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1 - ΠΟΙΟΣ ΚΑΝΕΙ ΤΙ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 
 
1.1 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
Καθήκοντα του Προέδρου (άρθρο 22) 
 
Ο Πρόεδρος διευθύνει το σύνολο των δραστηριοτήτων του Κοινοβουλίου και των οργάνων του. Διαθέτει 
όλες τις εξουσίες για την προεδρία των συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου και τη διασφάλιση της 
απρόσκοπτης διεξαγωγής τους. 
 
Ο Πρόεδρος της συνεδρίασης κηρύσσει την έναρξη, τη διακοπή και τη λήξη της συνεδρίασης, 
διασφαλίζει την τήρηση του Κανονισμού, τηρεί την τάξη, δίνει τον λόγο, κηρύσσει τη λήξη των 
συζητήσεων, θέτει τα σημεία της ημερήσιας διάταξης σε ψηφοφορία και ανακοινώνει τα αποτελέσματα 
των ψηφοφοριών. 
 
Εκλογή του Προέδρου (άρθρα 15 και 16) 
 
Ο Πρόεδρος εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται, με τη συναίνεση των 
υποψηφίων, μόνο από πολιτική ομάδα ή βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 

χαμηλό ελάχιστο όριο. Υποβάλλονται δε πριν από κάθε ψηφοφορία στον βουλευτή που ασκεί 
προσωρινά την προεδρία σύμφωνα με το άρθρο 14, ο οποίος τις ανακοινώνει στο Κοινοβούλιο. Αν, 
έπειτα από τρεις ψηφοφορίες, κανένας υποψήφιος δεν έχει λάβει την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, 
στην τελική ψηφοφορία συμμετέχουν μόνο οι δύο βουλευτές, οι οποίοι έλαβαν στην τρίτη ψηφοφορία 
τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας εκλέγεται ο πρεσβύτερος από τους 
υποψηφίους. Αμέσως μετά την εκλογή του Προέδρου, ο βουλευτής που ασκεί προσωρινά την προεδρία 
του παραχωρεί την προεδρική έδρα. Μόνον ο εκλεγείς Πρόεδρος μπορεί να εκφωνήσει εναρκτήριο 
λόγο. 

 
1.2 ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ 
 
Καθήκοντα των Αντιπροέδρων (άρθρο 23) 
 
Οι Αντιπρόεδροι αντικαθιστούν τον Πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει, κωλύεται ή επιθυμεί να 
συμμετάσχει στη συζήτηση. 
 
Εκλογή των Αντιπροέδρων (άρθρα 15 και 17) 
 
Οι Αντιπρόεδροι εκλέγονται αφού εκλεγεί ο Πρόεδρος. Υπάρχουν δεκατέσσερις έδρες προς πλήρωση. 
Οι Αντιπρόεδροι εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται, με τη συναίνεση 
των υποψηφίων, μόνο από πολιτική ομάδα ή βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον 
στο χαμηλό ελάχιστο όριο.  
 
Αν ο αριθμός των υποψηφιοτήτων δεν υπερβαίνει τον αριθμό των προς πλήρωση εδρών, οι υποψήφιοι 
εκλέγονται δια βοής, εκτός εάν βουλευτές ή πολιτική ομάδα/πολιτικές ομάδες που συμπληρώνουν 
τουλάχιστον το υψηλό ελάχιστο όριο ζητήσουν μυστική ψηφοφορία. Σε αυτή την περίπτωση, 
διενεργείται μυστική ψηφοφορία για τον καθορισμό της σειράς της εκλογής. Σε περίπτωση που 
διεξαχθεί μοναδική ψηφοφορία για περισσότερους από έναν αξιωματούχους, το ψηφοδέλτιο θεωρείται 
έγκυρο μόνο αν δοθεί πάνω από το ήμισυ των διαθέσιμων ψήφων.  
 
Στην πρώτη ψηφοφορία εκλέγονται, κατά τη σειρά των ψήφων που έλαβαν, οι υποψήφιοι που έχουν 
συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων. Διεξάγεται δεύτερη ψηφοφορία σε περίπτωση που 
απομένουν έδρες προς πλήρωση μετά την πρώτη ψηφοφορία. Αν απαιτηθεί τρίτη ψηφοφορία, οι 
υποψήφιοι εκλέγονται με σχετική πλειοψηφία για την πλήρωση των εδρών που απομένουν. Σε 
περίπτωση ισοψηφίας εκλέγονται οι πρεσβύτεροι υποψήφιοι. 
 

1.3 ΘΗΤΕΙΑ 
 
Θητεία – Διάρκεια (άρθρο 19) 
 
Η θητεία του Προέδρου και των Αντιπροέδρων διαρκεί δυόμισι έτη. 

https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-022+DOC+XML+V0//EL
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-015+DOC+XML+V0//EL
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-016+DOC+XML+V0//EL
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-014+DOC+XML+V0//EL
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-023+DOC+XML+V0//EL
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-015+DOC+XML+V0//EL
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-017+DOC+XML+V0//EL
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-019+DOC+XML+V0//EL


 

 

 
Θητεία – Χηρεύοντα αξιώματα (άρθρο 20) 
 
Αν παραστεί ανάγκη να αντικατασταθεί ο Πρόεδρος ή ένας από τους Αντιπροέδρους, η εκλογή 
διαδόχου πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις. Εάν χηρεύσει η προεδρική έδρα, ο 
πρώτος Αντιπρόεδρος αναλαμβάνει να ασκήσει καθήκοντα Προέδρου έως την εκλογή νέου Προέδρου. 
 

1.4 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ (άρθρο 14) 
 
Ο απερχόμενος Πρόεδρος ή, απουσία αυτού, ένας εκ των Αντιπροέδρων βάσει της σειράς εκλογής 
τους ή, απουσία αυτών, ο βουλευτής με τη μακρότερη θητεία ασκεί χρέη Προέδρου μέχρι την εκλογής 
Προέδρου. Καμία συζήτηση με αντικείμενο άσχετο προς την εκλογή του Προέδρου ή τον έλεγχο της 
εντολής δεν μπορεί να διεξαχθεί υπό την προεδρία του βουλευτή που ασκεί προσωρινά την προεδρία. 

 
1.5 ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ 
 
Σύνθεση του Προεδρείου (άρθρο 24) 
 
Το Προεδρείο αποτελείται από τον Πρόεδρο και τους δεκατέσσερις Αντιπροέδρους του Κοινοβουλίου. 
Οι Κοσμήτορες είναι μέλη του Προεδρείου με συμβουλευτική ψήφο. 
 
Καθήκοντα του Προεδρείου (άρθρο 25) 
 
Το Προεδρείο λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με οικονομικά, οργανωτικά και διοικητικά ζητήματα που 
αφορούν τους βουλευτές, την εσωτερική οργάνωση του Κοινοβουλίου, τη γραμματεία και τα όργανά 
του. Επίσης ρυθμίζει ζητήματα που αφορούν τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων.  
 

1.6 Η ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ 
 

Σύνθεση της Διάσκεψης των Προέδρων (άρθρο 26) 
 
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποτελείται από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους 
προέδρους των πολιτικών ομάδων. Ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου προσκαλεί έναν από τους μη 
εγγεγραμμένους βουλευτές να συμμετάσχει στις συνεδριάσεις της Διάσκεψης των Προέδρων χωρίς 
δικαίωμα ψήφου. 
 

Καθήκοντα της Διάσκεψης των Προέδρων (άρθρο 27) 
 
Η Διάσκεψη των Προέδρων, μεταξύ άλλων, είναι επιφορτισμένη με τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την 
οργάνωση των εργασιών του Κοινοβουλίου και σχετικά με τα ζητήματα που αφορούν τον 
προγραμματισμό του νομοθετικού έργου. Εγκρίνει το σχέδιο ημερήσιας διάταξης και το τελικό σχέδιο 
ημερήσιας διάταξης των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου.  
 

1.7 Η ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ (άρθρα 29 και 157) 
 
Η Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών αποτελείται από τους προέδρους όλων των μόνιμων ή 
προσωρινών επιτροπών. Η Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών προβαίνει σε συστάσεις προς 
τη Διάσκεψη των Προέδρων σχετικά με την κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των περιόδων συνόδου. 
 

1.8 ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ 

 

Κατανομή των θέσεων στην αίθουσα συνεδριάσεων (άρθρο 37) 
 
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφασίζει την κατανομή των θέσεων των πολιτικών ομάδων, των μη 
εγγεγραμμένων βουλευτών και των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αίθουσα 
συνεδριάσεων. 
 
 
 
 

https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-020+DOC+XML+V0//EL
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-014+DOC+XML+V0//EL
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-024+DOC+XML+V0//EL
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-025+DOC+XML+V0//EL
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-026+DOC+XML+V0//EL
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-027+DOC+XML+V0//EL
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-029+DOC+XML+V0//EL
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-157+DOC+XML+V0//EL
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-037+DOC+XML+V0//EL


 

 

Διάταξη αίθουσας 
 

Ένα επικαιροποιημένο σχέδιο της διάταξης της αίθουσας διανέμεται και δημοσιεύεται στην 
ιστοσελίδα της Ολομέλειας για κάθε περίοδο συνόδου. 
 

1.9 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (άρθρο 33) 
 
Οι βουλευτές μπορούν να συγκροτήσουν ομάδες ανάλογα με την πολιτική τους τοποθέτηση. Οι 
πολιτικές ομάδες πρέπει να απαρτίζονται από βουλευτές που έχουν εκλεγεί τουλάχιστον στο ένα 
τέταρτο του συνόλου των κρατών μελών. Ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός βουλευτών για τη 
συγκρότηση πολιτικής ομάδας είναι είκοσι  τρεις. 
 
Κάθε βουλευτής μπορεί να ανήκει σε μία μόνο πολιτική ομάδα. 

 

http://www.europarl.europa.eu/plenary/el/home.html
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-033+DOC+XML+V0//EL


 

 

2 - ΠΩΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΝΟΔΟΙ ΤΗΣ 

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ 

 
Το Κοινοβούλιο συνεδριάζει στο Στρασβούργο μια φορά το μήνα στο πλαίσιο τετραήμερης περιόδου 
συνόδου (από Δευτέρα ως Πέμπτη). Πρόσθετες περίοδοι συνόδου πραγματοποιούνται στις Βρυξέλλες. 
 
Για κάθε περίοδο συνόδου καταρτίζεται ημερήσια διάταξη. 

 
2.1 ΣΥΝΟΔΟΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 
 
Κοινοβουλευτική περίοδος (άρθρο 153) 
 
Η Κοινοβουλευτική περίοδος συμπίπτει με την προβλεπόμενη διάρκεια της εντολής των βουλευτών, 
δηλαδή πέντε έτη. 
 
Σύγκληση του Κοινοβουλίου (άρθρο 154) 
 
Το Κοινοβούλιο συνεδριάζει χωρίς ιδιαίτερη πρόσκληση τη δεύτερη Τρίτη του Μαρτίου κάθε έτους και 
αποφασίζει για τη διάρκεια των διακοπών της συνόδου. Το Κοινοβούλιο συνεδριάζει επίσης χωρίς 
ιδιαίτερη πρόσκληση την πρώτη Τρίτη μετά την παρέλευση ενός μηνός από την εκλογή του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
 
Εκτάκτως, το Κοινοβούλιο μπορεί επίσης να συγκληθεί από τον Πρόεδρο με δική του πρωτοβουλία, ή 
μετά από αίτημα είτε της πλειοψηφίας των βουλευτών είτε της Επιτροπής ή του Συμβουλίου.  
 
Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου 
 
Το ετήσιο χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου εγκρίνεται από την Ολομέλεια. 
 
Σύνοδοι, περίοδοι συνόδου, συνεδριάσεις (άρθρο 153) 
 
Σύνοδος είναι το χρονικό διάστημα ενός έτους. Περίοδος συνόδου είναι η κατά κανόνα μηνιαία 
σύγκληση του Κοινοβουλίου. Οι περίοδοι συνόδου υποδιαιρούνται σε ημερήσιες συνεδριάσεις.  
 
Διεξαγωγή συνεδριάσεων εκ παραλλήλου με τις συνόδους Ολομέλειας  
 
Κατά κανόνα και δεδομένου ότι οι συνεδριάσεις της Ολομέλειας αποτελούν το κύριο βήμα διεξαγωγής 
της κοινοβουλευτικής δραστηριότητας, δεν διεξάγεται ταυτόχρονα κανενός άλλου είδους συνεδρίαση.  

 
 
2.2 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
 
Ημερήσια διάταξη 
 
Για κάθε περίοδο συνόδου δημοσιεύονται: 
ένα σχέδιο ημερήσιας διάταξης· 

ένα τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης· 

μια ημερήσια διάταξη. 

Σχέδιο ημερήσιας διάταξης (άρθρο 157) 
 
Το σχέδιο ημερήσιας διάταξης της προσεχούς περιόδου συνόδου εγκρίνεται από τη Διάσκεψη των 

Προέδρων κατά την προτελευταία της συνεδρίαση πριν από την εν λόγω περίοδο συνόδου. Στη 
συνέχεια τυπώνεται και διανέμεται σε όλες τις επίσημες γλώσσες ενώ δημοσιεύεται και στην 
ιστοσελίδα της Ολομέλειας. 
 
 
 

https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-153+DOC+XML+V0//EL
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-154+DOC+XML+V0//EL
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-153+DOC+XML+V0//EL
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-157+DOC+XML+V0//EL
http://www.europarl.europa.eu/plenary/el/home.html


 

 

Τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης (άρθρο 157) 
 
Έχοντας εξετάσει τυχόν αιτήματα τροποποίησης του σχεδίου ημερήσιας διάταξης από τις πολιτικές 
ομάδες, 
η Διάσκεψη των Προέδρων εγκρίνει το τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης κατά την τελευταία 
συνεδρίασή της πριν από την εν λόγω περίοδο συνόδου.  
 
Το τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης μεταφράζεται, τυπώνεται και διανέμεται σε όλες τις επίσημες 
γλώσσες ενώ δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα της Ολομέλειας. 
 
Έγκριση της ημερήσιας διάταξης (άρθρο 158) 
 
Στην αρχή κάθε περιόδου συνόδου το Κοινοβούλιο εγκρίνει την ημερήσια διάταξη. Προτάσεις 
τροποποίησης μπορούν να υποβληθούν από επιτροπή, πολιτική ομάδα ή βουλευτές ο αριθμός των 
οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο. Οι προτάσεις αυτές πρέπει να περιέλθουν 
στον Πρόεδρο τουλάχιστον μία ώρα πριν από την έναρξη της περιόδου συνόδου. Για κάθε πρόταση 
τροποποίησης, ο Πρόεδρος μπορεί να δώσει το λόγο στον βουλευτή που την παρουσιάζει και σε έναν 
αγορητή κατά της πρότασης. Ο χρόνος αγόρευσης του καθενός δεν υπερβαίνει το ένα λεπτό. 
 
Η ημερήσια διάταξη που εγκρίνεται περιέχει: 
 

υπόμνημα για τις διάφορες κοινοβουλευτικές διαδικασίες όπου αναγράφεται η σειρά με την οποία θα 
τεθούν σε ψηφοφορία τα θέματα της ημερήσιας διάταξης· 

απαρίθμηση των συζητήσεων και των λοιπών θεμάτων· 
λεπτομέρειες σχετικά με το κάθε θέμα (έγγραφα αναφοράς και διαδικασία)· 
χρόνο αγόρευσης· 
προθεσμίες κατάθεσης κειμένων σχετικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και προθεσμίες 
κατάθεσης αιτημάτων για χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα ή/και ψηφοφορίες με 
ονομαστική κλήση. 
 

Η ημερήσια διάταξη μεταφράζεται, τυπώνεται και διανέμεται σε όλες τις επίσημες γλώσσες ενώ 
δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα της Ολομέλειας. 
 
Τροποποιήσεις της ημερήσιας διάταξης 
 
Αφού εγκριθεί η ημερήσια διάταξη, ο Κανονισμός προβλέπει τροποποιήσεις μόνο στις εξής τρεις 
περιπτώσεις: 
 

εφαρμογή της διαδικασίας κατεπείγοντος για συζήτηση επί νομοθετικής προτάσεως (άρθρο 163)· 
εφαρμογή ένστασης επί της διαδικασίας (βλέπε άρθρα 197, 198, 199, 200 και 201)· 
πρόταση του Προέδρου (συνήθως ο Πρόεδρος προβαίνει σε παρόμοια πρόταση μόνο εφόσον 
συναινούν οι πολιτικές ομάδες). 
 
Αν μία πρόταση για την τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης απορριφθεί, δεν είναι δυνατό να 

υποβληθεί εκ νέου κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου συνόδου.  

 

2.3 ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ 
 
Χρονοδιάγραμμα 
 

Οι συζητήσεις της Ολομέλειας αναμεταδίδονται ζωντανά από την ιστοσελίδα της Ολομέλειας. Όσον 
αφορά τις προσεχείς συζητήσεις, το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα και η σειρά των ομιλητών 
δημοσιεύονται και επικαιροποιούνται σε πραγματικό χρόνο.  
 

Αναβολή συζήτησης ή ψηφοφορίας (άρθρο 200) 
 
Κατά την έναρξη μιας συζήτησης, πολιτική ομάδα ή βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί 
τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο μπορούν να ζητήσουν την αναβολή της συζήτησης μέχρι ενός 
συγκεκριμένου χρονικού σημείου. Η πρόθεση να ζητηθεί αναβολή της συζήτησης πρέπει να 
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γνωστοποιείται τουλάχιστον 24 ώρες νωρίτερα στον Πρόεδρο ο οποίος ενημερώνει αμέσως το 
Κοινοβούλιο.  Αν το αίτημα απορριφθεί, δεν μπορεί να υποβληθεί εκ νέου κατά τη διάρκεια της ίδιας 
περιόδου συνόδου. 
 
Πριν από τη διεξαγωγή ή κατά τη διάρκεια ψηφοφορίας, πολιτική ομάδα ή βουλευτές ο αριθμός των 
οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο μπορούν να υποβάλουν αίτημα για αναβολή 
της ψηφοφορίας. Παρόμοιο αίτημα τίθεται αμέσως σε ψηφοφορία.  
 
Περάτωση συζήτησης (άρθρο 199) 
 
Η περάτωση μιας συζήτησης χωρίς να έχουν μιλήσει όλοι όσοι έχουν εγγραφεί στον κατάλογο των 
ομιλητών μπορεί να προταθεί από τον Πρόεδρο ή να ζητηθεί από πολιτική ομάδα ή βουλευτές ο αριθμός 
των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο.  Η ψηφοφορία επί παρόμοιας πρότασης 
ή αίτησης διεξάγεται αμέσως. 
 
Εάν γίνει αποδεκτή η πρόταση ή η αίτηση, μπορεί να μιλήσει ακόμη ένας βουλευτής μόνο από κάθε 
ομάδα στην οποία δεν έχει ακόμα δοθεί ο λόγος. 
 
 Εάν η πρόταση ή η αίτηση απορριφθούν, δεν μπορούν να υποβληθούν εκ νέου κατά τη διάρκεια της 
ίδιας συζήτησης παρά μόνο από τον Πρόεδρο.  
 
Σύμφωνα με το άρθρο 174, ο Πρόεδρος έχει δικαίωμα να θέτει τέρμα στην υπερβολική υποβολή 
αιτημάτων, όπως παρατηρήσεις επί της εφαρμογής του κανονισμού, αιτήματα επί της διαδικασίας, 
αιτιολογήσεις ψήφου και αιτήματα για κατά τμήματα, χωριστές και δι’ ονομαστικής κλήσεως 
ψηφοφορίες, όταν είναι πεπεισμένος ότι προφανώς αποσκοπούν και θα οδηγήσουν σε παρατεταμένη 
και σοβαρή παρακώλυση των διαδικασιών του Κοινοβουλίου ή των δικαιωμάτων των βουλευτών.  

 

2.4 ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 
 
Προθεσμίες κατάθεσης τροπολογιών 
 
Η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών σε κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια λήγει 
συνήθως στη 1 το μεσημέρι της Τετάρτης την εβδομάδα πριν την έναρξη της περιόδου συνόδου στο 
Στρασβούργο και στις Βρυξέλλες. 
 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου συνόδου ενδέχεται να εγκριθούν διαφορετικές προθεσμίες, ιδίως όσον 
αφορά τα νέα σημεία που προστίθενται 
στο τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης ή στην ίδια την ημερήσια διάταξη. 
 

Οι προθεσμίες δημοσιεύονται στην ημερήσια διάταξη της περιόδου συνόδου και στην ιστοσελίδα της 

Ολομέλειας. 

Προθεσμίες κατάθεσης αιτημάτων για χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα και 
ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση 
 
Πολιτική ομάδα ή βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο 
μπορούν να υποβάλουν αίτημα για να διεξαχθεί χωριστή ψηφοφορία, ψηφοφορία κατά τμήματα ή 
ψηφοφορία με ονομαστική κλήση. Το αίτημα υποβάλλεται γραπτώς, το αργότερο το απόγευμα πριν 
από την ψηφοφορία, εκτός εάν ο Πρόεδρος καθορίσει άλλη προθεσμία. Η εκάστοτε πολιτική ομάδα δεν 
μπορεί να υποβάλει περισσότερα από εκατό αιτήματα για ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση ανά 
περίοδο συνόδου.  
 
Όταν το Κοινοβούλιο αποφασίζει επί έκθεσης, ψηφίζει, είτε πρόκειται για μοναδική είτε για τελική 

ψηφοφορία, με ονομαστική κλήση (άρθρο 188).. Αυτό δεν ισχύει για εκθέσεις που αφορούν διαδικασίες 
σχετικά με την ασυλία (άρθρο 8 παράγραφος 2 και άρθρο 9 παράγραφοι 4, 7 και 9) 

 
Προθεσμίες σχετικά με νομοθετικές διαδικασίες 
 
Οι προθεσμίες σχετικά με την διεκπεραίωση των νομοθετικών διαδικασιών ανακοινώνονται από τον 
Πρόεδρο και είναι δεσμευτικές. Οι προθεσμίες που ορίζει ο Κανονισμός όσον αφορά τις 
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κοινοβουλευτικές διαδικασίες μπορούν να υπολογιστούν με βάση τις εν λόγω ανακοινώσεις. 
Λεπτομέρειες για τις ανακοινώσεις περιέχονται στα πρακτικά της σχετικής συνεδρίασης. 
 

 
2.5 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ (άρθρο 163) 
 
Μπορεί να υποβληθεί στο Κοινοβούλιο αίτημα για κατεπείγουσα συζήτηση επί πρότασης που έχει 
κατατεθεί στο Κοινοβούλιο από τον Πρόεδρο, από επιτροπή, από μία πολιτική ομάδα, από βουλευτές 
των οποίων ο αριθμός αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο, από την Επιτροπή ή από το 
Συμβούλιο. Πρέπει να υποβληθεί εγγράφως και να είναι αιτιολογημένο.  
 
Η ψηφοφορία επί του αιτήματος αυτού διεξάγεται στην αρχή της συνεδρίασης που ακολουθεί τη 
συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της οποίας ανακοινώθηκε το αίτημα. Πριν από την ψηφοφορία, μόνο ο 
συντάκτης του αιτήματος, ένας αγορητής κατά και ο Πρόεδρος ή/και ο εισηγητής της αρμόδιας 
επιτροπής μπορούν να λάβουν τον λόγο, επί τρία λεπτά ο καθένας κατ’ ανώτατο όριο. Ο χρόνος της 
σχετικής συζήτησης και ψηφοφορίας ορίζεται από τον Πρόεδρο.  
 
Βλέπε επίσης «Διαδικασία χωρίς τροπολογίες και χωρίς συζήτηση» (τμήμα 5.3 «Διαδικ ασία 
ψηφοφορίας») και 
«Τροπολογίες – Απλοποιημένη διαδικασία» (τμήμα 5.1 «Τροπολογίες»). 

 
 
 

2.6 ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ 
 
Επίσημη χαρακτηρίζεται η συνεδρίαση που διεξάγεται με την ευκαιρία επίσημης επίσκεψης 
(αρχηγού κράτους ή θρησκευτικού ηγέτη) στο Κοινοβούλιο, η οποία πραγματοποιείται κατόπιν 
πρόσκλησης του Προέδρου έπειτα από διαβούλευση με τη Διάσκεψη των Προέδρων.  
 
Ο επίσημος προσκεκλημένος κάθεται εκ δεξιών του Προέδρου στο βήμα. Μετά τον χαιρετισμό του 
Προέδρου, ο επίσημος προσκεκλημένος απευθύνεται στο Κοινοβούλιο από το κεντρικό έδρανο της 
αίθουσας συνεδριάσεων. 
 
Η ομιλία σε επίσημη συνεδρίαση του Κοινοβουλίου διαρκεί συνήθως 30 λεπτά και πραγματοποιείται 
κατά κανόνα πριν από τις ψηφοφορίες. 
 
Βραβείο Ζαχάρωφ 
 
Το 1988 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέσπισε το «Βραβείο Ζαχάρωφ για την ελευθερία της σκέψης».  Το 
βραβείο απονέμεται σε πρόσωπα με εξέχουσα συμβολή στον αγώνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε 
ολόκληρο τον κόσμο, εφιστώντας την προσοχή όλων στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και στηρίζοντας τους βραβευθέντες και τον σκοπό τους. Το βραβείο απονέμεται κάθε χρόνο στο πλαίσιο 
επίσημης συνεδρίασης του Κοινοβουλίου που λαμβάνει χώρα κατά κανόνα τον Δεκέμβριο.  
 
Η διοργάνωση και η δομή του προγράμματος της απονομής του Βραβείου Ζαχάρωφ είναι παρόμοιες 
με τις αντίστοιχες μιας επίσημης επίσκεψης. 

 

  

https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-163+DOC+XML+V0//EL


 

 

3 - ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ, 
ΘΕΩΡΕΙΑ 
 
Το Κοινοβούλιο συνεδριάζει στο Στρασβούργο μια φορά το μήνα στο πλαίσιο τετραήμερης περιόδου 
συνόδου (από Δευτέρα ως Πέμπτη). Πρόσθετες περίοδοι συνόδου πραγματοποιούνται στις Βρυξέλλες. 
Για κάθε περίοδο συνόδου καταρτίζεται ημερήσια διάταξη. 
 
Είσοδος στην αίθουσα συνεδριάσεων 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 166, στην αίθουσα συνεδριάσεων μπορούν να εισέλθουν μόνο οι βουλευτές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα μέλη της Επιτροπής και του Συμβουλίου, ο Γενικός Γραμματέας του 
Κοινοβουλίου, τα μέλη του προσωπικού που πρέπει να παρίστανται για υπηρεσιακούς λόγους και 
οποιοδήποτε πρόσωπο προσκαλείται από τον Πρόεδρο. 
 
Για τα μέλη του προσωπικού των πολιτικών ομάδων διατίθεται ορισμένος αριθμός θέσεων εντός της 
αίθουσας συνεδριάσεων. Εισέρχονται μόνον όταν είναι απολύτως αναγκαίο προκειμένου να 
συνδράμουν τους βουλευτές στην άσκηση των καθηκόντων τους. Οφείλουν δε να επιδείξουν την ειδική 
κάρτα εισόδου την οποία και φέρουν διαρκώς κατά τρόπο ώστε να είναι αυτή πάντοτε ορατή. 
 
Οι υπάλληλοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν πρόσβαση στην αίθουσα συνεδριάσεων μόνον κατ' 
εξαίρεση και εφόσον είναι απολύτως αναγκαίο προκειμένου να συνδράμουν τους βουλευτές στην 
άσκηση των καθηκόντων τους. Οφείλουν δε να επιδείξουν την ειδική κάρτα εισόδου την οποία και 
φέρουν διαρκώς κατά τρόπο ώστε να είναι αυτή πάντοτε ορατή. Μόνο στους κλητήρες του Κοινοβουλίου 
επιτρέπεται, υπ` ευθύνη του προέδρου της συνεδριάσεως, να διανέμουν τα σχετικά με το 
κοινοβουλευτικό έργο έγγραφα. 
 
Αιτήσεις για ομαδικές επισκέψεις 
 
Αιτήσεις για ομαδικές επισκέψεις μπορούν να αποστέλλονται ως εξής:  
 
για επισκέψεις στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο σε περιόδους συνόδου της Ολομέλειας, στη 
διεύθυνση: 
 

EUROPEAN PARLIAMENT 
Visits and Seminars 

PHS 01C003 
rue Wiertz 60 
1047 Brussels 

BELGIUM 
Αριθ. τηλ.: +32/2 283 20 51  

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: visit@europarl.europa.eu 
 

για επισκέψεις στο Στρασβούργο εκτός περιόδων συνόδου της Ολομέλειας, στη διεύθυνση: 
 

EUROPEAN PARLIAMENT 
Strasbourg Conference and Visitor Services Unit (CVU) 

1 avenue du Président Robert Schuman 
CS 9104 

67070 Strasbourg Cedex 
FRANCE 

Αριθ. τηλ.: +33, 3, 88, 1 έως 1461, 720 έως 1466, 124 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: VisitesStrasbourg@europarl.europa.eu 
 

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.europarl.europa.eu/visiting/en/visitor-offer 
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Πρόσβαση στα θεωρεία 
 
Οι συνεδριάσεις του Κοινοβουλίου είναι ανοικτές στο κοινό, εκτός και αν η Ολομέλεια αποφασίσει 
διαφορετικά. Μόνο πρόσωπα που έχουν λάβει σχετική άδεια από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή από τις σχετικές υπηρεσίες της Γραμματείας γίνονται δεκτά στα θεωρεία.  
 
Η Υπηρεσία Πρωτοκόλλου κρατά θέσεις στα θεωρεία για επίσημες αντιπροσωπείες, μέλη του 
διπλωματικού σώματος, μέλη εθνικών κοινοβουλίων και λοιπούς αξιωματούχους. Οι αιτήσεις για τις 
θέσεις αυτές αποστέλλονται στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της ΓΔ Προεδρίας. Τα θεωρεία των 
επισήμων προορίζονται κατ 'αρχήν αποκλειστικά και μόνο για τα προαναφερθέντα άτομα. 
 
Η πρόσβαση στα θεωρεία για τους δημοσιογράφους διέπεται από τους κανόνες που ισχύουν για τους 
φωτογράφους και τα τηλεοπτικά συνεργεία εντός των κτηρίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ανά 
πάσα στιγμή κρατούνται θέσεις για διαπιστευμένους εκπροσώπους του Τύπου.  
 
Ανά πάσα στιγμή κρατούνται θέσεις για επιδοτούμενες ή μη ομάδες επισκεπτών. Οι αιτήσεις για τις 
θέσεις αυτές αποστέλλονται στην Μονάδα Επισκέψεων και Σεμιναρίων της ΓΔ Επικοινωνίας. Οι 
χορηγούμενες άδειες ισχύουν για ορισμένο χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την μία ώρα.  
 
Ομάδες κάτω των εννέα επισκεπτών που έχουν προσκληθεί από τους βουλευτές και λοιποί επισκέπτες 
γίνονται δεκτοί αναλόγως των θέσεων που είναι διαθέσιμες. Οφείλουν δε να έχουν εφοδιασθεί με κάρτες 
εισόδου τις οποίες χορηγεί το κέντρο διαπίστευσης της Μονάδας Ασφάλειας. Οι εν λόγω κάρτες εισόδου 
χορηγούνται μόνο για την συνεδρίαση της συγκεκριμένης ημέρας και ισχύουν για μία ημέρα το πολύ. 
Οι επισκέπτες οφείλουν να επιδεικνύουν την κάρτα όποτε αυτό τους ζητηθεί. 
 

Μεμονωμένοι επισκέπτες μπορούν να παρακολουθήσουν τη συνεδρίαση για έως και μία ώρα. Για την 
είσοδο ακολουθείται σειρά προτεραιότητας. Στο Στρασβούργο, οι μεμονωμένοι επισκέπτες 
μπορούν να παρακολουθούν τις συζητήσεις από τα θεωρεία των επισκεπτών για μία ώρα το πολύ 
μεταξύ 17.00 και 18.00 τη Δευτέρα, μεταξύ 9.00 και 12.00 την Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη και μεταξύ 
15.00 και 18.00 την Τρίτη και την Τετάρτη.  
 
Η πρόσβαση αξιωματούχων, υπαλλήλων των πολιτικών ομάδων, βοηθών των βουλευτών ή 
επισκεπτών μακράς διαρκείας στα θεωρεία εξαρτάται από την ύπαρξη ή όχι ελεύθερων καθισμάτων. 
Εάν χρειαστεί, τίθεται στη διάθεσή τους χωριστή αίθουσα από την οποία μπορούν να 
παρακολουθήσουν σε ζωντανή αναμετάδοση την συνεδρίαση του Κοινοβουλίου.  
 
Η Υπηρεσία Πρωτοκόλλου και η Μονάδα Επισκέψεων και Σεμιναρίων διαβιβάζουν εγκαίρως στην 
Μονάδα Οργάνωσης και Παρακολούθησης της Ολομέλειας τα στοιχεία σχετικά με τις επίσημες 
αντιπροσωπείες ή τις ομάδες των επισκεπτών που παρίστανται στα θεωρεία, ούτως ώστε να 
διασφαλίζεται ότι ο πρόεδρος της συνεδρίασης είναι ενημερωμένος σχετικά με την ταυτότητά τους.  
 
Κατά τη διάρκεια των επίσημων συνεδριάσεων, μπορούν να ληφθούν ειδικά μέτρα όσον αφορά την 
πρόσβαση στα θεωρεία για τους επισήμους και το κοινό. 
 
Συμπεριφορά στην αίθουσα συνεδριάσεων 
 
Όσοι γίνονται δεκτοί στα θεωρεία οφείλουν να παραμένουν στη θέση τους και να μην ομιλούν. Απέχουν 
δε από οποιαδήποτε ενέργεια αντιβαίνει στην αξιοπρέπεια του θεσμικού οργάνου ή ενδέχεται να 
διαταράξει τις εργασίες της Συνέλευσης. 
 

Οποιαδήποτε έκφραση επιδοκιμασίας ή αποδοκιμασίας (άρθρο 166) απαγορεύεται, όπως και η λήψη 
φωτογραφιών (εκτός εάν έχει δοθεί προηγούμενη άδεια, εξυπακουομένου ότι απαγορεύεται ούτως ή 
άλλως η χρήση πρόσθετου φωτισμού ή φλας). 
 
Απαγορεύεται επίσης η χρήση κινητών τηλεφώνων, το κάπνισμα και η κατανάλωση φαγητών ή ποτών 
στα θεωρεία. 
 
Οι παριστάμενοι στα θεωρεία οφείλουν να σηκώνονται από τις θέσεις τους όταν η Συνέλευση τηρεί ενός 
λεπτού σιγή. 
 
Οι παριστάμενοι στα θεωρεία ενημερώνονται σχετικά με τους κανόνες διαγωγής που το θεσμικό όργανο 
αναμένει να τηρήσουν. Το αρμόδιο για τα θεωρεία προσωπικό του Κοινοβουλίου μπορεί να ανακαλέσει 
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στην τάξη ή, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, να αποβάλει από τον χώρο των θεωρείων οποιονδήποτε του 
οποίου η αμφίεση ή η διαγωγή δεν συνάδει με τους εν λόγω κανόνες.  
 
Βιντεοσκόπηση 
 
Εικονολήπτες τηλεόρασης και κινηματογράφου και φωτογράφοι διαθέτουν μόνιμη πρόσβαση στα 
θεωρεία των δημοσιογράφων, τα οποία βρίσκονται πάνω από την αίθουσα συνεδριάσεων, κατά τη 
διάρκεια των περιόδων συνόδου. 
 
Οι κάρτες πρόσβασης φέρουν το αρχικό γράμμα Τ (tribune) και χορηγούνται από την Μονάδα 
Οπτικοακουστικών Μέσων της Υπηρεσίας Τύπου για κάθε περίοδο συνόδου.  
 
Απαγορεύεται η χρήση πρόσθετου φωτισμού και φλας στα θεωρεία. 
 

  



 

 

4 - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ 

Οι συνεδριάσεις της Ολομέλειας αποτελούνται κυρίως από συζητήσεις και από ψηφοφορίες (για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ψηφοφορίες, βλέπε Κεφάλαιο 5 - «Οργάνωση και 
διεξαγωγή των ψηφοφοριών»). 
 
Ως συζητήσεις προτεραιότητας χαρακτηρίζονται οι συζητήσεις εκείνες που η Διάσκεψη των Προέδρων 
κρίνει ως μείζονος πολιτικής σημασίας και οι οποίες διεξάγονται συνήθως τα πρωινά της Τετάρτης της 
εβδομάδας στο Στρασβούργο. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων προτεραιότητας δεν διεξάγεται καμία 
άλλη συνεδρίαση. 

 
4.1 ΤΥΠΟΙ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ 
 
Εκθέσεις επιτροπών (πλήρης συζήτηση) 
 
Μία έκθεση πρώτα τίθεται προς συζήτηση και στη συνέχεια τίθεται σε ψηφοφορία. Σε μια πλήρη 
συζήτηση, οι ομιλητές λαμβάνουν τον λόγο συνήθως με την εξής σειρά: 
 
Εισηγητής/εισηγητές 
Συμβούλιο (όταν παρίσταται) 

Επιτροπή 
Συντάκτες γνωμοδότησης 
Ομιλητές εγγεγραμμένοι στον κατάλογο ομιλητών 

Διαδικασία catch-the-eye 
Επιτροπή 
Συμβούλιο (όταν παρίσταται) 

Εισηγητής/εισηγητές 
 
Ο χρόνος αγόρευσης των εισηγητών είναι έξι λεπτά. Ο χρόνος αυτός δεν αφαιρείται από τον χρόνο των 
πολιτικών ομάδων. 
 
Ο χρόνος αγόρευσης των συντακτών γνωμοδοτήσεων είναι ένα λεπτό. Ο χρόνος αυτός δεν αφαιρείται 
από τον χρόνο των πολιτικών ομάδων. 
 
Επισημαίνεται ότι εκθέσεις που έχουν εγκριθεί σε επίπεδο επιτροπής με πολύ μεγάλη πλειοψηφία 
μπορεί να τεθούν απευθείας σε ψηφοφορία 

χωρίς συζήτηση (άρθρο 159). 
 
Εκθέσεις επιτροπών (σύντομη παρουσίαση) (άρθρο 160) 
 
Οι σύντομες παρουσιάσεις συνίστανται σε αγόρευση του εισηγητή (4 λεπτά) και απάντηση της 
Επιτροπής, ακολουθούμενες από συζήτηση διάρκειας 10 λεπτών κατά την οποία ο Πρόεδρος μπορεί 
να δώσει τον λόγο σε βουλευτές, για 1 λεπτό στον καθένα κατ’ ανώτατο όριο, εφαρμόζοντας τη 
διαδικασία catch-the-eye. 
 
Σύμφωνα με την ισχύουσα πρακτική, στις σύντομες παρουσιάσεις οι ομιλητές λαμβάνουν τον λόγο με 
την εξής σειρά: 
 
Εισηγητής: 4 λεπτά 

Διαδικασία catch the eye: 5 λεπτά (ενδεικτικά) 

Επιτροπή: 5 λεπτά 

Δηλώσεις άλλων θεσμικών οργάνων (άρθρο 132) 
 
Μπορεί να διοργανωθούν συζητήσεις εν συνεχεία δηλώσεων στις οποίες έχουν προβεί το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο, το Συμβούλιο, η Επιτροπή ή ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπος της 
Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας. Η συζήτηση μπορεί να περατωθεί 
με ψήφισμα. 
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Προφορικές ερωτήσεις προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή ή τον Αντιπρόεδρο της 
Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης (άρθρο 136) 
 
Προφορικές ερωτήσεις μπορούν να κατατεθούν από επιτροπή, πολιτικές ομάδες ή βουλευτές ο αριθμός 
των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο (5% των βουλευτών που απαρτίζουν το 

Κοινοβούλιο), με αίτημα να εγγραφούν στην ημερήσια διάταξη του Κοινοβουλίου.  Η Διάσκεψη των 
Προέδρων αποφασίζει εάν θα εγγραφούν ερωτήσεις στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με 
το άρθρο 157. 
 
Όταν υποβάλλεται προφορική ερώτηση από επιτροπή, ο συντάκτης της έχει στη διάθεσή του πέντε 
λεπτά αγόρευσης.  
 
Όταν υποβάλλεται προφορική ερώτηση από πολιτικές ομάδες ή από βουλευτές, ο αριθμός των οποίων 
αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο, κάθε συντάκτης έχει στη διάθεσή του δύο λεπτά 
αγόρευσης. 
 
Ένας βουλευτής που έχει οριστεί εκ των προτέρων από τους ερωτώντες αναπτύσσει την ερώτηση στο 
Κοινοβούλιο. Αν ο εν λόγω βουλευτής δεν είναι παρών, η ερώτηση καταπίπτει. 
Συζήτηση επί μίας ή περισσοτέρων προφορικών ερωτήσεων μπορεί να περατωθεί με ψήφισμα. 
 
Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της 
δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 144) 
 
Μία φορά το μήνα, την Πέμπτη στην εβδομάδα του Στρασβούργου, το Κοινοβούλιο συζητά περιπτώσεις 
παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Κάθε φορά 
επιλέγονται τρία θέματα. Ένα θέμα δεν μπορεί να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη για συζήτηση αυτού 
του τύπου εάν υπάρχει ήδη στην ημερήσια διάταξη της ίδιας περιόδου συνόδου. Η συνολική διάρκεια 
της συζήτησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 60 λεπτά. 
 
Οι συζητήσεις ξεκινούν με παρεμβάσεις των συντακτών των προτάσεων ψηφίσματος, οι οποίοι έχουν 
στη διάθεσή τους ένα λεπτό αγόρευσης. Στη συνέχεια, ο λόγος δίνεται σε ομιλητές που παρεμβαίνουν 
εξ ονόματος των ομάδων. Δύο λεπτά αφιερώνονται σε κάθε συζήτηση για παρεμβάσεις με τη διαδικασία 
catch-the-eye. Οι συζητήσεις ολοκληρώνονται από την Επιτροπή. 
 
Η ψηφοφορία επί των προτάσεων ψηφίσματος για την περάτωση των συζητήσεων λαμβάνει χώρα 
αμέσως μετά τις συζητήσεις. 
 
Μείζονος σημασίας επερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης (άρθρο 139) 
 
Οι μείζονος σημασίας επερωτήσεις είναι ερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης που υποβάλλουν 
προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή ή τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης 
για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας οι πολιτικές ομάδες.  

Με τη λήψη της γραπτής απάντησης, εφόσον το ζητήσουν βουλευτές ή πολιτική ομάδα ή πολιτικές 

ομάδες που αντιστοιχούν τουλάχιστον στο μέσο ελάχιστο όριο (10 % των βουλευτών που απαρτίζουν 
το Κοινοβούλιο), η μείζονος σημασίας επερώτηση εγγράφεται στο τελ ικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης 
του Κοινοβουλίου. 

Αν ο παραλήπτης δεν απαντήσει στη μείζονος σημασίας επερώτηση εντός έξι εβδομάδων από τη 
διαβίβασή της σε αυτόν, η επερώτηση εγγράφεται, μετά από αίτημα του συντάκτη της, στο τελικό σχέδιο 
ημερήσιας διάταξης του Κοινοβουλίου. 

Ο αριθμός των μείζονος σημασίας επερωτήσεων που συζητούνται κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου 

συνόδου δεν υπερβαίνει τις τρεις. Εάν, κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου συνόδου, ζητηθεί να 
συζητηθούν περισσότερες από τρεις επερωτήσεις μείζονος σημασίας, η Διάσκεψη των Προέδρων τις 

περιλαμβάνει το τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης με τη σειρά με την οποία έλαβε τα αιτήματα προς 
συζήτηση. 

Ένας βουλευτής που έχει οριστεί εκ των προτέρων από τον συντάκτη, ή από εκείνους που ζητούν τη 

συζήτηση, αναπτύσσει τη μείζονος σημασίας επερώτηση στο Κοινοβούλιο. Αν ο εν λόγω βουλευτής 
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δεν είναι παρών, η μείζονος σημασίας επερώτηση καταπίπτει. Ο συντάκτης έχει στη διάθεσή του δύο 
λεπτά αγόρευσης. 

Ο αριθμός των μείζονος σημασίας επερωτήσεων δεν υπερβαίνει τις 30 ανά έτος, οι οποίες κατανέμονται 
δίκαια μεταξύ των πολιτικών ομάδων, και ουδεμία πολιτική ομάδα υποβάλλει άνω της μίας επερώτησης 
μηνιαίως.  
 
Συζήτηση σχετικά με επίκαιρα θέματα (άρθρο 162) 
 
Σε κάθε περίοδο συνόδου διεξάγονται μία ή δύο συζητήσεις, διάρκειας μίας ώρας σχετικά με επίκαιρα 
θέματα μείζονος ενδιαφέροντος για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε πολιτική ομάδα έχει 
το δικαίωμα να ζητεί τη διεξαγωγή τουλάχιστον μιας τέτοιας συζήτησης ανά έτος. Η Διάσκεψη των 
Προέδρων μεριμνά για τη δίκαιη κατανομή.  
 
Η συζήτηση σχετικά με επίκαιρα θέματα δεν πραγματοποιείται αν διαφωνεί με το θέμα της μια 
πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων της Διάσκεψης των Προέδρων.  
 
Η έναρξη της συζήτησης πραγματοποιείται από εκπρόσωπο της πολιτικής ομάδας που πρότεινε το 
επίκαιρο θέμα, ο οποίος έχει στη διάθεσή του 4 λεπτά αγόρευσης. Δεν γίνοντα ι παρεμβάσεις με τη 
διαδικασία catch-the-eye και δεν υποβάλλονται ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα. 
 
 
Έκτακτη συζήτηση (άρθρο 161) 
 
Το άρθρο 161 προβλέπει τη διεξαγωγή έκτακτης συζήτησης που αφορά θέμα μείζονος ενδιαφέροντος, 
έπειτα από αίτημα πολιτικής ομάδας ή βουλευτών ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 
χαμηλό ελάχιστο όριο. Η συζήτηση δεν μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από 60 λεπτά και 
περατώνεται χωρίς την έγκριση ψηφίσματος. 
 
Στην πράξη, η διάταξη αυτή χρησιμοποιείται σπανίως.  
 
Ώρα των ερωτήσεων (άρθρο 137) 
 
Η ώρα των ερωτήσεων προς την Επιτροπή μπορεί να διεξάγεται σε κάθε περίοδο συνόδου, διαρκεί 
έως 90 λεπτά και αφορά ένα ή περισσότερα συγκεκριμένα οριζόντια θέματα τα οποία καθορίζονται με 
απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων ένα μήνα πριν την περίοδο συνόδου.  
 
Οι προσκεκλημένοι Επίτροποι διαθέτουν χαρτοφυλάκιο σχετικό με το συγκεκριμένο οριζόντιο θέμα ή 
θέματα επί των οποίων τους απευθύνονται ερωτήσεις. Ο αριθμός των Επιτρόπων που συμμετέχουν 
δεν υπερβαίνει τους δύο ανά περίοδο συνόδου, είναι όμως δυνατόν να προσκληθεί τρίτος, αναλόγως 
του συγκεκριμένου οριζοντίου θέματος ή θεμάτων που επιλέγονται για την ώρα των ερωτήσεων.  
 
Δεν γίνεται εκ των προτέρων συγκεκριμένη κατανομή της ώρας των ερωτήσεων. Ο Πρόεδρος 
διασφαλίζει στο μέτρο του δυνατού ότι δίνεται η δυνατότητα στους βουλευτές, οι οποίοι διατυπώνουν 
διαφορετικές πολιτικές απόψεις και προέρχονται από διαφορετικά κράτη μέλη, να υποβάλλουν 
ερωτήσεις με τη σειρά. Οι ερωτήσεις και οι συμπληρωματικές ερωτήσεις πρέπει να σχετίζονται άμεσα 
με το συγκεκριμένο οριζόντιο θέμα το οποίο καθορίζεται με απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων 
ένα μήνα πριν την περίοδο συνόδου. Ο Πρόεδρος μπορεί να αποφασίζει σχετικά με το παραδεκτό των 
ερωτήσεων. 
 
Ο εκάστοτε βουλευτής έχει στη διάθεσή του ένα λεπτό για να διατυπώσει την ερώτησή του και ο 
Επίτροπος δύο λεπτά 
για να απαντήσει. Ο εν λόγω βουλευτής μπορεί να υποβάλει συμπληρωματική ερώτηση διάρκε ιας 30 
δευτερολέπτων, η οποία έχει άμεση σχέση με την κύρια ερώτηση. Ο Επίτροπος έχει στη διάθεσή του 
δύο λεπτά για να δώσει συμπληρωματική απάντηση. 
 
Στην πράξη, η διάταξη αυτή χρησιμοποιείται σπανίως.  
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Δημόσιες ακροάσεις και συζητήσεις για πρωτοβουλίες πολιτών (άρθρο 222) 
 
Το Κοινοβούλιο διεξάγει συζήτηση στην Ολομέλεια σχετικά με κάθε πρωτοβουλία πολιτών που 
δημοσιεύεται στο μητρώο της Επιτροπής, αφού πραγματοποιηθεί η δημόσια ακρόαση. Η εν λόγω 
συζήτηση μπορεί να περατωθεί με ψήφισμα. 
 

4.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ 
 
Διαδικασία Catch-the-eye (άρθρο 171 παράγραφος 6) 
 
Προκειμένου να αυξηθεί ο βαθμός αυθορμητισμού των συζητήσεων και της συμμετοχής των βουλευτών 
σε αυτές, έχει προβλεφθεί μία χρονική περίοδος για σύντομες παρεμβάσεις των βουλευτών (ένα λεπτό 
κατ' ανώτατο όριο) βάσει της διαδικασίας συζήτησης χωρίς κατάλογο ομιλητών («catch the eye»). Οι 
παρεμβάσεις αυτές πραγματοποιούνται όταν λήξει ο κανονικός κατάλογος των ομιλητών και αμέσως 
πριν από τις καταληκτικές αγορεύσεις της Επιτροπής, του Συμβουλίου και του εισηγητή / των εισηγητών 
(κατά περίπτωση).  
 
Στην ημερήσια διάταξη προβλέπεται συνήθως μια χρονική περίοδο πέντε λεπτών για τη διαδικασία 
«catch the eye», αλλά ο Πρόεδρος μπορεί να συντομεύσει ή να επιμηκύνει την περίοδο αυτή δυνάμει 

του άρθρου 171 και αναλόγως του συνολικού διαθέσιμου χρόνου. 
 
Οι βουλευτές που επιθυμούν να λάβουν τον λόγο βάσει της διαδικασίας αυτής, πρέπει να τραβήξουν 
την προσοχή του Προέδρου σηκώνοντας το χέρι τους. Προτεραιότητα δίνεται συνήθως σε βουλευτές 
που ήταν παρόντες σε ολόκληρη τη συζήτηση και δεν έλαβαν καθόλου τον λόγο κατά τη διάρκεια αυτής 
ή κατά τη διάρκεια της χρονοθυρίδας στην οποία διεξάγεται η συζήτηση.  
 
Σε γενικές γραμμές, ο Πρόεδρος μεριμνά ώστε η διαδικασία catch-the-eye να χαρακτηρίζεται από 
ισορροπία και εναλλαγή μεταξύ των διαφόρων πολιτικών ομάδων και εθνικοτήτων. 
 
Κατ’ εξαίρεση, η Διάσκεψη των Προέδρων μπορεί, όταν εγκρίνει το τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης 
μιας περιόδου συνόδου, να αποφασίσει ότι μία συζήτηση θα περιοριστεί σε έναν μόνο γύρο ομιλητών, 
χωρίς παρεμβάσεις catch-the-eye ή με γαλάζια κάρτα. 
 

 

Γαλάζια κάρτα (άρθρο 171 παράγραφος 8) 
 
Ο Πρόεδρος μπορεί να δώσει τον λόγο σε βουλευτές που εκδηλώνουν, υψώνοντας γαλάζια κάρτα, την 
επιθυμία τους να υποβάλουν ερώτηση διάρκειας μισού λεπτού το πολύ σε άλλον βουλευτή, κατά τη 
διάρκεια της αγόρευσης του τελευταίου, υπό την προϋπόθεση ότι ο ομιλητής συμφωνεί και ότι ο 
Πρόεδρος είναι βέβαιος ότι κάτι τέτοιο δεν θα έχει ως συνέπεια τη διατάραξη της συζήτησης. 
 
Όταν ένας βουλευτής υψώσει γαλάζια κάρτα, ο Πρόεδρος, εφόσον το κρίνει σκόπιμο και πριν δώσει 
τον λόγο στον βουλευτή που ύψωσε γαλάζια κάρτα, ερωτά τον ομιλητή, συνήθως προς το τέλος της 
παρέμβασής του, εάν δέχεται την ερώτηση.  
 
Η ερώτηση πρέπει να αφορά την παρέμβαση του βουλευτή που είχε λάβει προηγουμένως τον λόγο και 
ο Πρόεδρος προσπαθεί να αποφεύγει σοβαρές ανισορροπίες μεταξύ των πολιτικών ομάδων στις 
οποίες ανήκουν οι ομιλητές. Ο βουλευτής που ύψωσε γαλάζια κάρτα έχει μισό λεπτό στη διάθεση του 
για να διατυπώσει ερώτηση και ο αρχικός ομιλητής διαθέτει μισό λεπτό για να απαντήσει. Ένας ομιλητής 
μπορεί να διακοπεί από περισσότερους του ενός βουλευτές που υψώνουν γαλάζια κάρτα, κατά τη 
διακριτική ευχέρεια του Προέδρου. Ένας βουλευτής μπορεί στη διάρκεια μιας συζήτησης να 
διατυπώσει, στο πλαίσιο της διαδικασίας γαλάζιας κάρτας, περισσότερες της μίας ερωτήσεις· επαφίεται 
στην διακριτική ευχέρεια του Προέδρου να αποφασίσει εάν θα εγκρίνει ή όχι τα αιτήματα αυτά.  
 
Εισηγητής ή ομιλητής που έχει λάβει τον λόγο στα πλαίσια της διαδικασίας catch-the-eye μπορεί επίσης 
να διακοπεί από βουλευτή που υψώνει γαλάζια κάρτα. Ερωτήσεις με τη διαδικασία γαλάζιας κάρτας 
δεν τίθενται στους εκπροσώπους των λοιπών θεσμικών οργάνων. 
 
Κατ’ εξαίρεση, η Διάσκεψη των Προέδρων μπορεί, όταν εγκρίνει το τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης 
μιας περιόδου συνόδου, να αποφασίσει ότι μία συζήτηση θα περιοριστεί σε έναν μόνο γύρο ομιλητών, 
χωρίς παρεμβάσεις catch-the-eye ή με γαλάζια κάρτα. 
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4.3 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 
 
Οι βουλευτές που επιθυμούν να λάβουν τον λόγο σε συζήτηση εγγεγραμμένη στην ημερήσια διάταξη 
της συνεδρίασης της Ολομέλειας πρέπει να ζητήσουν από την πολιτική ομάδα τους να τους διαθέσει 
χρόνο ομιλίας. Διαφορετικά, μπορούν να ζητήσουν να λάβουν τον λόγο με τη διαδικασία catch-the-eye 
(βλέπε 4.2). 
 
Οι βουλευτές που δεν έχουν λάβει το λόγο σε συζήτηση μπορούν, το πολύ μία φορά σε κάθε περίοδο 
συνόδου, να καταθέτουν γραπτή δήλωση που δεν υπερβαίνει τις 200 λέξεις και η οποία προσαρτάται 

στα πλήρη πρακτικά της συζήτησης (άρθρο 171 παράγραφος 11). 
 
Ομιλητές 
 
Οι βουλευτές σηκώνονται όρθιοι και ομιλούν από τις θέσεις τους. Απευθύνονται στον Πρόεδρο ή στον 
Αντιπρόεδρο. 
 

Κατανομή του χρόνου αγόρευσης και σειρά αγόρευσης  (άρθρο 171) 
 
Ο χρόνος αγόρευσης καθορίζεται για όλη την περίοδο συνόδου και περιέχεται στην ημερήσια διάταξη 
της περιόδου συνόδου. Οι πολιτικές ομάδες χρησιμοποιούν τις πληροφορίες αυτές για να κατανείμουν 
τον χρόνο αγόρευσης και για να καταρτίσουν τους καταλόγους των ομιλητών τους.  
 
Στην κατανομή του χρόνου αγόρευσης στην Ολομέλεια λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι οι βουλευτές 
με αναπηρία ενδέχεται να χρειάζονται περισσότερο χρόνο.  
 
Η σειρά αγόρευσης ποικίλει ανάλογα με το είδος της συζήτησης.  
   
A. Συζήτηση επί έκθεσης (συνήθης νομοθετική διαδικασία, διαδικασία έγκρισης, διαδικασία 
διαβούλευσης και εκθέσεις πρωτοβουλίας1) 
 
Κατά τη συζήτηση μιας έκθεσης, η Επιτροπή και το Συμβούλιο λαμβάνουν, κατά κανόνα, τον λόγο 
αμέσως μετά την παρουσίασή της από τον εισηγητή/τους εισηγητές. Η Επιτροπή, το Συμβούλιο και ο 
εισηγητής/οι εισηγητές μπορούν να λάβουν εκ νέου τον λόγο στο τέλος της συζήτησης, ιδίως για να 
απαντήσουν στις παρεμβάσεις των βουλευτών. 
 
Τούτο σημαίνει (με ορισμένες εξαιρέσεις) ότι η σειρά αγόρευσης για όλες τις κανονικές συζητήσεις είναι 
η εξής: 
1. Εισηγητής/εισηγητές 
2. Συμβούλιο (όταν παρίσταται)2

 

3. Επιτροπή3
 

4. Συντάκτες γνωμοδότησης 
5. Άλλοι ομιλητές εγγεγραμμένοι στον κατάλογο ομιλητών 
6. Διαδικασία catch-the-eye 
7. Επιτροπή 

8. Συμβούλιο (όταν παρίσταται) 

9. Εισηγητής/εισηγητές 
 
B. Περιπτώσεις ειδικών συζητήσεων επί εκθέσεων 
 
α) Ετήσιες εκθέσεις άλλων θεσμικών οργάνων (άρθρο 142) 
 
1. Εισηγητής  
2. Προσκεκλημένο θεσμικό όργανο 

                                                             
1
 Για τις εκθέσεις πρωτοβουλίας που δεν αποτελούν συνοπτικές παρουσιάσεις. 

2
 Για τις εκθέσεις επί θεμάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της 

Ένωσης (ΑΕ/ΥΕ) για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, ο ΑΕ/ΥΕ παρεμβαίνει μετά τον εισηγητή. Σε 
περίπτωση απουσίας του, ο ΑΕ/ΥΕ αποφασίζει αν θα αντικατασταθεί από τον εκπρόσωπο της τρέχουσας προεδρίας του 

Συμβουλίου ή από μέλος της Επιτροπής. 
3 ο. π. 
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3. Επιτροπή (ενδεχομένως) 
4. Συντάκτες γνωμοδότησης 
5. Άλλοι ομιλητές εγγεγραμμένοι στον κατάλογο ομιλητών 
6. Διαδικασία catch-the-eye 
7. Επιτροπή 

8. Εισηγητής 
 
β) Συνοπτικές παρουσιάσεις 
 
1. Εισηγητής 
2. Διαδικασία catch-the-eye 
3. Επιτροπή 
 
γ) Τροποποίηση του Κανονισμού (REG) 
 
Κατά κανόνα, το Συμβούλιο και η Επιτροπή δεν παρεμβαίνουν σε αυτού του είδους τη συζήτηση. 
Επομένως, οι ομιλητές λαμβάνουν τον λόγο συνήθως με την εξής σειρά:  
 
1. Εισηγητής 
2. Ομιλητές εγγεγραμμένοι στον κατάλογο ομιλητών 
3. Διαδικασία catch-the-eye 
4. Εισηγητής 
 
Γ. Άλλες διαδικασίες 
 
α) Δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Συμβουλίου, του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Υπάτου 
Εκπροσώπου της Ένωσης και της Επιτροπής (άρθρο 132): 
 
1. Ενδιαφερόμενα θεσμικά όργανα 
2. Ομιλητές εγγεγραμμένοι στον κατάλογο ομιλητών 
3. Διαδικασία catch-the-eye 
4. Ενδιαφερόμενα θεσμικά όργανα 
5. Ένας γύρος ομιλητών με αντίστροφη σειρά (ενδεχομένως) 
 
β) Προφορική ερώτηση/προφορικές ερωτήσεις (άρθρο 136): 
 
1. Συντάκτης/συντάκτες της προφορικής ερώτησης/των προφορικών ερωτήσεων 
2. Ενδιαφερόμενα θεσμικά όργανα 
3. Ομιλητές εγγεγραμμένοι στον κατάλογο ομιλητών 
4. Διαδικασία catch-the-eye 
5. Ενδιαφερόμενα θεσμικά όργανα 
 
 
γ) Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας 

και του κράτους δικαίου (άρθρο 144) 
 
1. Συντάκτες των προτάσεων ψηφισμάτων 
2. Ομιλητές εγγεγραμμένοι στον κατάλογο ομιλητών 
3. Διαδικασία catch-the-eye 
4. Επιτροπή 
 

δ) Συζήτηση σχετικά με επίκαιρα θέματα μετά από αίτημα πολιτικής ομάδας (άρθρο 162): 
 
1. Αγορητής που εκπροσωπεί την πολιτική ομάδα που ζητεί συζήτηση σχετικά με επίκαιρο θέμα 
2. Συμβούλιο (όταν παρίσταται) 

3. Επιτροπή (όταν παρίσταται) 

4. Άλλοι ομιλητές εγγεγραμμένοι στον κατάλογο ομιλητών 
5. Επιτροπή (όταν παρίσταται) 

8. Συμβούλιο (όταν παρίσταται) 

 

ε) Μείζονος σημασίας επερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης (άρθρο 139) 
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1. Συντάκτης/συντάκτες της μείζονος σημασίας επερώτησης 
2. Ενδιαφερόμενα θεσμικά όργανα 
3. Ομιλητές εγγεγραμμένοι στον κατάλογο ομιλητών 
4. Διαδικασία catch-the-eye 
5. Ενδιαφερόμενα θεσμικά όργανα 
 
 

Δ. Γενικές αρχές 

 
1. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο, ο ΑΕ/ΥΕ, η Επιτροπή και τα προσκεκλημένα θεσμικά 
όργανα 
καλούνται να τηρούν τον χρόνο αγόρευσης που τους έχει διατεθεί στην ημερήσια διάταξη. 
 
2. Δεν υπάρχει διαδικασία catch the eye και ούτε υποβάλλονται ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα σε 
συζητήσεις για τις οποίες η ημερήσια διάταξη 
προβλέπει μόνο έναν γύρο ομιλητών. 
 

3. Η σειρά με την οποία ομιλούν οι συντάκτες των προφορικών ερωτήσεων (άρθρο 136) ή των 
προτάσεων ψηφίσματος (άρθρο 144) 
ακολουθεί τη χρονολογική σειρά της κατάθεσης των ερωτήσεων ή των προτάσεων ψηφίσματος 
αντιστοίχως. 
 
Οι μέγιστοι χρόνοι αγόρευσης καθορίζονται συνήθως ως εξής:  
 
Εισηγητής/εισηγητές  6’ (4’+2’) 
Εισηγητής/εισηγητές (συνοπτικές 
παρουσιάσεις) 

 4’ 
 

Συντάκτης/συντάκτες 
γνωμοδότησης/γνωμοδοτήσεων 

 1’  

Συντάκτης προφορικής ερώτησης: 
- εξ ονόματος επιτροπής 
- εξ ονόματος πολιτικής ομάδας ή 
βουλευτών ο αριθμός των οποίων 
αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό 
ελάχιστο όριο 

  
5’ 
2’ 

Συντάκτης μείζονος σημασίας 
επερώτησης 

 2’ 

Διαδικασία catch-the-eye  1’ 
 

Αιτιολόγηση ψήφου 
- εξ ονόματος πολιτικής ομάδας 
- εξ ονόματος του ιδίου 

άρθρο 194  
2’ 
1’ 

Αίτηση επί της διαδικασίας άρθρο 196 1’ 
 

Παρατηρήσεις επί της εφαρμογής του 
Κανονισμού 

άρθρο 195 1’ 

Παρέμβαση επί προσωπικού ζητήματος  άρθρο 173 3’ 
 

 

Αγορεύσεις ενός λεπτού (άρθρο 172) 
 
Για χρονικό διάστημα έως τριάντα λεπτών κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίασης κάθε περιόδου 
συνόδου και επί τη βάσει καταστάσεως που παρέχει η Μονάδα Διεξαγωγής και Παρακολούθησης της 
Ολομέλειας, ο Πρόεδρος δίνει τον λόγο σε βουλευτές που επιθυμούν να επιστήσουν την προσοχή του 
Κοινοβουλίου σε ένα σημαντικό πολιτικό ζήτημα. Ο χρόνος αγόρευσης κάθε βουλευτή δεν υπερβαίνει 
το ένα λεπτό. 
 
Στη διάρκεια των ως άνω αγορεύσεων ενός λεπτού, δεν γίνονται παρεμβάσεις με γαλάζια κάρτα. 
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Παρεμβάσεις επί προσωπικού ζητήματος (άρθρο 173) 
 
Κάθε βουλευτής που ζητεί να παρέμβει επί προσωπικού ζητήματος, λαμβάνει τον λόγο είτε στο τέλος 
της συζήτησης είτε κατά την έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία 
αναφέρεται το αίτημα παρέμβασης.  
 
Ο εν λόγω βουλευτής δεν ομιλεί επί του αντικειμένου της συζήτησης, αλλά οφείλει να περιορισθεί στο 
να αντικρούσει είτε λεχθέντα κατά τη συζήτηση που τον αφορούν προσωπικά, είτε απόψεις που του 
αποδόθηκαν ή στο να διευκρινίσει προηγούμενες δηλώσεις του.  
 
Ο χρόνος αγόρευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία λεπτά (εκτός αντίθετης απόφασης του 
Κοινοβουλίου). 
 
 
Αιτήσεις επί της διαδικασίας (άρθρο 196) 
 
Τα αιτήματα επί της διαδικασίας, ήτοι: 
 

απόρριψη συζήτησης λόγω απαραδέκτου (άρθρο 197)· 
αναπομπή θέματος σε επιτροπή (άρθρο 198)· 
περάτωση συζήτησης (άρθρο 199)· 

αναβολή συζήτησης ή ψηφοφορίας (άρθρο 200)· 
διακοπή ή λήξη συνεδρίασης (άρθρο 201) 
έχουν προτεραιότητα σε σχέση με άλλα αιτήματα αγόρευσης. 
 
Όσον αφορά τα εν λόγω αιτήματα, μπορούν να λάβουν το λόγο, εκτός από τον αιτούντα, μόνο ένας 
αγορητής κατά, καθώς επίσης και ο πρόεδρος ή ο εισηγητής της αρμόδιας επιτροπής. Ο χρόνος 
αγόρευσης δεν υπερβαίνει το ένα λεπτό. 
 
 

Διερμηνεία στις συζητήσεις της Ολομέλειας (άρθρο 167) 

Στις συζητήσεις στην Ολομέλεια παρέχεται ταυτόχρονη διερμηνεία σε όλες τις επίσημες γλώσσες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Εάν ένας ομιλητής χρησιμοποιήσει γλώσσα που δεν συγκαταλέγεται στις επίσημες, η αγόρευσή του 
δεν θα τύχει διερμηνείας και δεν θα συμπεριληφθεί στα πλήρη πρακτικά των συζητήσεων.  
 
Οι ομιλητές μπορούν να διαθέσουν εκ των προτέρων το κείμενο της ομιλίας τους που θα κάνουν στην 
Ολομέλεια. 
 
Αριθμοί των θαλάμων διερμηνείας και των καναλιών ήχου:  
 
1 DE 
Γερμανικά 
 

2 EN 
Αγγλικά 
 

3 FR 
Γαλλικά 
 

4 IT 
Ιταλικά 
 

5 NL 
Ολλανδικά 
 

6 DA 
Δανικά 
 

7 EL 
Ελληνικά 

8 ES 
Ισπανικά 

9 PT 
Πορτογαλικά 
 

10 SU 
Φινλανδικά 
 

11 SV 
Σουηδικά 
 

12 CS 
Τσεχικά 
 

13 ET 
Εσθονικά 
 

14 LV 
Λετονικά 

15 LT 
Λιθουανικά 
 

16 HU 
Ουγγρικά 
 

17 MT 
Μαλτέζικα 
 

18 PL 
Πολωνικά 
 

19 SK 
Σλοβακικά 
 

20 SL 
Σλοβενικά 
 

21 BG 
Βουλγαρικά 
 

22 RO 
Ρουμανικά 
 

23 GA 
Ιρλανδικά 
 

24 HR 
Κροατικά 
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4.4 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 

 

Κανόνες συμπεριφοράς (άρθρο 10) 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 10, η συμπεριφορά των βουλευτών χαρακτηρίζεται από αμοιβαίο σεβασμό και 
βασίζεται στις ευρωπαϊκές αξίες και αρχές όπως καθορίζονται στις Συνθήκες και ειδικότερα στον Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Οι βουλευτές διαφυλάσσουν το κύρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
δεν θίγουν τη φήμη του.  
 
Επιπλέον, δεν παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία των κοινοβουλευτικών εργασιών ούτε την 
τήρηση της ασφάλειας και την τάξης στις εγκαταστάσεις του Κοινοβουλίου ή τη λειτουργία του 
εξοπλισμού του. 
 
Δεν διαταράσσουν την τάξη στην αίθουσα Ολομέλειας και απέχουν από ανάρμοστη συμπεριφορά. Δεν 
επιδεικνύουν πανό. Κατά τις κοινοβουλευτικές συζητήσεις στην Ολομέλεια δεν καταφεύγουν σε 
προσβλητικές εκφράσεις. 
 
Η εφαρμογή του Κανονισμού δεν επηρεάζει κατά τα άλλα την ένταση των κοινοβουλευτικών 
συζητήσεων, ούτε υπονομεύει την ελευθερία λόγου των βουλευτών.  
 
Οι βουλευτές απέχουν από κάθε είδους ψυχολογική ή σεξουαλική παρενόχληση και τηρούν τον κώδικα 
αρμόζουσας συμπεριφοράς για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την άσκηση των 
καθηκόντων τους, ο οποίος προσαρτάται στον Κανονισμό.  
 
Ανάκληση στην τάξη (άρθρο 175) 
 
Ο Πρόεδρος ανακαλεί στην τάξη κάθε βουλευτή που παραβιάζει τους κανόνες συμπεριφοράς που 
προβλέπονται στο άρθρο 10. 
 
Σε περίπτωση επανάληψης της παραβίασης, ο Πρόεδρος ανακαλεί και πάλι τον βουλευτή στην τάξη, 
με σχετική εγγραφή του περιστατικού στα συνοπτικά πρακτικά της συνεδρίασης. 
 
Εάν η παράβαση συνεχισθεί ή εάν σημειωθεί νέο ατόπημα, ο Πρόεδρος μπορεί να αφαιρέσει το 
δικαίωμα λόγου από τον βουλευτή και να τον αποβάλει από την αίθουσα για το υπόλοιπο της 
συνεδρίασης. 
 
Εφόσον δημιουργείται ταραχή η οποία απειλεί να διαταράξει τη διεξαγωγή των συζητήσεων, ο 
Πρόεδρος διακόπτει τη συνεδρίαση για ορισμένο χρονικό διάστημα ή κηρύσσει τη λήξη της 
συνεδρίασης, προκειμένου να αποκατασταθεί η τάξη. 
 
Ο Πρόεδρος μπορεί να αποφασίσει να διακόψει την απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης και να 
διατάξει να διαγραφούν από την οπτικοακουστική εγγραφή των πρακτικών των συζητήσεων όσα 
τμήματα της ομιλίας βουλευτή παραβιάζουν το άρθρο 11. 
 

Κυρώσεις (άρθρο 176) 
 
Σε περιπτώσεις σοβαρών παραβιάσεων των διατάξεων του άρθρου 11, ο Πρόεδρος, αφού καλέσει τον 
ενδιαφερόμενο βουλευτή να υποβάλει τις παρατηρήσεις του γραπτώς ή κατόπιν προφορικής ακρόασης, 
επιβάλλει την κατάλληλη κύρωση με αιτιολογημένη απόφαση. Η ποινή κοινοποιείται στον 
ενδιαφερόμενο βουλευτή πριν ανακοινωθεί στην Ολομέλεια. 
 
Όταν αξιολογείται η επιδειχθείσα συμπεριφορά, πρέπει να εξετάζεται κατά πόσο πρόκειται για 
περιστασιακή, επαναλαμβανόμενη ή πάγια συμπεριφορά, ο βαθμός σοβαρότητάς της και, κατά 
περίπτωση, εάν επλήγησαν το κύρος και η φήμη του Κοινοβουλίου.   
 
Η κύρωση μπορεί να συνίσταται, μεταξύ άλλων, σε προσωρινή αναστολή της συμμετοχής στο σύνολο 
ή σε μέρος των δραστηριοτήτων του Κοινοβουλίου, χωρίς να θίγεται η άσκηση του δικαιώματος ψήφου 
στην Ολομέλεια. 
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5 - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ 
 
Οι ψηφοφορίες στην Ολομέλεια διεξάγονται μετά τις συζητήσεις, κατά κανόνα γύρω στο μεσημέρι. 
Απαρτία υπάρχει όταν το ένα τρίτο των βουλευτών είναι παρόντες στην αίθουσα συνεδριάσεων. Σε 
περιπτώσεις αμφιβολίας, ο Πρόεδρος ζητά να πραγματοποιηθεί η ψηφοφορία με σύστημα ηλεκτρονικής 
ψηφοφορίας. 
 
Στο τέλος της ψηφοφορίας όσοι βουλευτές το επιθυμούν μπορούν να λάβουν τον λόγο για να προβούν 
σε αιτιολόγηση ψήφου. 
 

 
5.1 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 
 
Η τροπολογία μπορεί να αποσκοπεί στην τροποποίηση μέρος ενός κειμένου (πρότασης ψηφίσματος, 
σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος ή νομοθετικής πρότασης) και επομένως να διαγράφει, να προσθέτει 
ή να αντικαθιστά λέξεις ή αριθμούς σε αυτό το κείμενο. Για να γίνει παραδεκτή, πρέπει να πληροί 
ορισμένα κριτήρια. 
 
Οι τροπολογίες παρουσιάζονται σε στήλες (με το προτεινόμενο νέο κείμενο στα δεξιά).  
 
Μόνο η αρμόδια επιτροπή/ οι αρμόδιες επιτροπές, οι πολιτικές ομάδες ή οι βουλευτές μπορούν να 
καταθέτουν τροπολογίες προς εξέταση στην Ολομέλεια. 
 
Οι τροπολογίες πρέπει να υπογράφονται από τους συντάκτες τους και να κατατίθενται γραπτώς στο 
αρμόδιο τμήμα του Κοινοβουλίου. Το προσωπικό του Κοινοβουλίου (η Μονάδα Κατάθεσης Εγγράφων) 
είναι αρμόδιο για τον συντονισμό και τον χειρισμό των τροπολογιών από τη στιγμή που έχουν κατατεθεί 
μέχρι τη στιγμή που τίθενται σε ψηφοφορία. 
 
Βλέπε επίσης « Προθεσμίες για την κατάθεση τροπολογιών » (τμήμα 2.4. « Προθεσμίες »). 
 

Οι τροπολογίες της αρμόδιας επιτροπής ελέγχονται από τη Διεύθυνση Νομοθετικών Πράξεων 
(γλωσσομαθείς νομικοί) και δημοσιεύονται πριν από την ψηφοφορία στην Ολομέλεια, 
κοινοποιούνται δε μέσω της ιστοσελίδας της Ολομέλειας. 
 
Συμβιβαστικές τροπολογίες (άρθρο 181 παράγραφος 4) 
 
Ο Πρόεδρος μπορεί να δεχτεί την κατάθεση τροπολογίας αφού εκπνεύσει η σχετική προθεσμία, αν 
θεωρήσει ότι πρόκειται για συμβιβαστική τροπολογία. 
 
Για να το κάνει αυτό, μπορεί να λάβει υπόψη του τα ακόλουθα κριτήρια κατά κανόνα:  

 οι συμβιβαστικές τροπολογίες αναφέρονται σε τμήματα του κειμένου για τα οποία κατατέθηκαν 
τροπολογίες πριν από τη λήξη της προθεσμίας· 

 οι συμβιβαστικές τροπολογίες κατατίθενται από πολιτικές ομάδες που εκπροσωπούν 
πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο, από τους προέδρους ή τους εισηγητές των ενδιαφερομένων 
επιτροπών ή από τους συντάκτες άλλων τροπολογιών· 

 όταν υπάρχουν συμβιβαστικές τροπολογίες, άλλες τροπολογίες που αφορούν το ίδιο χωρίο 
αποσύρονται. 

 
Μόνο ο Πρόεδρος μπορεί να προτείνει να ληφθεί υπόψη συμβιβαστική τροπολογία. Ο Πρόεδρος πρέπει 
να έχει τη συναίνεση του Κοινοβουλίου, ρωτώντας αν υπάρχουν αντιρρήσεις να τεθεί σε ψηφοφορία 
συμβιβαστική τροπολογία. Εάν υπάρξει αντίρρηση, η Ολομέλεια αποφασίζει κατά πλειοψηφία αν θα 
διεξαχθεί ψηφοφορία για τη συμβιβαστική τροπολογία. 
 
Κατάθεση και υποστήριξη των τροπολογιών (άρθρο 180) 
 
Η αρμόδια επιτροπή, πολιτική ομάδα ή βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 
χαμηλό ελάχιστο όριο (ένα εικοστό των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο ή για ορισμένες 
διαδικασίες στο ένα δέκατο) μπορούν να καταθέσουν τροπολογίες προς εξέταση στην Ολομέλεια. 
 
Οι τροπολογίες πρέπει να κατατίθενται εγγράφως και να υπογράφονται από τους συντάκτες τους. Η 
προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών καθορίζεται από τον Πρόεδρο.  
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Κάθε τροπολογία μπορεί να υποστηριχθεί κατά τη συζήτηση από τον συντάκτη της ή από κάθε άλλο 
βουλευτή που ο συντάκτης ορίζει ως αντικαταστάτη. 
 
Κατά κανόνα, μία τροπολογία δεν τίθεται σε ψηφοφορία αν δεν έχει τυπωθεί και διανεμηθεί σε όλες τις 
επίσημες γλώσσες. Το Κοινοβούλιο μπορεί παρ’ όλα αυτά να αποφασίσει κατά πλειοψηφία να τεθεί σε 
ψηφοφορία μια τέτοια τροπολογία, αλλά μόνο υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει εκπεφρασμένη 

αντίρρηση από τριάντα οκτώ βουλευτές ή, σε περίπτωση που οι παρόντες είναι λιγότεροι από εκατό, 
από το ένα δέκατο των παρόντων. 
 
Πολιτική ομάδα ή βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο 
μπορούν να καταθέσουν εναλλακτική πρόταση για μη νομοθετικό ψήφισμα που περιέχεται σε έκθεση 
επιτροπής (άρθρο 181 παράγραφος 3). Στην περίπτωση αυτή, οι συντάκτες του κειμένου δεν μπορούν 
να καταθέσουν τροπολογίες για το ίδιο κείμενο. Η εναλλακτική πρόταση ψηφίσματος της πολιτικής 
ομάδας δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την πρόταση ψηφίσματος της επιτροπής. Τίθεται σε 
μοναδική ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο. 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 4 η κατάθεση τροπολογιών επί εκθέσεων ιδίας πρωτοβουλίας 
υπόκειται σε ειδικές διατάξεις.  Τροπολογίες γίνονται αποδεκτές μόνο αν κατατεθούν από βουλευτές ο 
αριθμός των οποίων αντιστοιχεί στο ένα δέκατο του Κοινοβουλίου.  Ο συντάκτης του εγγράφου δύναται 
να καταθέσει τροπολογίες προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι νέες πληροφορίες που ελήφθησαν 
μετά την έγκριση του κειμένου από την αρμόδια επιτροπή. 
 

Επεξεργασία από την επιτροπή των τροπολογιών που θα υποβληθούν στην Ολομέλεια (άρθρο 
184) 
 
Όταν για μία έκθεση προς εξέταση στην Ολομέλεια έχουν κατατεθεί άνω των 50 τροπολογιών και 
αιτημάτων για χωριστή ψηφοφορία ή ψηφοφορία κατά τμήματα, ο Πρόεδρος μπορεί να ζητήσει από την 
αρμόδια επιτροπή να συνεδριάσει για να εξετάσει τις εν λόγω τροπολογίες ή τα αιτήματα. Κάθε 
τροπολογία ή αίτημα για χωριστή ψηφοφορία ή ψηφοφορία κατά τμήματα που δεν υπερψηφίζεται σε 
αυτό το στάδιο τουλάχιστον από το ένα δέκατο των μελών της επιτροπής, δεν τίθεται σε ψηφοφορία 
στην ολομέλεια. 
 

Σειρά ψήφισης των τροπολογιών (άρθρο 183) 
 
Ο Κανονισμός ορίζει τη σειρά κατά την οποία οι τροπολογίες πρόκειται να τεθούν σε ψηφοφορία στην 
Ολομέλεια. 
 
Με τη βοήθεια του αρμόδιου τμήματος του Κοινοβουλίου (μονάδα κατάθεσης εγγράφων), ο Πρόεδρος 
συντάσσει κατάλογο ψηφοφορίας για κάθε κείμενο για το οποίο έχει ενσωματωθεί η ψηφοφορία στην 
ημερήσια διάταξη. 
 
Βλέπε επίσης «Διαδικασία ψηφοφορίας - δεύτερη ανάγνωση» (τμήμα 5.3 « Διαδικασία Ψηφοφορίας »). 
Βλέπε επίσης «Διαδικασία ψηφοφορίας - τρίτη ανάγνωση» (τμήμα 5.3 « Διαδικασία Ψηφοφορίας »). 
 
Αν δύο ή περισσότερες τροπολογίες οι οποίες αλληλοαναιρούνται αναφέρονται  στο ίδιο τμήμα του 
κειμένου, εκείνη που αποκλίνει περισσότερο από το αρχικό κείμενο έχει την προτεραιότητα και τίθεται 
πρώτη σε ψηφοφορία. Αν εγκριθεί, η άλλη τροπολογία καταπίπτει. Αν απορριφθεί αυτή, τίθεται σε 
ψηφοφορία η τροπολογία η οποία ακολουθεί κατά σειρά προτεραιότητας και ούτω καθεξής για καθεμιά 
από τις επόμενες τροπολογίες. 
 
Όπου υπάρχει αμφιβολία για θέματα προτεραιότητας, ο Πρόεδρος αποφασίζει, κατόπιν 
διαβουλεύσεως, αν χρειαστεί, με τον εισηγητή. Εάν απορριφθούν όλες οι τροπολογίες, το αρχικό 
κείμενο θεωρείται εγκριθέν, εκτός αν έχει ζητηθεί χωριστή ψηφοφορία εντός της καθορισμένης 
προθεσμίας. Ωστόσο ο Πρόεδρος μπορεί να θέσει σε ψηφοφορία πρώτα το αρχικό κείμενο ή να θέσει 
σε ψηφοφορία τροπολογία που αποκλίνει λιγότερο από αυτό πριν από την τροπολογία που αποκλίνει 
περισσότερο από το αρχικό κείμενο. 
 
Όταν εγκριθεί μία τροπολογία, καταπίπτουν άλλες ασυμβίβαστες τροπολογίες που αφορούν το ίδιο 
τμήμα του κειμένου. Κατά κανόνα οι τροπολογίες καταπίπτουν αν δεν συμβιβάζονται με προηγούμενη 
ψηφοφορία. 
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Ταυτόσημες τροπολογίες 
 
Δύο ή περισσότερες ταυτόσημες τροπολογίες που έχουν κατατεθεί από διαφορετικούς συντάκτες, 
τίθενται σε ψηφοφορία ως ενιαία τροπολογία. 
 
Αιτιολογήσεις τροπολογιών 
 
Οι τροπολογίες σε νομοθετικά κείμενα μπορεί να συνοδεύονται από σύντομες αιτιολογήσεις. Αυτές οι 
αιτιολογήσεις έχουν αποκλειστικό σκοπό να αποσαφηνίσουν τις προθέσεις του συντάκτη. Εμπίπτουν 
στην αρμοδιότητα του συντάκτη τους και δεν τίθενται σε ψηφοφορία.  
 
Δεν επιτρέπονται αιτιολογήσεις όταν οι τροπολογίες αφορούν μη νομοθετικά κείμενα. 
 

 

Προφορικές τροπολογίες 
 
Κατ’ εξαίρεση μπορεί να κατατίθενται τροπολογίες προφορικά σε συνεδρίαση της Ολομέλειας, πριν να 
τεθεί σε ψηφοφορία το υπό συζήτηση κείμενο. Ωστόσο, επειδή ο Κανονισμός (άρθρο 180) προβλέπει 
ότι οι τροπολογίες μπορούν να τεθούν σε ψηφοφορία μόνο αν έχουν τυπωθεί και διανεμηθεί σε όλες 
τις επίσημες γλώσσες, εκτός εάν το Κοινοβούλιο αποφασίσει άλλως, ο Πρόεδρος της συνεδρίασης 
πρέπει να διαβουλευθεί με το Σώμα σχετικά με το αν θα εξεταστεί μία προφορική τροπολογία. Αν 

τουλάχιστον τριάντα οκτώ βουλευτές εκφράσουν την αντίθεσή τους, η προφορική τροπολογία ενδέχεται 
να μην εξεταστεί. 
 

Διαδικασία στην Ολομέλεια χωρίς τροπολογίες (άρθρο 159) 
 
Κάθε νομοθετική πρόταση ψηφίσματος (πρώτη ανάγνωση) και κάθε μη νομοθετική πρόταση 
ψηφίσματος που έχει εγκριθεί σε επίπεδο επιτροπής και έχει καταψηφιστεί από λιγότερο από το ένα 
δέκατο των μελών της, εγγράφεται στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης του Κοινοβουλίου για ψηφοφορία 
χωρίς τροπολογίες. 
 
Σημείο που πρόκειται να εξεταστεί χωρίς τροπολογίες τίθεται σε μοναδική ψηφοφορία, εκ τός αν 
πολιτικές ομάδες ή μεμονωμένοι βουλευτές οι οποίοι συνιστούν το ένα δέκατο του συνόλου των 
βουλευτών έχουν ζητήσει γραπτώς την άδεια να καταθέσουν τροπολογίες, πριν να συνταχθεί το τελικό 
σχέδιο ημερήσιας διάταξης. Σε αυτή την περίπτωση ο Πρόεδρος ορίζει προθεσμία για την κατάθεση 
των τροπολογιών. 
 
Κατά την οριστικοποίηση της ημερήσιας διάταξης της περιόδου συνόδου η Διάσκεψη των Προέδρων 
μπορεί να προτείνει την εξέταση και άλλων σημείων χωρίς τροπολογίες. Το Κοινοβούλιο, κατά την 
έγκριση της ημερήσιας διάταξής του, μπορεί να μη δεχθεί οποιαδήποτε τέτοια πρόταση εφόσον μία 
πολιτική ομάδα ή βουλευτές, ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο, 
υποβάλουν γραπτώς τις αντιρρήσεις τους το αργότερο μία ώρα πριν από την έναρξη της περιόδου 
συνόδου. 
 

Τροπολογίες – Απλοποιημένη διαδικασία (άρθρο 52) 
 
Μετά την αρχική συζήτηση νομοθετικής πρότασης, ο πρόεδρος της αρμόδιας επιτροπής μπορεί να 
προτείνει την έγκριση της πρότασης χωρίς τροπολογίες. Αν δεν αντιτεθούν βουλευτές ή πολιτική ομάδα 
ή πολιτικές ομάδες που αντιστοιχούν τουλάχιστον στο ένα δέκατο της επιτροπής, ο πρόεδρος 
υποβάλλει στην Ολομέλεια έκθεση που εγκρίνει την πρόταση. 
 
Τροπολογίες – Παραδεκτό (άρθρα 22 και 181) 
 
Τα κριτήρια περί παραδεκτού ορίζονται στον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σύμφωνα με 
την εξέλιξη της νομοθετικής διαδικασίας, ισχύουν και άλλα κριτήρια περί μη παραδεκτού κατά τη 
δεύτερη ανάγνωση. 
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Δεν γίνονται δεκτές τροπολογίες κατά την τρίτη ανάγνωση (άρθρο 78 παράγραφος 3). 
 
Ο Πρόεδρος κρίνει το παραδεκτό των τροπολογιών. Η απόφασή του δεν βασίζεται αποκλειστικά στις 
διατάξεις που αφορούν το παραδεκτό αλλά στις διατάξεις του Κανονισμού γενικά. Η απόφασή του είναι 
οριστική. 
 
Τροπολογία που έχει χαρακτηριστεί μη παραδεκτή δεν τίθεται σε ψηφοφορία. 
 

Τροπολογίες – Απόσυρση (άρθρο 180 παράγραφος 5) 
 
Οποιαδήποτε τροπολογία μπορεί να ανακληθεί πριν από την ψηφοφορία. Στην περίπτωση αυτή 
καταπίπτει αμέσως εκτός αν την αναλάβει άλλος βουλευτής υπό τις ίδιες προϋποθέσεις (από την 
αρμόδια επιτροπή ή επιτροπές, από πολιτική ομάδα ή από βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί 
τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο). 
 
Τροπολογίες – Διαγραφή 
 
Οποιαδήποτε τροπολογία διαγράφει μέρος του κειμένου, τίθεται σε ψηφοφορία πριν από άλλες 
τροπολογίες που αφορούν το ίδιο μέρος του κειμένου. 
 
Αν μέρος του κειμένου είναι το αντικείμενο τροπολογίας που διαγράφει, αιτήματα για χωριστή 
ψηφοφορία επ’ αυτού του κειμένου δεν γίνονται δεκτά ενώ οποιοδήποτε αίτημα για ψηφοφορία με 
ονομαστική κλήση πρέπει να αφορά τη τροπολογία που διαγράφει και όχι το αρχικό κείμενο.  
 
 

Ψηφοφορία δέσμης τροπολογιών (άρθρο 183) 
 
Η ψηφοφορία επί μιας νομοθετικής πρότασης πραγματοποιείται βάση σύστασης της αρμόδιας 
επιτροπής. Αν η επιτροπή έχει συμφωνήσει σε μία δέσμη τροπολογιών επί του κειμένου στο οποίο 
αναφέρεται η έκθεση, οι εν λόγω τροπολογίες τίθενται σε ψηφοφορία μαζί στην Ολομέλεια και 
εξετάζονται κατά προτεραιότητα. 
 
Εάν πολιτική ομάδα ή βουλευτές, ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο 
όριο, έχουν ζητήσει χωριστή ψηφοφορία ή αν έχουν κατατεθεί ασυμβίβαστες τροπολογίες για το ίδιο 
τμήμα του κειμένου, τότε οι τροπολογίες τη αρμόδιας επιτροπής τίθενται σε ξεχωριστή ψηφοφορία.  
 
Ο Πρόεδρος μπορεί να θέσει σε ψηφοφορία άλλες τροπολογίες μαζί όταν αυτές 
αλληλοσυμπληρώνονται. Σε τέτοιες περιπτώσεις ακολουθεί την προαναφερθείσα διαδικασία.  Οι 
συντάκτες τέτοιων τροπολογιών μπορούν να προτείνουν να ψηφιστούν οι τροπολογίες τους όλες μαζί. 
 
Ο Πρόεδρος μπορεί να αποφασίσει, μετά την έγκριση ή απόρριψη συγκεκριμένης τροπολογίας, να θέσει 
μαζί σε ψηφοφορία άλλες τροπολογίες, με παρόμοιο περιεχόμενο ή παρόμοιους στόχους. Μπορεί να 
ζητήσει τη συναίνεση του Κοινοβουλίου πριν προχωρήσει σε αυτή την ενέργεια. Μια τέτοια δέσμη 
τροπολογιών μπορεί να αφορά διαφορετικά μέρη του αρχικού κειμένου.  
 

 
5.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ 
 
Η αρμόδια υπηρεσία 
 
Η Μονάδα Κατάθεσης Εγγράφων είναι αρμόδια για την υποβολή κειμένων που πρόκειται να τεθούν σε 
ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο και για τον έλεγχο συμμόρφωσής τους με τις σχετικές διατάξεις και αν είναι 
παραδεκτά. Σε περίπτωση διιστάμενων απόψεων, το θέμα παραπέμπεται στον Πρόεδρο του 
Κοινοβουλίου. Η απόφασή του είναι οριστική. 
 
Η Μονάδα Κατάθεσης Εγγράφων προετοιμάζει σύντομες ενημερώσεις για τον Πρόεδρο και δημοσιεύει 
στην ιστοσελίδα της Ολομέλειας χρονοδιαγράμματα και καταλόγους ψηφοφορίας σχετικά με την 
οργάνωση και τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Πριν από την ψηφοφορία ο υπεύθυνος υπάλληλος 
ενημερώνει εν συντομία τον Πρόεδρο και του επισημαίνει τυχόν προβλήματα επί της διαδικασίας ή/και 
της παρουσιάσεως τα οποία μπορεί να ανακύψουν κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας.  
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Σειρά ψήφισης των σημείων της ημερήσιας διάταξης 
 
Τα κείμενα τίθενται σε ψηφοφορία με τη σειρά που καθορίζεται στο χρονοδιάγραμμα ψηφοφορίας, το 

οποίο δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Ολομέλειας. 
 
Κατάλογοι ψηφοφορίας 
 
Καταρτίζεται κατάλογος ψηφοφορίας για κάθε σημείο που τίθεται σε ψηφοφορία. 
 
Η Μονάδα Κατάθεσης Εγγράφων δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της Ολομέλειας έναν αρχικό κατάλογο 
μετά τη λήψη των τροπολογιών. Στον κατάλογο αυτό αναγράφεται η σειρά με  την οποία τίθενται σε 
ψηφοφορία οι τροπολογίες. Με τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή αιτημάτων για ονομαστικές 
ψηφοφορίες, χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματα, η τελική μορφή του καταλόγου 
ψηφοφορίας, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών σχετικά με τα εν λόγω αιτήματα δημοσιεύεται στην 
ιστοσελίδα της Ολομέλειας. 
 

Δικαίωμα λόγου κατά την ώρα της ψηφοφορίας (άρθρα 159 και 182 παράγραφος 4) 
 
Κανένας βουλευτής δεν μπορεί να λάβει τον λόγο όταν ψηφίζει το Κοινοβούλιο. Κατά τη διάρκεια της 
ψηφοφορίας μόνο ο Πρόεδρος και ο εισηγητής ή ο πρόεδρος της αρμόδιας επιτροπής μπορούν να 
απευθυνθούν στο Κοινοβούλιο. 
 
Όταν ένα σημείο εξετάζεται χωρίς συζήτηση, ο εισηγητής ή ο πρόεδρος της αρμόδιας επιτροπής μπορεί 
να προβεί αμέσως πριν από την ψηφοφορία σε δήλωση, η διάρκεια της οποίας δεν υπερβαίνει τα δύο 
λεπτά. 
 
Επιτρέπεται ενδεχομένως και σε άλλους βουλευτές να λαμβάνουν τον λόγο για να επισημαίνουν 
παρατηρήσεις επί της εφαρμογής του Κανονισμού σχετικά με την ψηφοφορία. 
 
Δεν δίνεται ο λόγος σε βουλευτή για να αιτιολογήσει υπό εξέταση τροπολογίες ή για να ξεκινήσει εκ 
νέου συζήτηση επί ζητημάτων ουσίας. 
 

Αμφισβητήσεις επί της ψηφοφορίας (άρθρο 193) 
 
Ο Πρόεδρος μπορεί, με δική του πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος του Κοινοβουλίου, να προβεί σε 
επαλήθευση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας με ανάταση του χεριού, προσφεύγοντας στο 
σύστημα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. 
 
Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας εμφανίζεται κατ’ αρχάς μόνο στην οθόνη του Προέδρου. Το 
αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κυρώνεται με την ανακοίνωσή του από τον Πρόεδρο. Η απόφαση του 
Προέδρου είναι αμετάκλητη. 
 
Ηλεκτρονική ψηφοφορία (άρθρο 192) 
 
Οι βουλευτές συμμετέχουν στην ηλεκτρονική ψηφοφορία χρησιμοποιώντας τη προσωπική, μη 
μεταβιβάσιμη μπλε κάρτα τους με το τσιπ. 
 
Μπορούν να ψηφίσουν από οποιαδήποτε θέση εντός της αίθουσας συνεδριάσεων με αυτήν.  
 
Η κάρτα πρέπει να εισαχθεί στη σχισμή της συσκευής ψηφοφορίας που βρίσκεται στη θέση του 
βουλευτή, κατά τρόπον ώστε να είναι ορατή από τον βουλευτή η πλευρά της κάρτας που φέρει το όνομά 
του. Η οθόνη της συσκευής φωτίζεται. 
 
Εάν η κάρτα δεν εισαχθεί σωστά, η λυχνία επισημαίνει το σφάλμα με κίτρινο χρώμα που αναβοσβήνει, 
στη δε οθόνη εμφανίζεται η σχετική ένδειξη. 
 
Εάν η κάρτα έχει τοποθετηθεί σωστά στη συσκευή, εμφανίζονται στην οθόνη τα εξής:  
– ο αριθμός της κάρτας 
– το όνομα του βουλευτή 
– η τρέχουσα ημερομηνία. 
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Όταν ο Πρόεδρος καλεί τους βουλευτές να ψηφίσουν, οι βουλευτές πιέζουν το κουμπί της συσκευής το 
οποίο αντιστοιχεί στην επιλογή ψήφου τους. Στη συσκευή ανάβει τότε η αντίστοιχη λυχνία:  
– αριστερό κουμπί  ΥΠΕΡ    ΠΡΑΣΙΝΗ λυχνία 
– μεσαίο κουμπί   ΑΠΟΧΗ   ΛΕΥΚΗ λυχνία 
– δεξί κουμπί  ΚΑΤΑ   ΚΟΚΚΙΝΗ λυχνία 
 
Κατά τις μυστικές ψηφοφορίες ανάβει μόνο μία ΓΑΛΑΖΙΑ λυχνία, η οποία δηλώνει ότι ο βουλευτής έλαβε 
μέρος στην ψηφοφορία. 
 
Στην οθόνη εμφανίζονται οι εξής πληροφορίες σχετικά με την ψηφοφορία υπό μορφή εικονογραμμάτων: 
– το αντικείμενο της ψηφοφορίας 
– η έκφραση της ψήφου: υπέρ (+), κατά (-), αποχή (0) για φανερή ψηφοφορία 

Χ για μυστική ψηφοφορία 
– ο τύπος της ψηφοφορίας: απλή, ονομαστική ή μυστική 
– οι φάσεις της ψηφοφορίας: έναρξη, λήξη 
 
Έως ότου ο Πρόεδρος ανακοινώσει τη λήξη της ψηφοφορίας, ο εκάστοτε βουλευτής μπορεί να 
τροποποιήσει την ψήφο του, πιέζοντας άλλο κουμπί της επιλογής του.  Μόνο αφού ο Πρόεδρος 
ανακοινώσει τη λήξη της ψηφοφορίας μπορούν οι βουλευτές να αφαιρέσουν τα δελτία τους από τη 
σχισμή της συσκευής.  Σε αντίθετη περίπτωση η ψήφος τους δεν θα καταγραφεί.  
 
Ο Πρόεδρος εξετάζει τα στοιχεία που μεταδίδει το σύστημα ψηφοφορίας, σημειώνει τα αποτελέσματα 
και τα ανακοινώνει. 
 
Μετά την ανακοίνωση του Προέδρου, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας εμφανίζονται στην οθόνη της 
συσκευής και σε μία από τις μεγάλες οθόνες στην αίθουσα συνεδριάσεων. 
 
Κατά τις συζητήσεις, εκτός ωρών ψηφοφορίας, στην οθόνη εμφανίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες:  
– το αντικείμενο της συζήτησης 
– το όνομα του ομιλητή 
– τα ονόματα των επόμενων ομιλητών 
– τα επόμενα σημεία της ημερήσιας διάταξης. 
 

Ψηφοφορία με ονομαστική κλήση (άρθρο 190) 
 
Η ψηφοφορία γίνεται με ονομαστική κλήση αν το ζητήσουν εγγράφως μία πολιτική ομάδα ή βουλευτές 
ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί στο ελάχιστο χαμηλό όριο πριν από την προθεσμία που ορίζεται από 

το χρονοδιάγραμμα της ψηφοφορίας, όπως δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Ολομέλειας. Η 
ψηφοφορία με ονομαστική κλήση διεξάγεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ψηφοφορίας. Το 
αποτέλεσμα της ψηφοφορίας καταγράφεται ονομαστικά και δημοσιεύεται ως παράρτημα στα πρακτικά 
της συνεδρίασης. 
 
Η τελική (ή μοναδική) ψηφοφορία επί έκθεσης διεξάγεται πάντα με ονομαστική κλήση (άρθρο 188). 

Αυτό δεν ισχύει για εκθέσεις που αφορούν διαδικασίες σχετικά με την ασυλία (άρθρο 9). 
 
Διορθώσεις ψήφου  
 
Τα αιτήματα διόρθωσης ψήφου που υποβάλλονται προφορικώς στη συνεδρίαση ή γραπτώς ή 
ηλεκτρονικώς 
από βουλευτές, αφορούν μόνο ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση.  
 
Οποιοδήποτε αίτημα διόρθωσης ψήφου διαβιβάζεται από βουλευτή, εγγράφεται στον κατάλογο των 
αποτελεσμάτων των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση όπως τυπώνεται και διατίθεται ηλεκτρονικά 

στην ιστοσελίδα της Ολομέλειας, αλλά το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας δεν αλλάζει. 
 
Κάθε βουλευτής που επιθυμεί να επισημάνει μία διόρθωση στην ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 
μπορεί να το πράξει χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική φόρμα για διόρθωση ψήφου σε ψηφοφορία με 
ονομαστική κλήση, η οποία βρίσκεται στην «ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΕΚ» της ιστοσελίδας της 

Ολομέλειας. 
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Διορθώσεις που λαμβάνονται πριν από τις 6.30 μ.μ. την ημέρα της ψηφοφορίας, δημοσιεύονται στην 
ιστοσελίδα της Ολομέλειας εκείνη την ημέρα και στα πρακτικά της συνεδρίασης μετά τα αποτελέσματα 
των ψηφοφοριών. 
 
Διόρθωση ψήφου μπορεί να κατατεθεί μέχρι την Παρασκευή ώρα 12.00 το μεσημέρι της δεύτερης 
εβδομάδας μετά την περίοδο συνόδου. 
 
Αιτιολογήσεις ψήφου (άρθρο 194) 
 
Μετά το πέρας των ψηφοφοριών, κάθε βουλευτής μπορεί να προβεί σε προφορική αιτιολόγηση ψήφου. 
Κάθε βουλευτής μπορεί να προβαίνει σε τρεις κατ’ ανώτατο όριο προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου ανά 
περίοδο συνόδου. Οποιοσδήποτε βουλευτής μπορεί να υποβάλει σύντομη γραπτή αιτιολόγηση της 
ψήφου του, η οποία δεν θα υπερβαίνει τις 200 λέξεις και θα συμπεριληφθεί στη σελίδα του βουλευτή 
στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου. 
 
Τα αιτήματα για αιτιολόγηση ψήφου πρέπει να διαβιβάζονται στη Μονάδα Διεξαγωγής και 
Παρακολούθησης της Ολομέλειας πριν από το τέλος των ψηφοφοριών. Κανένα νέο αίτημα για 
αιτιολόγηση ψήφου δεν γίνεται δεκτό μετά την έναρξη της πρώτης αιτιολόγησης ψήφου για τη 
συγκεκριμένη συνεδρίαση. 
 
Ο χρόνος αγόρευσης για τις προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου είναι ένα λεπτό εάν ο βουλευτής εκφράζει 
προσωπική γνώμη, και δύο λεπτά εάν ο βουλευτής ομιλεί εξ ονόματος μιας πολιτικής ομάδας. 
 
Οι αιτιολογήσεις ψήφου δεν γίνονται αποδεκτές σε περιπτώσεις: 
μυστικών ψηφοφοριών· 
ψηφοφοριών επί διαδικαστικών θεμάτων· 

ψηφισμάτων που κατατίθενται στο πλαίσιο συζητήσεων σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 144). 
 

Για θέματα που εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη χωρίς συζήτηση (άρθρο 159), οι αιτιολογήσεις 
ψήφου μπορούν να κατατεθούν μόνο γραπτώς. 
 
Απαρτία (άρθρο 178) 
 
Απαρτία υπάρχει όταν το ένα τρίτο των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο είναι παρόντες στην 
αίθουσα συνεδριάσεων. 
 
Η ψηφοφορία κρίνεται ως έγκυρη, οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των βουλευτών που ψηφίζουν, 
εκτός εάν ο Πρόεδρος, έπειτα από αίτημα που έχει υποβληθεί πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, 
διαπιστώσει την έλλειψη απαρτίας. 
 

Αίτημα διαπίστωσης της απαρτίας μπορεί να υποβληθεί μόνο από τριάντα οκτώ τουλάχιστον 
βουλευτές. Εάν δεν υπάρχει ο απαραίτητος για την απαρτία αριθμός παρόντων βουλευτών, ο Πρόεδρος 
ανακοινώνει την έλλειψη απαρτίας. Στην περίπτωση αυτή η ψηφοφορία εγγράφεται στην ημερήσια 
διάταξη της επομένης συνεδρίασης. 
 
Πλειοψηφίες 
 
Οι αποφάσεις εγκρίνονται από την πλειοψηφία επί των ψηφισάντων (υπέρ και κατά), εκτός αν ορίζουν 
διαφορετικά οι Συνθήκες ή/και ο Κανονισμός. Τούτο αναφέρεται συχνά ως «απλή» πλειοψηφία. 
 
Για την έγκριση ορισμένων αποφάσεων, για παράδειγμα επί τροπολογιών στον προϋπολογισμό, 
ψηφοφοριών σε δεύτερη ανάγνωση σε νομοθετικές διαδικασίες και τροπολογιών στον Κανονισμό, 
απαιτείται η πλειοψηφία επί του συνόλου των βουλευτών του Κοινοβουλίου. Τούτο αναφέρεται συχνά 
ως «ειδική» πλειοψηφία. 
 
Για την έγκριση ορισμένων αποφάσεων, για παράδειγμα σχετικά με τη χρήση πόρων του Μηχανισμού 
Ευελιξίας ή του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, απαιτείται η πλειοψηφία επί του 
συνόλου των βουλευτών του Κοινοβουλίου αλλά και τα τρία πέμπτα επί των ψηφισάντων (υπέρ και 
κατά). 
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Για την έγκριση ορισμένων αποφάσεων, για παράδειγμα σύμφωνα με το άρθρο 21 ή άρθρο 89, 
απαιτείται η πλειοψηφία επί του συνόλου των βουλευτών του Κοινοβουλίου αλλά και τα δύο τρίτα επί 
των ψηφισάντων (υπέρ και κατά).  
 
Αποτελέσματα της ψηφοφορίας 
 
Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών δημοσιεύονται ως παράρτημα στα πρακτικά της συνεδρίασης. 
Διατίθενται επίσης, 
την ημέρα της ψηφοφορίας, στην ιστοσελίδα της ολομέλειας.  

 
 
5.3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ 
 
Το Κοινοβούλιο εφαρμόζει, σε ψηφοφορίες επί εκθέσεων, την εξής διαδικασία: 
 
α) αρχικά, κατά περίπτωση, ψηφοφορία επί τυχόν τροπολογιών σε πρόταση για νομικά δεσμευτική 
πράξη· 
β) κατόπιν, ψηφοφορία επί του συνόλου της τυχόν τροποποιηθείσας πρότασης· 
γ) εν συνεχεία, ψηφοφορία επί τυχόν τροπολογιών στην πρόταση ψηφίσματος ή στο σχέδιο 
νομοθετικού ψηφίσματος· 
δ) τέλος, ψηφοφορία επί του συνόλου της πρότασης ψηφίσματος (τελική ψηφοφορία). 
 
Διαδικασία ψηφοφορίας – δεύτερη ανάγνωση (άρθρα 67, 68, και 69) 
 
Όταν δεν έχει κατατεθεί πρόταση απόρριψης ή τροποποίησης της κοινής θέσης του Συμβουλίου, η 
κοινή θέση θεωρείται εγκριθείσα.  Για την έγκριση των τροπολογιών κατά τη δεύτερη ανάγνωση 
απαιτείται η πλειοψηφία των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο.  
 
Πρόταση για την απόρριψη της θέσης του Συμβουλίου ψηφίζεται πριν από την ψηφοφορία επί των 
τυχόν τροπολογιών. Εάν κατατεθούν πολλές τροπολογίες στην κοινή θέση του Συμβουλίου, τίθενται σε 
ψηφοφορία σύμφωνα με τη σειρά που προβλέπεται στο άρθρο 183.  
 

Διαδικασία ψηφοφορίας – τρίτη ανάγνωση (άρθρο 78) 
 
Το κοινό σχέδιο στο σύνολό του αποτελεί αντικείμενο μοναδικής ψηφοφορίας. Για την έγκριση του 
απαιτείται η πλειοψηφία επί των ψηφισάντων (απλή πλειοψηφία). 
 
Δεν επιτρέπεται η κατάθεση τροπολογιών στο κοινό σχέδιο. 
 

Διαδικασία στην Ολομέλεια χωρίς τροπολογίες (άρθρο 159) 
 
Όταν μια έκθεση έχει εγκριθεί σε επίπεδο επιτροπής και έχει καταψηφιστεί από λιγότερα από το ένα 
δέκατο των μελών της, τίθεται σε μοναδική ψηφοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 159. Ως εκ τούτου, δεν 
είναι δυνατόν να κατατεθούν τροπολογίες ή αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία ή ψηφοφορία κατά 
τμήματα. Η εν λόγω μοναδική ψηφοφορία διεξάγεται με ονομαστική κλήση (άρθρο 188).  
 
Διαδικασία χωρίς τροπολογίες και χωρίς συζήτηση 
 
Τα σημεία που εγγράφονται στην ημερήσια  διάταξη της συνεδρίασης αποτελούν το αντικείμενο 
συζήτησης, εκτός από όσα εγκρίνονται σύμφωνα με την απλοποιημένη διαδικασία ή τη διαδικασία 
χωρίς τροπολογίες και χωρίς συζήτηση (άρθρα 52 και 159 του Κανονισμού).  
 

Πρόταση απόρριψης πρότασης της Επιτροπής κατά την πρώτη ανάγνωση (άρθρο 59 
παράγραφος 2) 
 
Τίθεται σε ψηφοφορία πρόταση απόρριψης της πρότασης της Επιτροπής πριν από τυχόν τροπολογίες. 
Η πρόταση κατατίθεται μόνο από την αρμόδια επιτροπή ή επιτροπές ή από βουλευτές των οποίων ο 
αριθμός αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο.  
 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/plenary/el/home.html
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-067+DOC+XML+V0//EL
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-068+DOC+XML+V0//EL
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-069+DOC+XML+V0//EL
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-078+DOC+XML+V0//EL
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-159+DOC+XML+V0//EL
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-059+DOC+XML+V0//EL


 

 

Αναπομπή σε επιτροπή (άρθρο 198) 
 
Πολιτική ομάδα ή βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί στο ελάχιστο χαμηλό όριο μπορούν να 
υποβάλουν προτάσεις αναπομπής ζητήματος στην επιτροπή σε τρία στάδια της διαδικασίας: 
– όταν το Κοινοβούλιο καθορίζει τη διάταξη των εργασιών του κατά την έναρξη μιας περιόδου συνόδου· 
– όταν η συζήτηση επί του υπό εξέταση σημείου είναι ανοικτή· 
– κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, σε οποιοδήποτε σημείο πριν από την τελική ψηφοφορία. 
 
Ένα τέτοιο αίτημα μπορεί να υποβληθεί μία μόνο φορά κατά τη διάρκεια καθεμιάς από τις τρεις αυτές 
φάσεις. 
 
Στην περίπτωση των δύο πρώτων εκ των τριών σταδίων, η πρόθεση αναπομπής στην επιτροπή πρέπει 
να κοινοποιηθεί τουλάχιστον 24 ώρες νωρίτερα στον Πρόεδρο, ο οποίος ενημερώνει αμέσως το 
Κοινοβούλιο. 
 
Με την αναπομπή σε επιτροπή αναβάλλεται η συζήτηση του υπό εξέταση θέματος.  
 
Η αναπομπή σε επιτροπή δεν ισχύει για συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 144).  Σύμφωνα με τα 
άρθρα 132 και 136 ισχύει μόνο για τα κείμενα που καταθέτουν οι επιτροπές.  
 
Αναβολή ψηφοφορίας (άρθρο 200) 
 
Πριν από τη διεξαγωγή ή κατά τη διάρκεια ψηφοφορίας, μια πολιτική ομάδα ή βουλευτές ο αριθμός των 
οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο μπορούν να υποβάλουν αίτημα για αναβολή 
της ψηφοφορίας. Στην περίπτωση αυτή, το εν λόγω αίτημα τίθεται αμέσως σε ψηφοφορία. 
 
 

5.4 ΤΥΠΟΙ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ 

Ψηφοφορία κατά τμήματα (άρθρο 185) 
 
Ψηφοφορία κατά τμήματα σημαίνει ψηφοφορία επί τροπολογίας, άρθρου ή παραγράφου του υπό 
εξέταση κειμένου σε δύο ή περισσότερα μέρη. 
 
Μπορεί να υποβληθεί αίτημα ψηφοφορίας κατά τμήματα από πολιτική ομάδα ή από βουλευτές ο 
αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο. Η προθεσμία για την υποβολή 
αιτημάτων ψηφοφορίας κατά τμήματα αναφέρεται στο χρονοδιάγραμμα ψηφοφορίας, το οποίο 
δημοσιεύεται στο τμήμα «ψηφοφορίες» στον ιστότοπο της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου.  
 
Χωριστή ψηφοφορία (άρθρο 183) 
 
Εάν η αρμόδια επιτροπή έχει καταθέσει δέσμη τροπολογιών επί κειμένου που αποτελεί αντικείμενο της 
έκθεσης, ο Πρόεδρος τις θέτει όλες μαζί σε ψηφοφορία, εκτός εάν ζητηθεί χωριστή ψηφοφορία ή εκτός 
εάν έχουν κατατεθεί άλλες τροπολογίες (άρθρο 183 παράγραφος 6). 
 
Η χωριστή ψηφοφορία μπορεί επίσης να αφορά παράγραφο ψηφίσματος που πρέπει να τεθεί σε 
ψηφοφορία (άρθρο 182 παράγραφος 1 στοιχείο δ)). 
 
Μπορεί να υποβληθεί αίτημα χωριστής ψηφοφορίας από πολιτική ομάδα ή βουλευτές ο αριθμός των 
οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο. Η προθεσμία για την υποβολή σχετικού 
αιτήματος αναφέρεται στο χρονοδιάγραμμα ψηφοφορίας, το οποίο δημοσιεύεται στο τμήμα 
«ψηφοφορίες» στον ιστότοπο της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου.  
 
Μοναδική ψηφοφορία (άρθρο 159) 
 
Σημεία που εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη για έγκριση χωρίς τροποποίηση τίθενται σε μοναδική 
ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Δεν γίνονται δεκτά αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα και για χωριστή 
ψηφοφορία. 
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6 - ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 
 
Βλέπε επίσης: 

Τροπολογίες (τμήμα 5.1) 
Κατάλογοι ψηφοφορίας (στο τμήμα 5.2. «Οργάνωση ψηφοφορίας») 
Κατάλογος ομιλητών (στο τμήμα 4.3. «Δικαίωμα λόγου στην Ολομέλεια») 
 
Συνοπτικά Πρακτικά (άρθρο 202) 
 
Τα συνοπτικά πρακτικά κάθε συνεδρίασης, τα οποία περιέχουν λεπτομέρειες της διαδικασίας και των 
αποφάσεων του Κοινοβουλίου καθώς και τα ονόματα των ομιλητών, διανέμονται τουλάχιστον μισή ώρα 
πριν από την έναρξη της απογευματινής περιόδου της επόμενης συνεδρίασης.  
 
Στην αρχή της απογευματινής περιόδου κάθε συνεδρίασης, ο Πρόεδρος υποβάλλει στο Κοινοβούλιο 
προς έγκριση τα συνοπτικά πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης. Αν προβληθεί ένσταση κατά 
των συνοπτικών πρακτικών, το Κοινοβούλιο αποφασίζει, κατά περίπτωση, εάν πρέπει να ληφθούν 
υπόψη οι αιτούμενες τροποποιήσεις. 
 
Τα συνοπτικά πρακτικά φέρουν την υπογραφή του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα. 
Δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 
Καταγραφή της παρουσίας των βουλευτών στην Ολομέλεια (άρθρο 156) 
 
Έξω από την αίθουσα συνεδριάσεων υπάρχει κατάλογος παρουσίας κατά τη διεξαγωγή των 
συνεδριάσεων. 
 
Τα ονόματα των βουλευτών των οποίων η παρουσία πιστοποιείται από τον εν λόγω κατάλογο 
αναγράφονται στα συνοπτικά πρακτικά κάθε συνεδρίασης ως «παρόντες». Τα ονόματα των βουλευτών 
των οποίων η απουσία δικαιολογείται από τον Πρόεδρο αναγράφονται στα συνοπτικά πρακτικά κάθε 
συνεδρίασης ως «δικαιολογημένα απόντες».  
 
Οι βουλευτές που επιθυμούν να καταχωρηθούν ως «δικαιολογημένα απόντες» οφείλουν να υποβάλουν 
αίτημα με κανονικό ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στη Γραμματεία των Κοσμητόρων.  
 
Ένας βουλευτής μπορεί να δηλώσει στη Μονάδα Συνοπτικών και Πλήρων Πρακτικών της Ολομέλειας 
ότι ήταν παρών αλλά το όνομά του δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο παρουσίας. Η πληροφορία αυτή 
δημοσιεύεται στα πρακτικά αλλά ο κατάλογος παρουσίας δεν τροποποιείται. 
 
Εγκριθέντα κείμενα (άρθρο 203) 
 
Τα κείμενα που εγκρίνονται στην Ολομέλεια αποτελούν τις πράξεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Μπορεί να είναι ψηφίσματα, νομοθετικά ψηφίσματα, νομοθετικές πράξεις, γνωμοδοτήσεις, δηλώσεις, 
αποφάσεις, συστάσεις κλπ. 
 
Τα κείμενα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο δημοσιεύονται αμέσως μετά την ψηφοφορία. Υποβάλλονται 
στο Κοινοβούλιο μαζί με τα πρακτικά της σχετικής συνεδρίασης και τηρούνται στα αρχεία του  
Κοινοβουλίου. 
 
Τα κείμενα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο υπόκεινται σε νομική - γλωσσική επεξεργασία για την οριστική 
τους διατύπωση, με ευθύνη του Προέδρου. Όταν παρόμοια κείμενα εγκρίνονται βάσει συμφωνίας 
μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, την επεξεργασία πραγματοποιούν τα δύο όργανα στο πλαίσιο 
στενής συνεργασίας και αμοιβαίας συνεννόησης. 
 
Οι θέσεις που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία λαμβάνουν τη μορφή 
ενοποιημένου κειμένου. Όταν η ψηφοφορία του Κοινοβουλίου δεν βασίζεται σε συμφωνία με το 
Συμβούλιο, επισημαίνονται στο ενοποιημένο κείμενο όλες οι εγκριθείσες τροπολογίες. 
 
Μετά την οριστική διατύπωση, τα κείμενα που εγκρίθηκαν υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον 
Γενικό Γραμματέα και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Πλήρη Πρακτικά (άρθρο 204) 
 
Τα πλήρη πρακτικά των διαδικασιών κάθε συνεδρίασης συντάσσονται ως πολύγλωσσο έγγραφο στο 
οποίο όλες οι προφορικές παρεμβάσεις εμφανίζονται στην πρωτότυπη επίσημη γλώσσα. Το εν λόγω 
έγγραφο περιλαμβάνει επίσης και γραπτές δηλώσεις (άρθρο 171 παράγραφος 11).  
 
Τα πλήρη πρακτικά δημοσιεύονται ως παράρτημα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Οπτικοακουστική εγγραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων (άρθρο 205) 
 
Το Κοινοβούλιο μεταδίδει σε πραγματικό χρόνο τις συζητήσεις στην Ολομέλεια μέσω του ιστότοπου 
του στις γλώσσες στις οποίες διεξάγονται καθώς και τις πολύγλωσσες ηχογραφήσεις από όλους τους 
ενεργούς θαλάμους διερμηνείας. 
 
Αμέσως μετά από κάθε συνεδρίαση το Κοινοβούλιο δημοσιεύει στον ιστότοπό του ευρετηριασμένη 
οπτικοακουστική εγγραφή των συζητήσεων στην Ολομέλεια, με συνδέσμους προς τα πολύγλωσσα 
πλήρη πρακτικά και διαθέσιμη για συνεχή ροή, λήψη και αναφόρτωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
 
Διανομή εγγράφων (άρθρα 165 και 169) 
 
Τα έγγραφα επί των οποίων βασίζονται οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Κοινοβουλίου τυπώνονται 

και διανέμονται στους βουλευτές. Η πρόσβαση σε αυτά είναι δυνατή και μέσω της ιστοσελίδας της 

Ολομέλειας. Κατάλογος των εγγράφων αυτών δημοσιεύεται στα συνοπτικά πρακτικά των 
συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου. 
 
Εκτός από τις περιπτώσεις κατεπείγοντος που ορίζονται στον Κανονισμό, δεν είναι δυνατό να αρχίσει 
συζήτηση και ψηφοφορία επί κειμένου στην Ολομέλεια παρά μόνο αν το κείμενο αυτό έχει διανεμηθεί 
τουλάχιστον 24 ώρες νωρίτερα. 
 
Νομοθετικές εκθέσεις (άρθρο 51) 
 
Ο όρος «νομοθετική έκθεση» αναφέρεται σε κείμενα που εξετάζει το Κοινοβούλιο στο πλαίσιο των 
διαφόρων νομοθετικών διαδικασιών (όπως η συνήθης νομοθετική διαδικασία, η διαδικασία έγκρισης 
και η διαδικασία διαβούλευσης). 
 
Μη νομοθετικές εκθέσεις (άρθρο 53) 
 
Ο όρος «μη νομοθετική διαδικασία» αναφέρεται σε εκθέσεις που εγκρίνει το Κοινοβούλιο με δική του 
πρωτοβουλία. 
 
Κείμενα σχετικά με δηλώσεις άλλων θεσμικών οργάνων και προφορικές ερωτήσεις με 
συζήτηση (άρθρα 132 και 136) 
 
Το Κοινοβούλιο, όταν εγγράφεται μία δήλωση με συζήτηση ή μία προφορική ερώτηση στην ημερήσια 
διάταξή του, αποφασίζει εάν θα περατώσει τη συζήτηση με ψήφισμα. Εάν το Κοινοβούλιο αποφασίσει 
να προχωρήσει σε ψήφισμα, μία επιτροπή, μία πολιτική ομάδα ή βουλευτές ο αριθμός των οποίων 
αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο μπορούν να καταθέσουν πρόταση ψηφίσματος, 
σύμφωνα με τα άρθρα 132 και 136 αντιστοίχως. 
 
Κάθε πρόταση ψηφίσματος παίρνει αύξοντα αριθμό εγγράφου. Η κοινή πρόταση ψηφίσματος που 
αντικαθιστά δέσμη προτάσεων ψηφίσματος (για το ίδιο θέμα) παίρνει έναν αριθμό κοινής πρότασης 
ψηφίσματος + τον αύξοντα αριθμό της πρώτης πρότασης ψηφίσματος που κατατέθηκε από τη δέσμη 
που αντικαθιστά. 
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Σύμβολα και αρκτικόλεξα για τα έγγραφα της συνόδου  

Τα ακόλουθα σύμβολα και αρκτικόλεξα που δηλώνουν τα διάφορα είδη διαδικασίας και εγγράφων 
χρησιμοποιούνται συχνά σε έγγραφα της συνόδου: 
 
A: εκθέσεις, συστάσεις και συστάσεις για τη δεύτερη ανάγνωση 
B: προτάσεις ψηφίσματος και λοιπά έγγραφα συνόδου 
O: προφορικές ερωτήσεις 
G: μείζονος σημασίας επερωτήσεις 
C: έγγραφα άλλων οργάνων 
T: κείμενα που εγκρίθηκαν 
RC: κοινές προτάσεις ψηφίσματος 
COD ή *** συνήθης νομοθετική διαδικασία (I: 1η ανάγνωση· II: 2η ανάγνωση· III: 3η ανάγνωση) 
CNS ή * διαδικασία διαβούλευσης 
APP ή *** διαδικασία έγκρισης 
NLE: μη νομοθετική πράξη 
REG: έκθεση σχετικά με τροπολογία σε άρθρο του Κανονισμού 
INI: έκθεση πρωτοβουλίας 
INL: έκθεση νομοθετικής πρωτοβουλίας 
IMM: έκθεση σχετικά με αίτημα για την υπεράσπιση ή την άρση της ασυλίας βουλευτή 
BUD: έγγραφα του προϋπολογισμού 
DEC: απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού 
ACI: διοργανική συμφωνία 
RSP: ψηφίσματα σχετικά με θέματα πολιτικής σημασίας 
DEA: κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
RPS: κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
RSO: αποφάσεις που αφορούν την εσωτερική οργάνωση 
 
OJ: ημερήσια διάταξη 
 
Ο αριθμός που μπορεί να ακολουθεί το γράμμα που δηλώνει τον τύπο κειμένου αναφέρεται στην 
κοινοβουλευτική περίοδο: π.χ. 
Α8 = έκθεση που εγκρίνεται κατά τη διάρκεια της όγδοης κοινοβουλευτικής περιόδου· Α9 = έκθεση που 
εγκρίνεται κατά τη διάρκεια της ένατης κοινοβουλευτικής περιόδου κ.τ.λ. 
 
Διεύθυνση Συνεδριάσεων Ολομέλειας 
 
Η επικοινωνία με τη γραμματεία της Διεύθυνσης Συνεδριάσεων Ολομέλειας μπορεί να γίνει με 
ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση sessions@europarl.europa.eu ή μέσω του εντύπου επικοινωνίας 
που μπορεί να βρει κανείς στην ιστοσελίδα της Ολομέλειας. 
 
Στις εγκαταστάσεις του Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο οι υπάλληλοι που βοηθούν 
τον Πρόεδρο είναι αρμόδιοι για τα ακόλουθα: 
- συνοπτικά πρακτικά 
- πλήρη πρακτικά των συνεδριάσεων 
- κατάλογο ομιλητών 
- αιτήματα βουλευτών να τους δοθεί ο λόγος και αιτήματα για τροποποίηση του χρόνου αγόρευσης 
- αιτιολογήσεις της ψήφου 
- συνδρομή του Προέδρου και των Αντιπροέδρων κατά τη διεξαγωγή της συνεδρίασης. 
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