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Ποιοι είναι οι νέοι επικεφαλής των  επιτροπών του 
ΕΚ;

Οι επιτροπές βρίσκονται στον πυρήνα του νομοθετικού έργου του Κοινοβουλίου. 
Μάθετε ποιοι και ποιες έχουν αναλάβει την ηγεσία τους.

Οι επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξέλεξαν τους επικεφαλής και τους 
αντιπροέδρους τον Ιανουάριο 2022. 

Το Κοινοβούλιο διαθέτει 20 μόνιμες επιτροπές και τέσσερις υποεπιτροπές, που 
καλύπτουν διάφορους τομείς πολιτικής από το περιβάλλον έως το διεθνές εμπόριο.

Οι επιτροπές είναι αρμόδιες για τη συζήτηση νομοθετικών προτάσεων οι οποίες 
κατατίθενται και ψηφίζονται στην ολομέλεια, ορίζουν ομάδες διαπραγμάτευσης για τη 
διενέργεια συνομιλίων με τους υπουργούς της ΕΕ, υιοθετούν εκθέσεις, διοργανώνουν 
ακροάσεις και ελέγχουν το έργο των άλλων οργάνων και θεσμών της ΕΕ.

Όπως συμβαίνει με άλλες θέσεις όπως ο πρόεδρος και οι αντιπρόεδροι του 
Κοινοβουλίου, οι πρόεδροι και οι αντιπρόεδροι των μόνιμων επιτροπών και των 
υποεπιτροπών εκλέγονται για περίοδο δυόμισι ετών, έτσι και το ήμισυ της νομοθετικής 
περιόδου του Κοινοβουλίου.

Το Κοινοβούλιο μπορεί να συστήνει ειδικές ή εξεταστικές επιτροπές επί συγκεκριμένων 
θεμάτων που μετά την ολοκλήρωση του έργου τους εκδίδουν πορίσματα και 
συγκεκριμένες συστάσεις. Οι εξεταστικές επιτροπές διερευνούν καταγγελίες για 
παραβάσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας ή κακοδιοίκησης κατά την εφαρμογή της.

Το 2020, το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη σύσταση τριών ειδικών επιτροπών (για τον καρκίνο, 
την τεχνητή νοημοσύνη, και τις παρεμβάσεις από ξένες χώρες στη δημοκρατία) και μιας 
εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση της παράνομης μεταφοράς ζώων. 
Ολοκλήρωσαν το έργο τους το 2022.

Το 2022, οι ευρωβουλευτές αποφάσισαν να συστήσουν ειδική επιτροπή για τα διδάγματα 
που αντλήθηκαν από την πανδημία της COVID-19 και δεύτερη επιτροπή για τις 
εξωτερικές παρεμβάσεις, καθώς και εξεταστική Επιτροπή για τη διερεύνηση της χρήσης 
του λογισμικού Pegasus και αντίστοιχου κατασκοπευτικού λογισμικού παρακολούθησης.

Το άρθρο δημοσιεύθηκε αρχικά τον Ιούλιο του 2019 και ενημερώθηκε τελευταία φορά 
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τον Απρίλιο του 2023.

Μάθετε περισσότερα
Ιστοσελίδα επιτροπών
Ακολουθήστε τις επιτροπές στο Twitter
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