε η ομάδα εργασίας για την 
κοινοβουλευτική μεταρρύθμιση. Οι τροποποιήσεις στον Κανονισμό που περιλαμβάνονται 
στην απόφαση του Κοινοβουλίου έχουν ομαδοποιηθεί και αναπτύσσονται σε τέσσερα 
τμήματα που αφορούν διάφορα σημεία που έθιξε η Διάσκεψη των Προέδρων.

1. Η μεταρρύθμιση των διαδικασιών σχετικά με τις γραπτές ερωτήσεις προς το Συμβούλιο ή 
προς την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 110 του Κανονισμού (τροπολογίες 5, 6, 7 και
11)

Η ομάδα εργασίας για την κοινοβουλευτική μεταρρύθμιση παρατήρησε στα 
συμπεράσματά της ότι η τρέχουσα πρακτική για τις γραπτές ερωτήσεις προς το Συμβούλιο 
ή προς την Επιτροπή βάσει του άρθρου 110 σαφώς δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί 
ικανοποιητική. Η Επιτροπή έχει επίσης διαμαρτυρηθεί εντόνως για τον αριθμό των 
ερωτήσεων αυτών και για το διοικητικό βάρος εργασίας που συνεπάγεται για τις 
υπηρεσίες της η απάντηση στις ερωτήσεις αυτές.

Στο πλαίσιο των προσπαθειών που αποσκοπούν στην καθιέρωση μιας σαφέστερης δομής 
και ενός νέου στρατηγικού προγραμματισμού για τις περιόδους συνόδου, η πρώτη 
ενδιάμεση έκθεση διατύπωσε την ιδέα θέσπισης κριτηρίων παραδεκτού και 
κατευθυντηρίων γραμμών για τις ερωτήσεις αυτές όπως αυτές που ισχύουν σήμερα για τις 
προφορικές ερωτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 109. Όπως αναφέρθηκε ήδη προηγουμένως η 
Διάσκεψη των Προέδρων υιοθέτησε την πρόταση αυτή.

Ο εισηγητής εξέτασε συνεπώς τον τρόπο υλοποίησης της πρότασης αυτής και κατέληξε 
στο συμπέρασμα ότι η πιο ενδεδειγμένη λύση θα συνίστατο στο να εγκριθεί μια μερική 
τροποποίηση του άρθρου 110 σε συνδυασμό με την προσθήκη ενός νέου παραρτήματος ΙΙ 
στον Κανονισμό. Η παράγραφος 1 του άρθρου τροποποιείται ούτως ώστε να γίνεται 
αναφορά στο παράρτημα το οποίο περιλαμβάνεται στην τροπολογία 11 και ορίζει τις 
απαιτούμενες κατευθυντήριες γραμμές για το παραδεκτό των γραπτών ερωτήσεων.

Η τροποποίηση του άρθρου 110 παράγραφος 2 ορίζει ότι ο Πρόεδρος αποφασίζει για το 
παραδεκτό των γραπτών ερωτήσεων. Ωστόσο, προκειμένου να διασκεδαστούν οι φόβοι
ότι ένα υπερβολικό βάρος εργασίας θα μπορούσε να παρεμποδίσει τη δραστηριότητά του, 
πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 3 ο Πρόεδρος έχει πάντα 
τη δυνατότητα να εκχωρήσει την άσκηση των αρμοδιοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 110 
παράγραφος 2 σε έναν αντιπρόεδρο.

Τα κριτήρια διατυπώνονται κατά τρόπο που σέβεται πλήρως το δικαίωμα των βουλευτών
να υποβάλλουν γραπτές ερωτήσεις προς την Επιτροπή και να αναμένουν απάντηση εντός
ενός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Από την άλλη πλευρά εισάγονται σαφείς διατάξεις
προκειμένου να αποτρέπεται η καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος αυτού, ιδίως δε ένα
νέο όριο τριών ερωτήσεων χωρίς προτεραιότητα (τροποποίηση της παραγράφου 4 του 
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άρθρου 110), η υποχρέωση μη υποβολής όμοιων ή παρεμφερών ερωτήσεων (σημείο 2 του 
νέου παραρτήματος) καθώς και το μη παραδεκτό ερωτήσεων που χρησιμοποιούν 
προσβλητικές εκφράσεις (σημείο 1 του νέου παραρτήματος). Ειδικότερα το σημείο αυτό 
θα συμβάλει στην αποτροπή τυχόν παραβιάσεων των θεμελιωδών αξιών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Η Γραμματεία της Προεδρίας θα είναι υπεύθυνη για την υποβολή κατάλληλων συστάσεων 
προς εκείνους τους βουλευτές, οι ερωτήσεις των οποίων δεν ανταποκρίνονται στις 
κατευθυντήριες γραμμές που εκτίθενται στο παράρτημα ΙΙα. Προκειμένου να δοθεί στη 
Γραμματεία κάποιος χρόνος για να προσαρμόσει την εσωτερική της δομή ενόψει των 
υποχρεώσεων αυτών τα σημεία 2 και 3 του παραρτήματος ΙΙα θα τεθούν σε εφαρμογή σε 
μεταγενέστερο χρονικό σημείο.

2. Η προσθήκη ενός νέου άρθρου 131α σχετικά με την συνοπτική παρουσίαση μιας έκθεσης, 
για την οποία δεν απαιτείται πλήρης συζήτηση (τροπολογία 8)

Η ομάδα εργασίας για την κοινοβουλευτική μεταρρύθμιση έχει διαπιστώσει, ότι για τη 
βελτίωση της ποιότητας του καθορισμού των ημερησίων διατάξεων για τις περιόδους 
συνόδου, πρέπει να δοθούν περισσότερα κίνητρα στους εισηγητές και σκιώδεις εισηγητές 
για την καλύτερη εφαρμογή του άρθρου 131 σχετικά με τη διαδικασία στην ολομέλεια 
χωρίς τροπολογίες και συζήτηση. Στην πρώτη ενδιάμεση έκθεση με θέμα «Η ολομέλεια 
και το χρονοδιάγραμμα δραστηριοτήτων» προτάθηκε η θέσπιση ενός κινήτρου για τους 
εισηγητές ώστε να μην πραγματοποιούν πλήρη συζήτηση με την πρόβλεψη ειδικού χρόνου 
κατά τον οποίο οι εισηγητές θα μπορούν να παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους στην 
ολομέλεια χωρίς να ακολουθεί συζήτηση.

Λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση αυτή, ο εισηγητής πρότεινε τη θέσπιση ενός νέου 
άρθρου 131α. Η τροποποίηση αυτή θα βελτιώσει την τρέχουσα πρακτική. Το Κοινοβούλιο 
θα μπορεί στο μέλλον να αποφασίζει, κατόπιν αιτήσεως του εισηγητή και μετά από 
πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων, ότι μια έκθεση για την οποία δεν απαιτείται 
πλήρης συζήτηση θα παρουσιάζεται στην ολομέλεια από τον εισηγητή κατά τη διάρκεια 
ενός ειδικά προβλεπόμενου χρόνου. Την παρουσίαση από τον εισηγητή θα ακολουθεί 
μόνο η αντίδραση της Επιτροπής, δεν θα επιτρέπεται δε σε άλλους βουλευτές να λάβουν 
το λόγο. Οι βουλευτές θα έχουν ωστόσο τη δυνατότητα να υποβάλουν έγγραφες 
παρατηρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 142 παράγραφος 7.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις συστάσεις του κεφαλαίου 4 της πρώτης ενδιάμεσης έκθεσης για
την κοινοβουλευτική μεταρρύθμιση και τις αποφάσεις της Διάσκεψης των Προέδρων της
12ης Δεκεμβρίου 2007, η νέα αυτή διάταξη θα ρυθμίζει τη γενική διαδικασία για τον 
έλεγχο εκθέσεων ιδίας πρωτοβουλίας στην ολομέλεια, με ορισμένες εξαιρέσεις (βλέπε 
κατωτέρω τμήμα 4).

3. Αύξηση της διαφάνειας στο Κοινοβούλιο κατά τις συζητήσεις με την τροποποίηση του 
άρθρου 142 σχετικά με την κατανομή χρόνου ομιλίας (τροπολογία 9)

Όσον αφορά τις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου για την οργάνωση των ετήσιων 
συζητήσεων, η ομάδα εργασίας για την κοινοβουλευτική μεταρρύθμιση διαπίστωσε την 
ανάγκη αύξησης της διαφάνειας του Κοινοβουλίου και ενίσχυσης της ζωντάνιας των 
συζητήσεων.
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Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η πρώτη ενδιάμεση έκθεση που εκπόνησε η ομάδα 
εργασίας συνέστησε αλλαγές στην οργάνωση των συζητήσεων με την εφαρμογή σειράς 
μέτρων. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται η θέσπιση ενός γενικού κανόνα, σύμφωνα με τον 
οποίο ο εισηγητής θα πρέπει να ξεκινά και να περατώνει τις συζητήσεις επί νομοθετικών 
κειμένων.

Η απλή τροποποίηση της παραγράφου 5 του άρθρου 142 που περιλαμβάνεται στην 
παρούσα πρόταση εξυπηρετεί το στόχο της σύστασης αυτής. Η παρουσίαση της 
κοινοβουλευτικής έκθεσης από τον εισηγητή θα συμβάλει αποφασιστικά στο να δοθεί 
καθοριστική σημασία στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το ζήτημα που 
συζητείται στο πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας.

Από την άλλη πλευρά, εάν η ρύθμιση αυτή αποτελεί ένα γενικό κανόνα για την συνήθη 
διεξαγωγή της συζήτησης, η διάταξη αφεαυτή δεν παρεμποδίζει τον Πρόεδρο του 
Κοινοβουλίου να αποφασίσει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ότι για ειδικούς λόγους 
πρέπει να επιτραπεί στον εκπρόσωπο της Επιτροπής ή στον εκπρόσωπο του Συμβουλίου 
να λάβει πρώτος το λόγο.

Η διατύπωση που πρότεινε ο εισηγητής διασφαλίζει τέλος ωσαύτως ότι το δεύτερο μέρος 
της συζήτησης, μετά τη δήλωση του Συμβουλίου και/ή της Επιτροπής και των αγορητών 
που έχουν οριστεί επισήμως από τις πολιτικές τους ομάδες, θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί για παρεμβάσεις και ερωτήσεις εκ μέρους εκείνων των βουλευτών που 
παρευρέθηκαν στη συζήτηση και συμμετείχαν σε αυτή. Η διαδικασία έχει συνεπώς 
σχεδιασθεί κατά τρόπο που παρέχει τη δυνατότητα ενός ενδελεχούς διαλόγου σχετικά με 
τις προτάσεις της Επιτροπής καθώς και σχετικά με τα κείμενα που προέρχονται από το 
Συμβούλιο.

4. Η τροποποίηση των διατάξεων σχετικά με τις εκθέσεις ιδίας πρωτοβουλίας (τροπολογίες
1, 2, 3, 4 και 10)

Στις 12 Δεκεμβρίου 2007 η Διάσκεψη των Προέδρων ενέκρινε περαιτέρω
μεταρρυθμιστικά μέτρα που αποσκοπούσαν στη διαφοροποίηση μεταξύ των διαφόρων
ειδών εκθέσεων ιδίας πρωτοβουλίας και τα οποία εβασίζοντο στις προτάσεις της ομάδας
εργασίας για την κοινοβουλευτική μεταρρύθμιση. Θα υπάρξουν πέντε κατηγορίες
εκθέσεων πρωτοβουλίας, για κάθε δε κατηγορία θα υπάρχει μια ξεχωριστή διαδικασία
έγκρισης και εξέτασης στην ολομέλεια: Νομοθετικές εκθέσεις πρωτοβουλίας· στρατηγικές
εκθέσεις (ως αντίδραση σε στρατηγικές εκθέσεις και εκθέσεις προτεραιότητας που
περιλαμβάνονται στο ετήσιο νομοθετικό πρόγραμμα και το πρόγραμμα εργασίας της
Επιτροπής)· μη νομοθετικές εκθέσεις πρωτοβουλίας· ετήσιες εκθέσεις δραστηριότητας και 
ελέγχου· εκθέσεις εφαρμογής.

Σύμφωνα με τη διαφοροποίηση αυτή η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε επίσης να 
παραπέμψει στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων νέα θέματα, τα οποία καθιστούν 
απαραίτητες τις τροποποιήσεις του Κανονισμού του Κοινοβουλίου. Από την επιτροπή 
ζητήθηκε επίσης να πραγματοποιήσει μια συνεκτική τεχνική ενοποίηση του Κανονισμού 
όσον αφορά μη νομοθετικές εκθέσεις εν γένει και εκθέσεις πρωτοβουλίας ειδικότερα. 
Σύμφωνα με το αίτημα αυτό ο εισηγητής προτείνει μια συνεκτική δέσμη τροπολογιών.

Προκειμένου ο Κανονισμός να καταστεί σαφέστερος και να ενοποιηθεί όσον αφορά 
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εκθέσεις που αφορούν δικαιώματα πρωτοβουλίας που έχουν μεταβιβαστεί στο 
Κοινοβούλιο από τις Συνθήκες, φάνηκε σκόπιμο να εισαχθεί ένα νέο άρθρο 39α 
(τροπολογία 1). Η αρμόδια επιτροπή θα μπορεί να αποφασίζει για τη σύνταξη μιας τέτοιας 
έκθεσης υπό τον όρο της έγκρισης από την Διάσκεψη των Προέδρων σύμφωνα με το 
άρθρο 45. Το άρθρο 39α έχει σχεδιαστεί κατ’ αναλογία προς το ισχύον άρθρο 39 για τις 
νομοθετικές πρωτοβουλίες. Λόγω διαφορετικών διαδικαστικών πτυχών κρίθηκε 
σκοπιμότερο να προταθεί ένα νέο άρθρο, το οποίο θα περιλαμβάνει κατευθυντήριες 
γραμμές για την εκπόνηση των εκθέσεων αυτών. Με το νέο αυτό άρθρο παρέχεται επίσης 
η δυνατότητα, όπως και στην περίπτωση της διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 53, 
αναβολής της τελικής ψηφοφορίας επί των εκθέσεων αυτών στην ολομέλεια, προκειμένου 
να επιτευχθεί συμφωνία με το Συμβούλιο και την Επιτροπή, εφόσον αυτό απαιτείται. Η 
αναβολή αυτή θα καθιστούσε ενδεχομένως δυνατή και την υιοθέτηση της γνώμης της 
Επιτροπής, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση δεύτερης έκθεσης στην ολομέλεια. Η 
προτεινόμενη νέα διατύπωση του άρθρου 45 παράγραφος 2 ορίζει ότι η έγκριση για 
πρωτοβουλίες σύμφωνα με το άρθρο 39α μπορεί να απορριφθεί μόνο σε περιπτώσεις κατά 
τις οποίες δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που θεσπίζουν οι Συνθήκες (τροπολογία 3) και 
ότι εντός δύο μηνών πρέπει να ληφθεί απόφαση (τροπολογία 4), όπως συμβαίνει σήμερα 
στην περίπτωση των πρωτοβουλιών σύμφωνα με το άρθρο 192 της Συνθήκης ΕΚ (άρθρο 
39).

Από την άλλη πλευρά, το άρθρο 45 τροποποιείται περαιτέρω με τη θέσπιση μιας 
απλοποιημένης διαδικασίας για άλλες κατηγορίες εκθέσεων ιδίας πρωτοβουλίας, με 
εξαίρεση τις πρωτοβουλίες εκείνες που έχουν χαρακτηρισθεί ως στρατηγικές εκθέσεις από 
τη Διάσκεψη των Προέδρων (τροπολογία 2). Η προτεινόμενη νέα παράγραφος 1α του 
άρθρου 45 ορίζει ότι οι εκθέσεις αυτές θα παρουσιάζονται από τον εισηγητή στην 
ολομέλεια, η δε Επιτροπή θα μπορεί σύμφωνα με το άρθρο 131α να λαμβάνει θέση επ’ 
αυτών (βλέπε τροπολογία 8)..

Επιπλέον, στην περίπτωση των εκθέσεων ιδίας πρωτοβουλίας που δεν βασίζονται σε
κείμενο της Επιτροπής και δεν μπορούν να θεωρηθούν προ-νομοθετικές εκθέσεις, η ομάδα 
εργασίας πρότεινε τη δυνατότητα να καταθέτουν οι πολιτικές ομάδες ένα εναλλακτικό 
ψήφισμα ή ενδεχομένως συμβιβαστικά ψηφίσματα. Για το λόγο αυτό η νέα παράγραφος
1α του άρθρου 45 ορίζει ότι οι τροπολογίες στις εκθέσεις αυτές δεν θα είναι παραδεκτές 
εκτός εάν υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 151 παράγραφος 4.

Προκειμένου ορισμένοι βουλευτές να μην στερούνται τη δυνατότητα να αλλάζουν ένα 
προτεινόμενο κείμενο, το άρθρο 151 παράγραφος 4 τροποποιείται κατά τρόπον ώστε το 
δικαίωμα υποβολής ενός εναλλακτικού ψηφίσματος να μπορεί να επεκταθεί και σε μια 
ομάδα 40 βουλευτών (τροπολογία 10). Κατά την άποψη του εισηγητή η διαδικασία αυτή
θα επιτρέψει σε ορισμένα κράτη μέλη να διαδηλώσουν κατά τρόπο συνεκτικό, σαφή και 
διαφανή την πολιτική τους βούληση. Θα αποτρέψει επίσης την υιοθέτηση
αλληλοαναιρούμενων διατάξεων στο πλαίσιο του ιδίου κειμένου βελτιώνοντας κατ’ αυτόν 
τον τρόπο την ποιότητα του σχετικού κειμένου. Εάν έχουν υποβληθεί περισσότερες
εναλλακτικές τροπολογίες, είναι σκόπιμο να επιτευχθεί συμβιβασμός υπό μορφή κοινής 
πρότασης ψηφίσματος, ωσαύτως βάσει του άρθρου 103 παράγραφος 4.

Σκοπός των προτεινόμενων τροπολογιών είναι επίσης να δοθεί η απαραίτητη ευελιξία 
κατά την εφαρμογή των νέων διατάξεων. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (για παράδειγμα 
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εκθέσεις που προορίζονται για σημαντικές συζητήσεις) το άρθρο 45 παράγραφος 1α θα 
παρέχει στη Διάσκεψη των Προέδρων τη δυνατότητα να αποφασίζει, βάσει 
δικαιολογημένων λόγων, ότι η έκθεση πρέπει κατ’ εξαίρεση να εξετασθεί βάσει των 
γενικών διαδικαστικών κανόνων.
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