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ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 81 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου
(2008/2027(REG))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη Διοργανική Συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της 
Επιτροπής σχετικά με τις διαδικασίες για την εφαρμογή της απόφασης του Συμβουλίου 
1999/468/ΕΚ της 28ης Ιουνίου 1999, όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 
2006/512/ΕΚ, περί καθορισμού των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που 
ανατίθενται στην Επιτροπή,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 120, 201 και 202 του Κανονισμού του,

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

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.

Τροπολογία 1

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 81 – παράγραφος 4 – στοιχείο α)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

4.    Εάν τα εκτελεστικά μέτρα που 
προβλέπει η Επιτροπή εμπίπτουν στο 
πλαίσιο της κανονιστικής διαδικασίας με 
έλεγχο, δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 3, 
ενώ οι παράγραφοι 1 και 2 
συμπληρώνονται ως εξής: 

4.    Εάν τα εκτελεστικά μέτρα που 
προβλέπει η Επιτροπή εμπίπτουν στο 
πλαίσιο της κανονιστικής διαδικασίας με 
έλεγχο, δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 3, 
ενώ οι παράγραφοι 1 και 2 
συμπληρώνονται ως εξής: 

α)    η προθεσμία για τον έλεγχο 
υπολογίζεται από τη στιγμή της υποβολής 
του σχεδίου μέτρων στο Κοινοβούλιο σε 
όλες τις επίσημες γλώσσες· 

α)    η προθεσμία για τον έλεγχο 
υπολογίζεται από τη στιγμή της υποβολής 
του σχεδίου μέτρων στο Κοινοβούλιο σε 
όλες τις επίσημες γλώσσες. Στις 
περιπτώσεις που ισχύουν συντομότερες 
προθεσμίες (Άρθρο 5α, παράγραφος 5, 
στοιχείο β) της απόφασης 1999/468/ΕΚ), 
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και σε επείγουσες περιπτώσεις (Άρθρο 
5α, παράγραφος 6 της απόφασης 
1999/468/ΕΚ), εκτός εάν ο πρόεδρος της 
κοινοβουλευτικής επιτροπής προβάλλει 
αντιρρήσεις, η προθεσμία ελέγχου 
υπολογίζεται από την ημερομηνία 
παραλαβής από το Κοινοβούλιο του 
τελικού σχεδίου των εκτελεστικών 
μέτρων στις γλώσσες στις οποίες έχει 
υποβληθεί στα μέλη της επιτροπής που 
έχει συσταθεί σύμφωνα με την απόφαση 
1999/468/ΕΚ. Στην περίπτωση αυτή δεν 
εφαρμόζεται το άρθρο 138.

Or. en

Αιτιολόγηση

The amendment adapts the Rules of Procedure to the Interinstitutional Agreement between 
the European Parliament and the Commission on procedures for implementing Council 
Decision 1999/468 EC laying down the procedures for the exercise of implementing powers 
conferred on the Commission, namely its paragraph 16. , where for the Regulatory procedure 
with scrutiny it is foreseen that the time-limit for scrutiny by the two branches of the 
legislature exceptionally starts to run when Parliament receives the final draft implementing 
measures in the language versions submitted to the members of the comitology- committee 
and not in all official languages. By virtue of the Council decision 1999/468, such 
abbreviations of time-limits are exceptionally admissible when they are foreseen in the basic 
act adopted in codecision by Parliament and Council and justified on grounds of efficiency or 
on imperative grounds of urgency. Where these conditions are not fulfilled, the Chair of the 
parliamentary committee concerned can object and thus return to the normal procedure.
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