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ΠΡΑΞΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ
ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ1

Άρθρο 1

1. Σε κάθε κράτος μέλος, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκλέγονται με
αναλογικό σύστημα, βάσει ψηφοδελτίων συνδυασμών ή ενιαίου ψηφοδελτίου με έκφραση
προτιμήσεων.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν σύστημα προτιμησιακής ψήφου σύμφωνα με
τους όρους που θεσπίζουν.

3. Οι εκλογές διεξάγονται με άμεση, καθολική, ελεύθερη και μυστική ψηφοφορία.

Άρθρο 2

Τα κράτη μέλη, ανάλογα με τις εθνικές τους ιδιαιτερότητες, μπορούν να ορίσουν εκλογικές
περιφέρειες για την εκλογή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή να προβλέψουν άλλες εκλογικές
υποδιαιρέσεις, χωρίς να θίγεται συνολικά η αναλογικότητα του εκλογικού συστήματος.

Άρθρο 3

Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίσουν κατώτατο όριο για την συμμετοχή στην κατανομή
των εδρών. Αυτό το κατώτατο όριο δεν μπορεί να υπερβαίνει, σε εθνικό επίπεδο, το 5% των
ψήφων.

1 Σημείωση: το παρόν έγγραφο αποτελεί ενοποιημένη απόδοση, που εκπόνησε η Νομική Υπηρεσία του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία στηρίχθηκε στην Πράξη περί εκλογής των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία (ΕΕ L 278 της 8.10.1976, σ. 5) όπως τροποποιήθηκε με την
απόφαση 93/81/Ευρατόμ, ΕΚΑΧ, ΕΟΚ για την τροποποίηση της πράξης που αφορά την εκλογή των
αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία, η οποία προσαρτάται στην
απόφαση 76/787/ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 (ΕΕ L 33 της 9.2.1993,
σ. 15) και της απόφασης 2002/772/ΕΚ, Eυρατόμ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου και της 23ης Σεπτεμβρίου
2002 (ΕΕ L 283 της 21.10.2002, σ. 1). Αυτή η ενοποιημένη απόδοση διαφέρει από την ενοποιημένη απόδοση
της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CONSLEG. 1976X1008-23/09/2002) κατά δύο απόψεις:
προσθέτει μία περίπτωση στο άρθρο 7 παράγραφος 1 «- μέλους της Επιτροπής των Περιφερειών», ως απόρροια
του άρθρου 5 της Συνθήκης του Άμστερνταμ (ΕΕ C 340 της 10.11.1997), ενώ η αρίθμησή της τροποποιείται
σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 της απόφασης 2002/772/ΕΚ, Ευρατόμ.
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Άρθρο 4

Κάθε κράτος μέλος έχει τη δυνατότητα να καθορίσει ανώτατο όριο για τις δαπάνες
προεκλογικής εκστρατείας των υποψηφίων.

Άρθρο 5

1. Η πενταετής περίοδος για την οποία εκλέγονται τα μέλη του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου αρχίζει με την έναρξη της πρώτης συνόδου μετά από κάθε εκλογή.

Παρατείνεται ή συντέμνεται σύμφωνα με το άρθρο 10, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο.

2. Η θητεία κάθε μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αρχίζει και λήγει ταυτοχρόνως
με την περίοδο η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 6

1. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψηφίζουν ατομικώς και προσωπικώς. Δεν
δεσμεύονται από οδηγίες, ούτε δέχονται δεσμευτική εντολή.

2. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απολαύουν των προνομίων και ασυλιών που
ισχύουν γι’ αυτά δυνάμει του πρωτοκόλλου της 8ης Απριλίου 1965 περί των προνομίων και
ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 7

1. Η ιδιότητα του μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν συμβιβάζεται προς την
ιδιότητα του ως:

 μέλους της κυβερνήσεως ενός κράτους μέλους,

 μέλους της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
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 δικαστού, γενικού εισαγγελέως ή γραμματέως του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων ή του Πρωτοδικείου,

 μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,

 μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

 διαμεσολαβητή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

 μέλους της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας,

 μέλους της Επιτροπής Περιφερειών,

 μέλους των επιτροπών ή οργανισμών, που συστάθηκαν δυνάμει ή κατ' εφαρμογή των
Συνθηκών περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Ατομικής Ενέργειας, για τη διοίκηση κοινοτικών ταμείων ή για συνεχή και άμεση άσκηση
καθηκόντων διαχείρισης,

 μέλους του διοικητικού συμβουλίου, της διευθύνουσας επιτροπής ή υπαλλήλου της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων,

 εν ενεργεία υπαλλήλου ή μέλους του λοιπού προσωπικού των θεσμικών οργάνων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των οργάνων ή οργανισμών που συνδέονται με αυτά ή της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

2. Από την εκλογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2004, η ιδιότητα του μέλους του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν είναι συμβατή με την ιδιότητα του μέλους εθνικού
κοινοβουλίου.

Κατά παρέκκλιση από τον κανόνα αυτό και με την επιφύλαξη των διατάξεων της
παραγράφου 3:

 τα μέλη του εθνικού κοινοβουλίου της Ιρλανδίας τα οποία εκλέγονται στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο σε μεταγενέστερες εκλογές μπορούν να ασκούν ταυτόχρονα τα δύο
καθήκοντα έως τις επόμενες εκλογές του εθνικού κοινοβουλίου της Ιρλανδίας, οπότε
τίθεται σε εφαρμογή το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου,

 τα μέλη του εθνικού κοινοβουλίου του Ηνωμένου Βασιλείου που είναι συγχρόνως μέλη
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την πενταετή περίοδο προ της εκλογής του

A1_Πράξη σχετικά με την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία

- 7 - 



Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2004, μπορούν να ασκούν ταυτόχρονα τα δύο καθήκοντα
έως τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2009, οπότε τίθεται σε εφαρμογή το
πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

3. Εξάλλου, κάθε κράτος μέλος δύναται, σύμφωνα με το άρθρο 8, να επεκτείνει τα
ασυμβίβαστα που ισχύουν σε εθνικό επίπεδο.

4. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί των οποίων εφαρμόζονται, κατά τη
διάρκεια της πενταετούς περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 5, οι διατάξεις των
παραγράφων 1, 2 και 3, αντικαθίστανται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13.

Άρθρο 8

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρούσας πράξης, η εκλογική διαδικασία διέπεται, σε
κάθε κράτος μέλος, από τις εθνικές διατάξεις.

Οι εθνικές αυτές διατάξεις, που ενδεχομένως λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των
κρατών μελών, δεν πρέπει συνολικά να θίγουν την αναλογικότητα του εκλογικού
συστήματος.

Άρθρο 9

Κατά την εκλογή των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ουδείς δύναται να
ψηφίσει περισσότερο από μια φορά.

Άρθρο 10

1. Η εκλογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διεξάγεται κατά την ημερομηνία και τις ώρες
που ορίζονται από κάθε κράτος μέλος. Για όλα τα κράτη μέλη η ημερομηνία αυτή
τοποθετείται εντός της περιόδου, που αρχίζει το πρωί της Πέμπτης και λήγει την Κυριακή
που έπεται.

2. Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να ανακοινώνουν επισήμως το αποτέλεσμα της
ψηφοφορίας τους παρά μόνο μετά τη λήξη της ψηφοφορίας στο κράτος μέλος του οποίου οι
εκλογείς ψηφίζουν τελευταίοι κατά τη διάρκεια της περιόδου που αναφέρεται στην
παράγραφο 1.
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Άρθρο 11

1. Το Συμβούλιο καθορίζει ομοφώνως, κατόπιν διαβουλεύσεως με το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, την περίοδο για την πρώτη εκλογή.

2. Οι μεταγενέστερες εκλογές διεξάγονται κατά την αντίστοιχη περίοδο του τελευταίου
έτους της πενταετούς περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 5.

Στην περίπτωση που αποδειχθεί αδύνατη η διενέργεια εκλογών στην Κοινότητα κατά τη
διάρκεια της περιόδου αυτής, το Συμβούλιο, ομόφωνα και κατόπιν διαβούλευσης με το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ορίζει, ένα τουλάχιστον έτος πριν από το τέλος της πενταετούς
περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 5, άλλη εκλογική περίοδο, η οποία δύναται να
τοποθετείται το νωρίτερο δύο μήνες πριν ή το αργότερο ένα μήνα μετά από την περίοδο που
ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 196 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του άρθρου 109 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνέρχεται αυτοδικαίως κατά
την πρώτη Τρίτη μετά την πάροδο μηνός από το τέλος της εκλογικής περιόδου.

4. Το απερχομένο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παύει να ασκεί τα καθήκοντά του κατά την
πρώτη σύγκληση του νέου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Άρθρο 12

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προβαίνει στον έλεγχο των εγγράφων νομιμοποίησης των μελών
του. Για το σκοπό αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα που
δηλώνονται επισήμως από τα κράτη μέλη και αποφασίζει επί των διαφορών οι οποίες θα
μπορούσαν ενδεχομένως να ανακύψουν από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας
πράξης, εξαιρουμένων των εθνικών διατάξεων στις οποίες παραπέμπει η πράξη αυτή.

Άρθρο 13

1. Μία βουλευτική έδρα χηρεύει όταν η θητεία μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
λήξει λόγω παραίτησης ή θανάτου του ή έκπτωσης από το αξίωμά του.
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2. Με την επιφύλαξη των άλλων διατάξεων της παρούσας πράξης, κάθε κράτος μέλος
θεσπίζει τις κατάλληλες διαδικασίες πλήρωσης τυχόν χηρεύουσας έδρας για το υπόλοιπο της
πενταετούς περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 5.

3. Όταν η νομοθεσία κράτους μέλους προβλέπει ρητώς την έκπτωση μέλους του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το αξίωμά του, η θητεία του λήγει κατ’ εφαρμογή των
διατάξεων της νομοθεσίας αυτής. Οι αρμόδιες εθνικές αρχές ενημερώνουν σχετικά το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

4. Όταν μία έδρα χηρεύσει λόγω παραίτησης ή θανάτου, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου ενημερώνει σχετικά, χωρίς χρονοτριβή, τις αρμόδιες αρχές του οικείου
κράτους μέλους.

Άρθρο 14

Εάν κριθεί απαραίτητη η λήψη μέτρων για την εφαρμογή της παρούσας πράξης, το
Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα προτάσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κατόπιν
διαβούλευσης με την Επιτροπή, λαμβάνει τα αντίστοιχα μέτρα αφού προηγουμένως
επιδιώξει συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο επιτροπής συνεννόησης που
αποτελείται από το Συμβούλιο και εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Άρθρο 15

Η παρούσα πράξη συντάσσεται στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική,
ιρλανδική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα·
όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά.

Τα παραρτήματα I και II αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας πράξης.

Άρθρο 16

Οι διατάξεις της παρούσας πράξης τίθενται σε ισχύ την πρώτη ημέρα του μηνός που
ακολουθεί τη λήψη της τελευταίας των κοινοποιήσεων που αναφέρονται στην απόφαση.
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Udfærdiget i Bruxelles, den tyvende september nitten hundrede og

seksoghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten September neunzehnhundert-

sechsundsiebzig.

Done at Brussels on the twentieth day of September in the year one

thousand nine hundred and seventy-six.

Fait à Bruxelles, le vingt septembre mil neuf cent soixante-seize.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an fichiú lá de mhí Mhéan Fómhair, míle

naoi gcéad seachtó a sé.

Fatto a Bruxelles, addì venti settembre millenovecentosettantasei.

Gedaan te Brussel, de twintigste september negentienhonderd zesenze-

ventig.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Το Ηνωμένο Βασίλειο εφαρμόζει τις διατάξεις της πράξης αυτής μόνον όσον αφορά το
Ηνωμένο Βασίλειο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Δήλωση σχετικά με το άρθρο 14

Συμφωνείται ότι ως προς τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί στο πλαίσιο της επιτροπής
συνεννόησης, τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις των παραγράφων 5, 6 και 7 της διαδικασίας
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που έχει θεσπισθεί στην κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και
της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 19752.

2 ΕΕ C 89 της 22.4.1975, σ. 1.
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II

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

της 28ης Σεπτεμβρίου 2005

για τη θέσπιση του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

(2005/684/ΕΚ, Ευρατόμ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 190 παράγραφος 5,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας, και ιδίως το άρθρο 108
παράγραφος 4,

τη γνώμη της Επιτροπής (1),

Κατόπιν εγκρίσεως του Συμβουλίου (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «αποτελείται από αντιπροσώπους των λαών των κρατών που έχουν συνενωθεί
στην Κοινότητα». Αυτοί είναι, όπως προβλέπει και το άρθρο 190 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ, οι
«αντιπρόσωποι των λαών των κρατών, τα οποία συνενώθησαν εντός της Κοινότητας». Ο χαρακτηρισμός
αυτός χρησιμοποιείται και στο άρθρο 190 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ («αριθμός των εκλεγομένων σε
κάθε κράτος μέλος αντιπροσώπων») και στο άρθρο 190 παράγραφος 3 της συνθήκης ΕΚ («Oι
αντιπρόσωποι εκλέγονται για περίοδο πέντε ετών»). Οι διατάξεις αυτές, κατά τις οποίες οι βουλευτές είναι
εκπρόσωποι των λαών, καθιστούν ευνόητη τη χρήση του όρου «βουλευτής» στο καθεστώς.

(2) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 199 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ, έχει το δικαίωμα
να ρυθμίζει τις εσωτερικές του υποθέσεις με τον εσωτερικό του κανονισμό και στο πλαίσιο του παρόντος
καθεστώτος.

(3) Το άρθρο 1 του καθεστώτος χρησιμοποιεί τον όρο «βουλευτής» και ορίζει σαφώς ότι δεν ρυθμίζει τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των βουλευτών, αλλά τους κανόνες και τους γενικούς όρους για την
άσκηση της εντολής.

7.10.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 262/1

(1) Γνώμη της Επιτροπής, της 3ης Ιουνίου 2003, την οποία μνημόνευσε η αντιπρόεδρός της, Margot Wallström, κατά τη
συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 22ης Ιουνίου 2005.

(2) Επιστολή του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2005.
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(4) Η ελευθερία και ανεξαρτησία του βουλευτή, την οποία προστατεύει το άρθρο 2, χρήζει ρυθμίσεως και δεν
μνημονεύεται στα κείμενα του πρωτογενούς δικαίου. Δηλώσεις, με τις οποίες βουλευτές αναλαμβάνουν την
υποχρέωση να παραιτηθούν της εντολής τους σε καθορισμένη χρονική στιγμή, ή εν λευκώ δηλώσεις για
την παραίτηση από την εντολή, τις οποίες ένα κόμμα μπορεί να χρησιμοποιήσει κατά βούληση, δεν
συμβιβάζονται με την ελευθερία και ανεξαρτησία του βουλευτή και δεν είναι, συνεπώς, δυνατόν να έχουν
νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα.

(5) Το άρθρο 3 παράγραφος 1 επαναλαμβάνει τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 1 της πράξης, της
20ής Σεπτεμβρίου 1976, περί καθιερώσεως άμεσων γενικών εκλογών των μελών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου.

(6) Το δικαίωμα πρωτοβουλίας που προβλέπει το άρθρο 5 αποτελεί το πρωταρχικό δικαίωμα κάθε βουλευτή
του Κοινοβουλίου. Ο κανονισμός του Κοινοβουλίου δεν μπορεί να απογυμνώνει το δικαίωμα αυτό από το
περιεχόμενό του.

(7) Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα, το οποίο ρυθμίζεται με το άρθρο 6, προβλέπεται ήδη από τον
κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αφορά μια σημαντική πτυχή της άσκησης της εντολής και
θα πρέπει για το λόγο αυτό να κατοχυρωθεί στο καθεστώς.

(8) Το άρθρο 7 αποσκοπεί να διασφαλίσει τη διατήρηση της γλωσσικής πολυμορφίας στην πράξη, παρά τις
αντίθετες επιδιώξεις. Θα πρέπει να αποκλεισθεί κάθε διάκριση εις βάρος μιας από τις επίσημες γλώσσες. Η
αρχή αυτή θα πρέπει να ισχύει και μετά από κάθε διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(9) Σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10, ο βουλευτής λαμβάνει αποζημίωση για την άσκηση των καθηκόντων του.
Για το ύψος αυτής της αποζημίωσης, ομάδα εμπειρογνωμόνων που επιφόρτισε σχετικά το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο υπέβαλε μελέτη, βάσει της οποίας δικαιολογείται αποζημίωση που ανέρχεται στο 38,5 % των
βασικών αποδοχών του δικαστή του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

(10) Δεδομένου ότι η αποζημίωση, η μεταβατική αποζημίωση, καθώς και η σύνταξη γήρατος και επιζώντων
χρηματοδοτούνται από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβάλλεται να υποβληθούν
σε φορολόγηση υπέρ των Κοινοτήτων.

(11) Λόγω της ιδιαίτερης κατάστασης των βουλευτών, ιδίως της έλλειψης της υποχρέωσης διατήρησης
κατοικίας στους τόπους εργασίας του Κοινοβουλίου και των ιδιαιτέρων δεσμών με το κράτος στο οποίο
εξελέγησαν, επιβάλλεται να προβλεφθεί η δυνατότητα για τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν τις διατάξεις του
εθνικού τους φορολογικού δικαίου στην αποζημίωση, στην μεταβατική αποζημίωση, καθώς και στη
σύνταξη γήρατος και επιζώντων.

(12) Το άρθρο 9 παράγραφος 3 είναι αναγκαίο, επειδή τα κόμματα αναμένουν συχνά ότι μέρος των παροχών
που προβλέπονται με το άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 2 δαπανάται για τους σκοπούς τους. Η μορφή αυτή
της χρηματοδότησης των κομμάτων είναι αποδοκιμαστέα.

(13) H μεταβατική αποζημίωση, την οποία προβλέπουν το άρθρο 9 παράγραφος 2 και το άρθρο 13, θα πρέπει
ιδίως να γεφυρώνει το χρονικό διάστημα μεταξύ της λήξης της εντολής και της επανένταξης στον
επαγγελματικό βίο. Κατά την ανάληψη άλλης εντολής ή δημοσίου αξιώματος δεν συντρέχει αυτός ο
σκοπός.

(14) Με βάση τις εξελίξεις στον τομέα των συντάξεων γήρατος στα κράτη μέλη, οι πρώην βουλευτές θα πρέπει
να δικαιούνται σύνταξης μόλις συμπληρώσουν το 63ο έτος της ηλικίας τους. Η ρύθμιση του άρθρου 14
δεν θίγει το δικαίωμα των κρατών μελών να συνυπολογίσουν την σύνταξη κατά τον καθορισμό του ύψους
των συντάξεων σύμφωνα με το εσωτερικό δίκαιο.

(15) Οι διατάξεις σχετικά με τη σύνταξη επιζώντων ακολουθούν κατά βάση το ισχύον δίκαιο στην Ευρωπαϊκή
Κοινότητα. Το δικαίωμα του επιζώντος συζύγου που συνάπτει νέο γάμο βασίζεται στη σύγχρονη αντίληψη
ότι αυτό απορρέει από ιδία παροχή και δεν αποσκοπεί μόνο στη «διατροφή». Η αξίωση υφίσταται και στην
περίπτωση κατά την οποία ο επιζών σύζυγος έχει εξασφαλίσει τη διατροφή του λόγω προσωπικών
εισοδημάτων ή προσωπικής περιουσίας.

L 262/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.10.2005
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(16) Η ρύθμιση του άρθρου 18 είναι αναγκαία, διότι με το καθεστώς παύουν οι παροχές των κρατών μελών,
όπως επιστροφή των δαπανών ασθενείας, ενίσχυση ή επιδότηση των εισφορών ασφάλισης ασθενείας. Οι
παροχές αυτές διασφαλίζονται πολλαπλώς και μετά το πέρας της εντολής.

(17) Οι διατάξεις για την επιστροφή των εξόδων πρέπει να τηρούν τις αρχές τις οποίες ανέπτυξε το Δικαστήριο
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην απόφαση Lord Bruce (3). Σύμφωνα με αυτές το Κοινοβούλιο δύναται να
χορηγεί επιστροφές κατ' αποκοπή σε δικαιολογημένες περιπτώσεις, προκειμένου να περιορισθούν τα
διοικητικά έξοδα που διακρίνουν το σύστημα ελέγχου κάθε επιμέρους δαπάνης, πράγμα που επιβάλλουν οι
κανόνες της χρηστής διοίκησης.

(18) Στις 28 Μαΐου 2003, η προεδρία του Κοινοβουλίου ενέκρινε σειρά νέων κανόνων που ρυθμίζουν την
καταβολή των εξόδων και των αποζημιώσεων των βουλευτών, βάσει πραγματικών εξόδων, που θα έπρεπε
να τεθούν σε ισχύ σε συνάρτηση με το παρόν καθεστώς.

(19) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν τη διατήρηση ρυθμίσεων, με τις οποίες οι βουλευτές του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατά την άσκηση της εντολής τους στο κράτος μέλος καταγωγής τους,
εξομοιώνονται με τους εθνικούς βουλευτές. Η λύση αυτού του ζητήματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν είναι
δυνατή, ενόψει του πλήθους και της ετερογένειας των εθνικών ρυθμίσεων στον τομέα αυτόν. Η άσκηση της
εντολής των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο κράτος μέλος, στο οποίο αυτοί εκλέγονται, θα
δυσχεραινόταν σημαντικά ή θα ήταν, ενδεχομένως, αδύνατη αν δεν υπήρχαν τέτοιες ρυθμίσεις. Η
αποτελεσματική άσκηση της εντολής είναι και προς το συμφέρον των κρατών μελών.

(20) Η ρύθμιση του άρθρου 25 παράγραφος 1 είναι αναγκαία, λόγω του ότι οι άκρως διαφορετικές εθνικές
ρυθμίσεις, στις οποίες υπόκεινται έως τώρα οι βουλευτές καθιστούν αδύνατη την λύση σε ευρωπαϊκό
επίπεδο όλων των προβλημάτων, τα οποία συνδέονται με την μετάβαση από το παλαιό σε νέο ευρωπαϊκό
σύστημα. Το δικαίωμα επιλογής των βουλευτών αποκλείει το ενδεχόμενο προσβολής των δικαιωμάτων ή
οικονομικών μειονεκτημάτων κατά την μετάβαση αυτή. Η ρύθμιση του άρθρου 25 παράγραφος 2 αποτελεί
συνέπεια της επιλογής στην οποία προβαίνουν οι βουλευτές κατά το άρθρο 25 παράγραφος 1.

(21) Οι οικονομικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών αντιμετωπίζονται από το άρθρο 29, που επιτρέπει στα
κράτη μέλη να θεσπίζουν, για μεταβατική περίοδο, ρυθμίσεις κατά παρέκκλιση των διατάξεων του
παρόντος καθεστώτος. Οι ίδιες διαφορές δικαιολογούν επίσης την ευχέρεια των κρατών μελών να
διατηρούν την ίση μεταχείριση μεταξύ των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των βουλευτών
των εθνικών κοινοβουλίων,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

ΤΙΤΛΟΣ Ι

ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Άρθρο 1

Το παρόν καθεστώς καθορίζει τους κανόνες και τους γενικούς όρους για την άσκηση των καθηκόντων των
βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Άρθρο 2

1. Οι βουλευτές είναι ελεύθεροι και ανεξάρτητοι.

7.10.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 262/3

(3) Απόφαση του Δικαστηρίου της 15ης Σεπτεμβρίου 1981 στην υπόθεση 208/80, Lord Bruce of Donington κατά
Gordon Aspden (Συλλογή 1981, σ. 2205).
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2. Συμφωνίες σχετικά με την παραίτηση από την εντολή πριν από τη λήξη ή κατά το τέλος κοινοβουλευτικής
περιόδου είναι άκυρες.

Άρθρο 3

1. Οι βουλευτές ψηφίζουν ατομικώς και προσωπικώς. Δεν δεσμεύονται από οδηγίες και επιτακτική εντολή.

2. Συμφωνίες για τον τρόπο άσκησης της εντολής είναι άκυρες.

Άρθρο 4

Έγγραφα και ηλεκτρονικές εγγραφές που έλαβε, συνέταξε ή απέστειλε βουλευτής δεν εξομοιώνονται προς
έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκτός αν έχουν κατατεθεί σύμφωνα με τον κανονισμό.

Άρθρο 5

1. Κάθε βουλευτής έχει το δικαίωμα, στο πλαίσιο του δικαιώματος πρωτοβουλίας του Κοινοβουλίου, να
υποβάλει πρόταση για έκδοση κοινοτικού νομοθετικού κειμένου.

2. Το Κοινοβούλιο ορίζει στον κανονισμό του τις προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος αυτού.

Άρθρο 6

1. Οι βουλευτές έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή του
Κοινοβουλίου.

2. Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για έγγραφα ή λογαριασμούς προσωπικού χαρακτήρα.

3. Η διάταξη της παραγράφου 1 δεν θίγει νομοθετικά κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμφωνίες των
οργάνων σχετικά με την πρόσβαση στα έγγραφα.

4. Το Κοινοβούλιο ορίζει τις προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος αυτού.

Άρθρο 7

1. Τα έγγραφα του Κοινοβουλίου μεταφράζονται σε όλες τις επίσημες γλώσσες.

2. Για τις παρεμβάσεις παρέχεται ταυτόχρονη διερμηνεία σε όλες τις λοιπές επίσημες γλώσσες.

3. Το Κοινοβούλιο ορίζει τις προϋποθέσεις εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 8

1. Οι βουλευτές δύνανται να συγκροτούν πολιτικές ομάδες.

2. Το Κοινοβούλιο ορίζει στον κανονισμό του τις προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος αυτού.

L 262/4 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.10.2005
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Άρθρο 9

1. Οι βουλευτές δικαιούνται εύλογης αποζημιώσεως, η οποία διασφαλίζει την ανεξαρτησία τους.

2. Μετά τη λήξη της εντολής, οι βουλευτές δικαιούνται μεταβατικής αποζημιώσεως και συντάξεως.

3. Συμφωνίες για τη χρησιμοποίηση της αποζημίωσης, της μεταβατικής αποζημίωσης και της σύνταξης για
αλλότριους και όχι ιδιωτικούς σκοπούς είναι άκυρες.

4. Οι επιζώντες βουλευτών ή πρώην βουλευτών δικαιούνται συντάξεως επιζώντων.

Άρθρο 10

Η αποζημίωση ανέρχεται στο 38,5 % των βασικών αποδοχών του δικαστή του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.

Άρθρο 11

Η αποζημίωση που λαμβάνει βουλευτής για την άσκηση εντολής σε άλλο κοινοβούλιο συνυπολογίζεται στην
αποζημίωση.

Άρθρο 12

1. Η αποζημίωση την οποία προβλέπει το άρθρο 9, υπόκειται σε φορολόγηση υπέρ των Κοινοτήτων, υπό τους
ιδίους όρους που έχουν καθοριστεί βάσει του άρθρου 13 του πρωτοκόλλου περί προνομίων και ασυλιών των
Κοινοτήτων για τους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

2. Δεν εφαρμόζονται οι εκπτώσεις για έξοδα επαγγελματικά και προσωπικά, καθώς και για οικογενειακά
επιδόματα και βοηθήματα που προβλέπει το άρθρο 3 παράγραφοι 2 και 4 του κανονισμού (ΕΟΚ, Ευρατόμ,
ΕΚΑΧ) αριθ. 260/68 του Συμβουλίου, της 29ης Φεβρουαρίου 1968, περί καθορισμού των όρων και της
διαδικασίας επιβολής του φόρου του θεσπισθέντος υπέρ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (4).

3. Η παράγραφος 1 δεν θίγει την εξουσία των κρατών μελών να υποβάλλουν την αποζημίωση αυτή στις
διατάξεις του εθνικού φορολογικού δικαίου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν επιβάλλεται διπλή φορολόγηση.

4. Τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν υπόψη την αποζημίωση για τον καθορισμό του
φορολογικού συντελεστή που εφαρμόζεται σε άλλα εισοδήματα.

5. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται επίσης και στην μεταβατική αποζημίωση, καθώς και στην σύνταξη γήρατος
και επιζώντων, που καταβάλλονται σύμφωνα με τα άρθρα 13, 14, 15 και 17.

6. Οι παροχές κατά τα άρθρα 18, 19 και 20 και οι εισφορές στο ταμείο ασφάλισης κατά το άρθρο 27 δεν
υποβάλλονται σε φορολόγηση.

7.10.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 262/5

(4) ΕΕ L 56 της 4.3.1968, σ. 8· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 723/
2004 (EE L 124 της 27.4.2004, σ. 1).
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Άρθρο 13

1. Μετά τη λήξη της εντολής, οι βουλευτές δικαιούνται μεταβατικής αποζημιώσεως που ανέρχεται στο ύψος
της κατά το άρθρο 10 αποζημιώσεως.

2. Το δικαίωμα αυτό αντιστοιχεί σε ένα μήνα για κάθε έτος ασκήσεως της εντολής και χορηγείται κατ'
ελάχιστον επί έξι και κατά μέγιστον επί 24 μήνες.

3. Δικαίωμα μεταβατικής αποζημιώσεως δεν υφίσταται σε περίπτωση ανάληψης εντολής σε άλλο κοινοβούλιο
ή δημοσίου αξιώματος.

4. Σε περίπτωση θανάτου, η μεταβατική αποζημίωση καταβάλλεται για τελευταία φορά το μήνα, κατά τον
οποίο απεβίωσε ο πρώην βουλευτής.

Άρθρο 14

1. Μόλις συμπληρώσουν το 63ο έτος της ηλικίας τους, οι πρώην βουλευτές δικαιούνται συντάξεως.

2. Το ύψος της συντάξεως αντιστοιχεί σε 3,5 % της κατά το άρθρο 10 αποζημιώσεως για κάθε πλήρες έτος
ασκήσεως της εντολής, προσαυξανόμενου για κάθε περαιτέρω πλήρη μήνα κατά το ένα δωδέκατο, δεν δύναται
όμως να υπερβαίνει το 70 % της αποζημιώσεως.

3. Το δικαίωμα συντάξεως υφίσταται ανεξαρτήτως άλλης συντάξεως.

4. Το άρθρο 11 εφαρμόζεται κατ' αναλογία.

Άρθρο 15

1. Σε περίπτωση αναπηρίας, η οποία προέκυψε κατά τη διάρκεια της εντολής, οι βουλευτές δικαιούνται
συντάξεως.

2. Το άρθρο 14 παράγραφος 2 εφαρμόζεται κατ' αναλογία. Το ύψος της συντάξεως ανέρχεται, ωστόσο,
τουλάχιστον στο 35 % της κατά το άρθρο 10 αποζημιώσεως.

3. Το δικαίωμα συντάξεως γεννάται με την λήξη της εντολής.

4. Το Κοινοβούλιο ορίζει τις προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος αυτού.

5. Το άρθρο 11 εφαρμόζεται κατ' αναλογία.

Άρθρο 16

Εφόσον πρώην βουλευτής δικαιούται συγχρόνως μεταβατικής αποζημιώσεως κατά το άρθρο 13 και συντάξεως
κατά τα άρθρα 14 ή 15, επιλέγει ο ίδιος ποιο καθεστώς θα εφαρμοστεί.

Άρθρο 17

1. Σε περίπτωση θανάτου βουλευτού ή πρώην βουλευτού, ο οποίος κατά τη στιγμή του θανάτου του είχε
δικαίωμα ή προσδοκία δικαιώματος σε σύνταξη κατά τα άρθρα 14 ή 15, δικαιούνται σύνταξη ο σύζυγος και τα
συντηρούμενα τέκνα.

L 262/6 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.10.2005
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2. Το συνολικό ποσό της συντάξεως δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό της συντάξεως, την οποία θα
εδικαιούτο ο βουλευτής κατά το τέλος της κοινοβουλευτικής περιόδου ή την οποία εδικαιούτο ο πρώην
βουλευτής.

3. Ο επιζών σύζυγος λαμβάνει το 60 % του κατά την παράγραφο 2 ποσού, τουλάχιστον όμως το 30 % της
κατά το άρθρο 10 αποζημιώσεως. Το δικαίωμα επί της συντάξεως εξακολουθεί να υφίσταται σε περίπτωση
τέλεσης νέου γάμου. Το δικαίωμα παύει να υφίσταται, όταν από τις συνθήκες της μεμονωμένης περίπτωσης
πιθανολογείται με βεβαιότητα ότι ο γάμος συνήφθη με αποκλειστικό σκοπό την είσπραξη της σύνταξης.

4. Το συντηρούμενο τέκνο λαμβάνει 20 % του κατά την παράγραφο 2 ποσού.

5. Εφόσον απαιτείται, το ανώτατο ποσό της καταβαλλομένης συντάξεως κατανέμεται μεταξύ συζύγου και
τέκνων, κατ' αναλογία των ποσοστών που προβλέπουν οι παράγραφοι 3 και 4.

6. Η σύνταξη καταβάλλεται από την πρώτη ημέρα του μηνός που έπεται του θανάτου.

7. Σε περίπτωση θανάτου του συζύγου, το δικαίωμα αυτό παύει να υφίσταται στο τέλος του μηνός κατά τη
διάρκεια του οποίου επήλθε ο θάνατος.

8. Το δικαίωμα του τέκνου παύει να υφίσταται στο τέλος του μηνός κατά τον οποίο συμπληρώνει το 21ο έτος
της ηλικίας του. Εξακολουθεί όμως να υφίσταται κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής κατάρτισης, κατ'
ανώτατο όμως όριο έως το τέλος του μηνός κατά τον οποίο συμπληρώνει το 25ο έτος. Το δικαίωμα συνεχίζει να
υφίσταται ενόσω το τέκνο λόγω ασθενείας ή αναπηρίας δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσει τη συντήρησή του.

9. Σύντροφοι επίσημα αναγνωρισμένων από τα κράτη μέλη σχέσεων συμβίωσης εξομοιούνται με συζύγους.

10. Το Κοινοβούλιο ορίζει τις προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος αυτού.

Άρθρο 18

1. Οι βουλευτές και πρώην βουλευτές οι οποίοι εισπράττουν σύνταξη, καθώς και οι συντηρούμενοι από τον
ασφαλισμένο επιζώντες δικαιούνται επιστροφής των δύο τρίτων των δαπανών στις οποίες υποβάλλονται λόγω
ασθένειας, εγκυμοσύνης ή γέννησης τέκνου.

2. Το Κοινοβούλιο ορίζει τις προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος αυτού.

Άρθρο 19

1. Οι βουλευτές δικαιούνται ασφαλιστικής προστασίας για την κάλυψη των κινδύνων που συνδέονται με την
άσκηση της εντολής.

2. Το Κοινοβούλιο ορίζει τις προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος αυτού. Οι βουλευτές καταβάλλουν το
ένα τρίτο των ασφαλίστρων.

Άρθρο 20

1. Οι βουλευτές δικαιούνται επιστροφής των δαπανών που προκύπτουν από την άσκηση της εντολής τους.

2. Για ταξίδια προς και από τους τόπους εργασίας καθώς και για λοιπά υπηρεσιακά ταξίδια το Κοινοβούλιο
επιστρέφει τα πραγματικά δαπανηθέντα ποσά.

3. Για τις υπόλοιπες δαπάνες που σχετίζονται με την εντολή, η επιστροφή μπορεί να πραγματοποιηθεί με κατ'
αποκοπή ποσό.

7.10.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 262/7

A3_Απόφαση για τη θέσπιση του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

- 26 - 



4. Το Κοινοβούλιο ορίζει τις προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος αυτού.

5. Το άρθρο 9 παράγραφος 3 εφαρμόζεται κατ' αναλογία.

Άρθρο 21

1. Οι βουλευτές δικαιούνται υποστήριξης από προσωπικούς συνεργάτες, τους οποίους επιλέγουν ελεύθερα.

2. Το Κοινοβούλιο καταβάλλει τις εκ της απασχολήσεώς τους προκύπτουσες πραγματικές δαπάνες.

3. Το Κοινοβούλιο ορίζει τις προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος αυτού.

Άρθρο 22

1. Oι βουλευτές δικαιούνται να χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις γραφείου και επικοινωνιών καθώς και τα
υπηρεσιακά οχήματα του Κοινοβουλίου.

2. Το Κοινοβούλιο ορίζει τις προϋποθέσεις εφαρμογής του δικαιώματος αυτού.

Άρθρο 23

1. Όλες οι πληρωμές διενεργούνται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Οι πληρωμές που οφείλονται σύμφωνα με τα άρθρα 10, 13, 14, 15 και 17 καταβάλλονται μηνιαίως σε ευρώ
ή —κατ' επιλογήν του βουλευτού— στο νόμισμα του κράτους μέλους της κατοικίας του. Το Κοινοβούλιο
καθορίζει τους όρους καταβολής των πληρωμών.

Άρθρο 24

Οι αποφάσεις που αφορούν την εφαρμογή του παρόντος καθεστώτος τίθενται σε ισχύ μετά τη δημοσίευσή τους
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 25

1. Οι βουλευτές, οι οποίοι ήταν ήδη μέλη του Κοινοβουλίου ή επανεξελέγησαν σε αυτό πριν από την έναρξη
ισχύος του καθεστώτος, δύνανται, όσον αφορά την αποζημίωση, τη μεταβατική αποζημίωση, τη σύνταξη και τη
σύνταξη επιζώντων, να επιλέξουν για τη συνολική διάρκεια της εντολής τους το έως τώρα εθνικό σύστημα.

2. Οι πληρωμές αυτές καταβάλλονται από τον προϋπολογισμό του κράτους μέλους.

Άρθρο 26

1. Οι βουλευτές οι οποίοι, κατά το άρθρο 25 παράγραφος 1 επιθυμούν να παραμείνουν στο υφιστάμενο
εθνικό σύστημα, κοινοποιούν εγγράφως την απόφαση αυτή στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εντός
30 ημερών από την θέση σε ισχύ του καθεστώτος.

L 262/8 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.10.2005
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2. Η σχετική απόφαση είναι οριστική και αμετάκλητη.

3. Εφόσον η κοινοποίηση αυτή δεν πραγματοποιηθεί εμπροθέσμως, ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος
καθεστώτος.

Άρθρο 27

1. Το προαιρετικό ταμείο συντάξεων που συνέστησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξακολουθεί να λειτουργεί
μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος καθεστώτος, για τους βουλευτές, ή πρώην βουλευτές, οι οποίοι απέκτησαν
ήδη στο ταμείο αυτό δικαιώματα ή προσδοκίες δικαιώματος.

2. Τα κτηθέντα δικαιώματα και προσδοκίες δικαιώματος διατηρούνται πλήρως. Το Κοινοβούλιο δύναται να
θεσπίζει όρους και προϋποθέσεις για την απόκτηση νέων δικαιωμάτων ή προσδοκιών δικαιώματος.

3. Βουλευτές που λαμβάνουν αποζημίωση κατά το άρθρο 10, δεν δύνανται να αποκτήσουν πλέον νέα
δικαιώματα ή προσδοκίες δικαιώματος στο προαιρετικό ταμείο συντάξεων.

4. Το ταμείο δεν καλύπτει τους βουλευτές, οι οποίοι εκλέγονται για πρώτη φορά στο Κοινοβούλιο μετά τη
θέση σε ισχύ του παρόντος καθεστώτος.

5. Το άρθρο 9 παράγραφος 3 και το άρθρο 14 παράγραφος 3 εφαρμόζονται κατ' αναλογία.

Άρθρο 28

1. Διατηρείται πλήρως το δικαίωμα συντάξεως το οποίο απέκτησε βουλευτής, δυνάμει των εθνικών διατάξεων,
κατά το χρόνο εφαρμογής του παρόντος καθεστώτος.

2. Όταν η διάρκεια άσκησης της εντολής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή σε εθνικό κοινοβούλιο, δεν επαρκεί
για τη θεμελίωση δικαιώματος συντάξεως, σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις, ο χρόνος αυτός λαμβάνεται υπόψη
κατά τον βάσει του παρόντος καθεστώτος υπολογισμό της συντάξεως. Το Κοινοβούλιο δύναται να συνάψει
συμφωνίες με τις αρμόδιες υπηρεσίες των κρατών μελών όσον αφορά τη μεταβίβαση δικαιωμάτων προσδοκίας
που έχουν αποκτηθεί.

Άρθρο 29

1. Κάθε κράτος μέλος δύναται, για τους βουλευτές που εκλέγονται σε αυτό, να εγκρίνει ρυθμίσεις κατά
παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος καθεστώτος σε θέματα αποζημίωσης, μεταβατικής αποζημίωσης,
σύνταξης γήρατος και σύνταξης επιζώντων κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου που δεν δύναται να
υπερβαίνει τη διάρκεια δύο κοινοβουλευτικών περιόδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

2. Με τις ρυθμίσεις αυτές, οι βουλευτές τίθενται τουλάχιστον σε ισότιμη θέση με τους βουλευτές των
αντιστοίχων εθνικών κοινοβουλίων.

3. Οι πληρωμές βαρύνουν τον προϋπολογισμό του εκάστοτε κράτους μέλους.

4. Οι εν λόγω ρυθμίσεις δεν θίγουν τα δικαιώματα των οποίων απολαύουν οι βουλευτές βάσει των άρθρων 18
έως 22 του παρόντος καθεστώτος.

7.10.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 262/9
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ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 30

Το παρόν καθεστώς τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα της κοινοβουλευτικής περιόδου του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου που αρχίζει το έτος 2009.

Στρασβούργο, 28 Σεπτεμβρίου 2005.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος

J. BORRELL FONTELLES

L 262/10 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.10.2005
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Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν 
φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των 

προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο 
EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο 

►B Συμφωνία-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής 

(EE L 304 της 20.11.2010, σ. 47) 

Τροποποιείται από: 

Επίσημη Εφημερίδα 

αριθ. σελίδα ημερομηνία 

►M1 Συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής 

L 45 46 17.2.2018 
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Συμφωνία-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

I. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

1. Προκειμένου να αντανακλάται καλύτερα η νέα «ειδική εταιρική 
σχέση» μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, τα δύο θεσμικά 
όργανα συμφωνούν στα ακόλουθα μέτρα για να ενισχυθεί η πολιτική 
ευθύνη και η νομιμότητα της Επιτροπής, να επεκταθεί ο εποικοδομητι 
κός διάλογος και να βελτιωθεί η ροή των πληροφοριών μεταξύ των δύο 
θεσμικών οργάνων και η συνεργασία επί των διαδικασιών και του 
σχεδιασμού. 

Εγκρίνουν επίσης ειδικές διατάξεις: 

— σχετικά με συναντήσεις της Επιτροπής με εθνικούς εμπειρογνώμο 
νες, όπως περιγράφονται στο παράρτημα I, 

— σχετικά με τη διαβίβαση των εμπιστευτικών πληροφοριών στο Κοι 
νοβούλιο, όπως περιγράφεται στο παράρτημα II, 

— σχετικά με τη διαπραγμάτευση και σύναψη διεθνών συμφωνιών, 
όπως περιγράφεται στο παράρτημα III και 

— σχετικά με το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος εργασιών της 
Επιτροπής, όπως περιγράφεται στο παράρτημα IV. 

II. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

2. Αφού οριστεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ο προτεινόμενος 
πρόεδρος της Επιτροπής υποβάλλει στο Κοινοβούλιο τους πολιτικούς 
προσανατολισμούς της θητείας του προκειμένου η ενημερωμένη ανταλ 
λαγή απόψεων με το Κοινοβούλιο να γίνει πριν από την ψηφοφορία για 
την έγκρισή του. 

3. Σύμφωνα με το άρθρο 106 του κανονισμού του, το Κοινοβούλιο 
επικοινωνεί με τον εκλεγέντα πρόεδρο της Επιτροπής εγκαίρως πριν 
από την έναρξη των διαδικασιών οι οποίες αποσκοπούν στο να δώσει 
την έγκρισή του στην νέα Επιτροπή. Το Κοινοβούλιο λαμβάνει υπόψη 
τις παρατηρήσεις που διατυπώνει ο εκλεγείς πρόεδρος της Επιτροπής. 

Τα ορισθέντα μέλη της Επιτροπής εξασφαλίζουν την πλήρη κοινοποί 
ηση όλων των συναφών πληροφοριών, σύμφωνα με την υποχρέωση 
ανεξαρτησίας που ορίζει το άρθρο 245 της ΣΛΕΕ. 

Οι διαδικασίες καταρτίζονται κατά τρόπον ώστε να διασφαλίζεται ότι το 
σύνολο της ορισθείσας Επιτροπής αξιολογείται με διαφάνεια, δικαιο 
σύνη και συνέπεια. 

▼M1 
4. Με την επιφύλαξη της αρχής της συλλογικότητας της Επιτροπής, 
κάθε μέλος της Επιτροπής φέρει την πολιτική ευθύνη της δράσης του 
στον τομέα με τον οποίο είναι επιφορτισμένο. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής είναι πλήρως υπεύθυνος για τον εντοπισμό 
οιασδήποτε σύγκρουσης συμφερόντων που παρακωλύει ένα μέλος της 
Επιτροπής από το να ασκήσει τα καθήκοντά του. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής είναι επίσης υπεύθυνος για κάθε ανάληψη 
δράσης την οποία συνεπάγεται μια τέτοια περίπτωση και ενημερώνει 
πάραυτα και εγγράφως τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου. 

Η συμμετοχή των μελών της Επιτροπής σε προεκλογικές εκστρατείες 
διέπεται από τον Κώδικα Συμπεριφοράς των μελών της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. 

▼B
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Τα μέλη της Επιτροπής μπορούν να συμμετέχουν σε προεκλογικές 
εκστρατείες στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ως υπο 
ψήφιοι. Μπορούν επίσης να επιλέγονται από τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
κόμματα ως κορυφαίοι υποψήφιοι («Spitzenkandidat») για τη θέση 
του Προέδρου της Επιτροπής. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ενημερώνει το Κοινοβούλιο εγκαίρως σχε 
τικά με το κατά πόσον ένα ή περισσότερα μέλη της Επιτροπής θα 
θέσουν υποψηφιότητα στις προεκλογικές εκστρατείες για τις εκλογές 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και για τα μέτρα που έχουν 
ληφθεί για να διασφαλιστεί η τήρηση των αρχών της ανεξαρτησίας, 
της ακεραιότητας και της διακριτικής ευχέρειας που προβλέπονται 
στο άρθρο 245 ΣΛΕΕ και στον Κώδικα Συμπεριφοράς των μελών της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Κάθε μέλος της Επιτροπής που θέτει υποψηφιότητα ή συμμετέχει σε 
προεκλογική εκστρατεία για τις εκλογές του Κοινοβουλίου δεσμεύεται 
ότι, κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, θα απέχει από την έκφραση 
θέσης που θα ερχόταν σε αντίθεση με την υποχρέωση τήρησης του 
απορρήτου ή θα παραβίαζε την αρχή της συλλογικότητας. 

Τα μέλη της Επιτροπής που θέτουν υποψηφιότητα ή συμμετέχουν σε 
προεκλογικές εκστρατείες για τις εκλογές του Κοινοβουλίου δεν μπο 
ρούν να κάνουν χρήση ανθρώπινων ή υλικών πόρων της Επιτροπής για 
δραστηριότητες που σχετίζονται με την προεκλογική εκστρατεία. 

▼B 
5. Αν το Κοινοβούλιο ζητήσει από τον πρόεδρο της Επιτροπής να 
αποσύρει την εμπιστοσύνη του σε ένα μέλος της Επιτροπής, εκείνος 
εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να ζητήσει την παραίτηση του εν λόγω 
μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 6 της ΣΕΕ· ο πρόεδρος 
πρέπει είτε να ζητήσει την παραίτηση του μέλους αυτού της Επιτροπής 
είτε να εξηγήσει την άρνησή του να ζητήσει την παραίτηση ενώπιον 
του Κοινοβουλίου στην επόμενη σύνοδο της ολομέλειας. 

6. Εφόσον παρίσταται ανάγκη να προβλεφθεί η αντικατάσταση ενός 
μέλους της Επιτροπής κατά τη διάρκεια της θητείας του σύμφωνα με το 
άρθρο 246 δεύτερο εδάφιο της ΣΛΕΕ, ο πρόεδρος της Επιτροπής εξε 
τάζει με προσοχή το αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων του Κοινοβουλίου 
πριν δώσει τη συγκατάθεσή του στην απόφαση του Συμβουλίου. 

Το Κοινοβούλιο διασφαλίζει τη διεκπεραίωση των διαδικασιών του με 
τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα, ούτως ώστε να δοθεί στον πρόεδρο της 
Επιτροπής η δυνατότητα να εξετάσει με προσοχή τη γνώμη του Κοι 
νοβουλίου, πριν από τον διορισμό του νέου μέλους της Επιτροπής. 

Ομοίως, σύμφωνα με το άρθρο 246 τρίτο εδάφιο της ΣΛΕΕ, όταν είναι 
σύντομο το εναπομένον διάστημα της θητείας της Επιτροπής, ο πρόε 
δρος της Επιτροπής εξετάζει με προσοχή τη θέση του Κοινοβουλίου. 

7. Εάν ο πρόεδρος της Επιτροπής προτίθεται να προβεί σε ανακατα 
νομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών της Επιτροπής κατά τη 
διάρκεια της θητείας τους σύμφωνα με το άρθρο 248 της ΣΛΕΕ, ενη 
μερώνει το Κοινοβούλιο εγκαίρως για τη διαβούλευση σε σχέση με τις 
αλλαγές αυτές· η απόφαση του προέδρου να ανακατανείμει τα χαρτο 
φυλάκια μπορεί να έχει άμεση εφαρμογή. 

8. Όταν η Επιτροπή προτείνει αναθεώρηση του Κώδικα Συμπεριφο 
ράς των Επιτρόπων, η οποία σχετίζεται με σύγκρουση συμφερόντων ή 
ζητήματα δεοντολογίας, ζητεί τη γνώμη του Κοινοβουλίου. 

▼M1
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III. ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΡΟΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

i) Γενικές διατάξεις 

9. Η Επιτροπή εγγυάται ότι θα εφαρμόσει τη βασική αρχή της ίσης 
μεταχείρισης Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, ιδιαίτερα όσον αφορά την 
πρόσβαση στις συνεδριάσεις και την παροχή ενημερωτικών σημει 
ωμάτων ή άλλων πληροφοριών, κυρίως για νομοθετικά και δημοσιονο 
μικά ζητήματα. 

10. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, η Επιτροπή λαμβάνει 
μέτρα για τη βελτίωση της συμμετοχής του Κοινοβουλίου, κατά τρόπον 
ώστε να μπορεί να λαμβάνει υπόψη τις απόψεις του Κοινοβουλίου στο 
μέτρο του δυνατού στους τομείς της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και 
της Πολιτικής Ασφαλείας. 

11. Θεσπίζονται ορισμένες ρυθμίσεις για την εφαρμογή της «ειδικής 
εταιρικής σχέσης» μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής: 

— ο πρόεδρος της Επιτροπής συναντά, κατόπιν αιτήματος του Κοινο 
βουλίου, τη Διάσκεψη των Προέδρων τουλάχιστον δύο φορές τον 
χρόνο προκειμένου να συζητήσουν θέματα κοινού ενδιαφέροντος, 

— ο πρόεδρος της Επιτροπής διεξάγει συστηματικό διάλογο με τον 
πρόεδρο του Κοινοβουλίου για τα βασικά οριζόντια ζητήματα και 
τις μείζονες νομοθετικές προτάσεις. Ο διάλογος αυτός θα πρέπει 
επίσης να περιλαμβάνει προσκλήσεις προς τον πρόεδρο του Κοινο 
βουλίου να παραστεί σε συνεδριάσεις του σώματος των επιτρόπων, 

— ο πρόεδρος της Επιτροπής ή ο αντιπρόεδρος που είναι υπεύθυνος 
για τις διοργανικές σχέσεις καλείται να παραστεί σε συνεδριάσεις 
της Διάσκεψης των Προέδρων και της Διάσκεψης των Προέδρων 
των Επιτροπών όταν συζητούνται ειδικά θέματα σχετικά με την 
ημερήσια διάταξη της ολομέλειας, τις διοργανικές σχέσεις μεταξύ 
Κοινοβουλίου και Επιτροπής καθώς και νομοθετικά και δημοσιονο 
μικά θέματα, 

— Διεξάγονται συνεδριάσεις σε ετήσια βάση μεταξύ της Διάσκεψης 
των Προέδρων και της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών, 
αφενός, και του σώματος των επιτρόπων, αφετέρου, για την εξέταση 
σημαντικών ζητημάτων συμπεριλαμβανόμενων της προετοιμασίας 
και της εφαρμογής του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής, 

— η Διάσκεψη των Προέδρων και η Διάσκεψη των Προέδρων των 
Επιτροπών ενημερώνουν την Επιτροπή εγκαίρως σχετικά με τα απο 
τελέσματα των συζητήσεών τους που έχουν διοργανική διάσταση. 
Το Κοινοβούλιο ενημερώνει πλήρως και τακτικά την Επιτροπή για 
την έκβαση των συνεδριάσεών του που αφορούν την προετοιμασία 
των περιόδων συνόδων ολομέλειας, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις 
της Επιτροπής. Η διάταξη αυτή τελεί υπό την επιφύλαξη του 
σημείου 45, 

— προκειμένου να εξασφαλισθεί η τακτική ροή των συναφών πληρο 
φοριών μεταξύ των δύο οργάνων, οι γενικοί γραμματείς του Κοινο 
βουλίου και της Επιτροπής συναντώνται τακτικά. 

12. Κάθε μέλος της Επιτροπής διασφαλίζει την τακτική και άμεση 
ροή πληροφοριών μεταξύ του μέλους της Επιτροπής και του προέδρου 
της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής. 

13. Η Επιτροπή δεν δημοσιοποιεί καμία νομοθετική πρόταση ή άλλη 
σημαντική πρωτοβουλία ή απόφαση πριν ενημερώσει σχετικώς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγγράφως. 

▼B
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Βάσει του προγράμματος εργασιών της Επιτροπής, τα δύο θεσμικά 
όργανα προσδιορίζουν εκ των προτέρων, με κοινή συμφωνία, τις πρω 
τοβουλίες καίριας σημασίας που θα παρουσιαστούν στην ολομέλεια. 
Κατ’ αρχήν, η Επιτροπή παρουσιάζει αυτές τις πρωτοβουλίες πρώτα 
στην ολομέλεια και μόνο στη συνέχεια στο κοινό. 

Ομοίως, προσδιορίζουν τις προτάσεις και πρωτοβουλίες για τις οποίες 
θα παρασχεθούν πληροφορίες ενώπιον της Διάσκεψης των Προέδρων ή 
για τις οποίες θα ενημερωθούν δεόντως η αρμόδια επιτροπή και ο 
πρόεδρός της. 

Οι αποφάσεις αυτές λαμβάνονται στο πλαίσιο του τακτικού διαλόγου 
μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων, όπως προβλέπεται στο σημείο 11, 
και επικαιροποιούνται τακτικά, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τυχόν 
πολιτικές εξελίξεις. 

14. Εάν ένα εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής –του οποίου δεν έχει 
λάβει γνώση το Κοινοβούλιο σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία-πλαί 
σιο– κυκλοφορήσει εκτός των θεσμικών οργάνων, ο πρόεδρος του 
Κοινοβουλίου μπορεί να ζητήσει να διαβιβασθεί χωρίς καθυστέρηση 
το έγγραφο αυτό στο Κοινοβούλιο, προκειμένου να το κοινοποιήσει 
στους βουλευτές που θα προέβαιναν σε σχετικό αίτημα. 

15. Η Επιτροπή παρέχει πλήρεις πληροφορίες και τεκμηρίωση σχε 
τικά με τις συνεδριάσεις της με τους εθνικούς εμπειρογνώμονες στο 
πλαίσιο των εργασιών της για την προετοιμασία και εφαρμογή της 
νομοθεσίας της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των μη δεσμευτικών 
νομοθετικών πράξεων και των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Εφόσον 
το ζητήσει το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή μπορεί επίσης να καλέσει 
εμπειρογνώμονες του Κοινοβουλίου στις συνεδριάσεις αυτές. 

Οι σχετικές διατάξεις ορίζονται στο παράρτημα Ι. 

16. Εντός τριών μηνών από την έγκριση ψηφίσματος του Κοινοβου 
λίου, η Επιτροπή παρέχει εγγράφως ενημέρωση στο Κοινοβούλιο όσον 
αφορά τα μέτρα που ελήφθησαν κατόπιν ειδικών αιτημάτων που δια 
τυπώθηκαν προς αυτήν σε ψηφίσματα του Κοινοβουλίου, συμπεριλαμ 
βανομένης της ενημέρωσης του Κοινοβουλίου σε περιπτώσεις στις 
οποίες δεν κατέστη δυνατή η υιοθέτηση των απόψεών του. Η περίοδος 
αυτή μπορεί να συντομευθεί όταν το αίτημα είναι επείγον. Μπορεί να 
παραταθεί κατά έναν μήνα όταν βάσει του αιτήματος απαιτείται περισ 
σότερο ενδελεχής και δεόντως τεκμηριωμένη εργασία. Το Κοινοβούλιο 
μεριμνά ώστε αυτή η πληροφορία να διαδοθεί ευρέως εντός του οργά 
νου. 

Το Κοινοβούλιο καταβάλλει προσπάθειες για την αποφυγή προφορικών 
ή γραπτών ερωτήσεων σχετικά με θέματα για τα οποία η Επιτροπή έχει 
ήδη κοινοποιήσει τη θέση της στο Κοινοβούλιο μέσω γραπτής ανακοί 
νωσης συνέχειας. 

Η Επιτροπή δεσμεύεται να υποβάλλει έκθεση σχετικά με τη συγκεκρι 
μένη συνέχεια που δόθηκε σε οιοδήποτε αίτημα για υποβολή πρότασης 
σύμφωνα με το άρθρο 225 της ΣΛΕΕ (έκθεση νομοθετικής πρωτοβου 
λίας) εντός τριών μηνών από την έγκριση του σχετικού ψηφίσματος 
στην ολομέλεια. Η Επιτροπή υποβάλλει νομοθετική πρόταση το αργό 
τερο έπειτα από ένα έτος ή περιλαμβάνει την πρόταση στο πρόγραμμα 
εργασιών της Επιτροπής του επόμενου έτους. Εάν η Επιτροπή δεν 
υποβάλλει πρόταση, δίδει στο Κοινοβούλιο λεπτομερείς εξηγήσεις για 
τους λόγους. 

Η Επιτροπή αναλαμβάνει επίσης τη δέσμευση για στενή και έγκαιρη 
συνεργασία μεταξύ Κοινοβουλίου και Επιτροπής για οποιοδήποτε 
αίτημα νομοθετικής πρωτοβουλίας που απορρέει από πρωτοβουλίες 
πολιτών. 
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Όσον αφορά τη διαδικασία χορήγησης απαλλαγής, εφαρμόζονται οι 
ειδικές διατάξεις του σημείου 31. 

17. Σε περίπτωση ανάληψης πρωτοβουλιών, συστάσεων ή αιτημάτων 
για νομοθετικές πρωτοβουλίες σύμφωνα με το άρθρο 289 παράγραφος 
4 της ΣΛΕΕ, η Επιτροπή ενημερώνει το Κοινοβούλιο, αν ζητηθεί, σχε 
τικά με τη θέση της επί των προτάσεων αυτών, ενώπιον της αρμόδιας 
κοινοβουλευτικής επιτροπής. 

18. Τα δύο θεσμικά όργανα συμφωνούν να συνεργαστούν στον 
τομέα των σχέσεων με τα εθνικά κοινοβούλια. 

Το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή συνεργάζονται για την εκτέλεση του 
πρωτοκόλλου αριθ. 2 της ΣΛΕΕ σχετικά με την εφαρμογή των αρχών 
της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Η συνεργασία αυτή περι 
λαμβάνει ρυθμίσεις σχετικά με οιαδήποτε απαραίτητη μετάφραση αιτιο 
λογημένων γνωμών που υποβάλλονται από τα εθνικά κοινοβούλια. 

Όταν καλύπτονται τα όρια που αναφέρονται στο άρθρο 7 του πρωτο 
κόλλου αριθ. 2 της ΣΛΕΕ, η Επιτροπή παρέχει τις μεταφράσεις όλων 
των αιτιολογημένων γνωμών που εκδίδονται από τα εθνικά κοινοβούλια 
καθώς και τη θέση της επ’ αυτών. 

19. Η Επιτροπή ενημερώνει το Κοινοβούλιο σχετικά με τον κατά 
λογο των ομάδων εμπειρογνωμόνων που έχει συστήσει προκειμένου να 
επικουρούν την Επιτροπή στην άσκηση του δικαιώματος πρωτοβουλίας 
που διαθέτει. Ο κατάλογος αυτός επικαιροποιείται τακτικά και δημο 
σιοποιείται. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή ενημερώνει με τον προσήκοντα τρόπο 
την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, κατόπιν ειδικής και αιτιολογη 
μένης αίτησης του προέδρου της, σχετικά με τις δραστηριότητες και τη 
σύνθεση των ομάδων αυτών. 

20. Τα δύο θεσμικά όργανα, μέσω των κατάλληλων μηχανισμών, 
διεξάγουν εποικοδομητικό διάλογο όσον αφορά σημαντικά διοικητικά 
θέματα και κυρίως ζητήματα που έχουν άμεσο αντίκτυπο στη διοικη 
τική λειτουργία του Κοινοβουλίου. 

21. Το Κοινοβούλιο επιζητεί τη γνώμη της Επιτροπής, όταν προτεί 
νει αναθεώρηση του κανονισμού του σχετικά με τις σχέσεις με την 
Επιτροπή. 

22. Όταν εγείρεται θέμα εμπιστευτικότητας όσον αφορά τις πληρο 
φορίες που διαβιβάζονται σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία -πλαί 
σιο, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παραρτήματος ΙΙ. 

ii) Διεθνείς συμφωνίες και διεύρυνση 

23. Το Κοινοβούλιο ενημερώνεται αμέσως και πλήρως σε όλα τα 
στάδια της διαπραγμάτευσης και της σύναψης διεθνών συμφωνιών, 
συμπεριλαμβανομένου του ορισμού των διαπραγματευτικών οδηγιών. 
Η Επιτροπή ενεργεί κατά τρόπον ώστε να εφαρμόζονται πλήρως οι 
υποχρεώσεις της σύμφωνα με το άρθρο 218 της ΣΛΕΕ, σεβόμενη 
παράλληλα τον ρόλο κάθε οργάνου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρά 
γραφος 2 της ΣΕΕ. 

Η Επιτροπή εφαρμόζει τις ρυθμίσεις που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ. 

24. Η ενημέρωση που αναφέρεται στο σημείο 23 διαβιβάζεται στο 
Κοινοβούλιο εγκαίρως, ώστε να έχει τη δυνατότητα να εκφράσει, ενδε 
χομένως, τις απόψεις του, η δε Επιτροπή να είναι σε θέση να τις λάβει 
υπόψη στο μέτρο του δυνατού. Οι πληροφορίες διαβιβάζονται, κατά 
γενικό κανόνα, στο Κοινοβούλιο μέσω της υπεύθυνης κοινοβουλευτικής 
επιτροπής και, όπου κρίνεται σκόπιμο, σε σύνοδο της ολομέλειας. Σε 
δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, αυτές οι πληροφορίες διαβιβάζο 
νται σε περισσότερες της μίας επιτροπές. 
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Το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή αναλαμβάνουν να θεσπίσουν τις 
κατάλληλες διαδικασίες και τα μέτρα που απαιτούνται για τη διαβίβαση 
εμπιστευτικών πληροφοριών από την Επιτροπή στο Κοινοβούλιο, σύμ 
φωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος ΙΙ. 

25. Τα δύο θεσμικά όργανα συμφωνούν ότι λόγω των διαφορετικών 
τους θεσμικών ρόλων, η Επιτροπή θα εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή 
Ένωση σε διεθνείς διαπραγματεύσεις με εξαίρεση εκείνες που αφορούν 
την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας και άλλες 
περιπτώσεις που προβλέπονται από τις Συνθήκες. 

Η Επιτροπή, όταν εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση σε διεθνείς δια 
σκέψεις, διευκολύνει, με αίτημα του Κοινοβουλίου, τη συμμετοχή αντι 
προσωπείας των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως παρατηρη 
τών στις αντιπροσωπείες της Ένωσης, ούτως ώστε να μπορεί να ενη 
μερώνεται αμέσως και πλήρως για τις εργασίες της διάσκεψης. Η Επι 
τροπή αναλαμβάνει, στο μέτρο του δυνατού, να τηρεί συστηματικά 
ενήμερη την αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου σχετικά με το αποτέλε 
σμα των διαπραγματεύσεων. 

Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν μπορούν να συμμετέχουν 
άμεσα στις διαπραγματεύσεις αυτές. Στα πλαίσια των νομικών, τεχνι 
κών και διπλωματικών δυνατοτήτων, η Επιτροπή μπορεί να τους κάνει 
δεκτούς ως παρατηρητές. Σε περίπτωση άρνησης, η Επιτροπή ενημερώ 
νει το Κοινοβούλιο για τους λόγους της άρνησης. 

Επιπλέον, η Επιτροπή διευκολύνει τη συμμετοχή των μελών του Ευρω 
παϊκού Κοινοβουλίου ως παρατηρητών σε όλες τις σχετικές συνεδριά 
σεις υπό την ευθύνη της πριν και μετά τις διαπραγματευτικές συνεδριά 
σεις. 

26. Υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, η Επιτροπή ενημερώνει συστηματικά 
το Κοινοβούλιο και διευκολύνει την πρόσβαση των βουλευτών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που μετέχουν σε αντιπροσωπείες της Ένω 
σης, όσον αφορά συνεδριάσεις οργάνων που συστάθηκαν με πολυμερείς 
διεθνείς συμφωνίες στις οποίες συμμετέχει η Ένωση, οποτεδήποτε τα 
όργανα αυτά καλούνται να λάβουν αποφάσεις για τις οποίες απαιτείται 
η συναίνεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή για την εφαρμογή των 
οποίων μπορεί να απαιτείται η έγκριση νομικών πράξεων σύμφωνα με 
τη συνήθη νομοθετική διαδικασία. 

27. Η Επιτροπή επιτρέπει επίσης στην αντιπροσωπεία του Κοινοβου 
λίου που συμμετέχει στις αντιπροσωπείες της Ένωσης σε διεθνείς δια 
σκέψεις την πρόσβαση στη χρήση όλων των εγκαταστάσεων των αντι 
προσωπειών που διαθέτει η Ένωση για τις περιπτώσεις αυτές, σύμφωνα 
με τη γενική αρχή της καλής συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργά 
νων και λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη διοικητική υποστήριξη. 

Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου αποστέλλει στον πρόεδρο της Επιτροπής 
πρόταση σχετικά με τη συμμετοχή αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου 
στην αντιπροσωπεία της Ένωσης τέσσερις εβδομάδες το αργότερο πριν 
από την έναρξη της διάσκεψης, διευκρινίζοντας ποιος θα είναι ο επι 
κεφαλής της αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου και ο αριθμός των 
βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα συμπεριληφθούν 
σε αυτήν. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, η προθεσμία αυτή 
μπορεί, κατ’ εξαίρεση, να συντομευθεί. 

Ο αριθμός των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συμμε 
τέχει στην αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου και του προσωπικού στή 
ριξης είναι ανάλογος του συνολικού μεγέθους της αντιπροσωπείας της 
Ένωσης. 
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28. Η Επιτροπή ενημερώνει πλήρως το Κοινοβούλιο για την πρόοδο 
των διαπραγματεύσεων προσχώρησης, ιδίως όσον αφορά τις μείζονες 
πτυχές και εξελίξεις, παρέχοντάς του έτσι τη δυνατότητα να διατυπώνει 
εγκαίρως τις απόψεις του στο πλαίσιο των ενδεδειγμένων κοινοβουλευ 
τικών διαδικασιών. 

29. Όταν το Κοινοβούλιο εγκρίνει σύσταση επί των αναφερομένων 
στο σημείο 28 ζητημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 90 παράγραφος 4 του 
κανονισμού του, και η Επιτροπή αποφασίζει, για σημαντικούς λόγους, 
να μην υποστηρίξει τη σύσταση αυτή, η Επιτροπή εκθέτει ενώπιον του 
Κοινοβουλίου τους λόγους που την οδήγησαν στην απόφασή της, είτε 
στην ολομέλεια είτε κατά την επόμενη συνεδρίαση της αρμόδιας κοι 
νοβουλευτικής επιτροπής. 

iii) Εκτέλεση του προϋπολογισμού 

30. Πριν παρασχεθούν οικονομικές δεσμεύσεις σε διασκέψεις δωρη 
τών, οι οποίες συνεπάγονται νέες δημοσιονομικές δεσμεύσεις και προϋ 
ποθέτουν τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό 
αρχής, η Επιτροπή ενημερώνει την αρμόδια για τον προϋπολογισμό 
αρχή και εξετάζει τις παρατηρήσεις της. 

31. Στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας απαλλαγής, η οποία διέπε 
ται από το άρθρο 319 της ΣΛΕΕ, η Επιτροπή διαβιβάζει κάθε πληρο 
φορία που είναι αναγκαία για τον έλεγχο της εκτέλεσης του προϋπολο 
γισμού του συγκεκριμένου έτους, η οποία της ζητείται προς τον σκοπό 
αυτό από τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής επιτροπής που είναι αρμό 
δια για τη διαδικασία απαλλαγής, σύμφωνα με το παράρτημα VII του 
κανονισμού του Κοινοβουλίου. 

Εάν προκύψουν νέα στοιχεία σχετικά με προηγούμενα έτη, για τα οποία 
έχει ήδη χορηγηθεί απαλλαγή, η Επιτροπή διαβιβάζει όλες τις σχετικές 
πληροφορίες που είναι απαραίτητες, προκειμένου να εξευρεθεί λύση 
αποδεκτή και για τα δύο μέρη. 

iv) Σχέση με τους ρυθμιστικούς οργανισμούς 

32. Οι υποψήφιοι για τη θέση του γενικού διευθυντή ρυθμιστικών 
οργανισμών θα πρέπει να προσέρχονται στις ακροάσεις ενώπιον κοινο 
βουλευτικής επιτροπής. 

Επιπλέον, στο πλαίσιο των συζητήσεων της διοργανικής ομάδας εργα 
σίας για τους οργανισμούς που συστάθηκε τον Μάρτιο του 2009, η 
Επιτροπή και το Κοινοβούλιο αποσκοπούν σε κοινή προσέγγιση σχε 
τικά με τον ρόλο και τη θέση των αποκεντρωμένων οργανισμών στο 
θεσμικό περιβάλλον της Ένωσης, σε συνδυασμό με κοινές κατευθυντή 
ριες αρχές για τη δημιουργία, διάρθρωση και λειτουργία αυτών των 
οργανισμών, παράλληλα με θέματα χρηματοδότησης, δημοσιονομικά 
θέματα και θέματα εποπτείας και διαχείρισης. 

IV. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 

i) Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής και προγραμματισμός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

33. Η Επιτροπή αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τον ετήσιο και 
πολυετή προγραμματισμό της Ένωσης με στόχο την επίτευξη διοργανι 
κών συμφωνιών. 

34. Κάθε χρόνο η Επιτροπή παρουσιάζει το πρόγραμμα εργασίας 
της. 
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35. Τα δύο θεσμικά όργανα συνεργάζονται σύμφωνα με το χρονο 
διάγραμμα που ορίζεται στο παράρτημα IV. 

Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις προτεραιότητες που διατυπώνει το 
Κοινοβούλιο. 

Η Επιτροπή παρέχει επαρκή λεπτομερή στοιχεία σχετικά με το περιε 
χόμενο κάθε σημείου του προγράμματος εργασίας της. 

36. Η Επιτροπή παρέχει εξηγήσεις όταν δεν είναι σε θέση να κατα 
θέσει επιμέρους προτάσεις στο πρόγραμμα εργασίας της ή όταν απο 
κλίνει από αυτό. Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής που είναι αρμόδιος για 
τις διοργανικές σχέσεις αναλαμβάνει να αξιολογεί σε τακτά χρονικά 
διαστήματα, ενώπιον της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών, 
τις βασικές γραμμές της πολιτικής εφαρμογής του προγράμματος εργα 
σίας της Επιτροπής για το τρέχον έτος. 

ii) Διαδικασίες για την έγκριση πράξεων 

37. Η Επιτροπή δεσμεύεται να εξετάζει μετά προσοχής τις τροπολο 
γίες που εγκρίνει το Κοινοβούλιο επί των νομοθετικών προτάσεών της, 
με σκοπό να τις λάβει υπόψη σε κάθε τροποποιημένη πρόταση. 

Όταν γνωμοδοτεί επί τροπολογιών του Κοινοβουλίου, δυνάμει του 
άρθρου 294 της ΣΛΕΕ, η Επιτροπή δεσμεύεται να λαμβάνει στον μέγι 
στο βαθμό υπόψη τις τροπολογίες που εγκρίνονται κατά τη δεύτερη 
ανάγνωση· εάν, για σημαντικούς λόγους και ύστερα από εξέταση του 
θέματος από το σώμα των επιτρόπων, αποφασίσει να μην υιοθετήσει ή 
να μην υποστηρίξει τις τροπολογίες αυτές, αιτιολογεί την απόφασή της 
ενώπιον του Κοινοβουλίου και, σε κάθε περίπτωση, στο πλαίσιο της 
γνωμοδότησής της επί των τροπολογιών του Κοινοβουλίου δυνάμει του 
άρθρου 294 παράγραφος 7 στοιχείο γ) της ΣΛΕΕ. 

38. Το Κοινοβούλιο δεσμεύεται, κατά την εξέταση πρότασης που 
κατατίθεται κατόπιν πρωτοβουλίας του ενός τετάρτου τουλάχιστον 
των κρατών μελών σύμφωνα με το άρθρο 76 της ΣΛΕΕ, να μην εγκρί 
νει καμία έκθεση σε επίπεδο αρμόδιας Επιτροπής πριν λάβει τη γνώμη 
της Επιτροπής επί της πρωτοβουλίας. 

Η Επιτροπή δεσμεύεται να εκδίδει τη γνώμη της επί παρόμοιας πρω 
τοβουλίας το αργότερο 10 εβδομάδες μετά την υποβολή της πρωτοβου 
λίας. 

39. Η Επιτροπή δεσμεύεται να παρέχει εγκαίρως λεπτομερείς επεξη 
γήσεις πριν αποσύρει τις όποιες προτάσεις της επί των οποίων το Κοι 
νοβούλιο έχει ήδη λάβει θέση σε πρώτη ανάγνωση. 

Η νέα Επιτροπή προβαίνει σε επιθεώρηση όλων των εκκρεμών προτά 
σεων με την έναρξη της θητείας της ώστε να τις επιβεβαιώσει πολιτικώς 
ή να τις αποσύρει, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις απόψεις που εξέ 
φρασε το Κοινοβούλιο. 

40. Για τις ειδικές νομοθετικές διαδικασίες για τις οποίες καλείται να 
γνωμοδοτήσει το Κοινοβούλιο, συμπεριλαμβανομένων λοιπών διαδικα 
σιών όπως εκείνη που ορίζεται στο άρθρο 148 της ΣΛΕΕ, η Επιτροπή: 

i) λαμβάνει μέτρα για τη βελτίωση της συμμετοχής του Κοινοβουλίου 
κατά τρόπον ώστε να μπορεί να λαμβάνει υπόψη τις απόψεις του 
Κοινοβουλίου στο μέτρο του δυνατού, ιδίως προκειμένου να δια 
σφαλίσει ότι το Κοινοβούλιο έχει τον αναγκαίο χρόνο στη διάθεσή 
του για να εξετάσει την πρόταση της Επιτροπής, 
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ii) μεριμνά ώστε να υπενθυμίζει σε εύλογο χρόνο στα όργανα του 
Συμβουλίου να μην προχωρούν σε πολιτική συμφωνία επί των προ 
τάσεών της ενόσω το Κοινοβούλιο δεν έχει διατυπώσει τη γνώμη 
του. Ζητεί να ολοκληρώνεται η συζήτηση σε επίπεδο υπουργών, 
αφού προηγουμένως έχει δοθεί εύλογη προθεσμία στα μέλη του 
Συμβουλίου να εξετάσουν τη θέση του Κοινοβουλίου, 

iii) διασφαλίζει ότι το Συμβούλιο συντάσσεται με τους κανόνες που 
έχει τάξει το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά 
την επαναδιαβούλευση με το Κοινοβούλιο σε περίπτωση ουσιώδους 
τροποποίησης της πρότασης της Επιτροπής από το Συμβούλιο. Η 
Επιτροπή ενημερώνει το Κοινοβούλιο για την ενδεχόμενη υπενθύ 
μιση προς το Συμβούλιο της ανάγκης να διεξαχθεί επαναδιαβούλευ 
ση, 

iv) δεσμεύεται, εάν χρειασθεί, να αποσύρει νομοθετική πρόταση που 
έχει απορριφθεί από το Κοινοβούλιο. Σε περίπτωση που, για σοβα 
ρούς λόγους και έπειτα από εξέταση του ζητήματος από το σώμα 
των επιτρόπων, η Επιτροπή αποφασίσει να διατηρήσει την πρότασή 
της, εκθέτει τους λόγους με δήλωση ενώπιον του Κοινοβουλίου. 

41. Από την πλευρά του, προκειμένου να βελτιωθεί ο νομοθετικός 
προγραμματισμός, το Κοινοβούλιο δεσμεύεται: 

i) να προβαίνει στον προγραμματισμό των νομοθετικών μερών των 
ημερήσιων διατάξεών του, προσαρμόζοντάς τα στο ισχύον πρό 
γραμμα εργασίας της Επιτροπής και στα ψηφίσματα που έχει εγκρί 
νει επ’ αυτού, ιδίως ενόψει του βελτιωμένου προγραμματισμού των 
συζητήσεων προτεραιότητας, 

ii) να τηρεί εύλογες προθεσμίες, εφόσον τούτο κρίνεται χρήσιμο για τη 
διαδικασία, όταν διατυπώνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση κατά 
τη συνήθη νομοθετική διαδικασία ή τη γνώμη του στο πλαίσιο της 
διαδικασίας διαβούλευσης, 

iii) να ορίζει, στο μέτρο του δυνατού, εισηγητές επί των μελλοντικών 
προτάσεων ήδη κατά την έγκριση του προγράμματος εργασίας της 
Επιτροπής, 

iv) να εξετάζει κατ’ απόλυτη προτεραιότητα τα αιτήματα επαναδιαβού 
λευσης, υπό την προϋπόθεση ότι του έχουν διαβιβασθεί όλες οι 
χρήσιμες πληροφορίες. 

iii) Ζητήματα που άπτονται της βελτίωσης της νομοθεσίας 

42. Η Επιτροπή μεριμνά ούτως ώστε οι εκτιμήσεις επιπτώσεων να 
διενεργούνται υπ' ευθύνη της και σύμφωνα με διαφανή διαδικασία που 
θα διασφαλίζει τον ανεξάρτητο χαρακτήρα της αξιολόγησης. Οι εκτι 
μήσεις επιπτώσεων δημοσιεύονται σε εύθετο χρόνο, λαμβάνουν υπόψη 
σειρά διαφορετικών υποθέσεων, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής 
«απραξίας», και υποβάλλονται, κατ' αρχήν, στην αρμόδια κοινοβουλευ 
τική επιτροπή κατά τη φάση της ενημέρωσης των εθνικών κοινοβου 
λίων, σύμφωνα τα πρωτόκολλα αριθ. 1 και 2 της ΣΛΕΕ. 

43. Σε τομείς όπου το Κοινοβούλιο συμμετέχει συνήθως στη νομο 
θετική διαδικασία, η Επιτροπή χρησιμοποιεί μη δεσμευτικές νομοθετι 
κές πράξεις, εφόσον τούτο προσφέρεται και δικαιολογείται πλήρως, 
αφού δώσει στο Κοινοβούλιο την ευκαιρία να εκφράσει τις απόψεις 
του. Η Επιτροπή παρέχει λεπτομερείς επεξηγήσεις στο Κοινοβούλιο 
σχετικά με το πώς ελήφθησαν υπόψη οι απόψεις του κατά την έγκριση 
της πρότασής της. 
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44. Προκειμένου να διασφαλίζεται καλύτερη εποπτεία της μεταφο 
ράς και της εφαρμογής της νομοθεσίας της Ένωσης, η Επιτροπή και το 
Κοινοβούλιο καταβάλλουν προσπάθειες ώστε να συμπεριλαμβάνονται 
υποχρεωτικά πίνακες αντιστοιχίας και δεσμευτική προθεσμία για τη 
μεταφορά, η οποία για τις οδηγίες δεν θα πρέπει κανονικά να υπερβαί 
νει τη διετία. 

Πέραν των ειδικών εκθέσεων και της ετήσιας έκθεσης για την εφαρ 
μογή του δικαίου της Ένωσης, η Επιτροπή θέτει στη διάθεση του 
Κοινοβουλίου συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με όλες τις διαδικασίες 
επί παραβάσει ήδη από το στάδιο της προειδοποιητικής επιστολής αλλά 
και, εφόσον ζητηθεί από το Κοινοβούλιο, κατά περίπτωση και με 
τήρηση των κανόνων περί εμπιστευτικότητας, ιδίως όσων αφορούν, 
σύμφωνα με το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα ζητήματα 
στα οποία αναφέρεται η διαδικασία επί παραβάσει. 

V. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

45. Η Επιτροπή, εφόσον της ζητηθεί, μεριμνά για την εκπροσώπησή 
της κατά προτεραιότητα στις συνεδριάσεις της ολομέλειας ή άλλων 
οργάνων του Κοινοβουλίου και όχι σε άλλες εκδηλώσεις ή γεγονότα 
όπου έχει προσκληθεί και συμπίπτουν με τις πρώτες. 

Η Επιτροπή διασφαλίζει ιδίως ότι, κατά κανόνα, τα μέλη της Επιτροπής 
είναι παρόντα κατά τις συνεδριάσεις της ολομέλειας για την εξέταση 
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που υπάγονται στην αρμοδιότητά 
τους, οσάκις το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατυπώνει σχετικό αίτημα. 
Το αυτό ισχύει για τα προσχέδια ημερήσιας διάταξης που εγκρίθηκαν 
από τη Διάσκεψη των Προέδρων κατά την προηγούμενη περίοδο συνό 
δου. 

Το Κοινοβούλιο επιδιώκει, κατά γενικό κανόνα, τα εγγεγραμμένα στην 
ημερήσια διάταξη περιόδου συνόδου θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο 
αρμοδιοτήτων ενός μέλους της Επιτροπής να συγκεντρώνονται για να 
συζητηθούν από κοινού. 

46. Κατόπιν αιτήματος του Κοινοβουλίου, θα προβλέπεται τακτική 
ώρα των ερωτήσεων για τον πρόεδρο της Επιτροπής. Η εν λόγω ώρα 
των ερωτήσεων θα αποτελείται από δύο μέρη: το πρώτο, με συμμετοχή 
αρχηγών πολιτικών ομάδων ή εκπροσώπων αυτών, διεξάγεται με εντε 
λώς ελεύθερες παρεμβάσεις· το δεύτερο είναι αφιερωμένο σε πολιτικό 
θέμα κοινοποιημένο εκ των προτέρων και το αργότερο μέχρι την Πέμ 
πτη που προηγείται της εν λόγω περιόδου συνόδου αλλά διεξάγεται 
χωρίς προετοιμασμένες ερωτήσεις. 

Καθιερώνεται, επιπλέον, ώρα των ερωτήσεων για τους επιτρόπους, 
συμπεριλαμβανομένου του αντιπροέδρου για τις εξωτερικές σχέσεις/ 
ύπατου εκπροσώπου της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την 
Πολιτική Ασφάλειας, στα πρότυπα της ώρας των ερωτήσεων για τον 
πρόεδρο της Επιτροπής, με σκοπό τη μεταρρύθμιση της δομής της 
υπάρχουσας ώρας των ερωτήσεων. Η εν λόγω ώρα των ερωτήσεων 
θα αναφέρεται στο χαρτοφυλάκιο των αντίστοιχων μελών της Επιτρο 
πής. 

47. Τα μέλη της Επιτροπής λαμβάνουν τον λόγο κατόπιν αιτήσεώς 
τους. 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 230 της ΣΛΕΕ, τα δύο θεσμικά όργανα 
συμφωνούν επί των γενικών κανόνων που διέπουν την κατανομή χρό 
νου αγόρευσης μεταξύ των θεσμικών οργάνων. 

Τα δύο θεσμικά όργανα συμφωνούν ότι οι ενδεικτικοί χρόνοι αγόρευ 
σης που τους αναλογούν οφείλουν να γίνονται σεβαστοί. 
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48. Προκειμένου να διασφαλίζεται η παρουσία των επιτρόπων, το 
Κοινοβούλιο δεσμεύεται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια 
ώστε να μην τροποποιούνται τα τελικά σχέδια ημερήσιας διάταξης. 

Όταν το Κοινοβούλιο τροποποιεί το τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξής 
του ή όταν τροποποιεί τη σειρά των θεμάτων εντός της ημερήσιας 
διάταξης μιας περιόδου συνόδου, ενημερώνει πάραυτα την Επιτροπή. 
Η Επιτροπή καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει 
την παρουσία του αρμόδιου επιτρόπου. 

49. Η Επιτροπή μπορεί να προτείνει την εγγραφή θεμάτων στην 
ημερήσια διάταξη, όχι όμως μετά τη συνεδρίαση κατά την οποία η 
Διάσκεψη των Προέδρων εγκρίνει το τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης 
μιας περιόδου συνόδου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λαμβάνει στον 
μέγιστο βαθμό υπόψη τις προτάσεις αυτές. 

50. Οι κοινοβουλευτικές επιτροπές προσπαθούν να διατηρούν αμετά 
βλητα τα σχέδια ημερήσιας διάταξης και τις ημερήσιες διατάξεις των 
εργασιών τους. 

Όταν κοινοβουλευτική επιτροπή τροποποιεί το σχέδιο ημερήσιας διάτα 
ξης ή την ημερήσια διάταξη των εργασιών της, ενημερώνει αμέσως την 
Επιτροπή. Οι κοινοβουλευτικές επιτροπές ιδίως καταβάλλουν προσπά 
θειες ώστε να τηρούν εύλογες προθεσμίες ούτως ώστε να καθίσταται 
δυνατή η παρουσία μελών της Επιτροπής στις συνεδριάσεις τους. 

Όταν δεν έχει ζητηθεί ρητώς η παρουσία επιτρόπου σε συνεδρίαση 
κοινοβουλευτικής επιτροπής, η Επιτροπή λαμβάνει μέριμνα ώστε να 
εκπροσωπείται από αρμόδιο υπάλληλο στο κατάλληλο επίπεδο. 

Οι κοινοβουλευτικές επιτροπές μεριμνούν για τον συντονισμό των εργα 
σιών τους, αποφεύγοντας μεταξύ άλλων παράλληλες συνεδριάσεις επί 
του ίδιου θέματος, και μεριμνούν επίσης για την τήρηση του σχεδίου 
ημερήσιας διάταξης ώστε η Επιτροπή να μπορεί να εξασφαλίζει το 
κατάλληλο επίπεδο εκπροσώπησης. 

Εάν έχει ζητηθεί η παρουσία ανώτερου υπαλλήλου (γενικού διευθυντή 
ή διευθυντή) σε συνεδρίαση κοινοβουλευτικής επιτροπής με αντικείμενο 
πρόταση της Επιτροπής, τότε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής έχει τη 
δυνατότητα να παρέμβει. 

VI. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

51. Η Επιτροπή επιβεβαιώνει τη δέσμευση που ανέλαβε να εξετάσει 
το συντομότερο δυνατό τις νομοθετικές πράξεις που δεν προσαρμόστη 
καν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο πριν από την έναρξη ισχύος 
της συνθήκης της Λισαβόνας προκειμένου να εκτιμήσει κατά πόσον οι 
εν λόγω πράξεις πρέπει να προσαρμοστούν στο καθεστώς των κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων που καθιερώνονται με το άρθρο 290 της 
ΣΛΕΕ. 

Απώτερος σκοπός είναι η καθιέρωση συνεκτικού συστήματος κατ' εξου 
σιοδότηση πράξεων και εκτελεστικών πράξεων, σε απόλυτη συμφωνία 
με τη Συνθήκη, το οποίο πρέπει να επιτευχθεί μέσω της σταδιακής 
αξιολόγησης του χαρακτήρα και του περιεχομένου των μέτρων που 
προς το παρόν υπάγονται στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο, προ 
κειμένου να προσαρμοστούν αυτά, σε εύθετο χρόνο, στο καθεστώς του 
άρθρου 290 της ΣΛΕΕ. 
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52. Οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας-πλαισίου συμπληρώνουν 
τη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας ( 1 ) χωρίς να 
τη θίγουν και χωρίς να προκαταλαμβάνουν οποιαδήποτε περαιτέρω 
αναθεώρηση αυτής. Με την επιφύλαξη των προσεχών διαπραγματεύ 
σεων μεταξύ Κοινοβουλίου, Επιτροπής και Συμβουλίου, τα δύο θεσμικά 
όργανα δεσμεύονται να συμφωνήσουν ως προς τις αναγκαίες καίριες 
αλλαγές στο πλαίσιο της προπαρασκευής των μελλοντικών διαπραγμα 
τεύσεων για την προσαρμογή της διοργανικής συμφωνίας για τη βελ 
τίωση της νομοθεσίας στις νέες διατάξεις που θεσπίζει η συνθήκη της 
Λισαβόνας και έχοντας υπόψη τις τρέχουσες πρακτικές και την 
παρούσα συμφωνία-πλαίσιο. 

Συμφωνούν επίσης επί της ανάγκης να ενισχυθεί ο υφιστάμενος μηχανι 
σμός διοργανικών επαφών, τόσο σε πολιτικό όσο και σε τεχνικό επί 
πεδο και σε σχέση με τη βελτίωση της νομοθεσίας ούτως ώστε να 
διασφαλιστεί αποτελεσματική διοργανική συνεργασία μεταξύ Κοινοβου 
λίου, Επιτροπής και Συμβουλίου. 

53. Η Επιτροπή δεσμεύεται να αναλάβει πρωτοβουλίες χωρίς χρονο 
τριβή για τον ετήσιο και πολυετή προγραμματισμό της Ένωσης με 
στόχο την επίτευξη διοργανικών συμφωνιών, σύμφωνα με το άρθρο 
17 της ΣΕΕ. 

Το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής αποτελεί τη συμβολή της Επι 
τροπής στον ετήσιο και πολυετή προγραμματισμό της Ένωσης. Εν 
συνεχεία της έγκρισής του από την Επιτροπή, προβλέπεται τριμερής 
διάλογος μεταξύ Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Επιτροπής με σκοπό 
την επίτευξη συμφωνίας επί του προγραμματισμού της Ένωσης. 

Σε αυτό το πλαίσιο και ευθύς αμέσως μόλις επιτευχθεί αμοιβαία συμ 
φωνία μεταξύ Κοινοβουλίου, Επιτροπής και Συμβουλίου ως προς τον 
προγραμματισμό της Ένωσης, τα δύο όργανα επανεξετάζουν τις διατά 
ξεις της παρούσας συμφωνίας-πλαισίου που άπτονται του προγραμματι 
σμού. 

Το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή καλούν το Συμβούλιο να συμμετάσχει 
το συντομότερο δυνατόν σε συζητήσεις σχετικά με τον προγραμματισμό 
της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 17 της ΣΕΕ. 

54. Τα δύο θεσμικά όργανα προβαίνουν σε περιοδική αξιολόγηση 
της πρακτικής εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας-πλαισίου και των 
παραρτημάτων της. Το αργότερο μέχρι τα τέλη του 2011 πραγματοποι 
είται επανεξέταση υπό το φως της πρακτικής εμπειρίας. 

▼B 

( 1 ) ΕΕ C 321 της 31.12.2003, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

Συνεδριάσεις της Επιτροπής με εθνικούς εμπειρογνώμονες 

Το παρόν παράρτημα καθορίζει τους όρους εφαρμογής του σημείου 15 της 
συμφωνίας-πλαισίου. 

1. Πεδίο εφαρμογής 

Οι διατάξεις του σημείου 15 της συμφωνίας-πλαισίου αφορούν τις ακόλουθες 
συνεδριάσεις: 

1) συνεδριάσεις της Επιτροπής που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο των ομάδων 
εμπειρογνωμόνων στη σύσταση των οποίων προβαίνει η Επιτροπή και στις 
οποίες προσκαλούνται εθνικές αρχές από όλα τα κράτη μέλη, υπό την προϋ 
πόθεση ότι αφορούν την προετοιμασία και την εφαρμογή της νομοθεσίας της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των μη δεσμευτικών νομοθετικών πράξεων 
και των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων· 

2) ad hoc συνεδριάσεις της Επιτροπής στις οποίες προσκαλούνται εθνικοί εμπει 
ρογνώμονες από όλα τα κράτη μέλη, υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν την 
προετοιμασία και την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης, συμπεριλαμβα 
νομένων των μη δεσμευτικών νομοθετικών πράξεων και των κατ' εξουσιοδό 
τηση πράξεων. 

Αποκλείονται οι συνεδριάσεις των επιτροπών επιτροπολογίας, με την επιφύλαξη 
των υφιστάμενων και μελλοντικών ειδικών ρυθμίσεων σχετικά με την παροχή 
στο Κοινοβούλιο πληροφοριών σχετικά με την άσκηση των εκτελεστικών εξου 
σιών της Επιτροπής ( 1 ). 

2. Πληροφορίες που πρέπει να διαβιβάζονται στο Κοινοβούλιο 

Η Επιτροπή δεσμεύεται να αποστέλλει στο Κοινοβούλιο την ίδια τεκμηρίωση 
που στέλνει στις εθνικές αρχές σε σχέση με τις προαναφερθείσες συνεδριάσεις. 
Η Επιτροπή αποστέλλει τα έγγραφα αυτά, συμπεριλαμβανομένων των ημερήσιων 
διατάξεων, σε ειδική διεύθυνση του Κοινοβουλίου ταυτόχρονα με την αποστολή 
τους στους εθνικούς εμπειρογνώμονες. 

3. Πρόσκληση των εμπειρογνωμόνων του Κοινοβουλίου 

Κατόπιν αιτήματος του Κοινοβουλίου, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να 
καλέσει το Κοινοβούλιο να στείλει τους εμπειρογνώμονές του να παραστούν 
στις συνεδριάσεις της Επιτροπής με τους εθνικούς εμπειρογνώμονες όπως ορί 
ζεται στο σημείο 1). 

▼B 

( 1 ) Οι πληροφορίες που θα παρέχονται στο Κοινοβούλιο σχετικά με το έργο των επιτροπών 
επιτροπολογίας και τα προνόμια του Κοινοβουλίου στη λειτουργία των διαδικασιών 
επιτροπών ορίζονται με σαφή τρόπο σε άλλα μέσα: 1) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελε 
στικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23), 
2) διοργανική συμφωνία της 3ης Ιουνίου 2008 μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Επι 
τροπής σχετικά με τις διαδικασίες επιτροπών και 3) μέσα αναγκαία για την εφαρμογή 
του άρθρου 291 της ΣΛΕΕ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Διαβίβαση εμπιστευτικών πληροφοριών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

1. Πεδίο εφαρμογής 

1.1. Το παρόν παράρτημα διέπει τη διαβίβαση στο Κοινοβούλιο και την επε 
ξεργασία των εμπιστευτικών πληροφοριών, όπως ορίζονται στο σημείο 
1.2, της Επιτροπής στο πλαίσιο της άσκησης των προνομίων και αρμο 
διοτήτων του Κοινοβουλίου. Τα δύο θεσμικά όργανα ενεργούν με βάση 
την τήρηση των αμοιβαίων υποχρεώσεων έντιμης συνεργασίας, σε πνεύμα 
πλήρους αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σε πλήρη συμμόρφωση με τις σχε 
τικές διατάξεις της Συνθήκης. 

1.2. Ως «πληροφορία» νοείται κάθε προφορική ή γραπτή πληροφόρηση, ανε 
ξάρτητα από τη μορφή στην οποία διατίθεται ή την πηγή της προέλευσής 
της. 

1.2.1. Ως «εμπιστευτική πληροφορία» νοείται η «διαβαθμισμένη πληροφορία 
ΕΕ» (ΔΠΕΕ) και η μη διαβαθμισμένη «άλλη εμπιστευτική πληροφορία». 

1.2.2. Ως «διαβαθμισμένη πληροφορία ΕΕ» (ΔΠΕΕ) νοείται κάθε πληροφορία 
και υλικό που έχει διαβαθμιστεί ως «TRÈS SECRET UE», «SECRET 
UE», «CONFIDENTIEL UE» ή «RESTREINT UE» ή φέρει ισοδύναμες 
εθνικές ή διεθνείς σημάνσεις διαβάθμισης, και των οποίων η άνευ αδείας 
κοινολόγηση μπορεί να βλάψει σε ποικίλο βαθμό τα συμφέροντα της ΕΕ 
ή ενός ή περισσότερων κρατών μελών της, είτε η πληροφορία αυτή προ 
έρχεται από την ΕΕ είτε έχει ληφθεί από κράτος μέλος, τρίτο κράτος ή 
διεθνή οργανισμό. 

α) TRÈS SECRET UE: η διαβάθμιση αυτή εφαρμόζεται μόνο σε πληρο 
φορίες και υλικό η άνευ αδείας κοινολόγηση των οποίων θα μπορούσε 
να βλάψει σοβαρότατα ζωτικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
ενός ή περισσότερων κρατών μελών της. 

β) SECRET UE: η διαβάθμιση αυτή εφαρμόζεται μόνο σε πληροφορίες 
και υλικό η άνευ αδείας κοινολόγηση των οποίων θα μπορούσε να 
βλάψει σοβαρά ζωτικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ενός ή 
περισσότερων κρατών μελών της. 

γ) CONFIDENTIEL UE: η διαβάθμιση αυτή εφαρμόζεται σε πληροφο 
ρίες και υλικό η άνευ αδείας κοινολόγηση των οποίων θα μπορούσε να 
βλάψει ζωτικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ενός ή περισ 
σότερων κρατών μελών της. 

δ) RESTREINT UE: η διαβάθμιση αυτή εφαρμόζεται σε πληροφορίες και 
υλικό η άνευ αδείας κοινολόγηση των οποίων θα μπορούσε να είναι 
αντίθετη προς τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ενός ή 
περισσότερων κρατών μελών της. 

1.2.3. Ως «άλλη εμπιστευτική πληροφορία» νοείται κάθε άλλη εμπιστευτική 
πληροφορία, συμπεριλαμβανομένων όσων καλύπτονται από την υποχρέ 
ωση του επαγγελματικού απορρήτου, που ζητείται από το Κοινοβούλιο 
και/ή διαβιβάζεται από την Επιτροπή. 

1.3. Η Επιτροπή διασφαλίζει την πρόσβαση του Κοινοβουλίου στις εμπιστευ 
τικές πληροφορίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος παραρτήμα 
τος, όταν λαμβάνει αίτημα για τη διαβίβαση εμπιστευτικών πληροφοριών 
από ένα από τα κοινοβουλευτικά όργανα ή τους αξιωματούχους που 
αναφέρονται στο σημείο 1.4. Επιπλέον, η Επιτροπή μπορεί να διαβιβάσει 
στο Κοινοβούλιο, κατόπιν ιδίας πρωτοβουλίας, οιαδήποτε εμπιστευτική 
πληροφορία, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος παραρτήματος. 

1.4. Βάσει του παρόντος παραρτήματος, μπορούν να ζητούν εμπιστευτικές 
πληροφορίες από την Επιτροπή: 

▼B
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— ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, 

— οι πρόεδροι των οικείων κοινοβουλευτικών επιτροπών, 

— το προεδρείο και η Διάσκεψη των Προέδρων, 

— και ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου, η οποία 
περιλαμβάνεται στην αντιπροσωπεία της ΕΕ σε διεθνή διάσκεψη. 

1.5. Εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής του παρόντος παραρτήματος οι πλη 
ροφορίες που αφορούν τις διαδικασίες επί παραβάσει και τις διαδικασίες 
για θέματα ανταγωνισμού εφόσον, κατά τη στιγμή της υποβολής του 
σχετικού αιτήματος από κάποιο κοινοβουλευτικό όργανο/αξιωματούχο 
που ορίζονται στο σημείο 1.4, δεν καλύπτονται ακόμη από οριστική από 
φαση της Επιτροπής ή από απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, καθώς και οι πληροφορίες σχετικά με την προστασία των οικο 
νομικών συμφερόντων στην Ένωση. Τούτο ισχύει με την επιφύλαξη του 
σημείου 44 της συμφωνίας-πλαισίου και τα δικαιώματα δημοσιονομικού 
ελέγχου του Κοινοβουλίου. 

1.6. Οι παρούσες διατάξεις εφαρμόζονται με την επιφύλαξη της απόφασης 
95/167/ΕΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμ 
βουλίου και της Επιτροπής, της 19ης Απριλίου 1995, σχετικά με τους 
όρους άσκησης του δικαιώματος εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρω 
παϊκό Κοινοβούλιο ( 1 ), καθώς και των σχετικών διατάξεων της απόφασης 
1999/352/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόμ της Επιτροπής, της 28ης Απριλίου 1999, 
σχετικά με την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Καταπολέμηση 
της Απάτης (OLAF) ( 2 ). 

2. Γενικοί κανόνες 

2.1. Κατόπιν αιτήματος ενός από τα κοινοβουλευτικά όργανα/αξιωματούχους 
που αναφέρονται στο σημείο 1.4, η Επιτροπή διαβιβάζει στο εν λόγω 
κοινοβουλευτικό όργανο/αξιωματούχο, το ταχύτερο δυνατόν, κάθε εμπι 
στευτική πληροφορία που είναι αναγκαία για την άσκηση των προνομίων 
και αρμοδιοτήτων του Κοινοβουλίου. Στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμο 
διοτήτων και καθηκόντων τους, τα δύο θεσμικά όργανα σέβονται: 

— τα θεμελιώδη ατομικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώ 
ματος υπεράσπισης και προστασίας της ιδιωτικής ζωής, 

— τις διατάξεις που διέπουν τις πειθαρχικές και δικαστικές διαδικασίες, 

— την προστασία του επιχειρηματικού απορρήτου και των εμπορικών 
σχέσεων, 

— την προστασία των συμφερόντων της Ένωσης, ιδίως δε όσων αφορούν 
τη δημόσια ασφάλεια, την άμυνα, τις διεθνείς σχέσεις, τη νομισματική 
σταθερότητα και τα οικονομικά συμφέροντα. 

Σε περίπτωση διαφωνίας, το ζήτημα παραπέμπεται στους προέδρους των 
δύο θεσμικών οργάνων προκειμένου να επιλυθεί η διαφορά. 

Εμπιστευτικές πληροφορίες που προέρχονται από κράτος, θεσμικό όργανο 
ή διεθνή οργανισμό διαβιβάζονται μόνο κατόπιν συναίνεσής τους. 

2.2. Οι ΔΠΕΕ διαβιβάζονται στο Κοινοβούλιο και τυγχάνουν επεξεργασίας και 
προστασίας από το Κοινοβούλιο σύμφωνα με τα ελάχιστα κοινά πρότυπα 
ασφάλειας, όπως εφαρμόζονται από άλλα θεσμικά όργανα της Ένωσης, 
ιδίως την Επιτροπή. 

▼B 

( 1 ) ΕΕ L 113 της 19.5.1995, σ. 1. 
( 2 ) ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 20.
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Η Επιτροπή, κατά τη διαβάθμιση πληροφοριών που έχουν προέλευση την 
ίδια, διασφαλίζει την εφαρμογή των κατάλληλων επιπέδων διαβάθμισης 
που αντιστοιχούν στα διεθνή πρότυπα και ορισμούς και στους εσωτερι 
κούς της κανόνες, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την ανάγκη να μπορεί το 
Κοινοβούλιο να έχει πρόσβαση σε διαβαθμισμένα έγγραφα με στόχο την 
αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων και προνομίων του. 

2.3. Εάν υφίστανται αμφιβολίες ως προς τον εμπιστευτικό χαρακτήρα μιας 
πληροφορίας ή το κατάλληλο επίπεδο διαβάθμισής της, ή εάν είναι απα 
ραίτητο να καθορισθούν οι κατάλληλοι λεπτομερείς όροι της διαβίβασής 
της βάσει των επιλογών που προβλέπονται στο σημείο 3.2, τα δύο 
θεσμικά όργανα προβαίνουν σε αμοιβαίες διαβουλεύσεις αμελλητί και 
πριν από τη διαβίβαση του εγγράφου. Κατά τις διαβουλεύσεις αυτές, το 
Κοινοβούλιο εκπροσωπεί ο πρόεδρος του κοινοβουλευτικού οργάνου, 
συνοδευόμενος ενδεχομένως από τον εισηγητή ή τον αξιωματούχο που 
υποβάλλει το αίτημα. Την Επιτροπή εκπροσωπεί το αρμόδιο μέλος της 
Επιτροπής, ύστερα από διαβούλευση με το μέλος της Επιτροπής που είναι 
αρμόδιο για τα θέματα ασφαλείας. Σε περίπτωση διαφωνίας, το ζήτημα 
παραπέμπεται στους προέδρους των δύο θεσμικών οργάνων προκειμένου 
να επιλυθεί η διαφορά. 

2.4. Εάν, μετά το πέρας της διαδικασίας που αναφέρεται στο σημείο 2.3, δεν 
έχει επιτευχθεί συμφωνία, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, κατόπιν αιτιο 
λογημένου αιτήματος του κοινοβουλευτικού οργάνου/αξιωματούχου που 
υποβάλλει το σχετικό αίτημα, καλεί την Επιτροπή να διαβιβάσει, εντός 
κατάλληλης και δεόντως αναφερόμενης προθεσμίας, την εν λόγω εμπι 
στευτική πληροφορία, επιλέγοντας μεταξύ των εναλλακτικών λύσεων που 
προβλέπονται στο σημείο 3.2 του παρόντος παραρτήματος. Η Επιτροπή 
ενημερώνει γραπτώς το Κοινοβούλιο, πριν από την εκπνοή της προθε 
σμίας αυτής, για την τελική της θέση, κατά της οποίας το Κοινοβούλιο 
επιφυλάσσεται να ασκήσει, ενδεχομένως, προσφυγή. 

2.5. Η πρόσβαση σε ΔΠΕΕ παρέχεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες για 
τον έλεγχο ασφαλείας του προσωπικού. 

2.5.1. Πρόσβαση σε πληροφορίες διαβαθμισμένες ως TRÈS SECRET UE, 
SECRET UE και CONFIDENTIEL UE μπορεί να παρασχεθεί μόνο 
στους μόνιμους υπαλλήλους του Κοινοβουλίου και σε αυτούς από τους 
υπαλλήλους του Κοινοβουλίου που εργάζονται για τις πολιτικές ομάδες 
για τους οποίους οι πληροφορίες είναι απολύτως απαραίτητες, και οι 
οποίοι έχουν οριστεί εκ των προτέρων από το κοινοβουλευτικό όργανο/ 
αξιωματούχο ότι έχουν ανάγκη γνώσης, και οι οποίοι έχουν υποστεί τον 
ενδεδειγμένο έλεγχο ασφαλείας. 

2.5.2 Δεδομένων των προνομίων και των αρμοδιοτήτων του Κοινοβουλίου, οι 
βουλευτές που δεν έχουν υποστεί έλεγχο ασφαλείας έχουν πρόσβαση στα 
έγγραφα «CONFIDENTIEL UE», με βάση πρακτικές ρυθμίσεις που καθο 
ρίζονται με κοινή συμφωνία, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής μιας 
υπεύθυνης δήλωσης ότι δεν θα αποκαλύψουν τα περιεχόμενα αυτών των 
εγγράφων σε οιοδήποτε τρίτο πρόσωπο. 

Πρόσβαση στα έγγραφα «SECRET UE» παρέχεται στους βουλευτές που 
έχουν υποστεί τον ενδεδειγμένο έλεγχο ασφαλείας. 

2.5.3. Θα πρέπει να θεσπιστούν ρυθμίσεις, με τη βοήθεια της Επιτροπής, ώστε 
να διασφαλιστεί ότι το Κοινοβούλιο μπορεί να λάβει το ταχύτερο δυνατόν 
την απαραίτητη συνεισφορά των εθνικών αρχών σε ό,τι αφορά τη διαδι 
κασία ελέγχου ασφαλείας. 

Λεπτομέρειες σχετικά με την κατηγορία ή τις κατηγορίες προσώπων που 
έχουν πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες κοινοποιούνται ταυτοχρό 
νως με το αίτημα. 

Προτού λάβει πρόσβαση σε τέτοιου είδους πληροφορίες, κάθε πρόσωπο 
ενημερώνεται για το επίπεδο εμπιστευτικότητάς τους και τις απορρέουσες 
από αυτό υποχρεώσεις ασφαλείας. 

▼B
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Στο πλαίσιο της αναθεώρησης του παρόντος παραρτήματος και των μελ 
λοντικών διατάξεων ασφαλείας που αναφέρονται στα σημεία 4.1 και 4.2, 
θα επανεξεταστεί και το ζήτημα των ελέγχων ασφαλείας. 

3. Όροι πρόσβασης και επεξεργασίας των εμπιστευτικών πληροφοριών 

3.1. Οι εμπιστευτικές πληροφορίες που κοινοποιούνται σύμφωνα με τις διαδι 
κασίες που προβλέπονται στο σημείο 2.3 και, ενδεχομένως, στο σημείο 
2.4, διατίθενται, με ευθύνη του προέδρου ή ενός μέλους της Επιτροπής, 
στο κοινοβουλευτικό όργανο/αξιωματούχο που υποβάλλει το σχετικό 
αίτημα σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους: 

Το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή διασφαλίζουν την καταχώριση και την 
ανιχνευσιμότητα των εμπιστευτικών πληροφοριών. 

Πιο συγκεκριμένα, οι ΔΠΕΕ των επιπέδων «CONFIDENTIEL UE» και 
«SECRET UE» διαβιβάζονται από το κεντρικό μητρώο της γενικής γραμ 
ματείας της Επιτροπής προς την ομόλογη αρμόδια υπηρεσία του Κοινο 
βουλίου, η οποία θα είναι αρμόδια να τις καταστήσει διαθέσιμες, υπό τους 
συμπεφωνημένους όρους, στο κοινοβουλευτικό όργανο/αξιωματούχο που 
υποβάλλει το σχετικό αίτημα. 

Η διαβίβαση ΔΠΕΕ του επιπέδου «TRÈS SECRET UE» υπόκειται σε 
περαιτέρω ρυθμίσεις που συμφωνούνται μεταξύ της Επιτροπής και του 
κοινοβουλευτικού οργάνου/αξιωματούχου που υποβάλλει το αίτημα, με 
στόχο να διασφαλιστεί επίπεδο προστασίας ανάλογο με αυτό το επίπεδο 
διαβάθμισης. 

3.2. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των σημείων 2.2 και 2.4 και των 
μελλοντικών ρυθμίσεων ασφαλείας που αναφέρονται στο σημείο 4.1, η 
πρόσβαση και οι όροι τήρησης του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληρο 
φοριών καθορίζονται κατόπιν κοινής συμφωνίας πριν από τη διαβίβαση 
των πληροφοριών. Η συμφωνία αυτή μεταξύ του μέλους της Επιτροπής 
που είναι αρμόδιο για τον οικείο εμπλεκόμενο τομέα πολιτικής και του 
οικείου κοινοβουλευτικού οργάνου (εκπροσωπουμένου από τον πρόεδρό 
του)/αξιωματούχου που υποβάλλει το αίτημα, προβλέπει την επιλογή μίας 
εκ των επιλογών των σημείων 3.2.1 και 3.2.2, προκειμένου να διασφαλι 
στεί ο κατάλληλος βαθμός εμπιστευτικότητας. 

3.2.1. Σε ό,τι αφορά τους αποδέκτες των εμπιστευτικών πληροφοριών, θα πρέπει 
να προβλεφθεί μία από τις ακόλουθες επιλογές: 

— πληροφορία προοριζόμενη μόνο για τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, 
σε περιπτώσεις που δικαιολογούνται για εντελώς έκτακτους λόγους, 

— το προεδρείο και/ή η Διάσκεψη των Προέδρων, 

— ο πρόεδρος και ο εισηγητής της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτρο 
πής, 

— όλα τα μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά) της αρμόδιας κοινοβου 
λευτικής επιτροπής, 

— όλοι οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Απαγορεύεται η δημοσιοποίηση των εν λόγω εμπιστευτικών πληροφοριών 
ή η διαβίβασή τους σε οιονδήποτε άλλον αποδέκτη χωρίς τη συγκατάθεση 
της Επιτροπής. 

3.2.2. Σε ό,τι αφορά τις ρυθμίσεις για την επεξεργασία των εμπιστευτικών πλη 
ροφοριών, θα πρέπει να προβλεφθούν οι ακόλουθες επιλογές: 

α) εξέταση των εγγράφων σε ασφαλές αναγνωστήριο, αν οι πληροφορίες 
είναι διαβαθμισμένες «CONFIDENTIEL UE» και άνω· 

▼B
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β) διεξαγωγή της συνεδρίασης κεκλεισμένων των θυρών, με την παρου 
σία μόνο των μελών του προεδρείου, των μελών της Διάσκεψης των 
Προέδρων ή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της αρμόδιας 
κοινοβουλευτικής επιτροπής, καθώς και των υπαλλήλων του Κοινο 
βουλίου και του προσωπικού του Κοινοβουλίου που εργάζεται για 
τις πολιτικές ομάδες οι οποίοι έχουν οριστεί εκ των προτέρων από 
τον πρόεδρο ως έχοντες ανάγκη γνώσης και των οποίων η παρουσία 
είναι απολύτως αναγκαία, υπό τον όρο ότι έχουν τον ενδεδειγμένο 
έλεγχο ασφαλείας, λαμβάνοντας υπόψη τους ακόλουθους όρους: 

— όλα τα έγγραφα μπορούν να αριθμηθούν, να διανεμηθούν κατά την 
έναρξη της συνεδρίασης και να συλλεχθούν και πάλι μετά το πέρας 
της. Δεν επιτρέπεται να ληφθούν αποσπάσματα ή φωτοαντίγραφα 
αυτών των εγγράφων, 

— τα πρακτικά της συνεδρίασης δεν κάνουν καμία αναφορά στη 
συζήτηση του σημείου που εξετάστηκε βάσει της εμπιστευτικής 
διαδικασίας. 

Πριν από τη διαβίβαση, όλα τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να αφαι 
ρεθούν από τα έγγραφα. 

Οι εμπιστευτικές πληροφορίες που παρέχονται προφορικά σε αποδέκτες 
στο Κοινοβούλιο υποβάλλονται στον ισοδύναμο βαθμό προστασίας με 
αυτόν που παρέχεται για τις εμπιστευτικές πληροφορίες που παρέχονται 
σε γραπτή μορφή. Τούτο μπορεί να περιλαμβάνει και υπεύθυνη δήλωση 
των αποδεκτών των πληροφοριών αυτών ότι δεν θα αποκαλύψουν το 
περιεχόμενό τους σε κανένα τρίτο πρόσωπο. 

3.2.3 Όταν γραπτές πληροφορίες πρόκειται να εξεταστούν σε ασφαλές αναγνω 
στήριο, το Κοινοβούλιο διασφαλίζει ότι εφαρμόζονται στην πράξη οι 
ακόλουθες ρυθμίσεις: 

— ασφαλές σύστημα αποθήκευσης των εμπιστευτικών πληροφοριών, 

— ασφαλές αναγνωστήριο χωρίς φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, τηλέφω 
να, τηλεομοιοτυπικά μηχανήματα (fax), σαρωτές (scanner) ή άλλα 
τεχνικά μέσα αναπαραγωγής ή διαβίβασης εγγράφων κ.λπ., 

— μέτρα ασφαλείας διέποντα την πρόσβαση στο αναγνωστήριο, συμπε 
ριλαμβανομένης της υπογραφής σε μητρώο και υπεύθυνης δήλωσης 
για τη μη διάδοση των εξετασθεισών εμπιστευτικών πληροφοριών. 

3.2.4. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις δεν αποκλείουν άλλες ανάλογες ρυθμίσεις οι οποίες 
συμφωνούνται μεταξύ των θεσμικών οργάνων. 

3.3. Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων αυτών, εφαρμόζονται οι περί κυρώ 
σεων των βουλευτών διατάξεις που περιέχονται στο παράρτημα VIII του 
κανονισμού του Κοινοβουλίου, ενώ σε ό,τι αφορά τους μόνιμους υπαλ 
λήλους και το λοιπό προσωπικό του Κοινοβουλίου, εφαρμόζονται οι 
ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 86 του κανονισμού υπηρεσιακής κατά 
στασης των υπαλλήλων ( 1 ) ή το άρθρο 49 του κανονισμού που αφορά το 
λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

4. Τελικές διατάξεις 

4.1. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λαμβάνουν όλα τα αναγκαία 
μέτρα, ώστε να διασφαλίσουν την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος 
παραρτήματος. 

▼B 

( 1 ) Κανονισμός (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 του Συμβουλίου, της 29ης Φεβρουα 
ρίου 1968, περί καθορισμού του κανονισμού υπηρεσιακής καταστάσεως των υπαλλήλων 
και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων και περί θεσπίσεως ειδικών μέτρων προσωρινώς εφαρμοστέων στους υπαλ 
λήλους της Επιτροπής.
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Για τον σκοπό αυτό, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής και του Κοι 
νοβουλίου συντονίζουν στενά την εφαρμογή του παρόντος παραρτήματος. 
Τούτο περιλαμβάνει τον έλεγχο της ανιχνευσιμότητας των εμπιστευτικών 
πληροφοριών και την περιοδική κοινή παρακολούθηση των εφαρμοζόμε 
νων μέτρων και προτύπων ασφαλείας. 

Το Κοινοβούλιο αναλαμβάνει να προσαρμόσει, όπου χρειάζεται, τις εσω 
τερικές του διατάξεις με στόχο την εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας για 
τις εμπιστευτικές πληροφορίες οι οποίοι προβλέπονται στο παρόν παράρ 
τημα. 

Το Κοινοβούλιο αναλαμβάνει να εγκρίνει το ταχύτερο δυνατόν τα μελλο 
ντικά μέτρα ασφαλείας του και να ελέγξει τα μέτρα αυτά σε κοινή συμ 
φωνία με την Επιτροπή, με στόχο τη θέσπιση ισοδύναμων προτύπων 
ασφαλείας. Έτσι θα αποκτήσει ισχύ το παρόν παράρτημα σε ό,τι αφορά: 

— τις τεχνικές διατάξεις και πρότυπα ασφαλείας που αφορούν την επε 
ξεργασία και την αποθήκευση των εμπιστευτικών πληροφοριών, 
συμπεριλαμβανομένων των μέτρων ασφαλείας στον τομέα της φυσι 
κής ασφάλειας και της ασφάλειας του προσωπικού, των εγγράφων και 
της πληροφορικής, 

— τη συγκρότηση ειδικής επιτροπής εποπτείας, αποτελούμενης από βου 
λευτές που έχουν υποστεί τον κατάλληλο έλεγχο ασφαλείας για την 
επεξεργασία ΔΠΕΕ του επιπέδου «TRÈS SECRET UE». 

4.2. Το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή θα επανεξετάσουν το παρόν παράρτημα 
και, εφόσον απαιτείται, θα το προσαρμόσουν, όχι αργότερα από τη στιγμή 
της αναθεώρησης που αναφέρεται στο σημείο 54 της συμφωνίας-πλαισί 
ου, με βάση τις εξελίξεις που αφορούν: 

— μελλοντικές ρυθμίσεις ασφαλείας με τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου 
και της Επιτροπής, 

— άλλες συμφωνίες ή νομικές πράξεις που αφορούν τη διαβίβαση πλη 
ροφοριών μεταξύ των θεσμικών οργάνων. 

▼B
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

Διαπραγμάτευση και σύναψη διεθνών συμφωνιών 

Το παρόν παράρτημα θεσπίζει ενδελεχείς ρυθμίσεις για την πρόβλεψη ενημέρω 
σης του Κοινοβουλίου σχετικά με τις διαπραγματεύσεις και τη σύναψη διεθνών 
συμφωνιών που αναφέρονται στα σημεία 23, 24 και 25 της συμφωνίας-πλαισίου: 

1. Η Επιτροπή ενημερώνει το Κοινοβούλιο για την πρόθεσή της να προτείνει 
την έναρξη διαπραγματεύσεων την ίδια χρονική στιγμή που ενημερώνει και 
το Συμβούλιο. 

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου 24 της συμφωνίας-πλαισίου, όταν η 
Επιτροπή προτείνει σχέδια οδηγιών διαπραγμάτευσης με σκοπό την έγκρισή 
τους από το Συμβούλιο, η Επιτροπή τα υποβάλλει ταυτόχρονα και στο Κοι 
νοβούλιο. 

3. Η Επιτροπή λαμβάνει δεόντως υπόψη τις παρατηρήσεις του Κοινοβουλίου 
καθ' όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. 

4. Σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου 23 της συμφωνίας-πλαισίου, η Επι 
τροπή ενημερώνει το Κοινοβούλιο τακτικά και πάραυτα για τη διεξαγωγή των 
διαπραγματεύσεων έως ότου μονογραφεί η συμφωνία και εξηγεί κατά πόσο 
και πώς ενσωματώθηκαν οι παρατηρήσεις του Κοινοβουλίου στα υπό δια 
πραγμάτευση κείμενα και στην αντίθετη περίπτωση για ποιο λόγο αυτό δεν 
έγινε. 

5. Σε περίπτωση διεθνών συμφωνιών για τη σύναψη των οποίων απαιτείται η 
συναίνεση του Κοινοβουλίου, η Επιτροπή παρέχει στο Κοινοβούλιο κατά τη 
διάρκεια των διαπραγματεύσεων όλες τις σχετικές πληροφορίες που παρέχει 
και στο Συμβούλιο (ή στην ειδική επιτροπή που ορίζεται από το Συμβούλιο). 
Σ' αυτές περιλαμβάνονται σχέδια τροπολογιών σε εγκριθείσες οδηγίες δια 
πραγμάτευσης, σχέδια κειμένων διαπραγμάτευσης, συμφωνηθέντα άρθρα, η 
συμφωνηθείσα ημερομηνία για τη μονογραφή της συμφωνίας και το κείμενο 
της προς μονογραφή συμφωνίας. Η Επιτροπή διαβιβάζει επίσης στο Κοινο 
βούλιο, όπως στο Συμβούλιο (ή την ειδική επιτροπή που ορίζεται από το 
Συμβούλιο), οποιαδήποτε σχετικά έγγραφα έχουν παραληφθεί από τρίτους, 
υπό την επιφύλαξη της συγκατάθεσης της πηγής των εν λόγω εγγράφων. Η 
Επιτροπή τηρεί ενήμερη την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή σχετικά με 
εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις και συγκεκριμένα εξηγεί πώς ελήφθησαν 
υπόψη οι απόψεις του Κοινοβουλίου. 

6. Σε περίπτωση διεθνών συμφωνιών για τη σύναψη των οποίων δεν απαιτείται 
η συναίνεση του Κοινοβουλίου, η Επιτροπή διασφαλίζει ότι το Κοινοβούλιο 
ενημερώνεται αμέσως και πλήρως μέσω πληροφοριών που καλύπτουν τουλά 
χιστον τα σχέδια οδηγιών διαπραγμάτευσης, τις εγκριθείσες οδηγίες διαπραγ 
μάτευσης, την επόμενη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων και την ολοκλήρωση 
των διαπραγματεύσεων. 

7. Σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου 24 της συμφωνίας-πλαισίου, η Επι 
τροπή παρέχει έγκαιρα στο Κοινοβούλιο πλήρη στοιχεία όταν μονογραφείται 
μια διεθνής συμφωνία και ενημερώνει το Κοινοβούλιο το συντομότερο δυνα 
τόν όταν προτίθεται να προτείνει στο Συμβούλιο την προσωρινή εφαρμογή 
της και για ποιους λόγους, εκτός εάν επιτακτικοί λόγοι το αποκλείουν. 

8. Η Επιτροπή ενημερώνει το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο ταυτόχρονα και 
έγκαιρα για την πρόθεσή της να προτείνει στο Συμβούλιο την αναστολή της 
διεθνούς συμφωνίας καθώς επίσης και τους σχετικούς λόγους. 

9. Για διεθνείς συμφωνίες που υπόκεινται στη διαδικασία συναίνεσης σύμφωνα 
με τη ΣΛΕΕ, η Επιτροπή τηρεί επίσης πλήρως ενήμερο το Κοινοβούλιο πριν 
εγκριθούν τροποποιήσεις της συμφωνίας, με εξουσιοδότηση του Συμβουλίου, 
κατά παρέκκλιση, σύμφωνα με το άρθρο 218 παράγραφος 7 της ΣΛΕΕ. 

▼B
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

Χρονοδιάγραμμα του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής 

Το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής συνοδεύεται από κατάλογο νομοθετικών 
και μη νομοθετικών προτάσεων για τα επόμενα έτη. Το πρόγραμμα εργασίας της 
Επιτροπής καλύπτει το υπό συζήτηση επόμενο έτος και αναφέρει με λεπτομερή 
τρόπο τις προτεραιότητες της Επιτροπής για τα επακόλουθα έτη. Το πρόγραμμα 
εργασίας της Επιτροπής μπορεί τοιουτοτρόπως να αποτελέσει τη βάση για διαρ 
θρωμένο διάλογο με το Κοινοβούλιο σε αναζήτηση αμοιβαίας κατανόησης. 

Το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής περιλαμβάνει επίσης προγραμματιζόμε 
νες πρωτοβουλίες σχετικά με μη δεσμευτικές νομοθετικές πράξεις, ανακλήσεις 
και απλούστευση. 

1. Το πρώτο εξάμηνο ενός δεδομένου έτους, τα μέλη της Επιτροπής ξεκινούν 
συνεχή τακτικό διάλογο με τις αντίστοιχες κοινοβουλευτικές επιτροπές σχε 
τικά με την εκτέλεση του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το εν 
λόγω έτος και την προετοιμασία του μελλοντικού προγράμματος εργασίας 
της Επιτροπής. Με βάση τον διάλογο, κάθε κοινοβουλευτική επιτροπή προ 
βαίνει σε απολογισμό των αποτελεσμάτων αυτού του τακτικού διαλόγου 
προς τη Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών. 

2. Παράλληλα, η Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών προβαίνει σε 
τακτική ανταλλαγή απόψεων με τον αρμόδιο για τις διοργανικές σχέσεις 
αντιπρόεδρο της Επιτροπής, προκειμένου να αξιολογηθεί η υλοποίηση του 
τρέχοντος προγράμματος εργασίας της Επιτροπής, να συζητηθεί η προετοι 
μασία του μελλοντικού προγράμματος εργασίας της Επιτροπής και να κατα 
γραφούν τα αποτελέσματα του συνεχούς διμερούς διαλόγου μεταξύ των 
αρμόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών και των οικείων μελών της Επιτρο 
πής. 

3. Τον Ιούνιο, η Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών υποβάλλει συνο 
πτική έκθεση στη Διάσκεψη των Προέδρων, η οποία πρέπει να περιέχει τα 
αποτελέσματα του ελέγχου της εκτέλεσης του προγράμματος εργασίας της 
Επιτροπής καθώς και τις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου για το επερχό 
μενο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής, και ενημερώνει σχετικά την Επι 
τροπή. 

4. Με βάση αυτή τη συνοπτική έκθεση, το Κοινοβούλιο εγκρίνει ψήφισμα κατά 
την περίοδο συνόδου του Ιουλίου, εκθέτοντας τη θέση του που περιλαμβάνει 
ιδίως αιτήματα βασισμένα σε νομοθετικές εκθέσεις πρωτοβουλίας. 

5. Κάθε χρόνο κατά την πρώτη σύνοδο της ολομέλειας του Σεπτεμβρίου, διε 
ξάγεται συζήτηση σχετικά με την κατάσταση της Ένωσης, κατά την οποία ο 
πρόεδρος της Επιτροπής εκφωνεί λόγο μέσω του οποίου προβαίνει σε απο 
τίμηση του τρέχοντος έτους και οριοθετεί τις μελλοντικές προτεραιότητες 
για τα επόμενα έτη. Προς τούτο, παράλληλα ο πρόεδρος της Επιτροπής 
κοινοποιεί γραπτώς στο Κοινοβούλιο τα κύρια στοιχεία που διαπνέουν την 
προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το επόμενο 
έτος. 

6. Από την αρχή του Σεπτεμβρίου, οι αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές και 
τα αρμόδια μέλη της Επιτροπής μπορούν να συναντηθούν για ενδελεχέστερη 
ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις μελλοντικές προτεραιότητες σε κάθε 
τομέα πολιτικής. Οι συναντήσεις αυτές καταλήγουν σε συνάντηση ανάμεσα 
στη Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών και το σώμα των επιτρόπων 
και σε συνάντηση ανάμεσα στη Διάσκεψη των Προέδρων και του προέδρου 
της Επιτροπής, κατά περίπτωση. 

7. Τον Οκτώβριο, η Επιτροπή εγκρίνει το πρόγραμμα εργασίας της για το 
επόμενο έτος. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της Επιτροπής παρουσιάζει αυτό 
το πρόγραμμα εργασίας στο Κοινοβούλιο στο κατάλληλο επίπεδο. 

8. Το Κοινοβούλιο μπορεί να διεξαγάγει συζήτηση και να εγκρίνει ψήφισμα 
κατά τη σύνοδο της ολομέλειας του Δεκεμβρίου. 
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9. Το χρονοδιάγραμμα υποβάλλεται σε κάθε τακτικό κύκλο προγραμματισμού, 
εκτός από τα έτη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη του Κοινοβουλίου 
που συμπίπτουν με τη λήξη της θητείας της Επιτροπής. 

10. Το χρονοδιάγραμμα δεν επηρεάζει οιαδήποτε μελλοντική συμφωνία σχετικά 
με τον διοργανικό προγραμματισμό. 

▼B
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II 

(Μη νομοθετικές πράξεις) 

ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 

ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

της 13ης Απριλίου 2016 

για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 295, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή («τα τρία θεσμικά όργανα») δεσμεύονται για καλόπιστη και 
διαφανή συνεργασία καθ’ όλη τη διάρκεια του νομοθετικού κύκλου. Στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζουν την ισότητα των δύο 
συννομοθετών, όπως κατοχυρώνεται στις Συνθήκες. 

(2) Τα τρία θεσμικά όργανα αναγνωρίζουν την κοινή τους ευθύνη να παράγουν ενωσιακή νομοθεσία υψηλής ποιότητας, και 
να διασφαλίζουν ότι η νομοθεσία αυτή εστιάζει στους τομείς στους οποίους έχει τη μέγιστη προστιθέμενη αξία για τους 
ευρωπαίους πολίτες, είναι όσο το δυνατόν πιο αποδοτική και πιο αποτελεσματική για την επίτευξη των κοινών στόχων 
πολιτικής της Ένωσης, είναι όσο το δυνατόν απλούστερη και σαφέστερη, αποφεύγει την υπερβολική ρύθμιση και το 
διοικητικό φόρτο για τους πολίτες, τις διοικήσεις, και τις επιχειρήσεις, ιδίως δε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις («ΜΜΕ»), 
και σχεδιάζεται με στόχο να διευκολύνει τη μεταφορά της στο εθνικό δίκαιο και την πρακτική εφαρμογή της, καθώς και 
να ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα της οικονομίας της Ένωσης. 

(3) Τα τρία θεσμικά όργανα υπενθυμίζουν την υποχρέωση της Ένωσης να νομοθετεί μόνο στις περιπτώσεις και κατά τον 
βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την 
εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. 

(4) Τα τρία θεσμικά όργανα επαναλαμβάνουν τον ρόλο και την ευθύνη των εθνικών κοινοβουλίων, όπως προβλέπονται στις 
Συνθήκες, στο πρωτόκολλο αριθ. 1 σχετικά με τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση που 
προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και στο πρωτόκολλο αριθ. 2 σχετικά με την 
εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας που προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(5) Τα τρία θεσμικά όργανα συμφωνούν ότι η ανάλυση της πιθανής «ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας» της κάθε προτεινό 
μενης ενωσιακής δράσης, καθώς και η αξιολόγηση του «κόστους της μη Ευρώπης» ελλείψει δράσης σε επίπεδο Ένωσης θα 
πρέπει να λαμβάνονται πλήρως υπόψη κατά τον καθορισμό του νομοθετικού προγράμματος. 

(6) Τα τρία θεσμικά όργανα θεωρούν ότι η διαβούλευση με το κοινό και με τους ενδιαφερομένους, η εκ των υστέρων 
αξιολόγηση της ισχύουσας νομοθεσίας και οι εκτιμήσεις επιπτώσεων των νέων πρωτοβουλιών θα συμβάλλουν στην 
επίτευξη του στόχου της βελτίωσης του νομοθετικού έργου. 

(7) Προκειμένου να διευκολυνθούν οι διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας και να βελτιωθεί 
η εφαρμογή των άρθρων 290 και 291 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η παρούσα συμφωνία 
καθορίζει τις αρχές βάσει των οποίων η Επιτροπή θα συγκεντρώνει την απαραίτητη εμπειρογνωσία πριν από την έγκριση 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

EL 12.5.2016 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 123/1

B2_Διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου

- 53 - 



 

(8) Τα τρία θεσμικά όργανα επιβεβαιώνουν ότι οι στόχοι της απλοποίησης της νομοθεσίας της Ένωσης και της μείωσης του 
κανονιστικού φόρτου θα πρέπει να επιδιώκονται με την επιφύλαξη της επίτευξης των στόχων πολιτικής της Ένωσης, όπως 
καθορίζονται στις Συνθήκες, ή της προάσπισης της ακεραιότητας της εσωτερικής αγοράς. 

(9) Η παρούσα συμφωνία συμπληρώνει τις ακόλουθες συμφωνίες και δηλώσεις για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, στις 
οποίες τα τρία θεσμικά όργανα παραμένουν πλήρως προσηλωμένα: 

— Διοργανική συμφωνία, της 20ής Δεκεμβρίου 1994, που αφορά την ταχεία μέθοδο εργασίας για την επίσημη 
κωδικοποίηση νομοθετικών κειμένων ( 1 ), 

— Διοργανική συμφωνία, της 22ας Δεκεμβρίου 1998, για τις κοινές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ποιότητα 
της διατύπωσης της κοινοτικής νομοθεσίας ( 2 ), 

— Διοργανική συμφωνία, της 28ης Νοεμβρίου 2001, για μια πλέον συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της 
αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων ( 3 ), 

— Κοινή δήλωση, της 13ης Ιουνίου 2007, σχετικά με την εφαρμογή στην πράξη της διαδικασίας συναπόφασης ( 4 ), 

— Κοινή πολιτική δήλωση, της 27ης Οκτωβρίου 2011, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα ( 5 ), 

ΣΥΝΑΠΤΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ: 

I. ΚΟΙΝΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 

1. Τα τρία θεσμικά όργανα συμφωνούν να επιδιώκουν τη βελτίωση του νομοθετικού έργου με μια σειρά πρωτοβουλιών και 
διαδικασιών, όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα συμφωνία. 

2. Κατά την άσκηση των εξουσιών τους και σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στις Συνθήκες, υπενθυμίζοντας δε 
τη σημασία που αποδίδουν στην κοινοτική μέθοδο, τα τρία θεσμικά όργανα συμφωνούν να τηρούν γενικές αρχές της νομοθεσίας 
της Ένωσης όπως η δημοκρατική νομιμότητα, η επικουρικότητα και η αναλογικότητα, καθώς και η ασφάλεια δικαίου. Συμφω 
νούν επίσης στην προώθηση της απλότητας, της σαφήνειας και της συνοχής κατά τη σύνταξη της νομοθεσίας της Ένωσης και 
στην προώθηση της μεγαλύτερης δυνατής διαφάνειας της νομοθετικής διαδικασίας. 

3. Τα τρία θεσμικά όργανα συμφωνούν ότι η νομοθεσία της Ένωσης θα πρέπει να είναι κατανοητή και σαφής, να δίνει τη 
δυνατότητα στους πολίτες, τις διοικήσεις και τις επιχειρήσεις να κατανοούν εύκολα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, να 
περιλαμβάνει κατάλληλες απαιτήσεις σχετικά με την υποβολή εκθέσεων, την παρακολούθηση και αξιολόγηση, να αποφεύγει την 
υπερβολική ρύθμιση και το διοικητικό φόρτο και να μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα στην πράξη. 

II. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

4. Τα τρία θεσμικά όργανα συμφωνούν να ενισχυθεί ο ετήσιος και πολυετής προγραμματισμός της Ένωσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 17 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το οποίο ανατίθεται στην Επιτροπή το καθήκον να 
αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τον ετήσιο και πολυετή προγραμματισμό. 

Πολυετής προγραμματισμός 

5. Με τον διορισμό νέας Επιτροπής, προκειμένου να διευκολυνθεί ο πιο μακροπρόθεσμος προγραμματισμός, τα τρία θεσμικά 
όργανα θα ανταλλάσσουν απόψεις σχετικά με τους κύριους στόχους και τις βασικές προτεραιότητες της πολιτικής των τριών 
θεσμικών οργάνων για τη νέα θητεία, καθώς και, στο μέτρο του δυνατού, για ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα. 

Τα τρία θεσμικά όργανα, με πρωτοβουλία της Επιτροπής και όπως κρίνεται σκόπιμο, θα εκπονούν κοινά συμπεράσματα τα οποία 
θα υπογράφονται από τους Προέδρους των τριών θεσμικών οργάνων. 

Τα τρία θεσμικά όργανα θα πραγματοποιούν, με πρωτοβουλία της Επιτροπής, ενδιάμεση αναθεώρηση των εν λόγω κοινών 
συμπερασμάτων και θα προχωρούν ενδεχομένως σε προσαρμογές.

EL L 123/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.5.2016 

( 1 ) EE C 102 της 4.4.1996, σ. 2. 
( 2 ) ΕΕ C 73 της 17.3.1999, σ. 1. 
( 3 ) ΕΕ C 77 της 28.3.2002, σ. 1. 
( 4 ) EE C 145 της 30.6.2007, σ. 5. 
( 5 ) ΕΕ C 369 της 17.12.2011, σ. 15.
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Ετήσιος προγραμματισμός – Πρόγραμμα εργασιών της Επιτροπής και διοργανικός προγραμματισμός 

6. Η Επιτροπή θα διεξάγει διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αντίστοιχα, τόσο πριν όσο και μετά την 
έγκριση του ετήσιου προγράμματος εργασίας της («πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής»). Ο εν λόγω διάλογος περιλαμβάνει τα 
εξής: 

α) έγκαιρες διμερείς ανταλλαγές απόψεων σχετικά με τις πρωτοβουλίες για το επόμενο έτος θα λαμβάνουν χώρα πριν από την 
υποβολή γραπτής συνεισφοράς από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και τον Πρώτο Αντιπρόεδρό της, στην οποία θα καθορίζο 
νται με τις αρμόζουσες λεπτομέρειες τα σημεία μείζονος πολιτικής σημασίας για το επόμενο έτος και θα περιλαμβάνονται 
ενδείξεις σχετικά με προβλεπόμενες αποσύρσεις προτάσεων της Επιτροπής («επιστολή προθέσεων»)· 

β) μετά τη συζήτηση σχετικά με την κατάσταση της Ένωσης, και πριν την έγκριση του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής, 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα ανταλλάσσουν απόψεις με την Επιτροπή με βάση την επιστολή προθέσεων· 

γ) θα πραγματοποιείται ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων όσον αφορά το εγκριθέν ετήσιο πρόγραμμα 
εργασίας της Επιτροπής, σύμφωνα με την παράγραφο 7. 

Η Επιτροπή θα λαμβάνει δεόντως υπόψη τις απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σε κάθε στάδιο του 
διαλόγου, περιλαμβανομένων των αιτημάτων τους για πρωτοβουλίες. 

7. Μετά την έγκριση του ετήσιου προγράμματος εργασίας της Επιτροπής και με βάση το πρόγραμμα αυτό, τα τρία θεσμικά 
όργανα θα ανταλλάσσουν απόψεις σχετικά με τις πρωτοβουλίες για το επόμενο έτος και θα συμφωνούν σε μια κοινή δήλωση με 
θέμα τον ετήσιο διοργανικό προγραμματισμό («κοινή δήλωση»), η οποία θα υπογράφεται από τους Προέδρους των τριών 
θεσμικών οργάνων. Στην κοινή δήλωση θα καθορίζονται οι γενικοί στόχοι και προτεραιότητες για το επόμενο έτος και θα 
προσδιορίζονται τα σημεία μείζονος πολιτικής σημασίας τα οποία, με την επιφύλαξη των εξουσιών που ανατίθενται από τις 
Συνθήκες στους συννομοθέτες, θα πρέπει να εξεταστούν κατά προτεραιότητα στη νομοθετική διαδικασία. 

Τα τρία θεσμικά όργανα θα παρακολουθούν τακτικά και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, την υλοποίηση της κοινής δήλωσης. Για 
τον σκοπό αυτό, τα τρία θεσμικά όργανα θα συμμετέχουν σε συζητήσεις σχετικά με την υλοποίηση της κοινής δήλωσης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και/ή το Συμβούλιο την άνοιξη του εκάστοτε έτους. 

8. Το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής θα περιλαμβάνει τις κυριότερες νομοθετικές και μη νομοθετικές προτάσεις για το 
επόμενο έτος, συμπεριλαμβανομένων των καταργήσεων, των αναδιατυπώσεων, των απλουστεύσεων και των αποσύρσεων. Για κάθε 
σημείο, στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής θα σημειώνονται τα ακόλουθα, εφόσον είναι γνωστά: η νομική βάση που 
πρόκειται να χρησιμοποιηθεί· ο τύπος της νομικής πράξης· ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για έγκριση από την Επιτροπή· και 
οποιαδήποτε άλλη σχετική διαδικαστική πληροφορία, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τις εργασίες για εκτιμήσεις 
επιπτώσεων και αξιολόγηση. 

9. Σύμφωνα με τις αρχές της καλόπιστης συνεργασίας και της θεσμικής ισορροπίας, όταν η Επιτροπή προτίθεται να αποσύρει 
μια νομοθετική πρόταση, είτε πρόκειται να ακολουθήσει αναθεωρημένη πρόταση είτε όχι, οφείλει να παραθέτει τους λόγους για 
την απόσυρση αυτή και, κατά περίπτωση, να παρέχει ένδειξη των προβλεπόμενων επόμενων βημάτων μαζί με ακριβές χρονοδιά 
γραμμα, καθώς και να πραγματοποιεί τις κατάλληλες διοργανικές διαβουλεύσεις στη βάση αυτή. Η Επιτροπή θα λαμβάνει 
δεόντως υπόψη τις θέσεις των συννομοθετών και θα ανταποκρίνεται σε αυτές. 

10. Η Επιτροπή θα λαμβάνει εγκαίρως και λεπτομερώς υπόψη αιτήματα για προτάσεις ενωσιακών πράξεων που υποβάλλουν 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 225 ή το άρθρο 241 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης αντίστοιχα. 

Η Επιτροπή θα απαντά σε παρόμοια αιτήματα εντός τριών μηνών, αναφέροντας τη συνέχεια που προτίθεται να τους δώσει με την 
έκδοση συγκεκριμένης ανακοίνωσης. Αν η Επιτροπή αποφασίσει να μην υποβάλει πρόταση κατά την απάντηση σε παρόμοια 
αιτήματα, θα ενημερώνει το οικείο θεσμικό όργανο αιτιολογώντας λεπτομερώς αυτή της την απόφαση και θα συμπεριλαμβάνει, 
κατά περίπτωση, ανάλυση των πιθανών εναλλακτικών, καθώς και θα απαντά σε τυχόν θέματα που έχουν θίξει οι συννομοθέτες σε 
σχέση με τις αναλύσεις για την «ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία» και με το «κόστος της μη Ευρώπης». 

Αν της ζητηθεί, η Επιτροπή θα παρουσιάζει την απάντησή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

EL 12.5.2016 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 123/3
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11. Η Επιτροπή θα παρέχει τακτική ενημέρωση για τον προγραμματισμό της καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και θα 
αιτιολογεί οποιαδήποτε καθυστέρηση στην παρουσίαση των προτάσεων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα εργασίας της. Η 
Επιτροπή θα υποβάλλει σε τακτική βάση εκθέσεις προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την υλοποίηση 
του προγράμματος εργασίας της για το συγκεκριμένο έτος. 

III. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Εκτίμηση επιπτώσεων 

12. Τα τρία θεσμικά όργανα συμφωνούν ως προς τη θετική συνεισφορά των εκτιμήσεων επιπτώσεων στη βελτίωση της 
ποιότητας της νομοθεσίας της Ένωσης. 

Οι εκτιμήσεις επιπτώσεων είναι ένα εργαλείο που βοηθά τα τρία θεσμικά όργανα να λάβουν εμπεριστατωμένες αποφάσεις και δεν 
υποκαθιστούν τις πολιτικές αποφάσεις στο πλαίσιο της δημοκρατικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Οι εκτιμήσεις επιπτώσεων 
δεν πρέπει να καθυστερούν αδικαιολόγητα τη νομοθετική διαδικασία ή να θίγουν τη δυνατότητα των συννομοθετών να 
προτείνουν τροποποιήσεις. 

Οι εκτιμήσεις επιπτώσεων θα πρέπει να καλύπτουν την ύπαρξη, το μέγεθος και τις συνέπειες ενός προβλήματος και το ερώτημα 
κατά πόσον απαιτείται ανάληψη δράσης από την Ένωση. Θα πρέπει να χαρτογραφούν εναλλακτικές λύσεις και, στο μέτρο του 
δυνατού, το πιθανό βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο κόστος και όφελος, αξιολογώντας τις οικονομικές, περιβαλλοντικές και 
κοινωνικές επιπτώσεις με ολοκληρωμένο και ισορροπημένο τρόπο, καθώς και χρησιμοποιώντας τόσο ποιοτικές όσο και ποσοτικές 
αναλύσεις. Οι αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας θα πρέπει να γίνονται πλήρως σεβαστές, καθώς και τα 
θεμελιώδη δικαιώματα. Οι εκτιμήσεις επιπτώσεων θα πρέπει επίσης να εξετάζουν, όπου είναι δυνατόν, το «κόστος της μη 
Ευρώπης» και τον αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα και τον διοικητικό φόρτο των διαφόρων επιλογών, λαμβάνοντας ιδίως 
υπόψη τις ΜΜΕ («προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις»), τις ψηφιακές πλευρές και τον εδαφικό αντίκτυπο. Οι εκτιμήσεις 
επιπτώσεων θα πρέπει να βασίζονται σε ακριβή, αντικειμενικά και πλήρη στοιχεία και θα πρέπει να είναι αναλογικές όσον αφορά 
το πεδίο εφαρμογής και την εστίασή τους. 

13. Η Επιτροπή θα διενεργεί εκτιμήσεις επιπτώσεων των νομοθετικών και μη νομοθετικών πρωτοβουλιών της, των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων και των μέτρων εφαρμογής που αναμένεται να έχουν σημαντικές οικονομικές, περιβαλλοντικές ή 
κοινωνικές επιπτώσεις. Οι πρωτοβουλίες που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής ή στην κοινή δήλωση, 
θα συνοδεύονται κατά κανόνα από εκτίμηση επιπτώσεων. 

Κατά τη δική της διαδικασία εκτίμησης επιπτώσεων, η Επιτροπή θα προβαίνει σε όσο το δυνατόν ευρύτερες διαβουλεύσεις. Η 
επιτροπή ρυθμιστικού ελέγχου της Επιτροπής θα προβαίνει σε αντικειμενικό έλεγχο ποιότητας των εκτιμήσεων επιπτώσεων που 
διενεργεί η Επιτροπή. Τα τελικά αποτελέσματα των εκτιμήσεων επιπτώσεων θα κοινοποιούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια και θα δημοσιοποιούνται μαζί με τη (τις) γνώμη (-ες) της επιτροπής ρυθμιστικού ελέγχου 
κατά τον χρόνο έγκρισης της πρωτοβουλίας της Επιτροπής. 

14. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, κατά την εξέταση των νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής, θα 
λαμβάνουν πλήρως υπόψη τις εκτιμήσεις επιπτώσεων της Επιτροπής. Προς το σκοπό αυτό οι εκτιμήσεις επιπτώσεων θα 
παρουσιάζονται με τρόπο που να διευκολύνει την εξέταση των επιλογών της Επιτροπής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο. 

15. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, όταν κρίνουν ότι είναι αρμόζον και απαραίτητο για τη νομοθετική 
διαδικασία, θα πραγματοποιούν εκτιμήσεις επιπτώσεων σε ό,τι αφορά τις ουσιώδεις τροποποιήσεις τους στην πρόταση της 
Επιτροπής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα χρησιμοποιούν, κατά γενικό κανόνα, ως αφετηρία των περαιτέρω 
εργασιών τους την εκτίμηση επιπτώσεων της Επιτροπής. Ο ορισμός της «ουσιώδους» τροποποίησης θα εναπόκειται στο ενδια 
φερόμενο όργανο. 

16. Η Επιτροπή δύναται, με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν πρόσκλησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, 
να συμπληρώνει την εκτίμηση επιπτώσεών της ή να πραγματοποιεί άλλες αναλυτικές εργασίες που θεωρεί απαραίτητες. Στο 
πλαίσιο αυτό η Επιτροπή θα λαμβάνει υπόψη όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες, το στάδιο στο οποίο έχει φτάσει η νομοθετική 
διαδικασία και την ανάγκη να αποφευχθούν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην εν λόγω διαδικασία. Οι συννομοθέτες θα 
λαμβάνουν πλήρως υπόψη τους τυχόν πρόσθετα στοιχεία που παρέχει εν προκειμένω η Επιτροπή. 

17. Καθένα από τα τρία θεσμικά όργανα είναι αρμόδιο να καθορίζει τον τρόπο οργάνωσης των εργασιών του σχετικά με την 
εκτίμηση επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων εσωτερικών οργανωτικών πόρων και ελέγχου ποιότητας. Τα τρία θεσμικά όργανα θα 
συνεργάζονται, σε τακτική βάση, ανταλλάσσοντας πληροφορίες για τις βέλτιστες πρακτικές και τις μεθοδολογίες με θέμα τις 
εκτιμήσεις επιπτώσεων, δίνοντας στο καθένα τη δυνατότητα να βελτιώσει περαιτέρω τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες του, 
καθώς και τη συνεκτικότητα του συνολικού έργου στον τομέα της εκτίμησης επιπτώσεων. 

18. Η αρχική εκτίμηση επιπτώσεων της Επιτροπής και τυχόν πρόσθετες εκτιμήσεις επιπτώσεων που πραγματοποιούν τα 
θεσμικά όργανα κατά τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας θα δημοσιοποιούνται έως το τέλος της νομοθετικής διαδικασίας 
και θα μπορούν, ως ενιαίο σύνολο πλέον, να αποτελούν τη βάση της αξιολόγησης.

EL L 123/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.5.2016
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Διαβουλεύσεις με το κοινό και με τους ενδιαφερομένους και σχόλια 

19. Η διαβούλευση με το κοινό και με τους ενδιαφερομένους αποτελεί ουσιώδες συστατικό της εμπεριστατωμένης λήψης 
αποφάσεων και της βελτίωσης της ποιότητας του νομοθετικού έργου. Με την επιφύλαξη των συγκεκριμένων ρυθμίσεων που 
ισχύουν για τις προτάσεις της Επιτροπής δυνάμει του άρθρου 155 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, πριν από την έκδοση μιας πρότασής της, η Επιτροπή θα πραγματοποιεί δημόσιες διαβουλεύσεις με ανοικτό 
και διαφανή τρόπο, εξασφαλίζοντας ότι οι λεπτομέρειες και οι προθεσμίες τους επιτρέπουν την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή. Η 
Επιτροπή θα ενθαρρύνει ιδίως την άμεση συμμετοχή ΜΜΕ και άλλων τελικών χρηστών στις διαβουλεύσεις. Η εν λόγω διαδικασία 
θα περιλαμβάνει δημόσιες διαδικτυακές διαβουλεύσεις. Τα αποτελέσματα των εν διαβουλεύσεων με το κοινό και τους ενδιαφε 
ρομένους θα κοινοποιούνται χωρίς καθυστέρηση και στους δύο συννομοθέτες και θα δημοσιοποιούνται. 

Εκ των υστέρων αξιολόγηση της ισχύουσας νομοθεσίας 

20. Τα τρία θεσμικά όργανα επιβεβαιώνουν τη σημασία που έχει η μέγιστη δυνατή συνοχή και συνεκτικότητα όσον αφορά 
την οργάνωση των εργασιών αξιολόγησης της απόδοσης της ενωσιακής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών δια 
βουλεύσεων με το κοινό και με τους ενδιαφερομένους. 

21. Η Επιτροπή θα ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τον πολυετή προγραμματισμό της 
όσον αφορά τις αξιολογήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και, στο μέτρο του δυνατού, θα περιλαμβάνει τα αιτήματά τους για εις 
βάθος αξιολόγηση συγκεκριμένων τομέων πολιτικής ή νομικών πράξεων. 

Ο προγραμματισμός της Επιτροπής για τη διενέργεια αξιολογήσεων θα τηρεί το χρονοδιάγραμμα σχετικά με τις εκθέσεις και τις 
αναθεωρήσεις όπως ορίζεται στη νομοθεσία της Ένωσης. 

22. Στο πλαίσιο του νομοθετικού κύκλου, οι αξιολογήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και πολιτικής –με βάση την αποδο 
τικότητα, την αποτελεσματικότητα, τη συνάφεια, τη συνεκτικότητα και την προστιθέμενη αξία– θα πρέπει να αποτελούν τη βάση 
των εκτιμήσεων επιπτώσεων των επιλογών περαιτέρω δράσης. Προς υποστήριξη των εν λόγω διαδικασιών, τα τρία θεσμικά 
όργανα συμφωνούν να θεσπίσουν, εφόσον αρμόζει, στη νομοθεσία απαιτήσεις σχετικά με την υποβολή εκθέσεων, την παρακο 
λούθηση και την αξιολόγηση, αποφεύγοντας παράλληλα την υπερβολική ρύθμιση και τον διοικητικό φόρτο, ιδίως για τα κράτη 
μέλη. Κατά περίπτωση, οι απαιτήσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν μετρήσιμους δείκτες ως βάση για τη συλλογή στοιχείων 
σχετικά με τις επιπτώσεις της νομοθεσίας στην πράξη. 

23. Τα τρία θεσμικά όργανα συμφωνούν να λαμβάνουν συστηματικά υπόψη τη χρήση ρητρών αναθεώρησης στη νομοθεσία 
και να συνυπολογίζουν τον χρόνο που απαιτείται για την εφαρμογή και τη συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με τα αποτελέσματα 
και τις επιπτώσεις. 

Τα τρία θεσμικά όργανα θα εξετάζουν κατά πόσον είναι σκόπιμο να περιοριστεί η ισχύς ορισμένων νομοθετικών πράξεων σε 
καθορισμένο χρονικό διάστημα («ρήτρα λήξης ισχύος»). 

24. Τα τρία θεσμικά όργανα αλληλοενημερώνονται εγκαίρως προτού εγκρίνουν ή αναθεωρήσουν τις κατευθυντήριες γραμμές 
τους σχετικά με τα εργαλεία τους για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (διαβουλεύσεις με το κοινό και με τους ενδιαφε 
ρομένους, εκτιμήσεις επιπτώσεων και εκ των υστέρων αξιολογήσεις). 

IV. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

25. Για κάθε πρόταση, στην αιτιολογική έκθεση που τη συνοδεύει, η Επιτροπή παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο εξήγηση και αιτιολόγηση σχετικά με τη νομική βάση και τον τύπο της πράξης που επέλεξε. Η Επιτροπή οφείλει να 
λαμβάνει δεόντως υπόψη τη διαφορετική φύση και τα διαφορετικά αποτελέσματα των κανονισμών και των οδηγιών. 

Η Επιτροπή εξηγεί επίσης στις αιτιολογικές της εκθέσεις πώς αιτιολογούνται τα προτεινόμενα μέτρα υπό το πρίσμα των αρχών 
της επικουρικότητας και της αναλογικότητας και πώς συνάδουν με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Η Επιτροπή αναφέρει, επιπλέον, 
τόσο το πεδίο εφαρμογής όσο και τα αποτελέσματα των τυχόν διαβουλεύσεων με το κοινό και τους ενδιαφερομένους, της 
εκτίμησης επιπτώσεων και της εκ των υστέρων αξιολόγησης της ισχύουσας νομοθεσίας που έχει πραγματοποιήσει. 

Αν προβλέπεται τροποποίηση της νομικής βάσης που συνεπάγεται αλλαγή από τη συνήθη νομοθετική διαδικασία σε ειδική 
νομοθετική διαδικασία ή σε μη νομοθετική διαδικασία, τα τρία θεσμικά όργανα ανταλλάσσουν απόψεις. 

Τα τρία θεσμικά όργανα συμφωνούν ότι η επιλογή της νομικής βάσης αποτελεί νομική εκτίμηση η οποία πρέπει να γίνεται σε 
αντικειμενική βάση που επιδέχεται δικαστικό έλεγχο. 

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται πλήρως στον θεσμικό ρόλο της ώστε να εξασφαλίσει ότι γίνονται σεβαστές οι 
Συνθήκες και η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

EL 12.5.2016 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 123/5
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V. ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 

26. Τα τρία θεσμικά όργανα υπογραμμίζουν τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις και οι 
εκτελεστικές πράξεις στο δίκαιο της Ένωσης. Όταν χρησιμοποιούνται με αποτελεσματικό, διαφανή τρόπο και σε δικαιολογημένες 
περιπτώσεις, αποτελούν αναπόσπαστο εργαλείο για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου και συμβάλλουν στην ύπαρξη απλής, 
επικαιροποιημένης νομοθεσίας, καθώς και στην αποτελεσματική και ταχεία εφαρμογή της. Είναι αρμοδιότητα του νομοθέτη να 
αποφασίσει κατά πόσον και σε ποιον βαθμό θα χρησιμοποιηθούν κατ’ εξουσιοδότηση ή εκτελεστικές πράξεις, μέσα στα όρια που 
θέτουν οι Συνθήκες. 

27. Τα τρία θεσμικά όργανα αναγνωρίζουν την ανάγκη να ευθυγραμμιστεί όλη η υφιστάμενη νομοθεσία με το νομικό πλαίσιο 
που θέσπισε η Συνθήκη της Λισαβόνας, και ιδίως την ανάγκη να δώσουν ύψιστη προτεραιότητα στην ταχεία ευθυγράμμιση όλων 
των βασικών πράξεων που εξακολουθούν να αναφέρονται στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο. Η Επιτροπή θα προτείνει την εν 
λόγω τελευταία ευθυγράμμιση ως το τέλος του 2016. 

28. Τα τρία θεσμικά όργανα συμφώνησαν επί της συνημμένης κοινής αντίληψης σχετικά με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
και επί των σχετικών τυποποιημένων διατάξεων («κοινή αντίληψη»). Σύμφωνα με την κοινή αντίληψη και με σκοπό την ενίσχυση 
της διαφάνειας και της διαβούλευσης, η Επιτροπή δεσμεύεται να συγκεντρώνει, πριν από την έγκριση κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, όλη την αναγκαία εμπειρογνωσία, μεταξύ άλλων μέσω της διαβούλευσης με εμπειρογνώμονες των κρατών μελών 
και μέσω διαβουλεύσεων με το κοινό. 

Επιπλέον, και όποτε απαιτείται ευρύτερη εμπειρογνωσία κατά την πρώιμη εκπόνηση των σχεδίων εκτελεστικών πράξεων, η 
Επιτροπή θα κάνει χρήση ομάδων εμπειρογνωμόνων, θα διαβουλεύεται με συγκεκριμένους ενδιαφερομένους και θα διενεργεί 
δημόσιες διαβουλεύσεις, κατά περίπτωση. 

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ισότιμη πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών. Οι εμπειρογνώμονες από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής 
στις οποίες είναι προσκεκλημένοι εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι οποίες αφορούν την προετοιμασία κατ’ εξουσιο 
δότηση πράξεων. 

Η Επιτροπή μπορεί να προσκαλείται σε συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου με σκοπό να γίνει 
περαιτέρω ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. 

Τα τρία θεσμικά όργανα θα αρχίσουν αμελλητί διαπραγματεύσεις μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας, ώστε να 
συμπληρωθεί η κοινή αντίληψη με την πρόβλεψη μη δεσμευτικών κριτηρίων για την εφαρμογή των άρθρων 290 και 291 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

29. Τα τρία θεσμικά όργανα δεσμεύονται να συγκροτήσουν, το αργότερο έως το τέλος του 2017, και σε στενή συνεργασία, 
κοινό λειτουργικό μητρώο κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, που θα παρέχει πληροφορίες με σωστά διαρθρωμένο και φιλικό προς 
τον χρήστη τρόπο, ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια, να διευκολυνθεί ο προγραμματισμός και να καταστεί δυνατή η ιχνηλασιμότητα 
όλων των διάφορων σταδίων του κύκλου ζωής μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης. 

30. Σε ό,τι αφορά την άσκηση εκτελεστικών εξουσιών από την Επιτροπή, τα τρία θεσμικά όργανα συμφωνούν να μην 
προσθέσουν, στην ενωσιακή νομοθεσία, διαδικαστικές απαιτήσεις οι οποίες θα μετέβαλλαν τους μηχανισμούς ελέγχου που 
θεσπίζονται με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 ). Οι επιτροπές 
που ασκούν τα καθήκοντά τους βάσει της διαδικασίας που ορίζει ο εν λόγω κανονισμός δεν θα πρέπει, υπό αυτή την ιδιότητα, 
να καλούνται να ασκήσουν άλλα καθήκοντα. 

31. Υπό τον όρο ότι η Επιτροπή παρέχει αντικειμενική αιτιολόγηση με βάση ουσιώδη σχέση ανάμεσα σε δύο ή περισσότερες 
αναθέσεις εξουσίας που περιλαμβάνονται στην ίδια νομοθετική πράξη, και αν δεν προβλέπεται διαφορετικά στη νομοθετική 
πράξη, οι αναθέσεις εξουσίας μπορούν να συνδυάζονται. Οι διαβουλεύσεις κατά την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
μπορούν επίσης να χρησιμεύσουν για να υποδείξουν ποιες αναθέσεις εξουσίας θεωρείται ότι συνδέονται με ουσιώδη σχέση. Στις 
περιπτώσεις αυτές, τυχόν αντίρρηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου θα επισημαίνει σαφώς σε ποια ανάθεση 
εξουσίας αναφέρεται ειδικά. 

VI. ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

32. Τα τρία θεσμικά όργανα αναγνωρίζουν ότι η συνήθης νομοθετική διαδικασία αναπτύχθηκε βάσει τακτικών επαφών σε όλα 
τα στάδια της διαδικασίας. Εμμένουν στη δέσμευσή τους να βελτιώσουν περαιτέρω το έργο που επιτελείται με τη συνήθη 
νομοθετική διαδικασία, σύμφωνα με τις αρχές της καλόπιστης συνεργασίας, της διαφάνειας, της υποχρέωσης λογοδοσίας και της 
αποτελεσματικότητας.

EL L 123/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.5.2016 

( 1 ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση 
κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
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Τα τρία θεσμικά όργανα συμφωνούν ειδικότερα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ως συννομοθέτες, ασκούν τις 
εξουσίες τους επί ίσοις όροις. Η Επιτροπή ασκεί το ρόλο του διαμεσολαβητή επιφυλάσσοντας ίση μεταχείριση στους δύο 
βραχίονες της νομοθετικής αρχής με πλήρη σεβασμό στους ρόλους που αναθέτουν οι Συνθήκες στα τρία θεσμικά όργανα. 

33. Τα τρία θεσμικά όργανα θα αλληλοενημερώνονται τακτικά καθ’ όλη τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας για τις 
εργασίες τους, τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις μεταξύ τους και τυχόν παρατηρήσεις που ενδέχεται να λαμβάνουν από τους 
ενδιαφερόμενους μέσω κατάλληλων διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένου και του μεταξύ τους διαλόγου. 

34. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφωνούν ως συννομοθέτες ότι είναι σημαντικό να διατηρούν στενές 
επαφές ήδη πριν από τις διοργανικές διαπραγματεύσεις, ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη αμοιβαία κατανόηση των αντιστοίχων 
θέσεών τους. Για το σκοπό αυτό θα διευκολύνουν την αμοιβαία ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών στο πλαίσιο της 
νομοθετικής διαδικασίας, μεταξύ άλλων προσκαλώντας εκπροσώπους των λοιπών θεσμικών οργάνων για άτυπη ανταλλαγή 
απόψεων σε τακτική βάση. 

35. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, για λόγους αποτελεσματικότητας, θα εξασφαλίζουν καλύτερο συγχρονι 
σμό της επεξεργασίας νομοθετικών προτάσεων από αυτούς. Ειδικότερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα 
συγκρίνουν ενδεικτικά χρονοδιαγράμματα για τα διάφορα στάδια που οδηγούν στην τελική έγκριση κάθε νομοθετικής πρότασης. 

36. Τα τρία θεσμικά όργανα μπορούν, ανάλογα με την περίπτωση, να συμφωνούν να συντονίζουν τις προσπάθειές τους για 
την επιτάχυνση της νομοθετικής διαδικασίας εξασφαλίζοντας συγχρόνως το σεβασμό των προνομίων των συννομοθετών καθώς 
και ότι διαφυλάσσεται η ποιότητα της νομοθεσίας. 

37. Τα τρία θεσμικά όργανα συμφωνούν ότι η παροχή πληροφοριών στα εθνικά κοινοβούλια πρέπει να επιτρέπει στα 
τελευταία να ασκούν πλήρως τα προνόμιά τους βάσει των Συνθηκών. 

38. Τα τρία θεσμικά όργανα θα διασφαλίζουν τη διαφάνεια των νομοθετικών διαδικασιών βάσει της σχετικής νομοθεσίας και 
νομολογίας, μεταξύ άλλων με κατάλληλη διεξαγωγή των τριμερών διαπραγματεύσεων. 

Τα τρία θεσμικά όργανα θα βελτιώσουν την επικοινωνία με το κοινό καθ’ όλη τη διάρκεια του νομοθετικού κύκλου και 
ειδικότερα θα ανακοινώνουν από κοινού την επιτυχή έκβαση της νομοθετικής διαδικασίας στη συνήθη νομοθετική διαδικασία 
μόλις επιτυγχάνουν συμφωνία, ιδίως μέσω κοινών συνεντεύξεων τύπου ή οποιωνδήποτε άλλων μέσων που θεωρούνται ενδεδειγ 
μένα. 

39. Για να είναι εφικτή η ιχνηλασιμότητα των διαφόρων σταδίων της νομοθετικής διαδικασίας, τα τρία θεσμικά όργανα 
αναλαμβάνουν να προσδιορίσουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016 τρόπους περαιτέρω ανάπτυξης πλατφορμών και εργαλείων για το 
σκοπό αυτόν, ώστε να δημιουργηθεί κοινή ειδική βάση δεδομένων σχετικά με την πρόοδο των εργασιών των νομοθετικών 
φακέλων. 

40. Τα τρία θεσμικά όργανα αναγνωρίζουν ότι είναι σημαντικό να εξασφαλισθεί ότι κάθε θεσμικό όργανο μπορεί να ασκεί τα 
δικαιώματά του και να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του που κατοχυρώνονται στις Συνθήκες, όπως αυτά έχουν ερμηνευθεί από το 
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη διαπραγμάτευση και τη σύναψη διεθνών συμφωνιών. 

Τα τρία θεσμικά όργανα δεσμεύονται να συναντηθούν εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας 
προκειμένου να διαπραγματευτούν βελτιωμένες πρακτικές ρυθμίσεις για τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών στο 
πλαίσιο των Συνθηκών, όπως έχουν ερμηνευθεί από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

VII. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

41. Τα τρία θεσμικά όργανα συμφωνούν για τη σημασία μιας περισσότερο διαρθρωμένης συνεργασίας μεταξύ τους όταν 
αξιολογούν τη εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα της νομοθεσίας της Ένωσης με σκοπό τη βελτίωσή της μέσω μελλοντικής 
νομοθεσίας. 

42. Τα τρία θεσμικά όργανα τονίζουν την ανάγκη ταχείας και ορθής εφαρμογής της νομοθεσίας της Ένωσης στα κράτη μέλη. 
Η προθεσμία μεταφοράς των οδηγιών στο εθνικό δίκαιο θα είναι όσο το δυνατόν μικρότερη και, σε γενικές γραμμές, δεν θα 
υπερβαίνει τη διετία. 

43. Τα τρία θεσμικά όργανα καλούν τα κράτη μέλη, όταν θεσπίζουν μέτρα για να μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο ή να 
εφαρμόσουν τη νομοθεσία της Ένωσης ή για να εξασφαλίσουν την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης, να ανακοινώνουν 
με σαφήνεια στο κοινό τα εν λόγω μέτρα. Όταν κατά τη μεταφορά των οδηγιών στο εθνικό δίκαιο τα κράτη μέλη επιλέγουν να 
προσθέτουν στοιχεία που δεν συνδέονται με κανέναν τρόπο με την εν λόγω νομοθεσία της Ένωσης, οι προσθήκες αυτές θα πρέπει 
να καθίστανται αναγνωρίσιμες είτε μέσω της ή των πράξεων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο είτε μέσω συναφών εγγράφων.

EL 12.5.2016 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 123/7
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44. Τα τρία θεσμικά όργανα καλούν τα κράτη μέλη να συνεργάζονται με την Επιτροπή κατά τη συλλογή των πληροφοριών 
και των στοιχείων που απαιτούνται για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης. Τα τρία 
θεσμικά όργανα υπενθυμίζουν και τονίζουν τη σημασία της κοινής πολιτικής δήλωσης της 28ης Σεπτεμβρίου 2011 των κρατών 
μελών και της Επιτροπής σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα ( 1 ) και της κοινής πολιτικής δήλωσης της 27ης Οκτωβρίου 2011 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα τα οποία συνοδεύουν 
την κοινοποίηση των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. 

45. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την 
εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης. Η εν λόγω έκθεση της Επιτροπής περιλαμβάνει, εφόσον απαιτείται, παραπομπή στις 
πληροφορίες της παραγράφου 43. Η Επιτροπή μπορεί να παρέχει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την πορεία της εφαρμογής 
της συγκεκριμένης νομικής πράξης. 

VIII. ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ 

46. Τα τρία θεσμικά όργανα επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους να χρησιμοποιούν συχνότερα τη νομοθετική τεχνική της 
αναδιατύπωσης για την τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας και με πλήρη σεβασμό της διοργανικής συμφωνία της 28ης 
Νοεμβρίου 2001 για μία πιο συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων. Σε περίπτωση 
που δεν ενδείκνυται αναδιατύπωση, η Επιτροπή θα υποβάλλει πρόταση σύμφωνα με τη διοργανική συμφωνία της 20ής Δεκεμ 
βρίου 1994 που αφορά την ταχεία μέθοδο εργασίας για την επίσημη κωδικοποίηση νομοθετικών κειμένων, το συντομότερο 
δυνατό μετά την έκδοση τροποποιητικής πράξης. Εάν η Επιτροπή δεν υποβάλει παρόμοια πρόταση, γνωστοποιεί τους λόγους. 

47. Τα τρία θεσμικά όργανα δεσμεύονται να προωθούν τα πλέον αποτελεσματικά κανονιστικά μέσα, όπως είναι η εναρμόνιση 
και η αμοιβαία αναγνώριση, προς αποφυγή υπερβολικής ρύθμισης και διοικητικού φόρτου, καθώς και να υλοποιούν τους 
στόχους των Συνθηκών. 

48. Τα τρία θεσμικά όργανα συμφωνούν να συνεργάζονται με στόχο την επικαιροποίηση και την απλούστευση της νομοθε 
σίας και προς αποφυγή της υπερβολικής ρύθμισης και του διοικητικού φόρτου για τους πολίτες, τις διοικητικές υπηρεσίες και 
τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, ενώ συγχρόνως εξασφαλίζουν την εκπλήρωση των στόχων της νομοθεσίας. Στο 
πλαίσιο αυτό, τα τρία θεσμικά όργανα συμφωνούν να ανταλλάσσουν απόψεις για το θέμα αυτό πριν από την οριστικοποίηση του 
προγράμματος εργασίας της Επιτροπής. 

Ως συμμετοχή στο πρόγραμμα βελτίωσης της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου (πρόγραμμα 
REFIT), η Επιτροπή αναλαμβάνει να υποβάλλει σε ετήσια βάση επισκόπηση, συμπεριλαμβανομένης ετήσιας έρευνας του φόρτου 
που προκύπτει, των αποτελεσμάτων των προσπαθειών της Ένωσης για την απλούστευση της νομοθεσίας, προς αποφυγή της 
υπερβολικής ρύθμισης και για τη μείωση του διοικητικού φόρτου. 

Με βάση τις εργασίες των θεσμικών οργάνων στον τομέα της εκτίμησης επιπτώσεων και αξιολόγησης και τις συμβολές των 
κρατών μελών και των ενδιαφερομένων μερών, καθώς και λαμβάνοντας υπόψη το κόστος και τα οφέλη που προκύπτουν από το 
νομοθετικό έργο της Ένωσης, η Επιτροπή θα ποσοτικοποιήσει, εφόσον είναι εφικτό, τη μείωση του νομοθετικού φόρτου ή τις 
δυνατότητες εξοικονόμησης σε μεμονωμένες προτάσεις ή νομικές πράξεις. 

Η Επιτροπή θα εξετάσει επίσης κατά πόσο είναι σκόπιμο να θεσπιστούν στο πρόγραμμα REFIT στόχοι για τη μείωση του φόρτου 
σε συγκεκριμένους τομείς. 

IX. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

49. Τα τρία θεσμικά όργανα θα λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα, προκειμένου να διασφαλίζουν ότι διαθέτουν τα μέσα και τους 
πόρους που απαιτούνται για την ορθή εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας. 

50. Τα τρία θεσμικά όργανα θα παρακολουθούν από κοινού και σε τακτική βάση την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας σε 
πολιτικό επίπεδο με ετήσιες συζητήσεις, καθώς και σε τεχνικό επίπεδο στο πλαίσιο της διοργανικής ομάδας συντονισμού. 

X. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

51. Η παρούσα διοργανική συμφωνία αντικαθιστά τη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας της 16ης 
Δεκεμβρίου 2003 ( 2 ) και τη διοργανική κοινή προσέγγιση για την εκτίμηση επιπτώσεων του Νοεμβρίου 2005 ( 3 ). 

Το παράρτημα της παρούσας συμφωνίας αντικαθιστά την κοινή αντίληψη για τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις του 2011. 

52. Η παρούσα συμφωνία τίθεται σε ισχύ την ημέρα της υπογραφής της.

EL L 123/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.5.2016 

( 1 ) ΕΕ C 369 της 17.12.2011, σ. 14. 
( 2 ) ΕΕ C 321 της 31.12.2003, σ. 1. 
( 3 ) http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/key_docs/docs/ii_common_approach_to_ia_en.pdf
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Strasbourg, 13. aprill 2016 
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Thar ceann Pharlaimint na hEorpa 
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Per il Parlamento europeo 
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Europos Parlamento vardu 
Az Európai Parlament részéről 
Għall-Parlament Ewropew 
Voor het Europees Parlement 
W imieniu Parlamentu Europejskiego 
Pelo Parlamento Europeu 
Pentru Parlamentul European 
Za Európsky parlament 
Za Evropski parlament 
Euroopan parlamentin puolesta 
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За Съвета 
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Za Radu 
På Rådets vegne 
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Nõukogu nimel 
Για το Συμβούλιο 
For the Council 
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Thar ceann Comhairle 
Za Vijeće 
Per il Consiglio 
Padomes vārdā 
Tarybos vardu 
A Tanács részéről 
Għall-Kunsill 
Voor de Raad 
W imieniu Rady 
Pelo Conselho 
Pentru Consiliu 
Za Radu 
Za Svet 
Neuvoston puolesta 
På rådets vägnar 

За Комисията 
Por la Comisión 
Za Komisi 
På Kommissionens vegne 
Im Namen der Kommission 
Komisjoni nimel 
Για την Επιτροπή 
For the Commission 
Pour la Commission 
Thar ceann an Choimisiúin 
Za Komisiju 
Per la Commissione 
Komisijas vārdā 
Komisijos vardu 
A Bizottság részéről 
Għall-Kummissjoni 
Voor de Commissie 
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Za Komisiu 
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Председател/El Presidente/Předseda/Formand/Der Präsident/President-Eesistuja/ 
O Πρóεδρος/The President/Le Président/An tUachtarán/Predsjednik/ 

Il Presidente/Priekšsēdētājs/Pirmininkas/Az elnök/Il-President/de Voorzitter/ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Κοινή αντίληψη μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τις κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις 

Ι. Πεδίο εφαρμογής και γενικές αρχές 

1. Η παρούσα κοινή αντίληψη βασίζεται στην κοινή αντίληψη για τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις του 2011 και την 
αντικαθιστά, και εξορθολογίζει την πρακτική που καθιερώθηκε έκτοτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. 
Καθορίζει τις πρακτικές ρυθμίσεις και τις συμφωνημένες διευκρινίσεις και προτιμήσεις σχετικά με τις αναθέσεις νομοθετικής 
εξουσίας, δυνάμει του άρθρου 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Το εν λόγω άρθρο 
ορίζει ότι οι στόχοι, το περιεχόμενο, η έκταση και η διάρκεια μιας ανάθεσης εξουσίας ορίζονται ρητά σε κάθε νομοθετική 
πράξη που περιλαμβάνει τέτοια ανάθεση εξουσίας («η βασική πράξη»). 

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή (τα τρία θεσμικά όργανα), κατά την άσκηση των εξουσιών τους 
και σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στη ΣΛΕΕ, συνεργάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της νομοθετικής 
διαδικασίας με στόχο την ομαλή άσκηση της ανατιθέμενης εξουσίας και τον αποτελεσματικό έλεγχο της εν λόγω εξουσίας 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Για τον σκοπό αυτό πραγματοποιούνται οι δέουσες επαφές σε 
διοικητικό επίπεδο. 

3. Τα οικεία θεσμικά όργανα, όταν προτείνουν εξουσιοδότηση ή αναθέτουν εξουσία δυνάμει του άρθρου 290 ΣΛΕΕ, ανάλογα 
με τη διαδικασία έκδοσης της βασικής πράξης, αναλαμβάνουν τη δέσμευση να χρησιμοποιούν, στο μέτρο του δυνατού, τις 
τυποποιημένες διατάξεις στο προσάρτημα της παρούσας κοινής αντίληψης. 

II. Διαβουλεύσεις κατά την προετοιμασία και την κατάρτιση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 

4. Η Επιτροπή διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες, οι οποίοι ορίζονται από κάθε κράτος μέλος, κατά την προετοιμασία των 
σχεδίων κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Πραγματοποιούνται εγκαίρως διαβουλεύσεις με τους εμπειρογνώμονες των κρατών 
μελών σχετικά με καθένα από τα σχέδια των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που καταρτίζονται από τις υπηρεσίες της 
Επιτροπής (*). Τα σχέδια των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων διαβιβάζονται και στους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών. 
Οι διαβουλεύσεις αυτές πραγματοποιούνται μέσω των υφιστάμενων ομάδων εμπειρογνωμόνων ή μέσω ad hoc συνεδριάσεων 
με εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη, για τις οποίες η Επιτροπή αποστέλλει προσκλήσεις μέσω των μόνιμων αντιπρο 
σωπιών όλων των κρατών μελών. Εναπόκειται στα κράτη μέλη να αποφασίσουν ποιοι εμπειρογνώμονες πρόκειται να 
συμμετέχουν. Τα σχέδια των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το σχέδιο ημερήσιας διάταξης και οποιαδήποτε άλλα σχετικά 
έγγραφα θα παρέχονται στους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών εγκαίρως, ώστε να έχουν στη διάθεσή τους επαρκή 
χρόνο για να προετοιμαστούν. 

5. Στο τέλος κάθε συνεδρίασης με εμπειρογνώμονες των κρατών μελών ή στη συνέχεια που δίνεται στις συνεδριάσεις αυτές, οι 
υπηρεσίες της Επιτροπής θα αναφέρουν τα συμπεράσματα που έχουν συναχθεί από τις συζητήσεις, συμπεριλαμβανομένου 
του πώς θα λάβουν υπόψη τις απόψεις των εμπειρογνωμόνων, καθώς και πώς προτίθενται να προχωρήσουν. Τα εν λόγω 
συμπεράσματα θα καταγράφονται στα πρακτικά της συνεδρίασης. 

6. Η προετοιμασία και η κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν διαβουλεύσεις με τους 
ενδιαφερομένους. 

7. Σε περίπτωση που το ουσιαστικό περιεχόμενο ενός σχεδίου κατ’ εξουσιοδότηση πράξης αλλάξει με οποιονδήποτε τρόπο, η 
Επιτροπή δίνει στους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών την ευκαιρία να διατυπώσουν τις απόψεις τους γραπτώς όπου 
κρίνεται σκόπιμο, επί της τροποποιημένης μορφής του σχεδίου κατ’ εξουσιοδότηση πράξης. 

8. Η αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη περιλαμβάνει σύνοψη της διαδικασίας διαβουλεύσεων. 

9. Η Επιτροπή καθιστά διαθέσιμους ενδεικτικούς καταλόγους των σχεδιαζόμενων κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σε τακτά 
χρονικά διαστήματα.

EL L 123/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.5.2016 

(*) Οι ειδικοί όροι της διαδικασίας για την εκπόνηση ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων (ΡΤΠ) όπως περιγράφονται στους κανονισμούς ΕΕΑ 
[Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση 
Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της 
απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12), Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινο 
βουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και 
Επαγγελματικών Συντάξεων), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/79/ΕΚ της 
Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 48) και Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την 
τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84)] θα 
λαμβάνονται υπόψη με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων περί διαβούλευσης που προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία.
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10. Η Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και κατάρτιση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, διασφαλίζει ότι όλα τα έγγραφα συμπε 
ριλαμβανομένων των σχεδίων των πράξεων διαβιβάζονται εγκαίρως και ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο, όπως και στους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών. 

11. Όταν το θεωρούν αναγκαίο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν να στέλνουν το καθένα εμπειρογνώ 
μονες στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων στις οποίες είναι προσκεκλημένοι οι εμπειρογνώμονες των κρατών μελών. Για τον σκοπό αυτό 
διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ο προγραμματισμός των επόμενων μηνών και οι προσκλήσεις 
για όλες τις συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων. 

12. Τα τρία θεσμικά όργανα γνωστοποιούν το ένα στο άλλο τις αντίστοιχες λειτουργικές γραμματοθυρίδες τους που πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για τη διαβίβαση και την παραλαβή όλων των εγγράφων που αφορούν τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. 
Μόλις συγκροτηθεί το μητρώο που αναφέρεται στην παράγραφο 29 της παρούσας συμφωνίας, θα χρησιμοποιείται για τον 
σκοπό αυτό. 

ΙΙΙ. Κανόνες για τη διαβίβαση των εγγράφων και τον υπολογισμό των χρονικών περιόδων 

13. Μέσω κατάλληλου μηχανισμού, η Επιτροπή διαβιβάζει επίσημα τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο. Η επεξεργασία των διαβαθμισμένων εγγράφων γίνεται σύμφωνα με τις εσωτερικές διοικητικές διαδικασίες 
που θεσπίζει κάθε θεσμικό όργανο, ώστε να παρέχονται όλα τα απαιτούμενα εχέγγυα. 

14. Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο είναι σε θέση να ασκήσουν τα δικαιώματα 
που προβλέπονται στο άρθρο 290 ΣΛΕΕ εντός των προθεσμιών που καθορίζονται σε κάθε βασική πράξη, η Επιτροπή δεν 
διαβιβάζει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις κατά τη διάρκεια των εξής χρονικών περιόδων: 

— από την 22α Δεκεμβρίου έως την 6η Ιανουαρίου, 

— από τη 15η Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου. 

Αυτές οι χρονικές περίοδοι ισχύουν μόνον όταν η προθεσμία διατύπωσης αντιρρήσεων βασίζεται στο σημείο 18. 

Αυτές οι χρονικές περίοδοι δεν ισχύουν για τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
επείγοντος, όπως προβλέπεται στο μέρος VI της παρούσας κοινής αντίληψης. Σε περίπτωση που κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 
εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία επείγοντος κατά τη διάρκεια μίας από τις χρονικές περιόδους που ορίζονται στο 
πρώτο εδάφιο, η προθεσμία διατύπωσης αντιρρήσεων που προβλέπεται στη βασική πράξη αρχίζει να υπολογίζεται μόνον 
όταν λήξει η εν λόγω χρονική περίοδος. 

Έως τον Οκτώβριο του έτους που προηγείται των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα τρία θεσμικά όργανα 
συμφωνούν για ρύθμιση σχετικά με την κοινοποίηση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το χρονικό διάστημα διακοπής 
των εργασιών λόγω εκλογών. 

15. Η χρονική περίοδος για τη διατύπωση αντιρρήσεων αρχίζει να υπολογίζεται όταν παραληφθούν από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο όλες οι επίσημες γλωσσικές εκδοχές της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης. 

ΙV. Διάρκεια της εξουσιοδότησης 

16. Με τη βασική πράξη μπορεί να ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για αόριστη ή 
ορισμένη χρονική περίοδο. 

17. Στις περιπτώσεις που προβλέπεται ορισμένη χρονική περίοδος, η βασική πράξη θα πρέπει καταρχήν να ορίζει ότι η 
εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για χρονικές περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή 
το Συμβούλιο αντιταχθούν στην παράταση αυτή τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από τη λήξη κάθε χρονικής περιόδου. Η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εξουσία που της έχει ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη κάθε 
χρονικής περιόδου. Το παρόν σημείο δεν θίγει το δικαίωμα ανάκλησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου. 

V. Προθεσμίες για τη διατύπωση αντίρρησης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

18. Με την επιφύλαξη της διαδικασίας επείγοντος, η χρονική περίοδος για τη διατύπωση αντιρρήσεων που καθορίζεται κατά 
περίπτωση σε κάθε βασική πράξη θα πρέπει καταρχήν να διαρκεί τουλάχιστον δύο μήνες, με δυνατότητα παράτασης για 
άλλους δύο μήνες με πρωτοβουλία κάθε θεσμικού οργάνου (του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου).

EL 12.5.2016 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 123/11
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19. Ωστόσο, η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη μπορεί να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να 
τεθεί σε ισχύ πριν από τη λήξη της εν λόγω χρονικής περιόδου, εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν 
αμφότερα ενημερώσει την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. 

VI. Διαδικασία επείγοντος 

20. Η διαδικασία επείγοντος θα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα σε 
θέματα ασφάλειας και προστασίας, προστασίας της υγείας και της ασφάλειας ή εξωτερικών σχέσεων, συμπεριλαμβανομένων 
των ανθρωπιστικών κρίσεων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να αιτιολογούν την επιλογή της 
διαδικασίας επείγοντος στη βασική πράξη. Η βασική πράξη καθορίζει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες πρέπει να χρησιμο 
ποιείται η διαδικασία επείγοντος. 

21. Η Επιτροπή δεσμεύεται να ενημερώνει πλήρως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την πιθανότητα έκδοσης 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξης σύμφωνα με τη διαδικασία επείγοντος. Αμέσως μόλις οι υπηρεσίες της Επιτροπής προβλέψουν 
μια τέτοια πιθανότητα, ενημερώνουν ανεπίσημα τις γραμματείες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου μέσω 
των λειτουργικών γραμματοθυρίδων που αναφέρονται στο σημείο 12. 

22. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία επείγοντος τίθεται σε ισχύ αμέσως και εφαρμόζεται 
εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στη βασική πράξη. Σε περίπτωση που 
διατυπωθούν αντιρρήσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο, η Επιτροπή καταργεί την πράξη αμέσως 
μετά την κοινοποίηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο της απόφασης περί διατύπωσης αντιρρήσεων. 

23. Κατά την κοινοποίηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατ’ εξουσιοδότηση πράξης που εκδίδεται σύμφωνα 
με τη διαδικασία επείγοντος, η Επιτροπή εκθέτει τους λόγους για τη χρήση της εν λόγω διαδικασίας. 

VII. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα 

24. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις δημοσιεύονται στη σειρά L της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνον μετά 
την παρέλευση της προθεσμίας για τη διατύπωση αντιρρήσεων, με εξαίρεση την περίπτωση που αναφέρεται στο σημείο 19. 
Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία επείγοντος δημοσιεύονται χωρίς καθυστέρηση. 

25. Με την επιφύλαξη του άρθρου 297 ΣΛΕΕ, οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου περί ανάκλησης 
ανάθεσης εξουσίας, διατύπωσης αντιρρήσεων για κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διαδικασία 
επείγοντος ή αντίθεσης στη σιωπηρή παράταση της εξουσιοδότησης δημοσιεύονται επίσης στη σειρά L της Επίσημης 
Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αποφάσεις ανάκλησης αρχίζουν να ισχύουν την επόμενη ημέρα από τη δημο 
σίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

26. Η Επιτροπή δημοσιεύει επίσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις αποφάσεις που καταργούν κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις οι οποίες εκδόθηκαν σύμφωνα με τη διαδικασία επείγοντος. 

VIIΙ. Αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών, ιδίως σε περίπτωση ανάκλησης 

27. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους για εφαρμογή των όρων που 
τίθενται στη βασική πράξη, αλληλοενημερώνονται και ενημερώνουν την Επιτροπή. 

28. Όταν είτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε το Συμβούλιο κινεί διαδικασία που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανάκληση 
ανάθεσης εξουσίας, ενημερώνει τα άλλα δύο θεσμικά όργανα το αργότερο έναν μήνα πριν από τη λήψη της απόφασης 
ανάκλησης.

EL L 123/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.5.2016
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Προσάρτημα 

Τυποποιημένες διατάξεις 

Αιτιολογική σκέψη: 

Προκειμένου να … [στόχος], θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά … [περιεχόμενο και πεδίο εφαρμογής]. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων 
σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία 
για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου της 13ης Απριλίου 2016. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση 
συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα 
τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά 
πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιο 
δότηση πράξεων. 

Άρθρο(-α) περί εξουσιοδότησης 

[Η Επιτροπή εκδίδει]/[Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει] κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο [Α], 
όσον αφορά … [περιεχόμενο και πεδίο εφαρμογής]. 

Η ακόλουθη συμπληρωματική παράγραφος πρέπει να προστίθεται στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται η διαδικασία επείγοντος: 

Όταν, στην περίπτωση … [περιεχόμενο και πεδίο εφαρμογής], το επιβάλλουν επιτακτικοί λόγοι επείγοντος, στις κατ’ εξουσιο 
δότηση πράξεις που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου [Β]. 

Άρθρο [Α] 

Άσκηση της εξουσιοδότησης 

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου. 

[διάρκεια] 

Επιλογή 1: 

2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο (στα άρθρα) … εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για 
αόριστο χρονικό διάστημα από την … [ημερομηνία έναρξης ισχύος της βασικής νομοθετικής πράξης ή από οποιαδήποτε 
άλλη ημερομηνία ορίζουν οι συννομοθέτες]. 

Επιλογή 2: 

2. Η προβλεπόμενη στο(-α) άρθρο(-α) … εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο 
… ετών από την … [ημερομηνία έναρξης ισχύος της βασικής νομοθετικής πράξης ή από οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία 
ορίζουν οι συννομοθέτες]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα 
μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των … ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, 
εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη 
λήξη της κάθε περιόδου. 

Επιλογή 3: 

2. Η προβλεπόμενη στο(-α) άρθρο(-α) … εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο 
… ετών από την … [ημερομηνία έναρξης ισχύος της βασικής νομοθετικής πράξης ή από οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία 
ορίζουν οι συννομοθέτες]. 

3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο(-α) άρθρο(-α) … μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινο 
βούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη. 

4. Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που 
ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου της 
13ης Απριλίου 2016.

EL 12.5.2016 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 123/13

B2_Διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου

- 65 - 



 

5. Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο. 

6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του [των] άρθρου [-ων] … τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί 
αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός [δύο μηνών] από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά [δύο μήνες] 
κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου. 

Το ακόλουθο συμπληρωματικό άρθρο πρέπει να προστίθεται στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται η διαδικασία επείγοντος: 

Άρθρο [Β] 

Διαδικασία επείγοντος 

1. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο αρχίζει να ισχύει αμέσως και εφαρμόζεται εφόσον 
δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση σύμφωνα με την παράγραφο 2. Η κοινοποίηση της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο εκθέτει τους λόγους για τους οποίους γίνεται χρήση της διαδικασίας επείγοντος. 

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύνανται να προβάλλουν αντιρρήσεις κατά της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου [Α] παράγραφος 6. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή καταργεί την πράξη αμέσως 
μόλις της κοινοποιηθεί η περί αντιρρήσεων απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

EL L 123/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.5.2016
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II 

(Μη νομοθετικές πράξεις) 

ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ 

13ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή εκτιμούν ότι η συμφωνία (1) αντικατοπτρίζει την ισορροπία μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, όπως ορίζονται στις Συνθήκες. 

Δεν θίγει τη συμφωνία-πλαίσιο της 20ής Οκτωβρίου 2010 για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2).  

13.5.2016 L 124/1 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    

(1) ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1. 
(2) ΕΕ L 304 της 20.11.2010, σ. 47. 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΗΣ 19ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1995, ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ1

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή,

έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα
και ιδίως το άρθρο της 20 Β,

έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο
της 193,

έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας
και ιδίως το άρθρο της 107 Β,

εκτιμώντας ότι οι λεπτομερείς διατάξεις άσκησης του δικαιώματος εξέτασης των πραγμάτων
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να καθορισθούν τηρουμένων των διατάξεων οι οποίες
προβλέπονται από τις Συνθήκες για την Ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

εκτιμώντας ότι οι προσωρινές εξεταστικές επιτροπές πρέπει να διαθέτουν τα αναγκαία μέσα
για την εκτέλεση των καθηκόντων τους· ότι, για το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη καθώς και τα
θεσμικά και άλλα όργανα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πρέπει να λαμβάνουν όλα τα μέτρα
που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της εκτέλεσης αυτών των καθηκόντων,

εκτιμώντας ότι πρέπει να διαφυλάσσονται το απόρρητο και ο εμπιστευτικός χαρακτήρας των
εργασιών των προσωρινών εξεταστικών επιτροπών,

εκτιμώντας ότι οι λεπτομερείς διατάξεις άσκησης του δικαιώματος εξέτασης των πραγμάτων
θα μπορεί να αναθεωρηθούν μετά το πέρας της παρούσας κοινοβουλευτικής περιόδου του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπό το φως της αποκτηθείσας πείρας και κατ’ αίτηση ενός εκ των
τριών ενδιαφερομένων θεσμικών οργάνων,

ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΜΕ ΚΟΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Οι λεπτομερείς διατάξεις άσκησης του δικαιώματος εξέτασης των πραγμάτων από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ορίζονται από την παρούσα απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 20 Β
της Συνθήκης ΕΚΑΧ, 193 της Συνθήκης ΕΚ και 107 Β της Συνθήκης ΕΚΑΕ.

Άρθρο 2

1. Υπό τους όρους και τους περιορισμούς που καθορίζονται από τις Συνθήκες και
αναφέρονται στο άρθρο 1, και στα πλαίσια της εκτέλεσης των καθηκόντων του, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο μπορεί, αιτήσει του ενός τετάρτου των μελών του, να συνιστά προσωρινή
εξεταστική επιτροπή για να εξετάσει τις καταγγελίες παραβάσεων ή κακής διοίκησης κατά την
εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου, που καταλογίζονται είτε σε θεσμικό ή άλλο όργανο των

1ΕΕ L 113 της 19.5.1995, σ. 1.
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Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είτε στη δημόσια διοίκηση κράτους μέλους, ή σε πρόσωπα που
έχουν εξουσιοδοτηθεί από το κοινοτικό δίκαιο να το εφαρμόζουν.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθορίζει τη σύνθεση και τους εσωτερικούς κανόνες λειτουργίας
των προσωρινών εξεταστικών επιτροπών.

Η απόφαση σύστασης μιας προσωρινής εξεταστικής επιτροπής, με την οποία διευκρινίζεται
μεταξύ άλλων το αντικείμενό της και τάσσεται η προθεσμία υποβολής της έκθεσής της,
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

2. Η προσωρινή εξεταστική επιτροπή εκτελεί τα καθήκοντά της σεβόμενη τις
αρμοδιότητες που ανατίθενται από τις Συνθήκες στα θεσμικά και άλλα όργανα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Τα μέλη της προσωρινής εξεταστικής επιτροπής, καθώς και κάθε άλλο πρόσωπο στην
αντίληψη του οποίου περιήλθαν, κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του, γεγονότα,
πληροφορίες, γνώσεις, έγγραφα ή αντικείμενα που καλύπτονται από το απόρρητο δυνάμει
διατάξεων που θέσπισε κράτος μέλος ή θεσμικό όργανο της Κοινότητας, οφείλουν ακόμη και
μετά τη λήξη των καθηκόντων τους να τηρήσουν το απόρρητο έναντι κάθε μη εντεταλμένου
προσώπου, καθώς και έναντι του κοινού.

Οι ακροάσεις και καταθέσεις μαρτύρων πραγματοποιούνται δημόσια. Αιτήσει όμως του ενός
τετάρτου των μελών της εξεταστικής επιτροπής, ή των κοινοτικών ή εθνικών αρχών, ή εάν οι
πληροφορίες που έχουν υποβληθεί στην προσωρινή εξεταστική επιτροπή είναι απόρρητες,
πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών. Κάθε μάρτυς ή πραγματογνώμων έχει το
δικαίωμα να καταθέσει κεκλεισμένων των θυρών.

3. Η προσωρινή εξεταστική επιτροπή δεν μπορεί να εξετάσει γεγονότα για τα οποία
εκκρεμεί δίκη σε εθνικό ή κοινοτικό δικαστήριο μέχρις ότου ολοκληρωθεί η δικαστική
διαδικασία.

Η Επιτροπή μπορεί, μέσα σε προθεσμία δύο μηνών μετά από δημοσίευση γενόμενη δυνάμει
της παραγράφου 1, ή αφότου λάβει γνώση καταγγελίας που έχει υποβληθεί ενώπιον μιας
προσωρινής εξεταστικής επιτροπής ότι κάποιο κράτος μέλος παρέβη το κοινοτικό δίκαιο, να
γνωστοποιήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι ένα γεγονός υποκείμενο στον έλεγχο
προσωρινής εξεταστικής επιτροπής αποτελεί αντικείμενο κοινοτικής διαδικασίας που
προηγείται της άσκησης προσφυγής· στην περίπτωση αυτή, η προσωρινή εξεταστική επιτροπή
λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα που θα δώσουν στην Επιτροπή τη δυνατότητα να ασκήσει
πλήρως τις αρμοδιότητες που της ανατίθενται σύμφωνα με τις Συνθήκες.

4. Η προσωρινή εξεταστική επιτροπή παύει να υφίσταται από τη στιγμή που καταθέτει
την έκθεσή της εντός της προθεσμίας που ορίζεται κατά τη σύστασή της ή, το αργότερο, μετά
πάροδο δώδεκα μηνών από τη σύστασή της, και οπωσδήποτε κατά τη λήξη της
κοινοβουλευτικής περιόδου.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να παρατείνει δύο φορές, με αιτιολογημένη απόφαση, την
προθεσμία των δώδεκα μηνών κατά τρεις μήνες. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην Επίσημη
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

5. Δεν μπορεί να συσταθεί ή να ανασυσταθεί προσωρινή εξεταστική επιτροπή για
πραγματικά περιστατικά που έχουν ήδη αποτελέσει αντικείμενο έρευνας μιας προσωρινής
εξεταστικής επιτροπής προ της παρόδου δώδεκα τουλάχιστον μηνών από την κατάθεση της
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σχετικής προς την έρευνα αυτή έκθεσης ή το τέλος της αποστολής της, και τούτο εφόσον
προκύψουν νέα πραγματικά περιστατικά.

Άρθρο 3

1. Η προσωρινή εξεταστική επιτροπή προβαίνει στις απαραίτητες έρευνες για να
εξακριβώσει το βάσιμο ή μη των καταγγελιών περί παραβάσεων ή κακής διοίκησης κατά την
εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου, υπό τους όρους που αναφέρονται κατωτέρω.

2. Η προσωρινή εξεταστική επιτροπή μπορεί να απευθύνει πρόσκληση σε θεσμικό ή άλλο
όργανο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή σε κυβέρνηση κράτους μέλους να ορίσει ένα μέλος
του προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες της.

3. Μετά από αιτιολογημένη αίτηση της προσωρινής εξεταστικής επιτροπής, τα οικεία
κράτη μέλη και τα θεσμικά ή άλλα όργανα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ορίζουν έναν μόνιμο
ή μη υπάλληλο, τον οποίο εξουσιοδοτούν να εμφανιστεί ενώπιον της προσωρινής εξεταστικής
επιτροπής εφόσον σε αυτό δεν αντίκεινται λόγοι απορρήτου ή δημόσιας ή εθνικής ασφαλείας
που επιβάλλονται από εθνική ή κοινοτική νομοθεσία.

Οι εν λόγω μόνιμοι ή μη υπάλληλοι καταθέτουν εξ ονόματος και σύμφωνα με τις οδηγίες της
κυβέρνησης ή του οργάνου όπου ανήκουν. Παραμένουν δεσμευμένοι από τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από τους αντίστοιχους κανονισμούς περί υπηρεσιακής κατάστασης των
υπαλλήλων.

4. Οι αρχές των κρατών μελών και τα θεσμικά ή άλλα όργανα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων παρέχουν στην προσωρινή εξεταστική επιτροπή, όταν τους το ζητήσει ή με δική
τους πρωτοβουλία, τα απαραίτητα έγγραφα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, εκτός εάν
κωλύονται από λόγους απορρήτου, δημόσιας ή εθνικής ασφαλείας, που επιβάλλονται από
εθνικές ή κοινοτικές νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις.

5. Οι παράγραφοι 3 και 4 δεν θίγουν τις άλλες διατάξεις κάθε κράτους μέλους οι οποίες
αντίκεινται στην εμφάνιση υπαλλήλων ενώπιον της σχετικής επιτροπής ή στη διαβίβαση
εγγράφων.

Το εμπόδιο που προκύπτει από λόγους απορρήτου, δημόσιας ή εθνικής ασφαλείας ή των
διατάξεων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από
έναν εκπρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί να δεσμεύσει την κυβέρνηση του οικείου κράτους
μέλους ή το θεσμικό όργανο.

6. Τα θεσμικά ή άλλα όργανα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων παρέχουν στην προσωρινή
εξεταστική επιτροπή τα έγγραφα που προέρχονται από ένα κράτος μέλος μόνο αφού
ενημερώσουν το εν λόγω κράτος.

Της κοινοποιούν τα έγγραφα για τα οποία εφαρμόζεται η παράγραφος 5 μόνο αφού
συμφωνήσει τα οικείο κράτος.

7. Οι διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 5 εφαρμόζονται στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
τα εντεταλμένα από το κοινοτικό δίκαιο για την εφαρμογή του.

8. Η προσωρινή εξεταστική επιτροπή μπορεί, εφόσον απαιτείται για την εκτέλεση των
καθηκόντων της, να καλέσει κάθε άλλο πρόσωπο να καταθέσει ενώπιόν της. Εάν κατά τη
διεξαγωγή της έρευνας γίνει αναφορά σε πρόσωπο η οποία είναι δυνατό να το βλάψει, η
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προσωρινή εξεταστική επιτροπή ενημερώνει το πρόσωπο αυτό και υποχρεούται να το ακούσει,
εφόσον της το ζητήσει.

Άρθρο 4

1. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνει η προσωρινή εξεταστική επιτροπή προορίζονται
μόνο για την εκπλήρωση των καθηκόντων της. Δεν δίδονται στη δημοσιότητα εάν περιέχουν
στοιχεία που εμπίπτουν στο απόρρητο ή σε υποχρέωση εχεμύθειας, ή εάν αφορούν
ονομαστικώς συγκεκριμένα πρόσωπα.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λαμβάνει τα αναγκαία διοικητικά και εκ του Κανονισμού του
προβλεπόμενα μέτρα για να διασφαλίσει το απόρρητο και τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των
εργασιών των προσωρινών εξεταστικών επιτροπών.

2. Η προσωρινή εξεταστική επιτροπή υποβάλλει την έκθεσή της στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, το οποίο μπορεί να αποφασίσει να τη δημοσιεύσει, με την επιφύλαξη των
διατάξεων της παραγράφου 1.

3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να διαβιβάσει στα θεσμικά ή άλλα όργανα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή στα κράτη μέλη συστάσεις τις οποίες ενδεχομένως ενέκρινε βάσει
της έκθεσης της προσωρινής εξεταστικής επιτροπής. Τα εν λόγω κράτη και όργανα λαμβάνουν
υπόψη τους τις συστάσεις αυτές κατά τον τρόπο που κρίνουν ως ενδεδειγμένο.

Άρθρο 5

Οι κοινοποιήσεις στις εθνικές αρχές των κρατών μελών για τους σκοπούς της εφαρμογής της
παρούσας απόφασης γίνονται μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών τους στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.

Άρθρο 6

Αιτήσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου ή της Επιτροπής οι διατάξεις που
διατυπώνονται ανωτέρω μπορούν να αναθεωρηθούν μετά τη λήξη της τρέχουσας
κοινοβουλευτικής περιόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βάσει της αποκτηθείσας πείρας.

Άρθρο 7

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 18ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1999
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ, ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ
ΑΛΛΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΖΗΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΩΝ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

έχοντας υπόψη τη Συνθήκη περί ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο της 199,

έχοντας υπόψη τη Συνθήκη περί ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, και
ιδίως το άρθρο της 25,

έχοντας υπόψη τη Συνθήκη περί ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, και
ιδίως το άρθρο της 112,

έχοντας υπόψη τον Κανονισμό, και ιδίως το άρθρο του 186, στοιχείο γ)1,

εκτιμώντας ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου2, καθώς και ο κανονισμός (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου3, σχετικά με τις
έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης
προβλέπουν ότι η Υπηρεσία κινεί και διεξάγει διοικητικές έρευνες εντός των θεσμικών και άλλων
οργάνων και οργανισμών που έχουν δημιουργηθεί με τις Συνθήκες ΕΚ και Ευρατόμ ή δυνάμει
αυτών,

εκτιμώντας ότι η ευθύνη της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης, όπως θεσπίζεται
από την Επιτροπή, εκτείνεται πέραν της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων, προκειμένου
να συμπεριλάβει το σύνολο των δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με την ανάγκη διαφύλαξης των
κοινοτικών συμφερόντων από παρατυπίες οι οποίες μπορούν να επισύρουν διοικητική ή ποινική
δίωξη,

εκτιμώντας ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η εμβέλεια και η αποτελεσματικότητα της καταπολέμησης
της απάτης, με την αξιοποίηση της κτηθείσας πείρας στον τομέα των διοικητικών ερευνών,

εκτιμώντας ότι κατά συνέπεια θα πρέπει όλα τα θεσμικά και άλλα όργανα και οργανισμοί, στο
πλαίσιο της διοικητικής αυτονομίας τους, να αναθέσουν στην Υπηρεσία την αποστολή να
πραγματοποιεί στους κόλπους τους διοικητικές έρευνες με στόχο τον εντοπισμό σοβαρών
περιπτώσεων που συνδέονται με την άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων, και συνιστούν,
ενδεχομένως, παράλειψη των υποχρεώσεων των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως ορίζονται στα άρθρα 11, 12 δεύτερο και τρίτο εδάφιο, 13, 14, 16
και 17 πρώτο εδάφιο, του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Κοινοτήτων (εφεξής:
«Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης»), η οποία είναι επιζήμια για τα συμφέροντα των
Κοινοτήτων και μπορεί να επισύρει πειθαρχική ή, ενδεχομένως, ποινική δίωξη, ή βαρύ προσωπικό
παράπτωμα, όπως ορίζει το άρθρο 22 του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης, ή παράλειψη
των αναλόγων υποχρεώσεων των βουλευτών ή του προσωπικού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
που δεν υπόκειται στον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης,

εκτιμώντας ότι οι έρευνες αυτές πρέπει να πραγματοποιούνται τηρουμένων πλήρως των οικείων
διατάξεων των Συνθηκών για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ιδίως του πρωτοκόλλου

1Το εν λόγω άρθρο του Κανονισμού έχει πλέον καταργηθεί.
2ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 1.
3ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 8.
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περί προνομίων και ασυλιών, των σχετικών για την εφαρμογή τους κειμένων, καθώς και του
Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης,

εκτιμώντας ότι οι έρευνες αυτές πρέπει να πραγματοποιούνται κάτω από ισοδύναμες συνθήκες σε
όλα τα θεσμικά και άλλα όργανα ή οργανισμούς των Κοινοτήτων, χωρίς η ανάθεση του καθήκοντος
αυτού στην υπηρεσία να θίγει τις κατ’ ιδίαν αρμοδιότητες των θεσμικών και άλλων οργάνων ή
οργανισμών και να μειώνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο την έννομη προστασία των ενδιαφερομένων
προσώπων,

εκτιμώντας ότι εν αναμονή της τροποποίησης του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης θα πρέπει
να καθορισθούν οι πρακτικοί όροι εφαρμογής βάσει των οποίων τα μέλη των θεσμικών και άλλων
οργάνων, οι διευθύνοντες τους οργανισμούς, καθώς και οι υπάλληλοι και το λοιπό προσωπικό τους,
θα συνεργάζονται για την καλή διεξαγωγή των εσωτερικών ερευνών,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Υποχρέωση συνεργασίας με την Υπηρεσία

Ο Γενικός Γραμματέας, οι υπηρεσίες, καθώς και κάθε υπάλληλος ή μέλος του λοιπού προσωπικού
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οφείλουν να συνεργάζονται πλήρως με τους υπαλλήλους της
Υπηρεσίας και να τους παρέχουν κάθε αναγκαία για τις έρευνες βοήθεια. Προς το σκοπό αυτό,
παρέχουν στους υπαλλήλους της Υπηρεσίας όλες τις χρήσιμες πληροφορίες και εξηγήσεις.

Με την επιφύλαξη των οικείων διατάξεων των Συνθηκών για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, και ιδίως του πρωτοκόλλου περί προνομίων και ασυλιών, καθώς και των σχετικών με
την εφαρμογή τους κειμένων, οι βουλευτές συνεργάζονται πλήρως με την Υπηρεσία.

Άρθρο 2

Υποχρέωση ενημέρωσης

Κάθε υπάλληλος ή μέλος του λοιπού προσωπικού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που λαμβάνει
γνώση στοιχείων βάσει των οποίων εικάζεται η ύπαρξη ενδεχομένων περιπτώσεων απάτης,
δωροδοκίας ή κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας επιζήμιας για τα συμφέροντα των
Κοινοτήτων, ή σοβαρών περιστατικών που συνδέονται με την άσκηση επαγγελματικών
δραστηριοτήτων και συνιστούν, ενδεχομένως, παράλειψη των υποχρεώσεων των υπαλλήλων και
του λοιπού προσωπικού των Κοινοτήτων ή του προσωπικού που δεν υπόκειται στον Κανονισμό
Υπηρεσιακής Κατάστασης, η οποία μπορεί να επισύρει πειθαρχική ή, ενδεχομένως, ποινική δίωξη,
ενημερώνει αμέσως τον προϊστάμενο της υπηρεσίας του ή το γενικό διευθυντή του, ή, εφόσον το
κρίνει σκόπιμο, το Γενικό Γραμματέα ή απευθείας την Υπηρεσία εάν πρόκειται για υπάλληλο, μέλος
του λοιπού προσωπικού ή μέλος του προσωπικού που δεν υπόκειται στον Κανονισμό Υπηρεσιακής
Κατάστασης ή, εφόσον πρόκειται για παράλειψη αναλόγων υποχρεώσεων των βουλευτών, τον
Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, οι γενικοί διευθυντές και οι προϊστάμενοι υπηρεσιών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διαβιβάζουν αμέσως στην Υπηρεσία όλα τα στοιχεία που έχουν
περιέλθει σε γνώση τους και βάσει των οποίων εικάζεται η ύπαρξη των παρατυπιών που
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.

Οι υπάλληλοι ή τα μέλη του λοιπού προσωπικού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν πρέπει σε
καμία περίπτωση να υφίστανται άδικη ή διακριτική εις βάρος τους μεταχείριση εξ αιτίας
γνωστοποίησης στοιχείων, όπως αυτή που αναφέρεται στο πρώτο και στο δεύτερο εδάφιο.
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Οι βουλευτές που λαμβάνουν γνώση των γεγονότων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο,
ενημερώνουν τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή, εφόσον το κρίνουν σκόπιμο, απ’
ευθείας την Υπηρεσία.

Το άρθρο αυτό εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των απαιτήσεων εμπιστευτικότητας που θεσπίζονται
από το νόμο ή τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Άρθρο 3

Συνδρομή του γραφείου ασφαλείας

Μετά από αίτημα του διευθυντή της Υπηρεσίας, το γραφείο ασφαλείας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου παρέχει υλική συνδρομή στους υπαλλήλους της Υπηρεσίας κατά την εκτέλεση των
ερευνών.

Άρθρο 4

Ασυλία και δικαίωμα άρνησης να εμφανίζονται ως μάρτυρες

Οι κανόνες που αφορούν την κοινοβουλευτική ασυλία και το δικαίωμα άρνησης των βουλευτών να
εμφανίζονται ως μάρτυρες παραμένουν αναλλοίωτοι.

Άρθρο 5

Ενημέρωση του ενδιαφερομένου

Στην περίπτωση που αποκαλύπτεται το ενδεχόμενο προσωπικής εμπλοκής βουλευτή, υπαλλήλου ή
μέλους του λοιπού προσωπικού, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να ενημερώνεται ταχέως, εφόσον από
την ενημέρωση αυτή δεν υπάρχει κίνδυνος να θιγεί η έρευνα. Δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να
εξαχθούν κατά τη λήξη της έρευνας συμπεράσματα που θα αφορούν ονομαστικά βουλευτή,
υπάλληλο ή μέλος του λοιπού προσωπικού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου χωρίς να έχει δοθεί στον
ενδιαφερόμενο η δυνατότητα να εκφρασθεί σχετικά με όλα τα πραγματικά περιστατικά που τον
αφορούν.

Στις περιπτώσεις που είναι αναγκαία για τους σκοπούς της έρευνας η αυστηρή τήρηση του
απορρήτου και απαιτείται η προσφυγή σε μέσα έρευνας που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα εθνικής
δικαστικής αρχής, η υποχρέωση να κληθεί ο βουλευτής, ο υπάλληλος ή το μέλος του λοιπού
προσωπικού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να εκφρασθεί μπορεί να αναβληθεί, σε συμφωνία με
τον Πρόεδρο, εφόσον πρόκειται για βουλευτή, ή το Γενικό Γραμματέα, εφόσον πρόκειται για
υπάλληλο.

Άρθρο 6

Ενημέρωση σχετικά με τη θέση της έρευνας στο αρχείο χωρίς να δοθεί συνέχεια

Εάν, κατά τη λήξη της εσωτερικής έρευνας, δεν προκύψει επιβαρυντικό στοιχείο για τον
εγκαλούμενο βουλευτή, υπάλληλο ή μέλος του λοιπού προσωπικού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
η εσωτερική έρευνα που τον αφορά τίθεται στο αρχείο χωρίς να δοθεί συνέχεια, με απόφαση του
διευθυντή της Υπηρεσίας, ο οποίος ενημερώνει γραπτώς τον ενδιαφερόμενο.

Άρθρο 7

Άρση ασυλίας

Κάθε αίτηση εθνικής αστυνομικής ή δικαστικής αρχής που αφορά την άρση της ασυλίας υπαλλήλου
ή μέλους του λοιπού προσωπικού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με ενδεχόμενες
περιπτώσεις απάτης, δωροδοκίας ή κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας διαβιβάζεται για
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γνωμοδότηση στο διευθυντή της Υπηρεσίας. Εφόσον η αίτηση άρσης της ασυλίας αφορά βουλευτή
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Υπηρεσία ενημερώνεται σχετικά.

Άρθρο 8

Έναρξη εφαρμογής

Η παρούσα απόφαση παράγει αποτελέσματα από την ημέρα έγκρισής της από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο.
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II 

(Μη νομοθετικές πράξεις) 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 

Διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 
σχετικά με τις πρακτικές λεπτομέρειες που αφορούν την άσκηση της δημοκρατικής λογοδοσίας και την 
επίβλεψη της άσκησης των καθηκόντων που ανατίθενται στην ΕΚΤ στο πλαίσιο του ενιαίου εποπτικού 

μηχανισμού 

(2013/694/ΕΕ) 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, 

— έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

— έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 127 παράγραφος 6, 

— έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Κοινοβουλίου, και ιδίως το άρθρο 127 παράγραφος 1, 

— έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2013, για την ανάθεση ειδικών 
καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των 
πιστωτικών ιδρυμάτων ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 20 παράγραφοι 8 και 9, 

— έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του προέδρου της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας με αφορμή την ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την έγκριση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1024/2013, 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 αναθέτει ειδικά καθήκοντα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
(ΕΚΤ) σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων, με σκοπό να συμβάλει 
στην ασφάλεια και την ευρωστία των πιστωτικών ιδρυμάτων και στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και σε κάθε κράτος μέλος που συμμετέχει στον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό (ΕΕΜ)· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 ορίζεται ότι η ΕΚΤ είναι η αρμόδια αρχή για 
την εκτέλεση των εποπτικών καθηκόντων που της ανατίθενται με τον εν λόγω κανονισμό· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάθεση εποπτικών καθηκόντων συνεπάγεται για την ΕΚΤ σημαντική ευθύνη συμβολής στη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην Ένωση, χρησιμοποιώντας τις εποπτικές εξουσίες της κατά τον πλέον αποτελεσματικό 
και αναλογικό τρόπο· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οποιαδήποτε ανάθεση εξουσιών εποπτείας σε επίπεδο Ένωσης πρέπει να ισοσταθμίζεται από τις 
δέουσες απαιτήσεις λογοδοσίας· σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013, η ΕΚΤ είναι, συνεπώς, 
υποχρεωμένη να λογοδοτεί για την εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, θεσμικά 
όργανα δημοκρατικά νομιμοποιημένα που εκπροσωπούν τους πολίτες της Ένωσης και τα κράτη μέλη· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 20 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 προβλέπει ότι η ΕΚΤ οφείλει 
να συνεργάζεται ειλικρινά για κάθε έρευνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δυνάμει της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 20 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 προβλέπει ότι, μετά από 
σχετικό αίτημα, ο πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου της ΕΚΤ πρέπει να διεξάγει εμπιστευτικές προφορικές συζητήσεις, 
κεκλεισμένων των θυρών, με τον πρόεδρο και τους αντιπροέδρους της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
σχετικά με τα εποπτικά καθήκοντά της ΕΚΤ, εφόσον απαιτηθούν τέτοιες συζητήσεις για την άσκηση των εξουσιών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δυνάμει της ΣΛΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει του εν λόγω άρθρου, απαιτείται οι ενέργειες 
για τη διοργάνωση των εν λόγω συζητήσεων να διασφαλίζουν απόλυτη εμπιστευτικότητα, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις περί 
απορρήτου που επιβάλλονται στην ΕΚΤ ως αρμόδια αρχή δυνάμει της σχετικής νομοθεσίας της Ένωσης·

EL 30.11.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 320/1 

( 1 ) ΕΕ L 287 της 29.10.2013, σ. 63.
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Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 15 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ προβλέπει ότι τα θεσμικά όργανα της Ένωσης διεξάγουν τις 
εργασίες τους όσο το δυνατόν πιο ανοιχτά· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνθήκες υπό τις οποίες ένα έγγραφο της ΕΚΤ είναι 
εμπιστευτικό ορίζονται στην απόφαση 2004/258/ΕΚ της ΕΚΤ (ΕΚΤ/2004/3) ( 1 )· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω 
απόφαση προβλέπει ότι κάθε πολίτης της Ένωσης και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατοικεί ή έχει την καταστατική 
έδρα του σε κράτος μέλος έχει δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα της ΕΚΤ, υπό την επιφύλαξη των όρων και περιορισμών 
που καθορίζονται στην εν λόγω απόφαση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση, η ΕΚΤ οφείλει να 
αρνείται τη γνωστοποίηση, εάν αυτή θα έθιγε προσδιορισμένα δημόσια ή ιδιωτικά συμφέροντα· 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η γνωστοποίηση πληροφοριών που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων 
δεν επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια της ΕΚΤ, αλλά υπόκειται στους περιορισμούς και τους όρους που καθορίζονται στη 
σχετική νομοθεσία της Ένωσης, στην οποία υπάγονται τόσο το Κοινοβούλιο όσο και η ΕΚΤ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 2 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (το «Καταστατικό του ΕΣΚΤ»), τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση σε στοιχεία που διέπονται 
από νομοθεσία της Ένωσης η οποία επιβάλλει υποχρέωση απορρήτου υπόκεινται στην εν λόγω νομοθεσία· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην αιτιολογική σκέψη 55 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 ορίζεται ότι οποιαδήποτε 
υποχρέωση έναντι του Κοινοβουλίου υποβολής εκθέσεων πρέπει να διέπεται από τις σχετικές απαιτήσεις τήρησης επαγ 
γελματικού απορρήτου· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην αιτιολογική σκέψη 74 και στο άρθρο 27 παράγραφος 1 του εν λόγω 
κανονισμού προβλέπεται ότι τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου, της διευθύνουσας επιτροπής, του προσωπικού της ΕΚΤ 
και του αποσπασμένου προσωπικού των συμμετεχόντων κρατών μελών που ασκούν εποπτικά καθήκοντα υπόκεινται στις 
απαιτήσεις τήρησης επαγγελματικού απορρήτου που προβλέπονται στο άρθρο 37 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ και στις 
σχετικές πράξεις του ενωσιακού δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο άρθρο 339 ΣΛΕΕ και στο άρθρο 37 του Κατα 
στατικού του ΕΣΚΤ ορίζεται ότι τα μέλη των διοικητικών οργάνων και του προσωπικού της ΕΚΤ και των εθνικών κεντρικών 
τραπεζών δεσμεύονται από το καθήκον της τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ, οι εργασίες των 
συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ είναι μυστικές· 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 προβλέπει ότι, για τον σκοπό 
της εκτέλεσης των καθηκόντων που της ανατίθενται με τον εν λόγω κανονισμό, η ΕΚΤ οφείλει να εφαρμόζει όλη την οικεία 
νομοθεσία της Ένωσης και, στην περίπτωση που η εν λόγω νομοθεσία αποτελείται από οδηγίες, την εθνική νομοθεσία για τη 
μεταφορά των εν λόγω οδηγιών στην εσωτερική έννομη τάξη· 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, υπό την επιφύλαξη μελλοντικών τροποποιήσεων ή οποιωνδήποτε μελλοντικών σχετικών νομικών 
πράξεων, οι διατάξεις της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας που αφορούν τον χειρισμό πληροφοριών που κρίνονται εμπι 
στευτικές και, ειδικότερα, τα άρθρα 53 έως 62 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ 
βουλίου ( 2 ) επιβάλλουν αυστηρές υποχρεώσεις τήρησης επαγγελματικού απορρήτου στις αρμόδιες αρχές και το προσωπικό 
τους για την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα πρόσωπα που εργάζονται ή έχουν 
εργαστεί για τις αρμόδιες αρχές δεσμεύονται από το καθήκον της τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι εμπιστευτικές πληροφορίες οι οποίες περιέρχονται σε γνώση αυτών των προσώπων κατά την άσκηση των 
καθηκόντων τους μπορούν να δημοσιοποιούνται μόνο σε συνοπτική ή συγκεντρωτική μορφή, ώστε να μην προκύπτει η 
ταυτότητα του συγκεκριμένου πιστωτικού ιδρύματος, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που εμπίπτουν στο ποινικό δίκαιο· 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 27 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 προβλέπει ότι η ΕΚΤ, προς 
εκπλήρωση των καθηκόντων που της ανατίθενται με τον εν λόγω κανονισμό, δύναται, εντός των ορίων και υπό τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στη σχετική ενωσιακή νομοθεσία, να ανταλλάσσει πληροφορίες με εθνικές ή ενωσιακές 
αρχές και όργανα, στις περιπτώσεις στις οποίες η ενωσιακή νομοθεσία επιτρέπει στις εθνικές αρμόδιες αρχές να γνωστοποι 
ούν πληροφορίες στις εν λόγω οντότητες ή εφόσον τα κράτη μέλη παρέχουν αυτή τη γνωστοποίηση βάσει της σχετικής 
ενωσιακής νομοθεσίας· 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη εκπλήρωση των απαιτήσεων τήρησης επαγγελματικού απορρήτου σε συνάρτηση με πληρο 
φορίες που αφορούν την εποπτεία θα πρέπει να επισύρει τις δέουσες κυρώσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο θα 
πρέπει να παράσχει κατάλληλο πλαίσιο για την παρακολούθηση οποιασδήποτε περίπτωσης παραβίασης της εμπιστευτικό 
τητας από τους υπαλλήλους του· 

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο οργανωτικός διαχωρισμός του προσωπικού της ΕΚΤ που συμμετέχει στην εκτέλεση των εποπτικών 
καθηκόντων της ΕΚΤ από το προσωπικό που συμμετέχει στην εκτέλεση των καθηκόντων νομισματικής πολιτικής πρέπει να 
είναι διαμορφωμένος με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης συμμόρφωση με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013· 

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρούσα συμφωνία δεν καλύπτει την ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών που αφορούν τη 
νομισματική πολιτική ή άλλα καθήκοντα της ΕΚΤ που δεν συγκαταλέγονται στα καθήκοντα που της ανατίθενται δυνάμει 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013· 

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρούσα συμφωνία δεν θίγει την υποχρέωση λογοδοσίας των εθνικών αρμόδιων αρχών προς τα 
εθνικά κοινοβούλια σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία·

EL L 320/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.11.2013 

( 1 ) Απόφαση 2004/258/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 4ης Μαρτίου 2004, σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2004/3) (ΕΕ L 80 της 18.3.2004, σ. 42). 

( 2 ) Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστη 
ριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της 
οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 338).
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ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρούσα συμφωνία δεν διέπει ούτε επηρεάζει την υποχρέωση λογοδοσίας και αναφοράς του ΕΕΜ 
προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή ή τα εθνικά κοινοβούλια, 

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΤΑ ΕΞΗΣ: 

I. ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ, ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

1. Εκθέσεις 

— § Η ΕΚΤ υποβάλλει ετησίως έκθεση στο Κοινοβούλιο («ετή 
σια έκθεση») σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων που 
της ανατίθενται με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013. Ο 
πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου παρουσιάζει την ετή 
σια έκθεση στο Κοινοβούλιο στο πλαίσιο δημόσιας ακρόα 
σης. Το σχέδιο της ετήσιας έκθεσης τίθεται στη διάθεση του 
Κοινοβουλίου σε εμπιστευτική βάση σε μία από τις επίση 
μες γλώσσες της Ένωσης τέσσερις εργάσιμες ημέρες πριν 
από την ακρόαση. Στη συνέχεια, διατίθενται μεταφράσεις σε 
όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης. Η ετήσια έκθεση 
καλύπτει, μεταξύ άλλων: 

i) την εκτέλεση των εποπτικών καθηκόντων, 

ii) τον επιμερισμό των καθηκόντων με τις εθνικές εποπτι 
κές αρχές, 

iii) τη συνεργασία με τις λοιπές συναφείς εθνικές ή ενω 
σιακές αρχές, 

iv) τον διαχωρισμό μεταξύ καθηκόντων νομισματικής 
πολιτικής και εποπτικών καθηκόντων, 

v) την εξέλιξη της εποπτικής διάρθρωσης και του επο 
πτικού προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων του αριθ 
μού των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων και 
της εκπροσώπησης των κρατών μελών μεταξύ αυτών, 

vi) την εφαρμογή του κώδικα συμπεριφοράς, 

vii) τη μέθοδο υπολογισμού και το ύψος των εποπτικών 
τελών, 

viii) τον προϋπολογισμό για τα εποπτικά καθήκοντα, 

ix) την εμπειρία της υποβολής εκθέσεων βάσει του 
άρθρου 23 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 
(αναφορά παραβάσεων). 

— § Κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας φάσης που αναφέρεται 
στο άρθρο 33 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1024/2013, η ΕΚΤ διαβιβάζει στο Κοινοβούλιο τριμηνιαίες 
εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο της επιχειρησιακής εφαρ 
μογής του κανονισμού, οι οποίες καλύπτουν μεταξύ άλλων: 

i) την εσωτερική προετοιμασία, την οργάνωση και τον 
σχεδιασμό των εργασιών, 

ii) τις συγκεκριμένες ενέργειες που αναλαμβάνονται για να 
εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με την απαίτηση του δια 
χωρισμού των λειτουργιών νομισματικής πολιτικής από 
τις εποπτικές λειτουργίες, 

iii) τη συνεργασία με τις λοιπές αρμόδιες εθνικές ή ενωσια 
κές αρχές, 

iv) οποιαδήποτε εμπόδια αντιμετωπίζει η ΕΚΤ κατά την 
προετοιμασία των εποπτικών καθηκόντων της, 

v) οποιαδήποτε γεγονότα εμπνέουν ανησυχία ή αλλαγές 
στον κώδικα συμπεριφοράς. 

— § Η ΕΚΤ δημοσιεύει την ετήσια έκθεση στον δικτυακό τόπο 
του ΕΕΜ. Η «ανοικτή ηλεκτρονική γραμμή επικοινωνίας» 
της ΕΚΤ θα επεκταθεί ώστε να υπάρχει ειδική εστίαση 
στις ερωτήσεις που αφορούν τον ΕΕΜ και η ΕΚΤ θα μετα 
τρέψει το υλικό που λαμβάνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρο 
μείου σε ενότητα συχνά υποβαλλόμενων ερωτήσεων (FAQ) 
στον δικτυακό τόπο του ΕΕΜ. 

2. Ακροάσεις και εμπιστευτικές προφορικές συζητήσεις 

— Ο πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου συμμετέχει σε 
τακτικές δημόσιες ακροάσεις σχετικά με την εκτέλεση 
των εποπτικών καθηκόντων, μετά από αίτημα της αρμόδιας 
επιτροπής του Κοινοβουλίου. Η αρμόδια επιτροπή του Κοι 
νοβουλίου και η ΕΚΤ συμφωνούν επί χρονοδιαγράμματος 
για την πραγματοποίηση δύο τέτοιων ακροάσεων κατά τη 
διάρκεια του επόμενου έτους. Οι αιτήσεις για αλλαγές του 
συμφωνηθέντος χρονοδιαγράμματος πρέπει να είναι γρα 
πτές. 

— Επιπλέον, ο πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου μπορεί να 
προσκαλείται σε ad hoc ανταλλαγές απόψεων με την αρμό 
δια επιτροπή του Κοινοβουλίου σχετικά με ζητήματα επο 
πτείας. 

— Εφόσον είναι αναγκαίο για την άσκηση των εξουσιών του 
Κοινοβουλίου σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ και τη νομοθεσία της 
Ένωσης, ο πρόεδρος της αρμόδιας επιτροπής του μπορεί να 
ζητεί εγγράφως τη διενέργεια ειδικών εμπιστευτικών συνε 
δριάσεων με τον πρόεδρο του εποπτικού συμβουλίου, ανα 
φέροντας τους λόγους. Οι συνεδριάσεις αυτές πραγματο 
ποιούνται σε από κοινού συμφωνηθείσα ημερομηνία. 

— Όλοι οι συμμετέχοντες στις ειδικές εμπιστευτικές συνε 
δριάσεις υπόκεινται σε απαιτήσεις εμπιστευτικότητας ισοδύ 
ναμες με εκείνες που ισχύουν για τα μέλη του εποπτικού 
συμβουλίου και για το εποπτικό προσωπικό της ΕΚΤ. 

— Μετά από αιτιολογημένο αίτημα του προέδρου του εποπτι 
κού συμβουλίου ή του προέδρου της αρμόδιας επιτροπής 
του Κοινοβουλίου και βάσει αμοιβαίας συμφωνίας, στις

EL 30.11.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 320/3
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τακτικές ακροάσεις, στις ad hoc ανταλλαγές απόψεων και 
στις εμπιστευτικές συνεδριάσεις μπορούν να παρίστανται 
οι εκπρόσωποι της ΕΚΤ στο εποπτικό συμβούλιο ή υψηλό 
βαθμα μέλη του εποπτικού προσωπικού (γενικοί διευθυντές 
ή οι αναπληρωτές τους). 

— Η αρχή του ανοιχτού χαρακτήρα των θεσμικών οργάνων 
της Ένωσης σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ εφαρμόζεται και στον 
ΕΕΜ. Η συζήτηση στις ειδικές εμπιστευτικές συνεδριάσεις 
ακολουθεί την αρχή του ανοιχτού χαρακτήρα και βασίζεται 
στην ανάπτυξη του θέματος με γνώμονα τις σχετικές συν 
θήκες. Περιλαμβάνει ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφο 
ριών σχετικά με την εκτέλεση των εποπτικών καθηκόντων, 
εντός του ορίου που θέτει η νομοθεσία της Ένωσης. Η 
γνωστοποίηση περιορίζεται ενδεχομένως από τα όρια εμπι 
στευτικότητας που προβλέπει η νομοθεσία. 

— Τα πρόσωπα που εργάζονται στο Κοινοβούλιο και στην ΕΚΤ 
δεν επιτρέπεται να γνωστοποιούν πληροφορίες που περιέρ 
χονται σε γνώση τους κατά την άσκηση των δραστηριοτή 
των τους και αφορούν τα καθήκοντα που ανατίθενται στην 
ΕΚΤ βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013, ακόμη 
και μετά τη λήξη των εν λόγω δραστηριοτήτων ή την 
αποχώρησή τους από τη θέση εργασίας τους. 

— Οι τακτικές ακροάσεις, οι ad hoc ανταλλαγές απόψεων 
και οι εμπιστευτικές συνεδριάσεις μπορούν να καλύπτουν 
όλες τις πτυχές της δραστηριότητας και της λειτουργίας 
του ΕΕΜ που διέπονται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
1024/2013. 

— Δεν τηρούνται πρακτικά και δεν υπάρχει καμία άλλη κατα 
γραφή των εμπιστευτικών συνεδριάσεων. Δεν πραγματο 
ποιείται καμία δήλωση στον τύπο ή σε οποιοδήποτε άλλο 
μέσο ενημέρωσης. Κάθε συμμετέχων στις εμπιστευτικές 
συνομιλίες υπογράφει κάθε φορά επίσημη δήλωση ότι δεν 
θα διαδώσει το περιεχόμενο αυτών των συνομιλιών σε τρίτο 
πρόσωπο. 

— Στις εμπιστευτικές συνεδριάσεις επιτρέπεται να παρίστα 
νται μόνο ο πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου, καθώς 
και ο πρόεδρος και οι αντιπρόεδροι της αρμόδιας επιτροπής 
του Κοινοβουλίου. Τόσο ο πρόεδρος του εποπτικού συμ 
βουλίου όσο και ο πρόεδρος και οι αντιπρόεδροι της αρμό 
διας επιτροπής του Κοινοβουλίου μπορούν να συνοδεύο 
νται από δύο μέλη του προσωπικού της ΕΚΤ και της Γραμ 
ματείας του Κοινοβουλίου αντίστοιχα. 

3. Απάντηση ερωτήσεων 

— Η ΕΚΤ απαντά εγγράφως στις γραπτές ερωτήσεις που της 
θέτει το Κοινοβούλιο. Οι εν λόγω ερωτήσεις διαβιβάζονται 
στον πρόεδρο του εποπτικού συμβουλίου μέσω του προέ 
δρου της αρμόδιας επιτροπής του Κοινοβουλίου. Οι ερω 
τήσεις απαντώνται το ταχύτερο δυνατόν και, οπωσδήποτε, 
εντός πέντε εβδομάδων μετά τη διαβίβασή τους στην ΕΚΤ. 

— Τόσο η ΕΚΤ όσο και το Κοινοβούλιο αφιερώνουν ειδικό 
τμήμα των δικτυακών τόπων τους στις προαναφερόμενες 
ερωτήσεις και απαντήσεις. 

4. Πρόσβαση σε πληροφορίες 

— Η ΕΚΤ παρέχει στην αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου 
τουλάχιστον ένα περιεκτικό και αντιπροσωπευτικό πρακτικό 
των συνεδριάσεων του εποπτικού συμβουλίου που επιτρέπει 
την κατανόηση των συζητήσεων, συμπεριλαμβανομένου 
ενός σχολιασμένου καταλόγου των αποφάσεων. Σε περί 
πτωση που το διοικητικό συμβούλιο προβάλει αντιρρήσεις 
για σχέδιο απόφασης του εποπτικού συμβουλίου, σύμφωνα 
με το άρθρο 26 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1024/2013, ο πρόεδρος της ΕΚΤ ενημερώνει τον πρόεδρο 
της αρμόδιας επιτροπής του Κοινοβουλίου σχετικά με 
τους λόγους αυτών των αντιρρήσεων, σύμφωνα με τις απαι 
τήσεις εμπιστευτικότητας που αναφέρονται στην παρούσα 
συμφωνία. 

— Σε περίπτωση εκκαθάρισης χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, 
οι μη εμπιστευτικές πληροφορίες που αφορούν το εν λόγω 
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα γνωστοποιούνται εκ των υστέρων, 
αφού έχουν πάψει να ισχύουν ενδεχόμενοι περιορισμοί στην 
παροχή σχετικών πληροφοριών, οι οποίοι είχαν επιβληθεί 
λόγω των απαιτήσεων εμπιστευτικότητας. 

— Τα εποπτικά τέλη καθώς και επεξήγηση του τρόπου υπο 
λογισμού τους δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ. 

— Η ΕΚΤ δημοσιεύει στον δικτυακό τόπο της οδηγό σχετικά 
με τις εποπτικές πρακτικές της. 

5. Διασφάλιση απόρρητων πληροφοριών και εγγράφων της ΕΚΤ 

— Το Κοινοβούλιο θέτει σε εφαρμογή διασφαλίσεις και μέτρα 
που αντιστοιχούν στον βαθμό ευαισθησίας των πληροφο 
ριών της ΕΚΤ ή των εγγράφων της και την ενημερώνει 
σχετικά. Σε κάθε περίπτωση, οι πληροφορίες ή τα έγγραφα 
που γνωστοποιούνται χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό 
για τον οποίο έγινε η γνωστοποίηση. 

— Το Κοινοβούλιο επιδιώκει τη συναίνεση της ΕΚΤ για οποι 
αδήποτε γνωστοποίηση σε επιπλέον πρόσωπα ή θεσμικά 
όργανα, ενώ παράλληλα τα δύο όργανα συνεργάζονται σε 
οποιεσδήποτε δικαστικές, διοικητικές ή άλλες διαδικασίες 
για τις οποίες ζητείται πρόσβαση σε τέτοιες πληροφορίες 
ή έγγραφα. Όσον αφορά το σύνολο ή ορισμένες κατηγορίες 
γνωστοποιούμενων πληροφοριών ή εγγράφων, η ΕΚΤ μπορεί 
να ζητεί από το Κοινοβούλιο να διατηρεί κατάλογο προ 
σώπων με πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες και τα 
έγγραφα. 

II. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

— Η ΕΚΤ προσδιορίζει και δημοσιοποιεί τα κριτήρια για την 
επιλογή προέδρου του εποπτικού συμβουλίου, συμπεριλαμ 
βανομένων του συνδυασμού δεξιοτήτων, της γνώσης των 
χρηματοπιστωτικών οργάνων και αγορών και της πείρας 
στη χρηματοπιστωτική εποπτεία και τη μακροπροληπτική 
επίβλεψη. Κατά τον προσδιορισμό των κριτηρίων η ΕΚΤ 
στοχεύει στις υψηλότερες επαγγελματικές προδιαγραφές 
και λαμβάνει υπόψη την ανάγκη να διαφυλαχθούν τα συμ 
φέροντα της Ένωσης συνολικά, καθώς και η ποικιλομορφία 
στη σύνθεση του εποπτικού συμβουλίου.

EL L 320/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.11.2013
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— Η αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου ενημερώνεται δύο 
εβδομάδες πριν το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ δημοσι 
εύσει την ανακοίνωση κενής θέσης, συμπεριλαμβανομένων 
των κριτηρίων επιλογής και της συγκεκριμένης περιγραφής 
καθηκόντων, με τις λεπτομέρειες που αφορούν την «ανοικτή 
διαδικασία επιλογής» που το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ 
προτίθεται να εφαρμόσει για την επιλογή του προέδρου. 

— Η αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου ενημερώνεται από 
το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ σχετικά με τη σύνθεση 
του καταλόγου των υποψηφίων για τη θέση του προέδρου 
(αριθμός αιτήσεων, επαγγελματικά προσόντα, αναλογία 
φύλων και εθνικοτήτων κ.λπ.) καθώς και σχετικά με τη 
μέθοδο μέσω της οποίας εξετάζεται ο κατάλογος των υπο 
ψηφίων προκειμένου να συνταχθεί περιορισμένος κατάλο 
γος τουλάχιστον δύο υποψηφίων και να καθοριστεί η 
τελική πρόταση της ΕΚΤ. 

— Η ΕΚΤ διαβιβάζει στην αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου 
τον περιορισμένο κατάλογο των υποψηφίων για τη θέση 
του προέδρου του εποπτικού συμβουλίου. Η ΕΚΤ διαβιβά 
ζει τον περιορισμένο κατάλογο τουλάχιστον τρεις εβδομά 
δες πριν την υποβολή της πρότασής της για τον διορισμό 
προέδρου. 

— Η αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου μπορεί να υποβάλει 
ερωτήσεις στην ΕΚΤ σχετικά με τα κριτήρια επιλογής και 
τον περιορισμένο κατάλογο υποψηφίων εντός μιας εβδομά 
δας από τη λήψη του. Η ΕΚΤ απαντά σε αυτές τις ερωτή 
σεις γραπτώς εντός δύο εβδομάδων. 

— § Η διαδικασία έγκρισης περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: 

— Οι προτάσεις για τον πρόεδρο και/ή τον αντιπρόεδρο 
διαβιβάζονται από την ΕΚΤ στο Κοινοβούλιο μαζί με 
γραπτές επεξηγήσεις των λόγων που υπαγόρευσαν τις 
επιλογές. 

— Διεξάγεται δημόσια ακρόαση του προτεινόμενου προέ 
δρου και αντιπροέδρου του εποπτικού συμβουλίου 
στην αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου. 

— Το Κοινοβούλιο αποφαίνεται σχετικά με την έγκριση 
των προτεινομένων από την ΕΚΤ για τις θέσεις προέ 
δρου και αντιπροέδρων με ψηφοφορία που θα διεξαχθεί 
στην αρμόδια επιτροπή και στην ολομέλεια. Υπό κανο 
νικές συνθήκες και λαμβανομένου υπόψη του χρονοδια 
γράμματος εργασιών του, το Κοινοβούλιο έχει στόχο τη 
λήψη της εν λόγω απόφασης εντός έξι εβδομάδων από 
τη διατύπωση της πρότασης. 

— Αν δεν εγκριθεί η πρόταση περί του προέδρου, η ΕΚΤ 
μπορεί να αποφασίσει για την επιλογή νέου υποψηφίου 
είτε επιλέγοντας από τον ήδη υφιστάμενο κατάλογο υπο 
ψηφίων είτε ξεκινώντας νέα διαδικασία επιλογής, η οποία 
περιλαμβάνει τη σύνταξη και δημοσίευση νέας προκήρυξης 
κενής θέσης. 

— Η ΕΚΤ υποβάλλει στο Κοινοβούλιο οποιαδήποτε πρόταση 
απομάκρυνσης του προέδρου ή του αντιπροέδρου, παρέχο 
ντας τις σχετικές εξηγήσεις. 

— § Η διαδικασία έγκρισης περιλαμβάνει: 

— ψηφοφορία εντός της αρμόδιας επιτροπής του Κοινο 
βουλίου επί σχεδίου ψηφίσματος· και 

— ψηφοφορία στην ολομέλεια για έγκριση ή απόρριψη 
του εν λόγω ψηφίσματος. 

— Όταν το Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο ενημερώσει την ΕΚΤ 
ότι θεωρεί πως πληρούνται οι όροι για την απομάκρυνση 
του προέδρου ή του αντιπροέδρου του διοικητικού συμ 
βουλίου για τους σκοπούς του άρθρου 26 παράγραφος 4 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013, η ΕΚΤ διαβιβάζει 
τις απόψεις της γραπτώς εντός τεσσάρων εβδομάδων. 

III. ΕΡΕΥΝΕΣ 

— Όταν, σύμφωνα με το άρθρο 226 ΣΛΕΕ και την απόφαση 
95/167/ΕΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί 
ου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής ( 1 ), το Κοινοβούλιο 
συγκροτεί ερευνητική επιτροπή, η ΕΚΤ σύμφωνα με την 
ενωσιακή νομοθεσία συνδράμει την ερευνητική επιτροπή 
στην εκτέλεση των καθηκόντων της κατά την αρχή της 
ειλικρινούς συνεργασίας. 

— Δραστηριότητες της ερευνητικής επιτροπής για τις οποίες η 
ΕΚΤ παρέχει συνδρομή πραγματοποιούνται εντός του 
πεδίου εφαρμογής της απόφασης 95/167/ΕΚ, Ευρατόμ, 
ΕΚΑΧ. 

— Η ΕΚΤ συνεργάζεται στενά σε οποιαδήποτε έρευνα διεξάγει 
το Κοινοβούλιο κατά το άρθρο 20 παράγραφος 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 στο ίδιο πλαίσιο που 
ισχύει για τις ερευνητικές επιτροπές και υπό την ίδια προ 
στασία εμπιστευτικότητας που προβλέπεται στην παρούσα 
συμφωνία για τις εμπιστευτικές προφορικές συνεδριάσεις 
(Ι.2). 

— Όλοι οι λήπτες πληροφοριών οι οποίες διαβιβάζονται στο 
Κοινοβούλιο στο πλαίσιο ερευνών υπόκεινται σε απαιτήσεις 
εμπιστευτικότητας ισοδύναμες με τις απαιτήσεις που 
ισχύουν για τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου και του 
εποπτικού προσωπικού της ΕΚΤ, το δε Κοινοβούλιο και η 
ΕΚΤ συμφωνούν επί των μέτρων που θα εφαρμοστούν για 
να διασφαλιστεί η προστασία των πληροφοριών. 

— Όταν η προστασία δημόσιου ή ιδιωτικού συμφέροντος που 
αναγνωρίζεται στην απόφαση 2004/258/ΕΚ απαιτεί να δια 
τηρηθεί ο εμπιστευτικός χαρακτήρας, το Κοινοβούλιο δια 
σφαλίζει τη διατήρηση της εν λόγω προστασίας και δεν 
αποκαλύπτει το περιεχόμενο τέτοιων πληροφοριών.

EL 30.11.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 320/5 

( 1 ) Απόφαση 95/167/ΕΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
του Συμβουλίου και της Επιτροπής, της 19ης Απριλίου 1995, περί των 
λεπτομερών διατάξεων άσκησης του δικαιώματος εξέτασης των πραγμά 
των από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΕ L 78 της 6.4.1995, σ. 1).
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— Ισχύουν, τηρουμένων των αναλογιών, για την ΕΚΤ τα 
δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των θεσμικών οργάνων και 
οργανισμών της Ένωσης όπως ορίζονται στην απόφαση 
95/167/ΕΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ. 

— Οποιαδήποτε αντικατάσταση της απόφασης 95/167/ΕΚ, 
Ευρατόμ, ΕΚΑΧ με άλλη νομοθετική πράξη ή τροποποίησή 
της θα οδηγήσει σε νέα διαπραγμάτευση του μέρους III της 
παρούσας συμφωνίας. Μέχρι να συναφθεί νέα συμφωνία για 
τα αντίστοιχα μέρη, παραμένει εν ισχύι η παρούσα συμφω 
νία, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης 95/167/ΕΚ, 
Ευρατόμ, ΕΚΑΧ υπό την εκδοχή που θα έχει κατά την 
ημερομηνία υπογραφής της παρούσας συμφωνίας. 

IV. ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

— Πριν την έγκριση του κώδικα συμπεριφοράς που αναφέρε 
ται στο άρθρο 19 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1024/2013, η ΕΚΤ ενημερώνει την αρμόδια επιτροπή του 
Κοινοβουλίου σχετικά με τα κύρια στοιχεία του προβλεπό 
μενου κώδικα συμπεριφοράς. 

— Κατόπιν γραπτής αίτησης της αρμόδιας επιτροπής του Κοι 
νοβουλίου, η ΕΚΤ ενημερώνει το Κοινοβούλιο γραπτώς 
σχετικά με την εφαρμογή του κώδικα συμπεριφοράς. Η 
ΕΚΤ ενημερώνει επίσης το Κοινοβούλιο σχετικά με την 
ανάγκη προσαρμογών του κώδικα συμπεριφοράς. 

— Ο κώδικας συμπεριφοράς καλύπτει θέματα σύγκρουσης 
συμφερόντων και διασφαλίζει τον σεβασμό στους κανόνες 
σχετικά με τη διάκριση εποπτικών καθηκόντων και καθηκό 
ντων νομισματικής πολιτικής. 

V. ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΚΤ 

— Η ΕΚΤ ενημερώνει δεόντως την αρμόδια επιτροπή του Κοι 
νοβουλίου σχετικά με τις διαδικασίες (συμπεριλαμβανομέ 
νου του χρονοδιαγράμματος) που έχει ορίσει για την 
έκδοση των κανονισμών, αποφάσεων, κατευθυντήριων γραμ 
μών και συστάσεων της ΕΚΤ («πράξεις») που υπόκεινται σε 
δημόσια διαβούλευση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
1024/2013. 

— Ειδικότερα, η ΕΚΤ ενημερώνει την αρμόδια επιτροπή του 
Κοινοβουλίου σχετικά με τις αρχές και τα είδη των δεικτών 

ή πληροφοριών που εν γένει χρησιμοποιεί κατά τη σύνταξη 
πράξεων και συστάσεων πολιτικής, με σκοπό την ενίσχυση 
της διαφάνειας και της συνέπειας στην πολιτική. 

— Η ΕΚΤ διαβιβάζει στην αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου 
τα σχέδια πράξεων πριν από την έναρξη της διαδικασίας 
δημόσιας διαβούλευσης. Όταν το Κοινοβούλιο διατυπώνει 
παρατηρήσεις σχετικά με τις πράξεις, είναι δυνατό να διε 
ξάγονται άτυπες ανταλλαγές απόψεων με την ΕΚΤ επ’ 
αυτών. Αυτές οι άτυπες ανταλλαγές απόψεων διεξάγονται 
παράλληλα με τις ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις τις 
οποίες διεξάγει η ΕΚΤ σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 
3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013. 

— Μόλις η ΕΚΤ εκδώσει μια πράξη, τη διαβιβάζει στην αρμό 
δια επιτροπή του Κοινοβουλίου. Η ΕΚΤ ενημερώνει επίσης 
τακτικά το Κοινοβούλιο γραπτώς σχετικά με την ανάγκη 
επικαιροποίησης των εγκεκριμένων πράξεων. 

VI. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Η πρακτική εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας αξιολογεί 
ται από τα δύο θεσμικά όργανα κάθε τρία χρόνια. 

2. Η παρούσα συμφωνία τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 ή 
κατά την ημέρα που ακολουθεί την υπογραφή της παρούσας 
συμφωνίας, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι μεταγενέ 
στερη. 

3. Οι υποχρεώσεις που συνδέονται με τον εμπιστευτικό χαρα 
κτήρα των πληροφοριών εξακολουθούν να δεσμεύουν τα 
δύο θεσμικά όργανα ακόμη και μετά τη λήξη ισχύος της 
παρούσας συμφωνίας. 

4. Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Φρανκφούρτη και Βρυξέλλες, 6 Νοεμβρίου 2013. 

Για το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο 
Ο Πρόεδρος 

M. SCHULZ 

Για την Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα 

Ο Πρόεδρος 

M. DRAGHI

EL L 320/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.11.2013
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Σύμπραξη για την επικοινωνιακή προβολή των ευρωπαϊκών θεμάτων

(2009/C 13/02)

Στόχοι και αρχές

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αποδίδουν ύψιστη
σημασία στη βελτίωση της επικοινωνιακής προβολής των ευρωπαϊκών θεμάτων ώστε οι Ευρωπαίοι πολίτες να είναι
σε θέση να ασκήσουν το δικαίωμα συμμετοχής τους στη δημοκρατική ζωή της Ένωσης, στην οποία οι αποφάσεις
λαμβάνονται με τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιότητα και εγγύτητα προς τον πολίτη, σεβόμενοι τις αρχές του πλου-
ραλισμού, της συμμετοχής, του ανοίγματος και της διαφάνειας.

2. Τα τρία θεσμικά όργανα επιθυμούν να ενθαρρυνθεί η σύγκλιση απόψεων ως προς τις επικοινωνιακές προτε-
ραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως συνόλου, να προωθηθεί η προστιθέμενη αξία που επιφέρει η ευρωπαϊκή
προσέγγιση στην επικοινωνιακή προβολή των ευρωπαϊκών θεμάτων, να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών
και βέλτιστων πρακτικών και να αναπτυχθούν συνέργειες μεταξύ των θεσμικών οργάνων κατά τις επικοινωνιακές
δραστηριότητες που αφορούν τις προτεραιότητες αυτές, καθώς και να διευκολυνθεί η συνεργασία μεταξύ των
θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών όπου χρειάζεται.

3. Τα τρία θεσμικά όργανα αναγνωρίζουν ότι η επικοινωνιακή προβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτεί πολι-
τική δέσμευση των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και των κρατών μελών και ότι τα κράτη μέλη
έχουν την ευθύνη τους ως προς την επικοινωνιακή προβολή των θεμάτων ΕΕ έναντι των πολιτών.

4. Τα τρία θεσμικά όργανα κρίνουν ότι οι ενημερωτικές και επικοινωνιακές δραστηριότητες για τα ευρωπαϊκά
θέματα θα πρέπει να παρέχουν στον καθένα πρόσβαση σε επαρκή και πολύπλευρη πληροφόρηση για την Ευρω-
παϊκή Ένωση καθώς και τη δυνατότητα στους πολίτες να ασκούν το δικαίωμα έκφρασης των απόψεών τους και να
συμμετέχουν ενεργά στο δημόσιο διάλογο για τα θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση.

5. Τα τρία θεσμικά όργανα προάγουν το σεβασμό της πολυγλωσσίας και της πολιτιστικής πολυμορφίας κατά
την ανάληψη ενημερωτικών και επικοινωνιακών δράσεων.

6. Τα τρία θεσμικά όργανα δεσμεύονται πολιτικά να εκπληρώσουν τους ως άνω στόχους. Παροτρύνουν τους
άλλους οργανισμούς της ΕΕ να στηρίξουν τις προσπάθειές τους και να συμβάλουν, εάν το επιθυμούν, στην προσέγ-
γιση αυτή.

Προσέγγιση σύμπραξης

7. Τα τρία θεσμικά όργανα αναγνωρίζουν ότι είναι σκόπιμο να αντιμετωπισθεί η επικοινωνιακή πρόκληση σε
θέματα ΕΕ με σύμπραξη των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η αποτε-
λεσματική επικοινωνία με το ευρύτερο δυνατό κοινό καθώς και η αντικειμενική του ενημέρωση, στο κατάλληλο
επίπεδο.

Επιθυμούν να αναπτύξουν συνέργειες με τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές καθώς και με εκπροσώπους
της κοινωνίας των πολιτών.

Προς τούτο, θα ήθελαν να ευνοηθεί ρεαλιστική προσέγγιση σύμπραξης.

8. Εν προκειμένω, τα τρία θεσμικά όργανα υπενθυμίζουν το βασικό ρόλο της Διοργανικής Ομάδας Πληροφό-
ρησης (IGI), η οποία χρησιμεύει ως υψηλού επιπέδου πλαίσιο για τα θεσμικά όργανα προκειμένου να ενθαρρύνεται
ο πολιτικός διάλογος για τις ενημερωτικές και επικοινωνιακές δραστηριότητες επί ευρωπαϊκών θεμάτων με στόχο
να ευνοηθεί η συνέργεια και η συμπληρωματικότητα. Προς τούτο, η IGI, στην οποία συμπροεδρεύουν αντιπρό-
σωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και συμμετέχουν η
Επιτροπή Περιφερειών και η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ως παρατηρητές, συνέρχεται κατ'
αρχήν δις του έτους.

Πλαίσιο συνεργασίας

Τα τρία θεσμικά όργανα προτίθενται να συνεργαστούν βάσει των κατωτέρω στοιχείων:

9. Χωρίς να θίγεται η επί μέρους ευθύνη κάθε θεσμικού οργάνου και κράτους μέλους της ΕΕ σε ό,τι αφορά τις
οικείες επικοινωνιακές στρατηγικές και προτεραιότητες, τα τρία θεσμικά όργανα θα εντοπίζουν ετησίως ένα περιορι-
σμένο αριθμό κοινών επικοινωνιακών προτεραιοτήτων στα πλαίσια της IGI.

20.1.2009 C 13/3Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςEL
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10. Οι προτεραιότητες αυτές θα βασίζονται σε επικοινωνιακές προτεραιότητες που εντοπίζονται από τα θεσμικά
όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ σύμφωνα με τις εσωτερικές τους διαδικασίες και συμπληρώνουν, όπου δει,
τις σχετικές στρατηγικές απόψεις και προσπάθειες των κρατών μελών, λαμβάνοντας υπόψη τις προσδοκίες των
πολιτών.

11. Τα τρία θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη θα επιδιώξουν να προωθήσουν την κατάλληλη στήριξη για την
επικοινωνία σχετικά με τις εντοπισθείσες προτεραιότητες.

12. Οι υπεύθυνες επί επικοινωνιακών θεμάτων υπηρεσίες των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ
θα πρέπει να έρχονται σε επαφή προκειμένου να εξασφαλίζεται η επιτυχής εφαρμογή των κοινών επικοινωνιακών
προτεραιοτήτων, καθώς και των άλλων δραστηριοτήτων που αφορούν την επικοινωνιακή προβολή της ΕΕ, υιοθε-
τώντας, εάν χρειάζεται, τους δέοντες διοικητικούς διακανονισμούς.

13. Τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη καλούνται να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με άλλες περί ΕΕ
επικοινωνιακές δραστηριότητες, κυρίως τις τομεακές επικοινωνιακές δραστηριότητες που προβλέπουν θεσμικά
όργανα και οργανισμοί, όταν αυτές καταλήγουν σε ενημερωτικές εκστρατείες στα κράτη μέλη.

14. Η Επιτροπή καλείται να υποβάλλει έκθεση, στην αρχή εκάστου έτους, στα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ
σχετικά με τα κυριότερα αποτελέσματα της εφαρμογής των κοινών επικοινωνιακών προτεραιοτήτων του προηγού-
μενου έτους.

15. Η παρούσα πολιτική δήλωση υπεγράφη στις είκοσι δύο Οκτωβρίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Έγινε στo Στρασβoύργo, στις είκοσι δύο Οκτωβρίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Για το
Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

Για το
Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής

Ένωσης

Ο Πρόεδρος

Για την
Επιτροπή των Ευρωπαϊκών

Κοινοτήτων

Ο Πρόεδρος

20.1.2009C 13/4 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςEL
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II

(Ανακοινώσεις)

ΚΟΙΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΠΟΦΑΣΗΣ
(ΑΡΘΡΟ 251 ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΚ)

(2007/C 145/02)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή, αποκαλούμενα στο εξής συλλογικώς «όργανα»,
διαπιστώνουν ότι η τρέχουσα πρακτική που περιλαμβάνει επαφές μεταξύ της Προεδρίας του Συμβουλίου, της
Επιτροπής και των προέδρων των αρμοδίων επιτροπών και/ή των εισηγητών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
καθώς επίσης και μεταξύ των συμπροέδρων της επιτροπής συνδιαλλαγής έχει αποδειχθεί αποτελεσματική.

2. Τα όργανα επιβεβαιώνουν ότι απαιτείται συνεχής ενθάρρυνση της εν λόγω πρακτικής, η οποία εκτείνεται σε
όλα τα στάδια της διαδικασίας της συναπόφασης. Τα όργανα δεσμεύονται να εξετάσουν τις μεθόδους
εργασίας τους, προκειμένου να αξιοποιήσουν ακόμη πιο αποτελεσματικά το πλήρες φάσμα των δυνατοτήτων
που παρέχει η διαδικασία συναπόφασης όπως την ορίζει η συνθήκη ΕΚ.

3. Η παρούσα κοινή δήλωση διευκρινίζει αυτές τις μεθόδους εργασίας και τις πρακτικές ρυθμίσεις για την εφαρ-
μογή τους. Συμπληρώνει τη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας (1) και κυρίως τις διατάξεις
της που αφορούν τη διαδικασία της συναπόφασης. Τα όργανα αναλαμβάνουν να σέβονται απόλυτα τέτοιες
δεσμεύσεις σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας, της υπευθυνότητας και της αποτελεσματικότητας. Από την
άποψη αυτή, τα όργανα θα πρέπει να εστιάζουν ιδιαιτέρως την προσοχή τους ώστε να σημειώνεται πρόοδος
σε σχέση με προτάσεις απλούστευσης, τηρουμένου του κοινοτικού κεκτημένου.

4. Τα όργανα συνεργάζονται με καλή πίστη καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας προκειμένου να επιτυγχάνουν
τη μέγιστη δυνατή προσέγγιση των θέσεών τους και έτσι να ανοίγουν τον δρόμο, κατά περίπτωση, για την
έκδοση της σχετικής πράξης σε αρχικό στάδιο της διαδικασίας.

5. Προς εκπλήρωση του στόχου αυτού, συνεργάζονται με κατάλληλες διοργανικές επαφές ώστε να παρακολου-
θούν την πρόοδο των εργασιών και να αναλύουν τον βαθμό σύγκλισης σε όλα τα στάδια της διαδικασίας
συναπόφασης.

6. Τα όργανα, σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανονισμούς τους, δεσμεύονται να ανταλλάσσουν τακτικά πληρο-
φορίες σχετικά με την πρόοδο των διαφόρων φακέλων της συναπόφασης. Μεριμνούν για τον κατά το δυνατό
συντονισμό των οικείων χρονοδιαγραμμάτων εργασίας τους, ώστε να διευκολύνεται η διεξαγωγή των εργασιών
με συνοχή και συναινετικό πνεύμα. Κατά συνέπεια, προσπαθούν να καταρτίσουν ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα
των διαφόρων σταδίων που θα καταλήξουν στην τελική έγκριση διαφόρων νομοθετικών προτάσεων ενώ
παράλληλα σέβονται τον πολιτικό χαρακτήρα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

30.6.2007 C 145/5Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςEL
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7. Η συνεργασία μεταξύ των οργάνων στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης συχνά προσλαμβάνει τη μορφή
τριμερών συναντήσεων («τριμερείς διάλογοι»). Το σύστημα των τριμερών διαλόγων έχει αποδείξει την ζωτικό-
τητα και την ευελιξία του αυξάνοντας αισθητά τις δυνατότητες επίτευξης συμφωνίας στο στάδιο της πρώτης ή
της δεύτερης ανάγνωσης, καθώς και συνεισφέροντας στην προπαρασκευή των εργασιών της επιτροπής
συνδιαλλαγής.

8. Οι τριμερείς αυτοί διάλογοι συνήθως πραγματοποιούνται ανεπίσημα. Μπορεί να διεξάγονται σε όλα τα στάδια
της διαδικασίας και σε διάφορα επίπεδα εκπροσώπησης, ανάλογα με τη φύση της αναμενόμενης συζήτησης.
Κάθε όργανο, σύμφωνα με τον δικό του εσωτερικό κανονισμό, ορίζει τους συμμετέχοντες σε κάθε συνεδρίαση,
καθορίζει την εντολή για τις διαπραγματεύσεις και ενημερώνει εγκαίρως τα άλλα όργανα σχετικά με τις
ρυθμίσεις που αφορούν τις συνεδριάσεις.

9. Στο μέτρο του δυνατού, οιαδήποτε σχέδια συμβιβαστικών κειμένων υποβάλλονται για συζήτηση σε επικείμενη
συνεδρίαση, διανέμονται εκ των προτέρων σε όλους τους συμμετέχοντες. Προκειμένου να αυξηθεί η διαφά-
νεια, οι τριμερείς διάλογοι που πραγματοποιούνται εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
ανακοινώνονται εκ των προτέρων, εφόσον είναι εφικτό.

10. Η Προεδρία του Συμβουλίου προσπαθεί να παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών.
Εξετάζει προσεκτικά και με τον ενδεδειγμένο τρόπο τα αιτήματα που δέχεται για παροχή πληροφοριών σχετικά
με τη θέση του Συμβουλίου.

ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

11. Τα όργανα συνεργάζονται με καλή πίστη προκειμένου να επιτύχουν τη μέγιστη δυνατή προσέγγιση των θέσεών
τους, ώστε η πράξη να εκδίδεται, εφόσον είναι δυνατόν, σε πρώτη ανάγνωση.

Συμφωνία κατά το στάδιο της πρώτης ανάγνωσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

12. Πραγματοποιούνται οι κατάλληλες επαφές ώστε να διευκολύνεται η διεξαγωγή των εργασιών κατά την πρώτη
ανάγνωση.

13. Η Επιτροπή διευκολύνει τις επαφές αυτές και ασκεί το δικαίωμα πρωτοβουλίας της εποικοδομητικά, προκει-
μένου να επιτευχθεί προσέγγιση των θέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, λαμβά-
νοντας δεόντως υπόψη τη διοργανική ισορροπία, καθώς και τον ρόλο που της ανατίθεται με τη συνθήκη.

14. Εφόσον επιτευχθεί συμφωνία με ανεπίσημες διαπραγματεύσεις σε τριμερείς διαλόγους, ο/η πρόεδρος της
Επιτροπής Μονίμων Αντιπροσώπων (Coreper) διαβιβάζει, με επιστολή προς τον/την πρόεδρο της οικείας
κοινοβουλευτικής επιτροπής, λεπτομέρειες ως προς το περιεχόμενο της συμφωνίας, υπό μορφή τροπολογιών
στην πρόταση της Επιτροπής. Με την εν λόγω επιστολή εκφράζεται η προθυμία του Συμβουλίου να αποδεχθεί,
με την επιφύλαξη νομικής-γλωσσικής επαλήθευσης, την έκβαση αυτή, εφόσον επιβεβαιωθεί από το αποτέλεσμα
της ψηφοφορίας στην ολομέλεια. Αντίγραφο της εν λόγω επιστολής διαβιβάζεται στην Επιτροπή.

15. Στο πλαίσιο αυτό, όταν επίκειται το κλείσιμο φακέλου σε πρώτη ανάγνωση, οι πληροφορίες για την πρόθεση
σύναψης συμφωνίας θα πρέπει να δημοσιοποιούνται το ταχύτερο δυνατό.

Συμφωνία κατά το στάδιο της κοινής θέσης του Συμβουλίου

16. Εφόσον δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία κατά την πρώτη ανάγνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι δυνατόν
να συνεχισθούν οι επαφές με στόχο να επιτευχθεί συμφωνία κατά το στάδιο της κοινής θέσης.

17. Η Επιτροπή διευκολύνει παρόμοιες επαφές και ασκεί το δικαίωμα πρωτοβουλίας της εποικοδομητικά, προκει-
μένου να επιφέρει προσέγγιση των θέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, λαμβάνοντας
δεόντως υπόψη τη διοργανική ισορροπία, καθώς και τον ρόλο που της ανατίθεται με τη συνθήκη.

18. Εφόσον επιτευχθεί συμφωνία κατά το στάδιο αυτό, ο/η πρόεδρος της οικείας κοινοβουλευτικής επιτροπής
διατυπώνει, με επιστολή της προς τον/την πρόεδρο της Coreper, σύσταση προς την ολομέλεια να αποδεχθεί
την κοινή θέση του Συμβουλίου χωρίς τροποποιήσεις, με την επιφύλαξη επιβεβαίωσης της κοινής θέσης από
το Συμβούλιο, καθώς και νομικής-γλωσσικής επαλήθευσης. Αντίγραφο της επιστολής διαβιβάζεται στην
Επιτροπή.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

19. Με την αιτιολογική του έκθεση, το Συμβούλιο εξηγεί, όσο το δυνατόν σαφέστερα, τους λόγους που το
οδήγησαν να υιοθετήσει την κοινή του θέση. Στη δεύτερή του ανάγνωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
λαμβάνει στο μέγιστο βαθμό υπόψη τους λόγους αυτούς, καθώς και τη θέση της Επιτροπής.

20. Πριν από τη διαβίβαση κοινής θέσης, το Συμβούλιο προσπαθεί να προσδιορίσει, σε διαβούλευση με το Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή, την ημερομηνία διαβίβασής της, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη
αποτελεσματικότητα της νομοθετικής διαδικασίας σε δεύτερη ανάγνωση.

30.6.2007C 145/6 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςEL

Γ1_Κοινή δήλωση σχετικά με την εφαρμογή στην πράξη της διαδικασίας συναπόφασης

- 85 - 



Συμφωνία κατά το στάδιο της δεύτερης ανάγνωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

21. Οι κατάλληλες επαφές συνεχίζονται αμέσως μόλις διαβιβαστεί η κοινή θέση του Συμβουλίου στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, με στόχο να γίνουν καλύτερα κατανοητές οι αντίστοιχες θέσεις και έτσι να περατωθεί η νομοθε-
τική διαδικασία το ταχύτερο δυνατό.

22. Η Επιτροπή διευκολύνει τις επαφές αυτές και γνωμοδοτεί προκειμένου να επιτευχθεί προσέγγιση των θέσεων
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη διοργανική ισορροπία,
καθώς και τον ρόλο που της ανατίθεται με τη συνθήκη.

23. Εφόσον επιτευχθεί συμφωνία με ανεπίσημες διαπραγματεύσεις σε τριμερείς διαλόγους, ο/η πρόεδρος της
Coreper διαβιβάζει, με επιστολή προς τον/την πρόεδρο της οικείας κοινοβουλευτικής επιτροπής, λεπτομέρειες
σχετικά με το περιεχόμενο της συμφωνίας, υπό μορφή τροπολογιών στην κοινή θέση του Συμβουλίου. Με την
εν λόγω επιστολή εκφράζεται η προθυμία του Συμβουλίου να αποδεχτεί την έκβαση, με την επιφύλαξη
νομικής-γλωσσικής επαλήθευσης, εφόσον η έκβαση αυτή επιβεβαιωθεί από το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
στην ολομέλεια. Αντίγραφο της επιστολής αυτής διαβιβάζεται στην Επιτροπή.

ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗ

24. Εάν καταστεί σαφές ότι το Συμβούλιο δεν είναι σε θέση να αποδεχθεί όλες τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου σε δεύτερη ανάγνωση και όταν το Συμβούλιο είναι έτοιμο να παρουσιάσει τη θέση του, διοργα-
νώνεται ο πρώτος τριμερής διάλογος. Κάθε όργανο, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του, ορίζει τους
συμμετέχοντες σε κάθε συνεδρίαση και καθορίζει την εντολή για τις διαπραγματεύσεις. Η Επιτροπή κάνει
γνωστές το νωρίτερο δυνατό και στις δύο αντιπροσωπείες τις προθέσεις της όσον αφορά τη γνώμη της σε
σχέση με τις τροπολογίες δεύτερης ανάγνωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

25. Τριμερείς διάλογοι πραγματοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας συνδιαλλαγής με στόχο να διευ-
θετηθούν τα εναπομένοντα προβλήματα και να προετοιμαστεί το έδαφος για την επίτευξη συμφωνίας στην
επιτροπή συνδιαλλαγής. Τα αποτελέσματα των τριμερών διαλόγων συζητούνται και, ενδεχομένως, εγκρίνονται
κατά τις συνεδριάσεις των οικείων οργάνων.

26. Η επιτροπή συνδιαλλαγής συγκαλείται από τον/την Πρόεδρο του Συμβουλίου, κατόπιν συμφωνίας με τον/την
Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τηρουμένων των διατάξεων της συνθήκης.

27. Η Επιτροπή συμμετέχει στις εργασίες της συνδιαλλαγής και αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες
προκειμένου να επιτύχει προσέγγιση των θέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Οι
πρωτοβουλίες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν σχέδια συμβιβαστικών κειμένων, λαμβανομένων υπόψη των
θέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και με τον δέοντα σεβασμό στον ρόλο που ανατί-
θεται στην Επιτροπή με τη συνθήκη.

28. Η προεδρία της επιτροπής συνδιαλλαγής ασκείται από κοινού από τον/την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και τον/την Πρόεδρο του Συμβουλίου. Οι συνεδριάσεις της επιτροπής προεδρεύονται εκ περιτροπής
από κάθε συμπρόεδρο.

29. Οι συμπρόεδροι καθορίζουν από κοινού τις ημερομηνίες και ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων της
επιτροπής συνδιαλλαγής, με στόχο την αποτελεσματική λειτουργία της εν λόγω επιτροπής καθ' όλη τη διάρ-
κεια της διαδικασίας συνδιαλλαγής. Ζητείται η γνώμη της Επιτροπής σχετικά με τις προβλεπόμενες ημερο-
μηνίες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο καθορίζουν, ενδεικτικά, κατάλληλες ημερομηνίες για τις
εργασίες της συνδιαλλαγής και ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή.

30. Οι συμπρόεδροι δύνανται να εγγράφουν διάφορα θέματα στην ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης της
επιτροπής συνδιαλλαγής. Παράλληλα με το βασικό θέμα («θέμα Β»), στο οποίο δεν έχει ακόμη επιτευχθεί
συμφωνία, είναι δυνατόν να ανοίγουν ή και να κλείνουν διαδικασίες συνδιαλλαγής για άλλα θέματα, χωρίς
συζήτηση των θεμάτων αυτών («θέμα Α»).

31. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, τηρώντας τις διατάξεις της συνθήκης σχετικά με τις προθε-
σμίες, προσπαθούν, στο μέτρο του δυνατού, να λαμβάνουν υπόψη τις απαιτήσεις χρονοπρογραμματισμού, και
ιδίως όσες απορρέουν από διακοπές των δραστηριοτήτων των οργάνων και από τις εκλογές του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου. Σε κάθε περίπτωση, οι διακοπές των δραστηριοτήτων είναι οι συντομότερες δυνατές.

32. Η επιτροπή συνδιαλλαγής συνεδριάζει εκ περιτροπής στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, με γνώμονα την ισοβαρή χρήση της υπάρχουσας υποδομής, συμπεριλαμβανομένων των υπηρε-
σιών διερμηνείας.

33. Η επιτροπή συνδιαλλαγής έχει στη διάθεσή της την πρόταση της Επιτροπής, την κοινή θέση του Συμβουλίου
και τη γνώμη της Επιτροπής επ' αυτής, τις τροπολογίες που προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τη γνώμη
της Επιτροπής επ' αυτών, καθώς και το κοινό έγγραφο εργασίας των αντιπροσωπειών του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου. Το εν λόγω έγγραφο εργασίας θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες
να εντοπίζουν εύκολα τα ζητήματα που διακυβεύονται και να ανατρέχουν αποτελεσματικά σ' αυτά. Η
Επιτροπή υποβάλλει τη γνώμη της, κατά γενικό κανόνα εντός τριών εβδομάδων από την επίσημη παραλαβή
των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και το αργότερο μέχρι την έναρξη των
εργασιών συνδιαλλαγής.
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34. Οι συμπρόεδροι μπορούν να υποβάλλουν στην επιτροπή συνδιαλλαγής κείμενα προς έγκριση.

35. Η συμφωνία επί κοινού κειμένου διαπιστώνεται κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής συνδιαλλαγής ή, στη
συνέχεια, με ανταλλαγή επιστολών μεταξύ των συμπροέδρων. Αντίγραφα των επιστολών αυτών διαβιβάζονται
στην Επιτροπή.

36. Εάν η επιτροπή συνδιαλλαγής καταλήξει σε συμφωνία επί κοινού κειμένου, το κείμενο αυτό, αφού λάβει την
οριστική διατύπωση από νομική-γλωσσική άποψη, διαβιβάζεται στους συμπροέδρους για έγκριση. Ωστόσο, σε
εξαιρετικές περιπτώσεις, προκειμένου να τηρηθούν οι προθεσμίες, το σχέδιο κοινού κειμένου μπορεί να
υποβάλλεται στους συμπροέδρους προς έγκριση.

37. Οι συμπρόεδροι διαβιβάζουν το εγκριθέν κοινό κείμενο στους/στις Προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, με επιστολή την οποία συνυπογράφουν. Όταν η επιτροπή συνδιαλλαγής δεν είναι σε
θέση να συμφωνήσει επί κοινού κειμένου, οι συμπρόεδροι ενημερώνουν σχετικά τους/τις Προέδρους του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με επιστολή την οποία συνυπογράφουν. Οι επιστολές αυτές
αποτελούν επίσημα πρακτικά. Αντίγραφα των επιστολών αυτών διαβιβάζονται στην Επιτροπή προς ενημέρωση.
Τα έγγραφα εργασίας που χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία συνδιαλλαγής είναι διαθέσιμα στο Μητρώο
κάθε οργάνου, μόλις περατωθεί η διαδικασία.

38. Η Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ενεργούν από κοινού
ως γραμματεία της επιτροπής συνδιαλλαγής, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία της Επιτροπής.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

39. Εφόσον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο θεωρούν αναγκαίο να παρατείνουν τις προθεσμίες του
άρθρου 251 της συνθήκης, ενημερώνουν σχετικά τον/την Πρόεδρο του άλλου οργάνου και στην Επιτροπή.

40. Όταν επιτυγχάνεται συμφωνία στην πρώτη ή την δεύτερη ανάγνωση ή κατά τη διάρκεια της συνδιαλλαγής, το
συμφωνηθέν κείμενο λαμβάνει οριστική διατύπωση από τις υπηρεσίες γλωσσομαθών νομικών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, οι οποίες ενεργούν σε στενή συνεργασία και με κοινή συμφωνία.

41. Δεν γίνονται αλλαγές σε τυχόν συμφωνηθέν κείμενο χωρίς ρητή συμφωνία, στο κατάλληλο επίπεδο, των
εκπροσώπων τόσο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσο και του Συμβουλίου.

42. Κατά την οριστική διατύπωση λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι διαφορετικές διαδικασίες του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ιδίως όσον αφορά τις προθεσμίες για την περάτωση των εσωτερικών διαδι-
κασιών. Τα όργανα δεσμεύονται να μη χρησιμοποιούν τις προθεσμίες που ορίζονται για τη νομική-γλωσσική
οριστική διατύπωση των πράξεων για να επανέλθουν σε συζητήσεις επί θεμάτων ουσίας.

43. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφωνούν σε κοινό μορφότυπο των κειμένων που συντάσσουν
από κοινού.

44. Στο μέτρο του δυνατού, τα όργανα δεσμεύονται να χρησιμοποιούν κοινώς αποδεκτές τυποποιημένες ρήτρες
για ενσωμάτωση στις πράξεις που θεσπίζονται στο πλαίσιο της συναπόφασης, ιδίως όσον αφορά διατάξεις που
αφορούν την άσκηση των εκτελεστικών εξουσιών (σύμφωνα με την απόφαση περί «επιτροπολογίας» (1)), την
έναρξη ισχύος, τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και την εφαρμογή των πράξεων, καθώς και τον σεβασμό του
δικαιώματος πρωτοβουλίας της Επιτροπής.

45. Τα όργανα προσπαθούν να πραγματοποιούν κοινή συνέντευξη τύπου για να ανακοινώνουν την επιτυχή έκβαση
της νομοθετικής διαδικασίας σε πρώτη ή δεύτερη ανάγνωση ή σε συνδιαλλαγή. Προσπαθούν επίσης να εκδί-
δουν κοινά ανακοινωθέντα τύπου.

46. Μετά την έκδοση νομοθετικής πράξης με τη διαδικασία συναπόφασης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο, το κείμενο υποβάλλεται προς υπογραφή στον/στην Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
στον/στην Πρόεδρο του Συμβουλίου, καθώς και στους γενικούς γραμματείς των εν λόγω οργάνων.

47. Οι Πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου λαμβάνουν το κείμενο προς υπογραφή στις
αντίστοιχες γλώσσες τους και, στο μέτρο του δυνατού, συνυπογράφουν το κείμενο σε κοινή τελετή, η οποία
οργανώνεται κάθε μήνα με αντικείμενο την υπογραφή σημαντικών κειμένων παρουσία των μέσων ενημέρωσης.
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48. Το συνυπογραφέν κείμενο διαβιβάζεται προς δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα πραγματοποιείται κανονικά εντός δύο μηνών από την έκδοση της
νομοθετικής πράξης εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

49. Αν ένα από τα όργανα εντοπίσει τεχνικό ή προφανές σφάλμα σε κείμενο (ή σε μια από τις γλωσσικές του
αποδόσεις) ενημερώνει αμέσως τα άλλα όργανα σχετικά. Εάν το σφάλμα αφορά πράξη που δεν έχει ακόμη
εκδοθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο, οι υπηρεσίες γλωσσομαθών νομικών του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου συντάσσουν σε στενή συνεργασία το αναγκαίο διορθωτικό. Εάν το
σφάλμα αφορά πράξη η οποία έχει ήδη εκδοθεί από το ένα ή και τα δύο αυτά όργανα, ανεξαρτήτως του αν
έχει ή όχι δημοσιευθεί, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εκδίδουν, με κοινή συμφωνία, διορθω-
τικό που συντάσσεται σύμφωνα με τις οικείες διαδικασίες τους.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δεκατρείς Ιουνίου δύο χιλιάδες επτά.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

Για το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης

Ο Πρόεδρος

Για την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων

Ο Πρόεδρος

30.6.2007 C 145/9Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςEL
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Κώδικας δεοντολογίας για διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής
διαδικασίας1

1. Εισαγωγή

Ο παρών κώδικας δεοντολογίας περιέχει κατευθυντήριες γραμμές που ισχύουν στο
Κοινοβούλιο σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των διαπραγματεύσεων σε όλα τα στάδια της
συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης της τρίτης ανάγνωσης, και θα
πρέπει να εξετάζεται σε συνδυασμό με τα άρθρα 69β έως 69στ του Κανονισμού.

Συμπληρώνει τις σχετικές διατάξεις της Διοργανικής Συμφωνίας της 13ης Απριλίου 20162 για
τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, οι οποίες αφορούν τη διαφάνεια και τον συντονισμό της
νομοθετικής διαδικασίας, καθώς και την «κοινή δήλωση σχετικά με τις πρακτικές ρυθμίσεις
που αφορούν τη διαδικασία συναπόφασης»3, η οποία συμφωνήθηκε μεταξύ Κοινοβουλίου,
Συμβουλίου και Επιτροπής στις 13 Ιουνίου 2007.

2. Γενικές αρχές και προετοιμασία για τις διαπραγματεύσεις

Οι διοργανικές διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας
βασίζονται στις αρχές της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της αποτελεσματικότητας,
προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι η διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι αξιόπιστη,
ανιχνεύσιμη και ανοικτή, τόσο εντός του Κοινοβουλίου όσο και έναντι του κοινού.

Κατά κανόνα, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να αξιοποιεί όλες τις δυνατότητες που παρέχουν όλα
τα στάδια της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας. Η απόφαση για την έναρξη των
διαπραγματεύσεων, με στόχο ιδίως την επίτευξη συμφωνίας σε πρώτη ανάγνωση, λαμβάνεται
κατά περίπτωση, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων κάθε επιμέρους υπόθεσης.

Η δυνατότητα να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο αναπτύσσεται από τον
εισηγητή ενώπιον ολόκληρης της επιτροπής, η οποία αποφασίζει σύμφωνα με το σχετικό
άρθρο του Κανονισμού. Η εντολή αφορά τη νομοθετική έκθεση της επιτροπής ή τις
τροπολογίες που εγκρίθηκαν στην ολομέλεια για τις διαπραγματεύσεις σε πρώτη ανάγνωση,
τη θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση για τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την
επίτευξη πρώιμης συμφωνίας σε δεύτερη ανάγνωση ή συμφωνίας σε δεύτερη ανάγνωση,
καθώς και τη θέση του Κοινοβουλίου σε δεύτερη ανάγνωση για τις διαπραγματεύσεις κατά
την τρίτη ανάγνωση.

Το Κοινοβούλιο ενημερώνεται για τις αποφάσεις που αφορούν την έναρξη διαπραγματεύσεων
και τις ελέγχει διεξοδικά. Προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια στη
νομοθετική διαδικασία, ο πρόεδρος της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών ενημερώνει
τη Διάσκεψη των Προέδρων σε τακτική βάση, παρέχοντάς της συστηματική και έγκαιρη
πληροφόρηση σχετικά με όλες τις αποφάσεις των επιτροπών για την έναρξη
διαπραγματεύσεων και σχετικά με την πρόοδο των υποθέσεων στο πλαίσιο της συνήθους

1 Όπως εγκρίθηκε από τη διάσκεψη των Προέδρων στις 28 Σεπτεμβρίου 2017.
2 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
3 ΕΕ C 145 της 30.6.2007, σ. 5.
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νομοθετικής διαδικασίας. Κάθε συμφωνία που επιτυγχάνεται κατά τη διάρκεια των
διαπραγματεύσεων θεωρείται προσωρινή έως ότου εγκριθεί από το Κοινοβούλιο.

Για τη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων  σχετικά με την επίτευξη συμφωνίας σε πρώτη
ανάγνωση, πρώιμης συμφωνίας σε δεύτερη ανάγνωση και συμφωνίας σε δεύτερη ανάγνωση,
κύριο αρμόδιο όργανο είναι η αρμόδια επιτροπή, την οποία, σύμφωνα με το άρθρο 69στ,
εκπροσωπεί η διαπραγματευτική ομάδα. Κατά την τρίτη ανάγνωση, το Κοινοβούλιο
εκπροσωπείται στις διαπραγματεύσεις από την αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου στην
επιτροπή συνδιαλλαγής, της οποίας προεδρεύει ένας εκ των αρμόδιων για τη συνδιαλλαγή
Αντιπροέδρων. Καθ’ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, τηρούνται οι πολιτικές
ισορροπίες και όλες οι πολιτικές ομάδες εκπροσωπούνται τουλάχιστον σε επίπεδο
προσωπικού.

Ο παρών κώδικας δεοντολογίας εφαρμόζεται, κατ’ αναλογίαν, εφόσον πληρούνται οι
προϋποθέσεις του άρθρου 54 σχετικά με τη διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών ή του άρθρου
55 σχετικά με την κοινή διαδικασία επιτροπών, ιδίως όσον αφορά τη σύνθεση της
διαπραγματευτικής ομάδας και τη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων. Οι πρόεδροι των
σχετικών επιτροπών θα πρέπει να συμφωνούν εκ των προτέρων για τους όρους της
συνεργασίας τους καθ’ όλη τη διάρκεια των διοργανικών διαπραγματεύσεων.

3. Διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων και οριστικοποίηση της συμφωνίας

Για λόγους αρχής και προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια, το Κοινοβούλιο παρέχει τα μέσα
που είναι απαραίτητα ώστε το κοινό να έχει καλή ενημέρωση σε όλα τα στάδια της
νομοθετικής διαδικασίας και συνεργάζεται στενά με τα άλλα θεσμικά όργανα, ώστε να
διευκολύνεται η ανιχνευσιμότητα της νομοθετικής διαδικασίας. Τούτο περιλαμβάνει την κοινή
ανακοίνωση της επιτυχούς έκβασης της νομοθετικής διαδικασίας, μεταξύ άλλων με κοινές
συνεντεύξεις Τύπου ή οποιαδήποτε άλλα μέσα θεωρούνται ενδεδειγμένα.

Οι διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο τριμερών διαλόγων βασίζονται σε ένα κοινό έγγραφο
(συνήθως υπό τη μορφή πολύστηλου εγγράφου), στο οποίο εμφαίνεται η θέση των
αντίστοιχων θεσμικών οργάνων όσον αφορά τις τροπολογίες των άλλων οργάνων και το οποίο
επίσης περιλαμβάνει όλα τα συμβιβαστικά κείμενα που έχουν συμφωνηθεί προσωρινά. Το
κοινό αυτό έγγραφο αποτελεί βάση εργασίας για όλα τα θεσμικά όργανα και κάθε εκδοχή του
που διανέμεται ενόψει τριμερούς διαλόγου θα πρέπει, καταρχήν, να συμφωνείται από τους
συν-νομοθέτες. Μετά από κάθε τριμερή διάλογο, ο πρόεδρος της διαπραγματευτικής ομάδας
και ο εισηγητής υποβάλλουν έκθεση στην αρμόδια επιτροπή ή στους συντονιστές της σχετικά
με την πρόοδο των διαπραγματεύσεων.

Όταν επιτυγχάνεται προσωρινή συμφωνία με το Συμβούλιο, ο πρόεδρος της
διαπραγματευτικής ομάδας και ο εισηγητής ενημερώνουν πλήρως την αρμόδια επιτροπή
σχετικά με το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων, το οποίο δημοσιεύεται. Στην αρμόδια
επιτροπή υποβάλλεται προς έλεγχο το κείμενο κάθε προσωρινής συμφωνίας που έχει
επιτευχθεί, σε μορφή που παρουσιάζει σαφώς τις αλλαγές στο σχέδιο νομοθετικής πράξης. Η
αρμόδια επιτροπή αποφασίζει σύμφωνα με το άρθρο 69στ.

Η προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε κατά τις διαπραγματεύσεις επιβεβαιώνεται
εγγράφως με επίσημη επιστολή. Σε περίπτωση συμφωνίας σε πρώτη και δεύτερη ανάγνωση, ο
πρόεδρος της Επιτροπής Μονίμων Αντιπροσώπων επιβεβαιώνει εγγράφως την επίτευξη
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προσωρινής συμφωνίας προς τον πρόεδρο της αρμόδιας επιτροπής, ενώ, σε περίπτωση
πρώιμης συμφωνίας σε δεύτερη ανάγνωση, ο πρόεδρος της αρμόδιας επιτροπής ενημερώνει
το Συμβούλιο ότι θα εισηγηθεί στην ολομέλεια να εγκρίνει χωρίς τροπολογίες κατά τη δεύτερη
ανάγνωση του Κοινοβουλίου τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση που αντιστοιχεί
στο κείμενο της προσωρινής συμφωνίας1.

Ανάμεσα στην έγκριση της προσωρινής συμφωνίας από την επιτροπή και στην ψηφοφορία
στην ολομέλεια υπάρχει επαρκής χρόνος, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στις πολιτικές
ομάδες να προετοιμάσουν την τελική θέση τους.

Η προσωρινή συμφωνία υπόκειται σε νομική-γλωσσική επεξεργασία για την οριστική της
διατύπωση, σύμφωνα με το άρθρο 193 του Κανονισμού. Δεν επέρχονται αλλαγές σε
προσωρινές συμφωνίες χωρίς ρητή συγκατάθεση, σε κατάλληλο επίπεδο, τόσο του
Κοινοβουλίου όσο και του Συμβουλίου.

4. Υποστήριξη της διαπραγματευτικής ομάδας

Η διαπραγματευτική ομάδα έχει στη διάθεσή της όλους τους πόρους που απαιτούνται για την
ορθή εκτέλεση των εργασιών της. Υποστηρίζεται από μια «διοικητική ομάδα έργου», την
οποία συντονίζει η γραμματεία της αρμόδιας επιτροπής, και θα πρέπει να περιλαμβάνει
τουλάχιστον τη Μονάδα Νομοθετικών Υποθέσεων, τη Νομική Υπηρεσία, τη Διεύθυνση
Νομοθετικών Πράξεων, την υπηρεσία Τύπου του Κοινοβουλίου, καθώς και άλλες σχετικές
υπηρεσίες, όπως αποφασίζεται για κάθε μεμονωμένη περίπτωση. Στις συνεδριάσεις που
προετοιμάζουν τους τριμερείς διαλόγους ή που έπονται αυτών προσκαλούνται οι σύμβουλοι
των πολιτικών ομάδων. Η Μονάδα Νομοθετικών Υποθέσεων συντονίζει τη διοικητική
υποστήριξη για την αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου στην επιτροπή συνδιαλλαγής.

1 Βλέπε σημείο 18 της κοινής δήλωσης σχετικά με τις πρακτικές ρυθμίσεις που αφορούν τη διαδικασία
συναπόφασης.

Γ2_Κώδικας συμπεριφοράς για τη διαπραγμάτευση φακέλων στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας

- 91 - 



Ι

(Ανακοινώσεις)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

∆ΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

της 28ης Νοεµβρίου 2001

για µια πλέον συστηµατοποιηµένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νοµικών πράξεων

(2002/C 77/01)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, που συνήλθε στο Εδιµβούργο το
∆εκέµβριο του 1992, τόνισε ότι είναι ιδιαίτερα σηµαντικό
για την Κοινότητα να καταστεί η κοινοτική νοµοθεσία περισ-
σότερο προσιτή και κατανοητή.

(2) Κατόπιν των κατευθυντήριων γραµµών που χάραξε το Ευρω-
παϊκό Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο
και η Επιτροπή συνήψαν, στις 20 ∆εκεµβρίου 1994, διοργα-
νική συµφωνία που αφορά την ταχεία µέθοδο εργασίας για την
επίσηµη κωδικοποίηση νοµοθετικών κειµένων (1), η οποία θα
βελτιώσει αισθητά την κατανόηση των νοµικών πράξεων που
υπέστησαν πολλές τροποποιήσεις.

(3) Η πείρα, παρά ταύτα, έχει καταδείξει ότι παρά την εφαρµογή
της ταχείας µεθόδου, η υποβολή από την Επιτροπή προτάσεων
επίσηµης κωδικοποίησης και η έκδοση από το νοµοθέτη πρά-
ξεων επίσηµης κωδικοποίησης καθυστερούν συχνά, ιδίως διότι
εν τω µεταξύ θεσπίζονται νέες τροποποιήσεις της εν λόγω
πράξης, οι οποίες συνεπάγονται επανάληψη των εργασιών κωδι-
κοποίησης.

(4) Είναι λοιπόν σκόπιµο, ιδίως για τις νοµικές πράξεις που τρο-
ποποιούνται συχνά, να χρησιµοποιείται µια νοµοθετική τεχνική
που θα επιτρέπει να πραγµατοποιούνται στο ίδιο κείµενο η
τροποποίηση και η κωδικοποίηση.

(5) Όταν χρειάζεται ουσιαστική τροποποίηση µιας προϋπάρχουσας
νοµικής πράξης, η τεχνική της αναδιατύπωσης καθιστά δυνατόν
το να εκδίδεται ένα µόνο νοµοθέτηµα που ταυτόχρονα, επιφέ-
ρει την επιθυµητή τροποποίηση, την κωδικοποιεί µε τις διατά-
ξεις της προϋπάρχουσας πράξης που παραµένουν ως έχουν και
καταργεί την εν λόγω προϋπάρχουσα πράξη.

(6) Η τεχνική της αναδιατύπωσης λοιπόν, ακριβώς διότι αποφεύγει
τον πολλαπλασιασµό των χωριστών τροποποιητικών πράξεων,
που συχνά καθιστούν τους κανόνες δυσνόητους, αποτελεί
κατάλληλο µέσο για να εξασφαλίσει, κατά τρόπο διαρκή και
γενικό, εύληπτο χαρακτήρα στην κοινοτική νοµοθεσία.

(7) Η συστηµατοποιηµένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης
των νοµικών πράξεων εντάσσεται µεταξύ των δράσεων, τις
οποίες αναπτύσσουν τα όργανα για να καταστήσουν την κοι-
νοτική νοµοθεσία περισσότερο προσιτή, όπως την προσφυγή
στην ταχεία µέθοδο εργασίας για την επίσηµη κωδικοποίηση
και τη χάραξη κοινών κατευθυντηρίων γραµµών σχετικά µε την
ποιότητα της διατύπωσης της κοινοτικής νοµοθεσίας µέσω της
διοργανικής συµφωνίας της 22ας ∆εκεµβρίου 1998 (2).

(8) Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κατά τη σύνοδό του στο Ελσίνκι, το
∆εκέµβριου του 1999, εξέφρασε την επιθυµία να συναφθεί το
συντοµότερο δυνατό από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµ-
βούλιο, και την Επιτροπή διοργανική συµφωνία για τη χρησι-
µοποίηση της τεχνικής της αναδιατύπωσης,

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

1. Σκοπός της παρούσας συµφωνίας είναι η καθιέρωση µεθόδου
που, κατ' εφαρµογήν της συνήθους νοµοθετικής διαδικασίας της
Κοινότητας, θα επιτρέψει την πλέον συστηµατοποιηµένη χρήση της
τεχνικής της αναδιατύπωσης των νοµικών πράξεων.

EL28.3.2002 Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 77/1

(1) ΕΕ C 102 της 4.4.1996, σ. 2. (2) ΕΕ C 73 της 17.3.1999, σ. 1.
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2. Η αναδιατύπωση συνίσταται στην έκδοση νέας νοµικής πρά-
ξης που ενσωµατώνει σε ενιαίο κείµενο τόσο τις τροποποιήσεις
ουσίας που επιφέρει σε µια προϋπάρχουσα πράξη όσο και τις
διατάξεις της τελευταίας που παραµένουν αµετάβλητες. Η νέα
νοµική πράξη αντικαθιστά και καταργεί την προϋπάρχουσα.

3. Αντικείµενο της υποβαλλόµενης από την Επιτροπή πρότασης
αναδιατύπωσης είναι οι τροποποιήσεις ουσίας που επιφέρει επί της
προϋπάρχουσας πράξης. Η πρόταση αυτή περιλαµβάνει επικουρικώς
την κωδικοποίηση των αµετάβλητων διατάξεων της προϋπάρχουσας
πράξης, µαζί µε τις προαναφερθείσες τροποποιήσεις συσίας.

4. Για τους σκοπούς της παρούσας συµφωνίας, νοούνται ως:

— «προϋπάρχουσα πράξη»: µια ισχύουσα νοµική πράξη, όπως,
ενδεχοµένως, έχει τροποποιηθεί από µία ή περισσότερες τροπο-
ποιητικές πράξεις,

— «τροποποίηση ουσίας»: κάθε τροποποίηση που άπτεται της
ουσίας της προϋπάρχουσας πράξης σε αντίθεση µε τις καθαρώς
τυπικές ή συντακτικές προσαρµογές,

— «αµετάβλητη διάταξη»: κάθε διάταξη της προϋπάρχουσας πρά-
ξης, η οποία και αν ακόµη υφίσταται καθαρώς τυπικές ή συ-
ντακτικές προσαρµογές, δεν τροποποιείται επί της ουσίας.

Μια νέα νοµική η οποία, εξαιρουµένων των τυποποιηµένων διατά-
ξεων ή εκφράσεων, τροποποιεί ως προς την ουσία όλες τις διατά-
ξεις της προϋπάρχουσας πράξης, την οποία αντικαθιστά και καταρ-
γεί, δεν αποτελεί αναδιατύπωση.

5. Η συνήθης νοµοθετική διαδικασία της Κοινότητας τηρείται
καθ' ολοκληρίαν.

6. Η πρόταση αναδιατύπωσης ανταποκρίνεται στα ακόλουθα
κριτήρια.

α) Η αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την πρόταση:

i) αναφέρει ρητώς ότι πρόκειται για πρόταση αναδιατύπωσης
και επεξηγεί τους λόγους της επιλογής αυτής της µεθόδου,

ii) αιτιολογεί όλες τις προτεινόµενες τροποποιήσεις ουσίας,

iii) αναφέρει επακριβώς τις διατάξεις της προϋπάρχουσας πρά-
ξης που παραµένουν αµετάβλητες.

β) Ο τρόπος υλικής παρουσίασης του προτεινοµένου νοµοθετήµα-
τος:

i) επιτρέπει να αναγνωρίζονται σαφώς οι τροποποιήσεις ουσίας
και οι νέες αιτιολογικές σκέψεις, σε σχέση µε τις αµετάβλη-
τες διατάξεις και αιτιολογικές σκέψεις,

ii) είναι, όσον αφορά τις αµετάβλητες διατάξεις και αιτιολογικές
σκέψεις, όµοιος µε τον ακολουθούµενο για τις προτάσεις
επίσηµης κωδικοποίησης των νοµοθετικών πράξεων.

7. Για να εξασφαλίζεται η σαφήνεια και η ασφάλεια δικαίου, οι
πράξεις αναδιατύπωσης τηρούν ιδίως (1) τους ακόλουθους νοµοτε-
χνικούς κανόνες:

α) η πρώτη αιτιολογική σκέψη αναφέρει ότι η νέα νοµική πράξη
αποτελεί αναδιατύπωση της προϋπάρχουσας,

β) το άρθρο που καταργεί την προϋπάρχουσα πράξη ορίζη ορίζει
ότι οι παραποµπές σε αυτήν νοούνται ως παραπέµπουσες στην
πράξη αναδιατύπωσης και ότι διαβάζονται σύµφωνα µε τον
πίνακα αντιστοιχίας που προσαρτάται στην πράξη αναδιατύπω-
σης,

γ) επιπλέον, στην πράξη αναδιατύπωσης µιας οδηγίας:

i) το καταργούν άρθρο ορίζει ότι οι υποχρεώσεις των κρατών
µελών όσον αφορά την προθεσµία µεταφοράς στο εθνικό
δίκαιο (2) και, κατά περίπτωση, την προθεσµία εφαρµογής,
τις οποίες προβλέπει η καταργούµενη από την πράξη ανα-
διατύπωσης οδηγία, δεν θίγονται από την κατάργηση αυτή,

ii) οι αναφερόµενες στο σηµείο i) προθεσµίες παρατίθενται σε
παράρτηµα, υπό µορή πίνακα,

iii) το άρθρο περί υποχρέωσης µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο (3)
µιας οδηγίας που προκύπτει από αναδιατύπωση, αφορά
µόνον τις διατάξεις που τροποποιήθηκαν κατ' ουσίαν, και
που ορίζονται επακριβώς. Η εν λόγω µεταφορά των διατά-
ξεων οι οποίες, στην οδηγία που προκύπτει από αναδιατύ-
πωση, παραµένουν ως είχαν γίνεται δυνάµει των προϋπαρ-
χουσών οδηγιών.

ELC 77/2 Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 28.3.2002

(1) Βλέπε, ιδιαίτερα, τη διοργανική συµφωνία, της 22ας ∆εκεµβρίου 1998,
για τις κοινές κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε την ποιότητα διατύ-
πωσης της κοινοτικής νοµοθεσίας (ΕΕ C 73 της 17.3.1999, σ. 1).

(2) ∆ηλαδή, η προθεσµία για την έναρξη της ισχύος των νοµοθετικών,
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που απαιτούνται για τη συµ-
µόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας.

(3) ∆ηλαδή, η υποχρέωση θέσης σε ισχύ των νοµοθετικών, κανονιστικών και
διοικητικών διατάξεων που απαιτούνται για τη συµµόρωση προς τις
διατάξεις της οδηγίας.
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8. Αν κριθεί αναγκαίο, κατά τη νοµοθετική διαδικασία, να εισαχ-
θούν στην πράξη αναδιατύπωσης τροποποιήσεις ουσίας για τις
διατάξεις οι οποίες, στην πρόταση της Επιτροπής, δεν είχαν µετα-
βληθεί, οι τροποποιήσεις αυτές επιφέρονται στην προαναφερόµενη
πράξη σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπει η συνθήκη ανά-
λογα µε την εφαρµοστέα νοµική βάση.

9. Η πρόταση αναδιατύπωσης εξετάζεται από συµβουλευτική
οµάδα που απαρτίζεται από τις νοµικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής. Η συµβουλευ-
τική αυτή οµάδα διατυπώνει το συντοµότερο γνώµη προς το Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και την Επιτροπή, ως προς το
ότι η πρόταση δεν περιέχει τροποποιήσεις ουσίας, πέραν εκείνων
που είχαν επισηµανθεί ως τροποποιήσεις ουσίας.

10. Η παρούσα συµφωνία αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα
της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.

Εφαρµόζεται σε κάθε πρόταση αναδιατύπωσης που υποβάλλεται
από τη στιγµή της έναρξης ισχύος της.

Τρία έτη µετά την έναρξη ισχύος της, πραγµατοποιείται αξιολόγηση
της εφαρµογής της παρούσας συµφωνίας. Για το σκοπό αυτό, οι
Νοµικές Υπηρεσίες των οργάνων που υπογράφουν τη συµφωνία
υποβάλλουν έκθεση αξιολόγησης και προτείνουν, εάν χρειάζεται,
τις απαιτούµενες προσαρµογές.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Νοεµβρίου δύο χιλιάδες ένα.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Πρόεδρος

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

∆ΗΛΏΣΕΙΣ

Κοινή δήλωση ως προς το σηµείο 2

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και η Επιτροπή διαπιστώνουν ότι η αναδιατύπωση µπορεί να είναι
«κάθετη» (η νέα νοµική πράξη αντικαθιστά µια µόνον προϋπάρχουσα πράξη) ή «οριζόντια» (η νέα νοµική πράξη
αντικαθιστά πλείονες προϋπάρχουσες παράλληλες νοµικές πράξεις που ρυθµίζουν το ίδιο θέµα).

Κοινή δήλωση ως προς το σηµείο 4

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και η Επιτροπή συµφωνούν ότι όταν µια µεµονωµένη τροποποίηση
εντός µιας διάταξης τροποποιεί πράγµατι την ουσία της διάταξης, η τελευταία λογίζεται ως πλήρως τροποποι-
ηµένη.

Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου ως προς το σηµείο 6 στοιχείο β)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο σηµειώνουν ότι η Επιτροπή προβλέπει στο έγγραφο «COM» που
υποβάλλει ότι οι τροποποιήσεις ουσίας και οιαδήποτε νέα αιτιολογική σκέψη θα επισηµαίνονται µε χαρακτήρες σε
γκρίζο φόντο.

Κοινή δήλωση ως προς το σηµείο 9

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και η Επιτροπή σηµειώνουν ότι προκειµένου να εξασφαλίζεται η
απρόσκοπτη εφαρµογή της παρούσης συµφωνίας, είναι σκόπιµο, ειδικότερα, οι νοµικές τους υπηρεσίες να
διαθέτουν τη δέουσα στελέχωση ώστε ο αριθµός των αντιπροσώπων τους στην συµβουλευτική οµάδα να επιτρέπει
την ταχεία εξέταση των προτάσεων αναδιατύπωσης που παρουσιάζει η Επιτροπή προκειµένου να διαβιβάζεται το
ταχύτερο δυνατό γνώµη προς τα θεσµικά όργανα.

EL28.3.2002 Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 77/3
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4. 4. 96Αριθ. C 102/2 pEL Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

— σε περίπτωση αρνητικής γνώμης, να λάβει δεόντως γνώση — αμελλητί — της άποψης του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προκειμένου να αναζητηθεί κάποια λύση, εντός των κατάλληλων
πλαισίων.

Πάντως, η πράξη εκδίδεται εντός της προθεσμίας που προβλέπεται από τις ειδικές διατάξεις της
βασικής πράξης.

6 . Στα πλαίσια του παρόντος modus vivendi , η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη, κατά το μέτρο του
δυνατού, τις ενδεχόμενες παρατηρήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο και ενημερώνει,
σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, για τις συνέχειες τις οποίες σκοπεύει να δώσει ούτως ώστε να
μπορέσει το Κοινοβούλιο να ασκήσει τις αρμοδιότητές του έχοντας πλήρη γνώση της κατά
στασης.

7 . Το παρόν modus vivendi εφαρμόζεται μόλις εγκριθεί από τα τρία όργανα.

Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 1994.

Για το Συμβούλιο Για το Για την
της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Klaus KINKEL Nicole FONTAINE Jacques DELORS

ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

της 20ής Δεκεμβρίου 1994

που αφορά την ταχεία μέθοδο εργασίας για την επίσημη κωδικοποίηση νομοθετικών κειμένων

(96/0 102/02 )

(Το παρόν κείμενο ακυρώνει και αντικαθιστά το κείμενο που δημοσιεύθηκε στην ΕΕ αριά. C 293
της 8ης Νοεμβρίου 1995)

1 . Κατά την έννοια της παρούσας μεθοδου εργασίας, νοείται ως επίσημη κωδικοποίηση η διαδι
κασία με στόχο την κατάργηση των πράξεων που αποτελούν το αντικείμενο της κωδικοποίησης
και την αντικατάστασή τους από μία ενιαία πράξη η οποία ουδεμία τροποποίηση επί της ουσίας
επιφέρει στις εν λόγω πράξεις .

2 . Οι τομείς στους οποίους θα πρέπει να γίνει κατά προτεραιότητα η κωδικοποίηση συμφωνούνται
μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων, μετά από πρόταση της Επιτροπής. H Επιτροπή θα εγγράψει
στο πρόγραμμα εργασίας της τις προτάσεις κωδικοποίησης που προτίθεται να υποβάλει .

3 . H Επιτροπή δεσμεύεται να μην εισαγάγει στις προτάσεις κωδικοποίησης καμία τροποποίηση επί
της ουσίας των πράξεων που πρόκειται να κωδικοποιηθούν.

4. H συμβουλευτική ομάδα η οποία αποτελείται από τις νομικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινο
βουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής θα εξετάσει την πρόταση αυτή μόλις την εγκρίνει η
Επιτροπή. Θα διατυπώσει το συντομότερο δυνατό γνώμη για το αν όντως η πρόταση περιορίζεται
σε κωδικοποίηση χωρίς τροποποίηση επί της ουσίας .

5 . H κανονική νομοθετική διαδικασία της Κοινότητας θα τηρηθεί πλήρως.

6 . Το αντικείμενο της πρότασης της Επιτροπής, ήτοι η απλή και μόνον κωδικοποίηση των υπαρ
χόντων κειμένων, συνιστά νομικό όριο το οποίο απαγορεύει οιαδήποτε τροποποίηση επί της
ουσίας εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

7 . H πρόταση της Επιτροπής θα εξετάζεται από όλες τις απόψεις με ταχεία διαδικασία στο Ευρω
παϊκό Κοινοβούλιο (μία μόνον επιτροπή για την εξέταση της πρότασης και απλουστευμένη διαδι
κασία για την έγκρισή της) και στο Συμβούλιο (εξέταση από μία μόνον ομάδα και διαδικασία
των «σημείων Ι/Α» στην Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων/Συμβούλιο).
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4. 4. 96 fEL Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων Αριθ. C 102/3

8 . Εάν κατά τη νομοθετική διαδικασία κριθεί απαραίτητο να γίνουν, εκτός από την απλή κωδικο
ποίηση, και τροποποιήσεις επί της ουσίας, η Επιτροπή θα είναι αρμόδια να υποβάλει, ενδεχο
μένως, μία ή περισσότερες αναγκαίες προς τούτο προτάσεις.

Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 1994.

Για το Συμβούλιο Για το Για την
της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Klaus KINKEL Nicole FONTAINE Jacques DELORS

ΚΟΙΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Σχετικά με την παράγραφο 4 της ταχείας μεθόδου εργασίας για την επίσημη κωδικοποίηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφωνούν ότι η συμβουλευτική ομάδα
5α προσπαθήσει να γνωμοδοτήσει εγκαίρως ώστε η γνώμη της να διαβιβασθεί στα θεσμικά όργανα
πριν αρχίσουν να εξετάζουν, το καθένα χωριστά, την εν λόγω πρόταση.

Σχετικά με την παράγραφο 7 της ταχείας μεθόδου εργασίας για την επίσημη κωδικοποίηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή βεβαιώνουν ότι οι προτάσεις της Επι
τροπής σχετικά με την επίσημη κωδικοποίηση θα εξετασθούν «από όλες τις απόψεις» στο Κοινο
βούλιο και στο Συμβούλιο, χωρίς όμως να θιγούν οι δύο στόχοι της μεθόδου κωδικοποίησης, δηλαδή
η διενέργειά της από ένα και μόνο όργανο στους κόλπους των θεσμικών οργάνων και με οιονεί
αυτόματη διαδικασία.

Τα τρία θεσμικά όργανα συμφωνούν ειδικότερα ότι η εξέταση των προτάσεων της Επιτροπής από
όλες τις απόψεις δεν συνεπάγεται αμφισβήτηση των λύσεων που υιοθετήθηκαν επί της ουσίας κατά
την έκδοση των πράξεων που αποτελούν το αντικείμενο της κωδικοποίησης.

Σχετικά με την παράγραφο 8 της ταχείας μεθόδου εργασίας για την επίσημη κωδικοποίηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή σημειώνουν ότι, αν κριθεί αναγκαία,
πέραν της απλής και μόνο κωδικοποίησης, η πραγματοποίηση τροποποιήσεων επί της ουσίας, η Επι
τροπή διά των προτάσεών της θα μπορεί να επιλέγει για κάθε περίπτωση χωριστά μεταξύ της ανα
σύνταξης του υφισταμένου κειμένου ή της υποβολής χωριστής πρότασης τροποποίησης, διατηρου
μένου συνάμα του προτεινόμενου κωδικοποιημένου κειμένου, στο οποίο θα ενσωματώνεται, όταν
εγκριθεί, η τροποποίηση επί της ουσίας.

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Σχετικά με την παράγραφο 5 της ταχείας μεθόδου εργασίας στον τομέα της επίσημης κωδικοποίησης
των νομοθετικών κειμένων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί από την πλευρά του ότι, ιδίως εάν πρόκειται για τροποποίηση
είτε της νομικής βάσης είτε της διαδικασίας έγκρισης της πράξης, πρέπει να επιφυλάσσεται να κρίνει
τη σκοπιμότητα της κωδικοποίησης, λαμβανομένου υπόψη ότι είναι αναγκαίο να τηρείται η «κανο
νική νομοθετική διαδικασία» κατά την έννοια της παραγράφου 5 της παρούσας συμφωνίας.
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I
(Anakoin×seiw)

EYRVPAçKO KOINOBOYLIO
SYMBOYLIO

EPITROPH

DIORGANIKH SYMFVNIA

thw 22aw Dekembròoy 1998

gia tiw koin~w kateyqyntþriew gramm~w sxetiká me thn poiöthta thw diatýpvshw thw koinotikþw nomo-
qesòaw

(1999/C 73/01)

TO EYRVPAçKO KOINOBOYLIO, TO SYMBOYLIO THS
EYRVPAçKHS ENVSHS KAI H EPITROPH TVN EYRVPAçKVN
KOINOTHTVN,

üExontaw ypöch th dþlvsh (ariq. 39) sxetiká me thn poiö-
thta thw diatýpvshw thw koinotikþw nomoqesòaw, h opoòa
ekdöqhke stiw 2 Oktvbròoy 1997 apö th Diakybernhtikþ
Diáskech kai episynáptetai sthn telikþ prájh thw syn-
qþkhw toy üAmsterntam,

Ektim×ntaw ta aköloyqa:

(1)ÙH safþw, aplþ kai akribþw diatýpvsh tvn koinotik×n
nomoqetik×n prájevn symbállei oysiastiká sth diafá-
neia thw koinotikþw nomoqesòaw kaq×w kai sthn orqþ
katanöhsþ thw apö to koinö kai toyw oikonomikoýw
kýkloyw. Eònai epòshw anagkaòa gia thn orqþ kai omoio-
genþ efarmogþ thw koinotikþw nomoqesòaw sta kráth
m~lh.

(2)ÙSýmfvna me th nomologòa toy Dikasthròoy, h arxþ thw
asfáleiaw toy dikaòoy, h opoòa apoteleò m~row thw koi-
notikþw ennömoy tájevw, apaiteò öpvw h koinotikþ
nomoqesòa eònai safþw kai akribþw, h de efarmogþ thw
probl~cimh gia toyw ypokeòmenoyw s’Øaytþn. H epitagþ
aytþ pr~pei na akoloyqeòtai me idiaòterh aysthröthta
ötan prökeitai gia prájh h opoòa end~xetai na ~xei
oikonomik~w epipt×seiw kai epibállei bárh stoyw
idi×tew, prokeim~noy na mporoýn oi endiaferömenoi na
gnvròzoyn epakrib×w thn ~ktash tvn ypoxre×sevn poy
toyw epibállei h en lögv prájh.

(3)ÙEònai sköpimo, synep×w, na kaqorisqoýn me koinþ sym-
fvnòa kateyqyntþriew gramm~w gia thn poiöthta thw
diatýpvshw thw koinotikþw nomoqesòaw. Oi kateyqyntþ-
riew ayt~w gramm~w qa kateyqýnoyn ta koinotiká
qesmiká örgana ötan ekdòdoyn nomoqetik~w prájeiw,
kaq×w kai ekeònoyw poy, sto plaòsio tvn koinotik×n
qesmik×n orgánvn, symmet~xoyn sthn ekpönhsh kai
sýntajh tvn nomoqetik×n prájevn, eòte prökeitai gia
thn ekpönhsh toy arxikoý keim~noy eòte gia diáforew
tropopoiþseiw poy epif~rontai se aytö katá th nomo-
qetikþ diadikasòa.

(4)ÙOi kateyqyntþriew gramm~w qa pr~pei na synodeýontai
apö m~tra ta opoòa ejasfalòzoyn thn orqþ efarmogþ
toyw· káqe qesmikö örgano qespòzei ta m~tra poy to
aforoýn.

(5)ÙQa pr~pei na enisxyqeò o rölow tvn nomik×n yphresi×n
tvn qesmik×n orgánvn, symperilambanom~nvn tvn
glvssomaq×n nomik×n — anaqevrht×n toyw, sth bel-
tòvsh thw diatýpvshw tvn koinotik×n nomoqetik×n
prájevn.

(6)ÙOi kateyqyntþriew gramm~w symplhr×noyn tiw prospá-
qeiew poy katabálloyn ta qesmiká örgana gia na kata-
stþsoyn thn koinotikþ nomoqesòa perissötero prositþ
kai katanohtþ, idòvw m~sv thw epòshmhw kvdikopoòhshw
tvn nomoqetik×n keim~nvn, kaq×w kai thw anadiatý-
pvshw kai thw aploýsteyshw tvn yfistam~nvn kei-
m~nvn.

(7)ÙOi kateyqyntþriew gramm~w prooròzontai gia esvterikþ
xrþsh tvn qesmik×n orgánvn. Den eònai nomik×w
desmeytik~w.

EKDIDOYN ME KOINH SYMFVNIA TIS PAROYSES
KATEYQYNTHRIES GRAMMES:

Genik~w arx~w

1.ÙOi koinotik~w nomoqetik~w prájeiw diatyp×nontai me
safþneia, aplöthta kai akròbeia.

2.ÙKatá th sýntajh tvn koinotik×n prájevn lambánetai
ypöch o týpow thw sygkekrim~nhw prájhw kai, idòvw, o
ypoxrevtiköw þ mh xaraktþraw thw (kanonismöw,
odhgòa, apöfash, sýstash þ állh prájh).

3.ÙOi prájeiw syntássontai katá tröpo ×ste ta prösvpa
sta opoòa prökeitai na efarmosqoýn na eònai se q~sh
na gnvròzoyn saf×w ta dikai×mata kai tiw ypoxre×-
seiw toyw· katá th sýntajh tvn en lögv prájevn lam-
bánontai ypöch kai ekeònoi poy qa klhqoýn na tiw
q~soyn se efarmogþ.
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4.ÙOi diatájeiw tvn prájevn diatyp×nontai me tröpo litö
kai to periexömenö toyw qa pr~pei na eònai katá to
dynatön omoiogen~w. Eònai sköpimo na apofeýgontai ta
makroskelþ árqra kai oi makroskeleòw fráseiw, oi
asköpvw polýplokew diatyp×seiw kai h yperbolikþ
xrþsh syntomografi×n.

5.ÙKaq’Øölh th diárkeia thw diadikasòaw poy odhgeò sthn
~gkrisþ toyw, ta sx~dia tvn prájevn diatyp×nontai
kai diarqr×nontai lambánontaw ypöch ton polý-
glvsso xaraktþra thw koinotikþw nomoqesòaw· ~nnoiew
þ orologòa poy prosidiázoyn se ~na eqnikö nomikö
sýsthma xrhsimopoioýntai me feid×.

6.ÙSth xrhsimopoioýmenh orologòa ypárxei syn~peia töso
metajý tvn diatájevn thw òdiaw prájhw öso kai metajý
thw prájhw aytþw kai tvn þdh isxyoys×n, idòvw ston
òdio tom~a, prájevn.

Oi òdioy öroi apodòdoyn tiw òdiew ~nnoiew kai, katá to
dynatön, den apomakrýnontai apö th shmasòa poy
~xoyn sthn tr~xoysa nomikþ þ texnikþ gl×ssa.

Diárqrvsh thw prájhw

7.ÙüOlew oi koinotik~w prájeiw genikþw isxýow ~xoyn typo-
poihm~nh diárqrvsh (tòtlow — prooòmio — diataktikö
— endexom~nvw, parartþmata).

8.ÙO tòtlow tvn prájevn peri~xei mia öso to dynatö syno-
ptikþ kai plþrh ~ndeijh toy q~matow, h opoòa den
odhgeò se paranoþseiw öson aforá to periexömeno toy
diataktikoý. Endexom~nvw, o tòtlow synodeýetai apö
állo syntomötero.

9.ÙSta shmeòa anaforáw («~xontaw apöch») anaf~retai h
nomikþ básh thw prájhw kai ta kýria stádia thw diadi-
kasòaw poy odþghsan sthn ~kdosþ thw.

10.ÙOi aitiologik~w sk~ceiw ~xoyn vw skopö th synoptikþ
aitiolöghsh tvn basik×n diatájevn toy diataktikoý,
xvròw na anaparágetai þ na parafrázetai to keòmenö
toyw. Den peri~xoyn diatájeiw kanonistikoý xaraktþra
þ politik~w epiqymòew.

11.ÙOi aitiologik~w sk~ceiw ariqmoýntai.

12.ÙTo diataktikö miaw desmeytikþw prájhw den peri~xei
diatájeiw xvròw kanonistikö xaraktþra, öpvw eyx~w þ
politik~w dhl×seiw, oýte diatájeiw poy anaparágoyn þ
parafrázoyn xvròa þ árqra tvn synqhk×n þ epibebai-
×noyn isxýoysa diátajh.

Oi prájeiw den peri~xoyn diatájeiw poy anagg~lloyn to
periexömeno állvn árqrvn þ epanalambánoyn ton
tòtlo thw prájhw.

13.ÙEndexom~nvw, sthn arxþ toy diataktikoý eiságetai
árqro poy prosdioròzei to antikeòmeno kai to pedòo
efarmogþw thw.

14.ÙüOtan oi xrhsimopoioýmenoi sthn prájh öroi den eònai
monosþmantoi, eònai sköpimo oi sxetikoò orismoò na
sygkentr×nontai se ~na kai möno árqro, sthn arxþ thw
prájhw. Oi orismoò den peri~xoyn aytotelþ kanonistiká
stoixeòa.

15.ÙTo diataktikö syntássetai, katá to dynatön, sýmfvna
me typopoihm~nh diárqrvsh (antikeòmeno kai pedòo
efarmogþw — orismoò — dikai×mata kai ypoxre×seiw
— diatájeiw poy anaq~toyn ektelestik~w armodiöthtew
— diadikastik~w diatájeiw — m~tra efarmogþw — meta-
batik~w kai telik~w diatájeiw).

Ypodiaireòtai se árqra kai, análoga me to mþkow kai
thn polyploköthtá toy, se tòtloyw, kefálaia kai tmþ-
mata. üOtan ~na árqro peri~xei katálogo, káqe
stoixeòo aytoý toy katalögoy qa pr~pei na f~rei, katá
protòmhsh, ariqmhtikö þ alfabhtikö prosdiorismö kai
öxi paýla.

Esvterik~w kai ejvterik~w parapomp~w

16.ÙEònai sköpimo na apofeýgontai, katá to dynatön, oi
parapomp~w se állew prájeiw. Oi parapomp~w anaf~-
royn epakrib×w thn prájh þ th diátajh sthn opoòa
parap~mpoyn. Omoòvw, pr~pei na apofeýgontai oi «dia-
stayroýmenew parapomp~w» (parapompþ se prájh þ
árqro poy epòshw parap~mpei sthn arxikþ diátajh) kai
oi «diadoxik~w parapomp~w» (parapompþ se diátajh
poy epòshw parap~mpei se állh diátajh).

17.ÙH periexömenh sto diataktikö desmeytikþw prájhw ana-
forá se mh desmeytikþ prájh, den kaqistá kai thn
teleytaòa desmeytikþ. Eán oi syntáktew epiqymoýn na
katastþsoyn desmeytikö ölo þ m~row toy periexom~noy
thw mh desmeytikþw prájhw, pr~pei na epanaláboyn,
katá to dynatö, to sxetikö keòmeno vw m~row thw
desmeytikþw prájhw.

Tropopoihtik~w prájeiw

18.ÙKáqe tropopoòhsh prájhw diatyp×netai me safþneia.
Oi tropopoiþseiw lambánoyn thn morfþ keim~noy poy
ensvmat×netai sthn tropopoioýmenh prájh. H antika-
tástash oloklþrvn diatájevn (árqroy þ ypodiaòresþw
toy) pr~pei na protimátai apö thn parembolþ þ thn
apaloifþ periödvn, tmhmátvn periödoy þ l~jevn.
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Mia tropopoihtikþ prájh den perilambánei aytoteleòw
oysiastik~w diatájeiw oi opoòew den ensvmat×nontai
sthn tropopoioýmenh prájh.

19.ÙMia prájh poy den aposkopeò kyròvw sthn tropo-
poòhsh állhw prájhw mporeò na perilambánei, sto
t~low, tropopoiþseiw állvn prájevn poy aporr~oyn
apö th n~a katástash poy dhmioyrgoýn oi diatájeiw
thw. Eán oi tropopoiþseiw eònai shmantik~w, sköpimo
eònai na ekdòdetai xvristþ tropopoihtikþ prájh.

Telik~w diatájeiw, katarghtik~w rþtrew kai parartþmata

20.ÙOi diatájeiw poy probl~poyn hmeromhnòew, proqesmòew,
ejair~seiw, parekklòseiw kai paratáseiw kaq×w kai oi
metabatik~w diatájeiw (idòvw sxetiká me ta apotel~-
smata thw prájhw vw prow tiw ypárxoysew katastáseiw)
kai oi telik~w diatájeiw (~narjh isxýow, hmeromhnòa
lþjhw thw proqesmòaw metaforáw sto eqnikö dòkaio kai
xronikþ efarmogþ thw prájhw) diatyp×nontai me
akròbeia.

Oi diatájeiw sxetiká me tiw hmeromhnòew lþjhw tvn pro-
qesmi×n metaforáw tvn prájevn sto eqnikö dòkaio kai
efarmogþw toyw probl~poyn hmeromhnòa ekfrazömenh
se hmeromhnòa/mþna/~tow. Gia tiw odhgòew, ayt~w oi hme-
romhnòew prosdioròzontai katá tröpo poy na ejasfalò-
zetai eýlogo xronikö diásthma gia thn metaforá toyw
sto eqnikö dòkaio.

21.ÙOi prájeiw kai oi diatájeiw poy kaqòstantai áney anti-
keim~noy katargoýntai rht×w. H ~kdosh miaw n~aw
prájhw pr~pei na synepágetai thn rhtþ katárghsh
káqe prájhw þ diátajhw poy, me thn ~kdosh thw n~aw
prájhw, kaqòstatai anefármosth þ áney antikeim~noy.

22.ÙTa texniká stoixeòa thw prájhw ensvmat×nontai sta
parartþmata, sta opoòa parap~mpei onomastiká to
diataktikö thw prájhw. Ta parartþmata den peri~xoyn
kan~na dikaòvma þ ypoxr~vsh poy den probl~petai sto
diataktikö.

Ta parartþmata syntássontai sýmfvna me typopoih-
m~nh diárqrvsh.

SYMFVNOYN GIA TA AKOLOYQA METRA EFARMOGHS:

Ta qesmiká örgana lambánoyn ta m~tra esvterikþw orgá-
nvshw ta opoòa qevroýn aparaòthta gia thn orqþ efar-
mogþ ayt×n tvn kateyqyntþrivn gramm×n.

Eidikötera, ta qesmiká örgana:

a)Ùanaq~toyn stiw nomik~w yphresòew toyw na ekponþsoyn,
entöw ~toyw apö th dhmosòeysh tvn kateyqyntþrivn
gramm×n, koinö praktikö odhgö gia ta prösvpa poy
symbálloyn sth sýntajh tvn nomoqetik×n keim~nvn.

b) organ×noyn tiw esvterik~w toyw diadikasòew ~tsi ×ste
oi nomik~w toyw yphresòew, symperilambanom~nvn tvn
glvssomaq×n nomik×n — anaqevrht×n toyw, na mpo-
roýn na diatyp×noyn, se eýqeto xröno kai ekásth gia
to oikeòo qesmikö örgano, protáseiw öson aforá th
sýntajh, me stöxo thn efarmogþ ayt×n tvn kateyqy-
ntþrivn gramm×n,

g) provqoýn th dhmioyrgòa syntaktik×n omádvn sto
plaòsio tvn orgánvn þ yphresi×n toyw poy symmet~-
xoyn sth nomoqetikþ diadikasòa,

d) ejasfalòzoyn thn ekpaòdeysh tvn ypallþlvn kai toy
loipoý prosvpikoý toyw sth sýntajh nomik×n kei-
m~nvn, eyaisqhtopoi×ntaw toyw idòvw öson aforá tiw
epipt×seiw thw polyglvssòaw sthn poiöthta thw diatý-
pvshw,

e) provqoýn th synergasòa me ta kráth m~lh prokei-
m~noy na belti×soyn thn katanöhsh tvn idiaòtervn
zhthmátvn poy lambánontai ypöch katá th sýntajh
tvn keim~nvn,

st) enqarrýnoyn thn anáptyjh kai th beltòvsh m~svn plh-
roforikþw poy ypobohqoýn th sýntajh nomik×n kei-
m~nvn,

z) dieykolýnoyn thn kalþ synergasòa metajý tvn yphre-
si×n toyw poy eònai epifortism~new na merimnoýn gia
thn poiöthta thw diatýpvshw,

h) anaq~toyn stiw nomik~w yphresòew toyw na syntássoyn
periodik×w ~kqesh, ekásth gia to oikeòo qesmikö
örgano, gia ta m~tra poy lambánontai kat’Øefarmogþ
tvn shmeòvn a) ~vw z).

Bryj~llew, 22 Dekembròoy 1998.

Gia to
Eyrvpaõkö Koinoboýlio

O Pröedrow

Gia to Symboýlio
Eyrvpaõk×n Koinotþtvn

O Pröedrow

Gia thn Epitropþ
thw Eyrvpaõkþw üEnvshw

O Pröedrow
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Dþlvsh toy Eyrvpaõkoý Koinoboylòoy

To Eyrvpaõkö Koinoboýlio krònei öti, epeidþ h koinotikþ nomoqetikþ prájh pr~pei na eònai afe-
aytþw katanohtþ («self-explanatory»), ta qesmiká örgana kai/þ ta kráth m~lh den pr~pei na
egkrònoyn ermhneytik~w dhl×seiw.

H ~gkrish ermhneytik×n dhl×sevn oydölvw probl~petai stiw synqþkew kai eònai asymbòbasth me
th fýsh toy koinotikoý dikaòoy.

Dhl×seiw toy Symboylòoy

To Symboýlio, akrib×w öpvw kai to Eyrvpaõkö Koinoboýlio pisteýei öti káqe koinotikö nomoq~-
thma, qa pr~pei na eònai katanohtö af’eaytoý. H ~kdosh epom~nvw dhl×sevn ermhneytik×n tvn
nomoqethmátvn qa pr~pei na apofeýgetai katá to dynatön, to de periexömeno endexom~nvn dhl×-
sevn qa pr~pei, katá peròptvsh, na ensvmat×netai sto keòmeno thw prájhw.

Shmei×netai vstöso öti ermhneytik~w dhl×seiw aytoý toy eòdoyw poy ekdòdontai apö ton koinotikö
nomoq~th eònai symbat~w me to koinotikö dòkaio, ef’ öson den antifáskoyn prow to nomoq~thma
poy aforoýn kai dhmosieýontai (öpvw probl~pei h parágrafow 3 toy árqroy 151 thw Synqþkhw EK,
öpvw qa tropopoihqeò me thn Synqþkh toy @;Amstentam).

To Symboýlio qevreò epiqymhtö oi genik~w arx~w orqþw diatýpvshw poy synágontai apö tiw koin~w
kateyqyntþriew gramm~w gia thn poiöthta thw diatýpvshw thw koinotikþw nomoqesòaw na apotel~-
soyn ypödeigma, katá peròptvsh, thw diatýpvshw tvn prájevn poy ekdòdontai sýmfvna me toyw
tòtloyw V Økai VI thw Synqþkhw gia thn Eyrvpaõkþ üEnvsh.

To Symboýlio krònei öti gia na beltivqeò h diafáneia thw diadikasòaw lþcevw tvn apofásevn thw
Koinöthtaw, kalö qa þtan na merimnþsei h Epitropþ ×ste sto m~llon oi aitiologþseiw tvn nomoqe-
tik×n thw protásevn na dhmosiopoioýntai eyr~vw me ta katallhlötera m~sa (paradeògmatow
xárin thn seirá C Øthw Epòshmhw Efhmeròdaw tvn Eyrvpaõk×n Koinotþtvn, þ me hlektroniká m~sa
þ állvw).

To Symboýlio krònei öti, p~ra apö thn ~kdosh episþmvn kvdikopoiþsevn nomoqethmátvn apö ton
nomoq~th, qa pr~pei, gia na beltivqeò h dynatöthta prösbashw sthn koinotikþ nomoqesòa ötan
~xoyn epiferqeò se aytþn poll~w þ oysi×deiw tropopoiþseiw, to Grafeòo tvn Episþmvn Dhmosieý-
sevn tvn Eyrvpaõk×n Koinotþtvn na kvdikopoieò anepòshma ta nomoqetþmata se polý megalý-
terh ~ktash apö öso sþmera, kai na merimná ×ste ta keòmena aytá na kaqòstantai eyrýtera
gnvstá. Qa pr~pei epòshw na ejetasqeò apö koinoý me ta álla qesmiká örgana katá pöson qa
eònai xrþsima m~tra poy qa dieykolýnoyn mia perissötero diarqrvm~nh efarmogþ thw texnikþw thw
sygx×neyshw poy na epitr~pei na syndyázontai se ~na eniaòo nomoqetikö keòmeno h kvdikopoòhsh
kai oi tropopoiþseiw miaw prájhw.
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II 

(Ανακοινώσεις) 

ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

της 2ας Δεκεμβρίου 2013 

μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική 
πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση 

(2013/C 373/01) 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

καλούμενα εφεξής «θεσμικά όργανα», 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ 

1. Στόχος της παρούσας συμφωνίας, που εγκρίθηκε σύμφωνα με 
το άρθρο 295 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊ 
κής Ένωσης («ΣΛΕΕ»), είναι να εφαρμόσει δημοσιονομική πει 
θαρχία και να βελτιώσει τη λειτουργία της ετήσιας διαδικασίας 
του προϋπολογισμού και τη συνεργασία μεταξύ των θεσμικών 
οργάνων σε δημοσιονομικά θέματα, καθώς και να διασφαλίσει 
τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. 

2. Στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας, η δημοσιονομική πει 
θαρχία διέπει όλες τις δαπάνες. Η συμφωνία είναι δεσμευτική 
για όλα τα θεσμικά όργανα καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της. 

3. Η παρούσα συμφωνία δεν επηρεάζει τις αντίστοιχες αρμοδιό 
τητες των θεσμικών οργάνων σε θέματα προϋπολογισμού, όπως 
αυτές καθορίζονται στις Συνθήκες, στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρα 
τόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου ( 1 ) («κανονισμός 
ΠΔΠ») και στον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 2 ) («δημο 
σιονομικός κανονισμός»). 

4. Κάθε τροποποίηση της παρούσας συμφωνίας απαιτεί την κοινή 
συμφωνία όλων των θεσμικών οργάνων. 

5. Η παρούσα συμφωνία αποτελείται από τρία μέρη: 

— Το μέρος Ι περιλαμβάνει συμπληρωματικές διατάξεις σχε 
τικές με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) και 
διατάξεις για ειδικά μέσα που δεν περιλαμβάνονται στο 
ΠΔΠ. 

— Το μέρος II αφορά τη διοργανική συνεργασία κατά τη 
διαδικασία του προϋπολογισμού. 

— Το μέρος ΙΙΙ περιέχει διατάξεις σχετικά με τη χρηστή δημο 
σιονομική διαχείριση των κονδυλίων της Ένωσης. 

6. Η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει την 23η Δεκεμβρίου 
2013 και αντικαθιστά τη διοργανική συμφωνία, της 17ης 
Μαΐου 2006, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμ 
βουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και 
τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση ( 3 ). 

ΜΕΡΟΣ Ι 

ΠΔΠ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 

A. Διατάξεις σχετικά με το ΠΔΠ 

7. Οι πληροφορίες σχετικά με πράξεις που δεν περιλαμβάνονται 
στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και σχετικά με την 
προβλέψιμη εξέλιξη των διαφόρων κατηγοριών ιδίων πόρων

EL 20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 373/1 

( 1 ) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 20ής 
Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, 
σ. 884). 

( 2 ) Κανονισμός (EE, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου 
λίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό 
της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 
1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1). ( 3 ) ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σ. 1.
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της Ένωσης παρουσιάζονται, ενδεικτικά, σε χωριστούς πίνακες. 
Αυτές οι πληροφορίες επικαιροποιούνται ετησίως ταυτόχρονα 
με τα έγγραφα που συνοδεύουν το σχέδιο προϋπολογισμού. 

8. Για τους σκοπούς της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, τα 
θεσμικά όργανα φροντίζουν να αφήνουν, στο μέτρο του δυνα 
τού, κατά τη διαδικασία του προϋπολογισμού και την έγκρισή 
του, επαρκή διαθέσιμα περιθώρια κάτω από τα ανώτατα όρια 
των διάφορων τομέων του ΠΔΠ, εξαιρουμένου του υποτομέα 
για την «Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή». 

Προσαρμογή στα νέα δεδομένα των προβλέψεων για τις 
πιστώσεις πληρωμών μετά το 2020 

9. Το 2017, η Επιτροπή θα επικαιροποιήσει τις προβλέψεις για 
τις πιστώσεις πληρωμών μετά το 2020. Αυτή η επικαιροποίηση 
θα λάβει υπόψη όλα τα σχετικά στοιχεία, μεταξύ άλλων την 
πραγματική εκτέλεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού για 
αναλήψεις υποχρεώσεων και των πιστώσεων του προϋπολογι 
σμού για πληρωμές, καθώς και τις προβλέψεις εκτέλεσης. Επί 
σης θα λάβει υπόψη τους κανόνες που έχουν σκοπό να εξα 
σφαλίζουν ότι οι πιστώσεις πληρωμών εξελίσσονται ομαλά σε 
σύγκριση με τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και με τις 
προβλέψεις ανάπτυξης που αφορούν το Ακαθάριστο Εθνικό 
Εισόδημα της Ένωσης. 

B. Διατάξεις σχετικά με τους ειδικούς μηχανισμούς που 
δεν περιλαμβάνονται στο ΠΔΠ 

Αποθεματικό Επείγουσας Βοήθειας 

10. Η Επιτροπή, όταν κρίνει ότι είναι ανάγκη να χρησιμοποιηθεί το 
Αποθεματικό Επείγουσας Βοήθειας, υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρόταση μεταφοράς πιστώσεων 
από το αποθεματικό στις αντίστοιχες γραμμές του προϋπολογι 
σμού. 

Ωστόσο, πριν από οποιαδήποτε πρόταση της Επιτροπής για τη 
μεταφορά πιστώσεων από το αποθεματικό, εξετάζονται οι δυνα 
τότητες επαναδιάθεσης πιστώσεων. 

Σε περίπτωση διαφωνίας, κινείται διαδικασία τριμερούς διαλό 
γου. 

Οι μεταφορές πιστώσεων από το αποθεματικό πραγματοποιού 
νται σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό. 

Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

11. Όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις κινητοποίησης του Ταμείου 
Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως αυτές ορίζονται 
στη σχετική βασική πράξη, η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση για 
την κινητοποίησή του. Όταν υπάρχουν δυνατότητες επαναδιά 
θεσης πιστώσεων στο πλαίσιο του τομέα για τον οποίο απαι 
τούνται πρόσθετες δαπάνες, η Επιτροπή λαμβάνει τούτο υπόψη 
κατά την υποβολή της αναγκαίας πρότασης, σύμφωνα με τον 
δημοσιονομικό κανονισμό, με τη βοήθεια του κατάλληλου 
δημοσιονομικού μηχανισμού. Η απόφαση κινητοποίησης του 
Ταμείου Αλληλεγγύης λαμβάνεται από κοινού από το Ευρω 
παϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο αποφα 
σίζει με ειδική πλειοψηφία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με 
την πλειοψηφία των μελών που το απαρτίζουν και των τριών 
πέμπτων των ψηφισάντων. 

Σε περίπτωση διαφωνίας, κινείται διαδικασία τριμερούς διαλό 
γου. 

Μηχανισμός Ευελιξίας 

12. Η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση για την κινητοποίηση του 
Μηχανισμού Ευελιξίας αφού εξετάσει όλες τις δυνατότητες 
επαναδιάθεσης πιστώσεων στο πλαίσιο του τομέα στον οποίο 
απαιτούνται πρόσθετες δαπάνες. 

Η πρόταση προσδιορίζει τις ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν 
και το ποσό. Η πρόταση μπορεί να υποβληθεί για οποιοδήποτε 
οικονομικό έτος στη διάρκεια της διαδικασίας του προϋπολογι 
σμού. 

Η απόφαση κινητοποίησης του Μηχανισμού Ευελιξίας λαμβά 
νεται από κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμ 
βούλιο. Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την πλειοψηφία των μελών που το 
απαρτίζουν και των τριών πέμπτων των ψηφισάντων. 

Επιτυγχάνεται συμφωνία στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας 
του προϋπολογισμού. 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση 

13. Όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις κινητοποίησης του Ευρω 
παϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, όπως 
αυτές ορίζονται στη σχετική βασική πράξη, η Επιτροπή υπο 
βάλλει πρόταση για την κινητοποίησή του. Η απόφαση κινη 
τοποίησης του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση 
λαμβάνεται από κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο. Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία 
και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την πλειοψηφία των 
μελών που το απαρτίζουν και των τριών πέμπτων των ψηφισά 
ντων. 

Ταυτόχρονα με την υποβολή της πρότασής της για απόφαση 
κινητοποίησης του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποί 
ηση, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο πρόταση μεταφοράς στις αντίστοιχες γραμμές του 
προϋπολογισμού. 

Σε περίπτωση διαφωνίας, κινείται διαδικασία τριμερούς διαλό 
γου. 

Οι μεταφορές που αφορούν το Ταμείο Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον δημο 
σιονομικό κανονισμό. 

Περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες 

14. Η κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες ή 
μέρους αυτού προτείνεται από την Επιτροπή κατόπιν εις βάθος 
ανάλυσης όλων των άλλων δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Σχε 
τική πρόταση μπορεί να υποβληθεί μόνον σε συνάρτηση με 
σχέδιο διορθωτικού ή ετήσιου προϋπολογισμού για την 
έγκριση του οποίου θα ήταν αναγκαία σχετική πρόταση. Η 
Επιτροπή υποβάλλει, μαζί με την πρόταση κινητοποίησης του 
περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες, πρόταση ανακατανομής, 
εντός του τρέχοντος προϋπολογισμού, ενός σημαντικού ποσού, 
εφόσον υποστηρίζεται από την ανάλυση της Επιτροπής.

EL C 373/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013
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Η απόφαση για την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρό 
βλεπτες ανάγκες λαμβάνεται από κοινού από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ταυτόχρονα με την έγκριση 
από αυτά του διορθωτικού προϋπολογισμού ή του γενικού 
προϋπολογισμού της Ένωσης των οποίων διευκολύνει την 
έγκριση το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενεργούν σύμφωνα με τους 
κανόνες ψηφοφορίας που προβλέπονται στο άρθρο 314 
ΣΛΕΕ για την έγκριση του γενικού προϋπολογισμού της Ένω 
σης. 

ΜΕΡΟΣ II 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

A. Η διαδικασία διοργανικής συνεργασίας 

15. Οι λεπτομέρειες της διοργανικής συνεργασίας κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας του προϋπολογισμού καθορίζονται στο παράρ 
τημα. 

Διαφάνεια του προϋπολογισμού 

16. Η Επιτροπή καταρτίζει ετήσια συνοδευτική έκθεση του γενικού 
προϋπολογισμού της Ένωσης, στην οποία συμπεριλαμβάνονται 
διαθέσιμες και μη εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με: 

— τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της Ένω 
σης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που απορρέουν από 
δανειοδοτικές και δανειοληπτικές πράξεις στις οποίες προ 
βαίνει η Ένωση σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της δυνάμει 
των Συνθηκών, 

— τα έσοδα, τις δαπάνες και τα στοιχεία του ενεργητικού και 
του παθητικού του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ), 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότη 
τας (ΕΤΧΣ), του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας 
(ΕΜΣ) και άλλων ενδεχόμενων μελλοντικών μηχανισμών, 
συμπεριλαμβανομένων των καταπιστευματικών ταμείων, 

— τις δαπάνες των κρατών μελών στο πλαίσιο της ενισχυμένης 
συνεργασίας, στο μέτρο που δεν περιλαμβάνονται στον 
γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης. 

Β. Συμπερίληψη δημοσιονομικών διατάξεων στις νομοθε 
τικές πράξεις 

17. Οι νομοθετικές πράξεις που αφορούν πολυετή προγράμματα 
και θεσπίζονται με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία περιλαμ 
βάνουν διάταξη με την οποία ο νομοθέτης καθορίζει το δημο 
σιονομικό κονδύλιο του προγράμματος. 

Το ποσό αυτό αποτελεί, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, το ποσό προνομιακής αναφοράς κατά την ετήσια 
διαδικασία του προϋπολογισμού. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, καθώς και η 
Επιτροπή όταν καταρτίζει το σχέδιο προϋπολογισμού, αναλαμ 
βάνουν τη δέσμευση να μην αποκλίνουν από το ποσό αυτό 
καθ' όλη τη διάρκεια του σχετικού προγράμματος κατά ποσο 
στό μεγαλύτερο του 10 %, εκτός εάν προκύψουν νέες αντικει 
μενικές και διαρκείς περιστάσεις που αποτελούν αντικείμενο 
ρητής και σαφούς αιτιολόγησης, στην οποία λαμβάνονται 

υπόψη τα αποτελέσματα που απορρέουν από την εφαρμογή 
του προγράμματος, ιδίως βάσει αξιολογήσεων. Οποιαδήποτε 
αύξηση που προκύπτει από αυτήν τη μεταβολή παραμένει 
κάτω από το υφιστάμενο ανώτατο όριο για τον σχετικό τομέα, 
με την επιφύλαξη της κινητοποίησης μηχανισμών που αναφέ 
ρονται στον κανονισμό ΠΔΠ και στην παρούσα συμφωνία. 

Το παρόν σημείο δεν εφαρμόζεται ούτε στις πιστώσεις συνοχής 
οι οποίες εγκρίνονται με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, 
καταλογίζονται εκ των προτέρων από τα κράτη μέλη και περι 
λαμβάνουν δημοσιονομικό ποσό αναφοράς για ολόκληρη τη 
διάρκεια του προγράμματος, ούτε στα έργα μεγάλης κλίμακας 
που αναφέρονται στο άρθρο 16 του κανονισμού ΠΔΠ. 

18. Οι νομοθετικές πράξεις που αφορούν πολυετή προγράμματα 
και δεν υπάγονται στη συνήθη νομοθετική διαδικασία δεν περι 
λαμβάνουν «ποσό κρινόμενο αναγκαίο». 

Σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να εισαγάγει ποσό 
δημοσιονομικής αναφοράς, το εν λόγω ποσό έχει χαρακτήρα 
ενδεικτικό της βούλησης του νομοθέτη και δεν επηρεάζει τις 
αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου 
λίου σε θέματα προϋπολογισμού, όπως καθορίζονται στη 
ΣΛΕΕ. Σχετική διάταξη περιλαμβάνεται σε κάθε νομοθετική 
πράξη που περιέχει ανάλογο ποσό δημοσιονομικής αναφοράς. 

Εάν το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς έχει αποτελέσει αντι 
κείμενο συμφωνίας στο πλαίσιο της διαδικασίας συνδιαλλαγής 
που προβλέπεται στην κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινο 
βουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής της 4ης Μαρτίου 
1975 ( 1 ), θεωρείται ποσό αναφοράς κατά την έννοια του 
σημείου 17 της παρούσας συμφωνίας. 

Γ. Δαπάνες σχετικές με τις συμφωνίες αλιείας 

19. Οι δαπάνες για τις συμφωνίες αλιείας υπόκεινται στους ακό 
λουθους ειδικούς κανόνες. 

Η Επιτροπή τηρεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τακτικά ενήμερο 
επί της προετοιμασίας και της πορείας των διαπραγματεύσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών επιπτώσεών τους. 

Στο πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας σχετικά με τις συμ 
φωνίες αλιείας, τα θεσμικά όργανα καταβάλλουν κάθε δυνατή 
προσπάθεια, ώστε όλες οι διαδικασίες να εκτελεσθούν το ταχύ 
τερο δυνατό. 

Τα ποσά που προβλέπονται στον προϋπολογισμό για νέες συμ 
φωνίες στον τομέα της αλιείας ή για την ανανέωση συμφωνιών 
στον τομέα της αλιείας που τίθενται σε ισχύ μετά την 1η 
Ιανουαρίου του σχετικού οικονομικού έτους εγγράφονται στο 
αποθεματικό. 

Εάν οι πιστώσεις σχετικά με τις συμφωνίες αλιείας (συμπερι 
λαμβανομένου του αποθεματικού) αποδειχθούν ανεπαρκείς, η 
Επιτροπή παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμ 
βούλιο τις πληροφορίες που θα καταστήσουν δυνατή μια 
ανταλλαγή απόψεων, με τη μορφή τριμερούς διαλόγου, ενδε 
χομένως σε απλουστευμένη μορφή, για τα αίτια της κατάστα 
σης αυτής, καθώς και για τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες. Εφόσον απαιτείται, η 
Επιτροπή προτείνει τα κατάλληλα μέτρα.

EL 20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 373/3 

( 1 ) ΕΕ C 89 της 22.4.1975, σ. 1.
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Ανά τρίμηνο, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβού 
λιο και στο Συμβούλιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με 
την εκτέλεση των ισχυουσών συμφωνιών στον τομέα της αλι 
είας και δημοσιονομική πρόβλεψη για το υπόλοιπο έτος. 

20. Εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορούν να συμ 
μετέχουν, με καθεστώς παρατηρητή, σε διμερείς και πολυμερείς 
διασκέψεις για τη διαπραγμάτευση διεθνών αλιευτικών συμφω 
νιών, λαμβανομένων υπόψη των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στον τομέα των αλιευτικών συμφωνιών και σύμ 
φωνα με τα σημεία 25 και 26 της συμφωνίας-πλαισίου για τις 
σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επι 
τροπής ( 1 ). 

21. Με την επιφύλαξη της συναφούς διαδικασίας που διέπει τη 
διαπραγμάτευση αλιευτικών συμφωνιών, το Ευρωπαϊκό Κοινο 
βούλιο και το Συμβούλιο αναλαμβάνουν τη δέσμευση, στο 
πλαίσιο της συνεργασίας σε δημοσιονομικά θέματα, να κατα 
λήξουν εγκαίρως σε συμφωνία σχετικά με τη δέουσα χρηματο 
δότηση των αλιευτικών συμφωνιών. 

Δ. Δαπάνες σχετικές με το αποθεματικό για κρίσεις στον 
γεωργικό τομέα 

22. Οι πιστώσεις του αποθεματικού για κρίσεις στον γεωργικό 
τομέα που προβλέπεται στο άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ 
βουλίου ( 2 ) εγγράφονται απευθείας στον γενικό προϋπολογισμό 
της Ένωσης. Τα ποσά του αποθεματικού που δεν διατίθενται 
για μέτρα κρίσης επιστρέφονται στις άμεσες πληρωμές. 

Οι δαπάνες οι σχετικές με μέτρα για κρίσεις οι οποίες εκδη 
λώνονται μεταξύ της 16ης Οκτωβρίου και του τέλους του 
οικονομικού έτους μπορούν να χρηματοδοτούνται από το απο 
θεματικό του επόμενου οικονομικού έτους σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στο τρίτο εδάφιο. 

Η Επιτροπή, αν κρίνει ότι είναι ανάγκη να χρησιμοποιηθεί το 
αποθεματικό, σύμφωνα με τη σχετική νομοθετική πράξη, υπο 
βάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρόταση 
μεταφοράς πιστώσεων από το αποθεματικό στις γραμμές του 
προϋπολογισμού για τη χρηματοδότηση των μέτρων που κρίνει 
απαραίτητα. Πριν από οποιαδήποτε πρόταση της Επιτροπής για 
τη μεταφορά πιστώσεων από το αποθεματικό, εξετάζονται οι 
δυνατότητες επαναδιάθεσης των πιστώσεων. 

Οι μεταφορές από το αποθεματικό πραγματοποιούνται σύμ 
φωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό. 

Σε περίπτωση διαφωνίας, κινείται διαδικασία τριμερούς διαλό 
γου. 

Ε. Χρηματοδότηση της κοινής εξωτερικής πολιτικής και 
πολιτικής ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) 

23. Το συνολικό ποσό των επιχειρησιακών δαπανών της ΚΕΠΠΑ 
εγγράφεται ολόκληρο σε ένα κεφάλαιο του προϋπολογισμού 
που ονομάζεται ΚΕΠΠΑ. Το ποσό αυτό καλύπτει τις πραγμα 
τικές προβλέψιμες ανάγκες, που έχουν καθοριστεί στο πλαίσιο 
της κατάρτισης του σχεδίου προϋπολογισμού, βάσει προβλέ 
ψεων που πραγματοποιούνται ετησίως από τον Ύπατο Εκπρό 
σωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολι 

τικής ασφαλείας («Ύπατος Εκπρόσωπος»), καθώς και λογικό 
περιθώριο για απρόβλεπτες δράσεις. Κανένα ποσό δεν μπορεί 
να εγγραφεί σε αποθεματικό. 

24. Για τις δαπάνες της ΚΕΠΠΑ που βαρύνουν τον γενικό προϋ 
πολογισμό της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 41 της Συνθή 
κης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα θεσμικά όργανα προσπα 
θούν, στην επιτροπή συνδιαλλαγής και με βάση το σχέδιο 
προϋπολογισμού που καταρτίζει η Επιτροπή, να καταλήγουν 
κάθε χρόνο σε συμφωνία σχετικά με το ποσό των επιχειρησια 
κών δαπανών που θα καταλογισθούν στον γενικό προϋπολογι 
σμό της Ένωσης και σχετικά με την κατανομή του εν λόγω 
ποσού μεταξύ των άρθρων του κεφαλαίου ΚΕΠΠΑ του προϋ 
πολογισμού που προτείνονται στην τέταρτη παράγραφο του 
παρόντος σημείου. Ελλείψει συμφωνίας, εξυπακούεται ότι το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εγγράφουν στον 
προϋπολογισμό το ποσό που περιλαμβάνεται στον προηγού 
μενο προϋπολογισμό ή αυτό που προτείνεται στο σχέδιο προϋ 
πολογισμού, εάν αυτό είναι μικρότερο. 

Το συνολικό ποσό των επιχειρησιακών δαπανών ΚΕΠΠΑ κατα 
νέμεται μεταξύ των άρθρων του κεφαλαίου ΚΕΠΠΑ του προϋ 
πολογισμού, όπως προτείνεται στο τέταρτο εδάφιο. Κάθε 
άρθρο καλύπτει μηχανισμούς που έχουν ήδη εγκριθεί, μηχανι 
σμούς οι οποίοι έχουν προβλεφθεί αλλά δεν έχουν ακόμη 
εγκριθεί, καθώς και όλους τους άλλους μελλοντικούς — 
δηλαδή απρόβλεπτους — μηχανισμούς που θα εγκρίνει το 
Συμβούλιο στη διάρκεια του οικείου οικονομικού έτους. 

Δεδομένου ότι, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, η 
Επιτροπή έχει την εξουσία να προβαίνει αυτόνομα σε μεταφο 
ρές πιστώσεων μεταξύ των άρθρων του κεφαλαίου ΚΕΠΠΑ του 
προϋπολογισμού, εξασφαλίζεται η ευελιξία που θεωρείται ανα 
γκαία για την ταχεία εφαρμογή των ενεργειών ΚΕΠΠΑ. Στην 
περίπτωση κατά την οποία το ποσό του κεφαλαίου ΚΕΠΠΑ του 
προϋπολογισμού στη διάρκεια του οικονομικού έτους δεν 
επαρκεί για την κάλυψη των αναγκαίων δαπανών, το Ευρω 
παϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο επιδιώκουν την εξεύρεση 
επείγουσας λύσης, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής και με 
βάση το άρθρο 3 του κανονισμού ΠΔΠ και το σημείο 10 της 
παρούσας συμφωνίας. 

Στο πλαίσιο του κεφαλαίου ΚΕΠΠΑ του προϋπολογισμού, τα 
άρθρα στα οποία εγγράφονται οι ενέργειες ΚΕΠΠΑ θα μπο 
ρούσαν να έχουν ως εξής: 

— επί μέρους μείζονες αποστολές που προβλέπονται στο 
άρθρο 49 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) του δημοσιονομικού 
κανονισμού, 

— επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων, πρόληψη, επίλυση και 
σταθεροποίηση συγκρούσεων και παρακολούθηση και υλο 
ποίηση των διαδικασιών ειρήνευσης και ασφάλειας, 

— μη διάδοση και αφοπλισμός, 

— επείγουσες δράσεις, 

— προπαρασκευαστικές ενέργειες και ενέργειες παρακολούθη 
σης, 

— ειδικοί απεσταλμένοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

EL C 373/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 

( 1 ) ΕΕ L 304 της 20.11.2010, σ. 47. 
( 2 ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη χρηματοδότηση, 
τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής 
(ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 549).
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25. Κάθε έτος, ο Ύπατος Εκπρόσωπος ζητά τη γνώμη του Ευρω 
παϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με έγγραφο που καταρτίζει το 
Συμβούλιο, το οποίο διαβιβάζεται μέχρι τις 15 Ιουνίου του εν 
λόγω έτους, για τα κύρια θέματα και τις βασικές επιλογές της 
ΚΕΠΠΑ για το μέλλον, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονο 
μικών επιπτώσεων για τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, 
αξιολόγησης των μέτρων που άρχισαν το έτος ν-1 και αξιολό 
γησης του συντονισμού και της συμπληρωματικότητας της 
ΚΕΠΠΑ ως προς τα λοιπά μέσα εξωτερικής χρηματοδότησης 
της Ένωσης. Επιπλέον, ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης 
ενημερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διοργανώνο 
ντας κοινές διαβουλεύσεις τουλάχιστον πέντε φορές το χρόνο, 
στο πλαίσιο του τακτικού πολιτικού διαλόγου για την ΚΕΠΠΑ, 
που συμφωνούνται το αργότερο κατά τις διαβουλεύσεις της 
επιτροπής συνδιαλλαγής. Η συμμετοχή στις εν λόγω διαβου 
λεύσεις καθορίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, αντίστοιχα, λαμβάνοντας υπόψη τον στόχο, 
καθώς και τη φύση των πληροφοριών που ανταλλάχθηκαν 
κατά τις εν λόγω διαβουλεύσεις. 

Η Επιτροπή καλείται να συμμετέχει σε αυτές τις συνεδριάσεις. 

Αν το Συμβούλιο εκδίδει απόφαση στον τομέα της ΚΕΠΠΑ η 
οποία συνεπάγεται δαπάνες, ο Ύπατος Εκπρόσωπος διαβιβάζει 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αμέσως και εν πάση περιπτώσει το 
αργότερο εντός πέντε εργάσιμων ημερών την εκτίμηση περί του 
προβλεπομένου κόστους («δημοσιονομικό δελτίο»), ειδικότερα 
όσον αφορά τις εν λόγω δαπάνες που αφορούν το χρονοδιά 
γραμμα, το απασχολούμενο προσωπικό, τη χρήση χώρων και 
υποδομών, τα μέσα μεταφοράς, τις ανάγκες κατάρτισης και τις 
ρυθμίσεις ασφαλείας. 

Η Επιτροπή ενημερώνει ανά τρίμηνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβού 
λιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εκτέλεση των ενεργειών 
ΚΕΠΠΑ και τις δημοσιονομικές προβλέψεις για το υπόλοιπο 
του οικονομικού έτους. 

ΣΤ. Συμμετοχή των θεσμικών οργάνων όσον αφορά 
θέματα αναπτυξιακής πολιτικής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Ανάπτυξης 

26. Η Επιτροπή καθιερώνει άτυπο διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοι 
νοβούλιο για θέματα της αναπτυξιακής πολιτικής ανεξάρτητα 
από την πηγή χρηματοδότησής της. Ο έλεγχος του Ευρωπαϊ 
κού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ) από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ευθυγραμμίζεται σε εθελοντική βάση με τα δικαιώματα ελέγχου 
που ισχύουν στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της 
Ένωσης, ιδίως σχετικά με το Μέσο για την Αναπτυξιακή Συνερ 
γασία, σύμφωνα με τις λεπτομερείς διευθετήσεις που θα καθο 
ριστούν στο πλαίσιο του άτυπου διαλόγου. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σημειώνουν ότι 
η Επιτροπή, μεταξύ άλλων για να ενισχύσει τον δημοκρατικό 
έλεγχο της αναπτυξιακής πολιτικής, σκοπεύει να προτείνει την 
εγγραφή του ΕΤΑ στον προϋπολογισμό από το 2021. 

Ζ. Συνεργασία των θεσμικών οργάνων κατα τη διαδικασία 
του προϋπολογισμού σχετικά με τις διοικητικές δαπάνες 

27. Η εξοικονόμηση πόρων που συνεπάγεται το ανώτατο όριο για 
τον τομέα 5 όπως προβλέπεται στο παράρτημα του κανονισμού 
ΠΔΠ επιμερίζεται κατ’ αναλογία σε όλα τα θεσμικά όργανα 
καθώς και σε άλλα όργανα της Ένωσης βάσει του αντίστοιχου 
μεριδίου τους στους διοικητικούς προϋπολογισμούς 

Κάθε θεσμικό και μη όργανο ή οργανισμός θα πρέπει να υπο 
βάλλει εκτιμήσεις των δαπανών στο πλαίσιο της ετήσιας δια 
δικασίας του προϋπολογισμού σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 
γραμμές που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο. 

Προς αντιστάθμιση της πρόσθετης ικανότητας που απορρέει 
από την αύξηση του χρόνου εργασίας σε 40 ώρες την εβδο 
μάδα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επι 
τροπή συμφωνούν να μειώσουν σταδιακά κατά 5 % τη δύναμη 
προσωπικού ως είχε στον πίνακα προσωπικού την 1η Ιανουα 
ρίου 2013 ( 1 ). Η μείωση αυτή θα πρέπει να εφαρμοσθεί σε όλα 
τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς και να υλοποι 
ηθεί μέσα στο χρονικό διάστημα 2013-2017. Αυτό δεν θίγει 
τα δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου 
λίου σε θέματα προϋπολογισμού. 

ΜΕΡΟΣ III 

ΧΡΗΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ 
ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

Α. Κοινή διαχείριση 

28. Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο λαμβάνουν, κατόπιν 
αιτήματός τους, πληροφορίες και τεκμηρίωση σχετικά με 
πόρους της Ένωσης που δαπανήθηκαν μέσω διεθνών οργανι 
σμών, οι οποίες συγκεντρώνονται μέσω των συμφωνιών ελέγχου 
που έχουν συναφθεί με τους εν λόγω οργανισμούς και οι 
οποίες κρίνονται απαραίτητες για την άσκηση των αρμοδιοτή 
των του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου ή του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της ΣΛΕΕ. 

Έκθεση αξιολόγησης 

29. Στην έκθεση αξιολόγησης που προβλέπεται στο άρθρο 318 
ΣΛΕΕ, η Επιτροπή κάνει διάκριση μεταξύ των εσωτερικών πολι 
τικών, που εστιάζονται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», και 
των εξωτερικών πολιτικών και χρησιμοποιεί περισσότερες πλη 
ροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
αποτελεσμάτων του ελέγχου των επιδόσεων, για την αξιολό 
γηση των οικονομικών της Ένωσης βάσει των αποτελεσμάτων 
που έχουν επιτευχθεί. 

Δημοσιονομικός προγραμματισμός 

30. Η Επιτροπή υποβάλλει δύο φορές ετησίως, την πρώτη φορά 
τον Απρίλιο ή τον Μάιο (μαζί με τα έγγραφα που συνοδεύουν 
το σχέδιο προϋπολογισμού) και τη δεύτερη φορά τον Δεκέμ 
βριο ή τον Ιανουάριο (μετά την έγκριση του γενικού προϋπο 
λογισμού της Ένωσης), πλήρη δημοσιονομικό προγραμματισμό 
για τους τομείς 1 (εκτός από τον υποτομέα για την «οικονο 
μική, κοινωνική και εδαφική συνοχή»), 2 (για το «περιβάλλον» 
και την «αλιεία» μόνο), 3 και 4 του ΠΔΠ. Ο εν λόγω προ 
γραμματισμός, δομημένος ανά τομέα, τομέα πολιτικής και 
γραμμή του προϋπολογισμού, θα πρέπει να προσδιορίζει: 

α) την ισχύουσα νομοθεσία με διάκριση μεταξύ πολυετών προ 
γραμμάτων και ετήσιων ενεργειών: 

— για τα πολυετή προγράμματα, η Επιτροπή θα πρέπει να 
σημειώνει τη διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας εγκρί 
θηκαν (συνήθης ή ειδική νομοθετική διαδικασία), τη 
διάρκειά τους, το συνολικό δημοσιονομικό ποσό ανα 
φοράς και το διατιθέμενο ποσό για διοικητικές δαπάνες,

EL 20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 373/5 

( 1 ) Το Συμβούλιο και η Επιτροπή έχουν ήδη εφαρμόσει μια πρώτη μείωση 
κατά 1 % του προσωπικού ως είχε στον πίνακα προσωπικού τους την 1η 
Ιανουαρίου 2013.
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— για τις ετήσιες ενέργειες (σχετικά με πιλοτικά σχέδια, 
προπαρασκευαστικές ενέργειες και οργανισμούς) και τις 
ενέργειες που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των απο 
κλειστικών προνομίων της Επιτροπής, η Επιτροπή θα 
πρέπει να παρέχει πολυετείς εκτιμήσεις και να προσδιο 
ρίζει τα περιθώρια που απομένουν στο πλαίσιο των 
εγκεκριμένων ανωτάτων ορίων που καθορίζονται στον 
κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 
της Επιτροπής ( 1 ), 

β) τις εκκρεμείς νομοθετικές προτάσεις: τρέχουσες προτάσεις 
της Επιτροπής, με την τελευταία επικαιροποίηση. 

Η Επιτροπή θα πρέπει να ορίσει τρόπους διασταυρωμένων 
παραπομπών του δημοσιονομικού προγραμματισμού με το 
νομοθετικό της πρόγραμμα ώστε να χορηγεί πιο ακριβείς και 
αξιόπιστες προβλέψεις. Για κάθε νομοθετική πρόταση, η Επι 
τροπή θα πρέπει να σημειώνει εάν περιλαμβάνεται στον προ 
γραμματισμό Απριλίου ή στον προγραμματισμό Δεκεμβρίου. 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει 
ιδίως να ενημερώνονται για: 

α) όλες τις νέες νομοθετικές πράξεις που θεσπίστηκαν και όλες 
τις εκκρεμείς προτάσεις που υποβλήθηκαν, αλλά δεν συμπε 
ριλήφθηκαν στον προγραμματισμό Απριλίου ή στον προ 
γραμματισμό Δεκεμβρίου (με τα αντίστοιχα ποσά), 

β) τη νομοθεσία που προβλέπει το ετήσιο πρόγραμμα νομοθε 
τικής εργασίας της Επιτροπής, με αναγραφή της πιθανότη 
τας οι ενέργειες να έχουν δημοσιονομικές επιπτώσεις. 

Εφόσον είναι απαραίτητο, η Επιτροπή θα πρέπει να σημειώνει 
τον αναπρογραμματισμό που προέκυψε από τις νέες νομοθετι 
κές προτάσεις. 

B. Οργανισμοί και Ευρωπαϊκά σχολεία 

31. Πριν υποβάλει πρόταση για τη σύσταση νέου οργανισμού, η 
Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει ορθή, πλήρη και αντικειμε 
νική αξιολόγηση αντικτύπου, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ 
άλλων, την κρίσιμη μάζα από άποψη προσωπικού και αρμο 
διοτήτων, τις πτυχές κόστους-οφέλους, την επικουρικότητα και 
την αναλογικότητα, τον αντίκτυπο σε εθνικές και ενωσιακές 
δραστηριότητες και τις δημοσιονομικές επιπτώσεις για τον 
υπόψη τομέα δαπανών. Βάσει των πληροφοριών αυτών και 
υπό την επιφύλαξη των νομοθετικών διαδικασιών που διέπουν 
τη σύσταση του σχετικού οργανισμού, το Ευρωπαϊκό Κοινο 
βούλιο και το Συμβούλιο δεσμεύονται, στο πλαίσιο της δημο 
σιονομικής συνεργασίας, να καταλήξουν εγκαίρως σε συμφωνία 
σχετικά με τη χρηματοδότηση του προτεινόμενου οργανισμού. 

Εφαρμόζονται τα ακόλουθα διαδικαστικά στάδια: 

— πρώτον, η Επιτροπή παρουσιάζει συστηματικά κάθε πρό 
ταση για τη σύσταση νέου οργανισμού στον πρώτο τριμερή 
διάλογο μετά την έγκριση της πρότασής της, και υποβάλ 
λει το δημοσιονομικό δελτίο που συνοδεύει το σχέδιο 
νομικής πράξης το οποίο προτείνει τη σύσταση του οργα 
νισμού και περιγράφει τις συνέπειές της για την υπόλοιπη 
περίοδο του δημοσιονομικού προγραμματισμού, 

— δεύτερον, κατά τη νομοθετική διαδικασία, η Επιτροπή επι 
κουρεί τον νομοθέτη στην αξιολόγηση των δημοσιονομικών 
επιπτώσεων των προτεινόμενων τροπολογιών. Οι εν λόγω 
δημοσιονομικές επιπτώσεις θα πρέπει να εξετάζονται κατά 
τους σχετικούς νομοθετικούς τριμερείς διαλόγους, 

— τρίτον, πριν από την ολοκλήρωση της νομοθετικής διαδι 
κασίας, η Επιτροπή υποβάλλει επικαιροποιημένο δημοσιο 
νομικό δελτίο λαμβάνοντας υπόψη ενδεχόμενες τροποποι 
ήσεις του νομοθέτη. Το εν λόγω τελικό δημοσιονομικό 
δελτίο συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη του τελι 
κού νομοθετικού τριμερούς διαλόγου και εγκρίνεται επισή 
μως από τον νομοθέτη. Συμπεριλαμβάνεται επίσης στην 
ημερήσια διάταξη μεταγενέστερου δημοσιονομικού τριμε 
ρούς διαλόγου (σε επείγουσες περιπτώσεις, σε απλουστευ 
μένη μορφή), προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία για τη 
χρηματοδότηση, 

— τέταρτον, η συμφωνία που επιτυγχάνεται στη διάρκεια τρι 
μερούς διαλόγου, λαμβανομένης υπόψη της δημοσιονομι 
κής εκτίμησης της Επιτροπής όσον αφορά το περιεχόμενο 
της νομοθετικής διαδικασίας, επιβεβαιώνεται σε κοινή 
δήλωση. Η εν λόγω συμφωνία υπόκειται στην έγκριση 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που 
αποφασίζουν το καθένα σύμφωνα με τον εσωτερικό κανο 
νισμό του. 

Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται σε κάθε τροποποίηση νομικής 
πράξης που αφορά οργανισμό και η οποία θα επηρέαζε τους 
πόρους του εν λόγω οργανισμού. 

Σε περίπτωση που τα καθήκοντα ενός οργανισμού τροποποι 
ηθούν σημαντικά χωρίς τροποποίηση της νομικής πράξης 
σύστασης του εν λόγω οργανισμού, η Επιτροπή ενημερώνει 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μέσω ενός ανα 
θεωρημένου δημοσιονομικού δελτίου, επιτρέποντας στο Ευρω 
παϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να καταλήξουν εγκαίρως 
σε συμφωνία σχετικά με τη χρηματοδότηση του εν λόγω οργα 
νισμού. 

32. Στη διαδικασία του προϋπολογισμού θα πρέπει να λαμβάνονται 
δεόντως υπόψη οι σχετικές διατάξεις της κοινής προσέγγισης 
που προσαρτάται στην κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινο 
βουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τους αποκεντρωμένους 
οργανισμούς, η οποία υπογράφηκε στις 19 Ιουλίου 2012.

EL C 373/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 

( 1 ) Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της Επιτροπής, 
της 29ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους κανόνες εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου 
λίου και του Συμβουλίου για τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρ 
μόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης (ΕΕ L 362 της 
31.12.2012, σ. 1).
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33. Όταν προβλέπεται σύσταση νέου ευρωπαϊκού σχολείου από το διοικητικό συμβούλιο, εφαρμόζεται, τηρου 
μένων των αναλογιών, παρόμοια διαδικασία όσον αφορά τις σχετικές δημοσιονομικές επιπτώσεις στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ένωσης. 

Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2013. 

Για το Συμβούλιο 
Ο Πρόεδρος 

J. BERNATONIS 

Για την Επιτροπή 

J. LEWANDOWSKI 
Μέλος της Επιτροπής 

Στρασβούργο, 10 Δεκεμβρίου 2013. 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
Ο Πρόεδρος 

M. SCHULZ

EL 20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 373/7
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Διοργανική συνεργασία κατά τη διαδικασία του προϋπολογισμού 

Μέρος Α. Χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας του προϋπολογισμού 

1. Τα θεσμικά όργανα συμφωνούν ετησίως ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα σε εύθετο χρόνο πριν από την έναρξη της διαδικασίας 
του προϋπολογισμού βάσει της τρέχουσας πρακτικής. 

Μέρος Β. Προτεραιότητες της διαδικασίας του προϋπολογισμού 

2. Σε εύθετο χρόνο πριν από την έγκριση του σχεδίου του προϋπολογισμού από την Επιτροπή, συγκαλείται τριμερής διάλογος 
για να συζητηθούν οι πιθανές προτεραιότητες του προϋπολογισμού για το ερχόμενο οικονομικό έτος. 

Μέρος Γ. Κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού και επικαιροποίηση των εκτιμήσεων 

3. Τα θεσμικά όργανα, εκτός της Επιτροπής, καλούνται να εγκρίνουν τη δήλωσή τους για τις εκτιμήσεις πριν από το τέλος του 
Μαρτίου. 

4. Η Επιτροπή υποβάλλει κάθε χρόνο σχέδιο προϋπολογισμού το οποίο αντιστοιχεί προς τις πραγματικές ανάγκες χρηματο 
δότησης της Ένωσης. 

Το σχέδιο αυτό λαμβάνει υπόψη: 

α) τις προβλέψεις για τα διαρθρωτικά ταμεία οι οποίες παρέχονται από τα κράτη μέλη, 

β) την ικανότητα εκτέλεσης των πιστώσεων, επιδιώκοντας συγχρόνως τη διατήρηση του αυστηρού συσχετισμού μεταξύ 
πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεων πληρωμών, 

γ) τις δυνατότητες ανάληψης νέων πολιτικών μέσω πιλοτικών σχεδίων, νέων προπαρασκευαστικών ενεργειών ή και των δύο, 
ή τις δυνατότητες συνέχισης πολυετών ενεργειών που οδεύουν προς το τέλος τους, αφού προηγουμένως εκτιμηθούν οι 
προϋποθέσεις για την επίτευξη βασικής πράξης κατά την έννοια του δημοσιονομικού κανονισμού (ορισμός βασικής 
πράξης, αναγκαιότητα βασικής πράξης για την εκτέλεση και εξαιρέσεις), 

δ) την ανάγκη να εξασφαλισθεί ότι κάθε μεταβολή των δαπανών σε σχέση με το προηγούμενο έτος είναι σύμφωνη με τις 
επιταγές της δημοσιονομικής πειθαρχίας. 

5. Τα θεσμικά όργανα αποφεύγουν, στο μέτρο του δυνατού, την εγγραφή στον προϋπολογισμό γραμμών που αφορούν 
επιχειρησιακές δαπάνες τα ποσά των οποίων είναι ασήμαντα. 

6. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αναλαμβάνουν επίσης τη δέσμευση να συνεκτιμούν την αξιολόγηση των 
δυνατοτήτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού, την οποία περιλαμβάνει η Επιτροπή στα σχέδιά της, καθώς και στο πλαίσιο 
της εκτέλεσης του τρέχοντος προϋπολογισμού. 

7. Με γνώμονα τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και λόγω των επιπτώσεων που έχουν οι σημαντικές μεταβολές των τίτλων 
και των κεφαλαίων της ονοματολογίας του προϋπολογισμού στις υποχρεώσεις αναφοράς των υπηρεσιών της Επιτροπής όσον 
αφορά τη διαχείριση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεσμεύονται να εξετάζουν κατά τη διαδικασία συν 
διαλλαγής κάθε σημαντική αλλαγή μαζί με την Επιτροπή. 

8. Για λόγους καλόπιστης και ορθής θεσμικής συνεργασίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αναλαμβάνουν να 
διατηρούν τακτικές και ενεργές επαφές σε όλα τα επίπεδα, μέσω των αντίστοιχων διαπραγματευτών τους, καθ’ όλη τη 
διάρκεια της διαδικασίας του προϋπολογισμού και ιδίως κατά την περίοδο συνδιαλλαγής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο αναλαμβάνουν να εξασφαλίζουν την έγκαιρη και συνεχή αμοιβαία ανταλλαγή συναφών πληροφοριών και 
εγγράφων τόσο σε επίσημο όσο και σε ανεπίσημο επίπεδο, καθώς και να πραγματοποιούν τεχνικές ή άτυπες συνεδριάσεις, 
εάν είναι απαραίτητο, κατά την περίοδο συνδιαλλαγής, σε συνεργασία με την Επιτροπή. Η Επιτροπή εξασφαλίζει την έγκαιρη 
και ισότιμη πρόσβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σε πληροφορίες και έγγραφα. 

9. Έως τη σύγκληση της επιτροπής συνδιαλλαγής, η Επιτροπή μπορεί, εάν χρειάζεται, να τροποποιήσει το σχέδιο του 
προϋπολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 314 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ, ακόμη και με διορθωτική επιστολή για την επικαιροποί 
ηση των εκτιμήσεων των δαπανών για τη γεωργία. Η Επιτροπή υποβάλλει προς εξέταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο τις πληροφορίες για τις επικαιροποιήσεις μόλις αυτές καταστούν διαθέσιμες. Παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινο 
βούλιο και το Συμβούλιο όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στοιχεία. 

Μέρος Δ. Διαδικασία του προϋπολογισμού πριν από τη διαδικασία συνδιαλλαγής 

10. Συγκαλείται τριμερής διάλογος σε εύθετο χρόνο πριν από την ανάγνωση εκ μέρους του Συμβουλίου, ώστε να μπορέσουν τα 
θεσμικά όργανα να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με το σχέδιο προϋπολογισμού. 

11. Προκειμένου η Επιτροπή να είναι σε θέση να εκτιμήσει εγκαίρως τη δυνατότητα εκτέλεσης των τροπολογιών, που προ 
βλέπονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, οι οποίες δημιουργούν νέες προπαρασκευαστικές ενέργειες ή 
πιλοτικά σχέδια ή παρατείνουν τις υφιστάμενες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώνουν την Επιτροπή 
για τις προθέσεις τους στον τομέα αυτό, ούτως ώστε να πραγματοποιηθεί μια πρώτη συζήτηση ήδη κατά τον εν λόγω 
τριμερή διάλογο. 

12. Μπορεί να συγκληθεί τριμερής διάλογος πριν από την ψηφοφορία στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

EL C 373/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013

Γ6_Διοργανικές συμφωνίες για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική 
διαχείριση

- 108 - 



Μέρος Ε. Διαδικασία συνδιαλλαγής 

13. Αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει τροπολογίες στη θέση του Συμβουλίου, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, κατά τη 
διάρκεια της ίδιας ολομέλειας, καταγράφει τις διαφορές στις θέσεις των δύο οργάνων και δίνει τη σύμφωνη γνώμη του στον 
Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να συγκληθεί άμεσα η επιτροπή συνδιαλλαγής. Η επιστολή σύγκλησης 
της επιτροπής συνδιαλλαγής αποστέλλεται το αργότερο έως την πρώτη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας μετά το τέλος της 
κοινοβουλευτικής περιόδου συνόδου κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η ψηφοφορία στην ολομέλεια, και η περίοδος 
συνδιαλλαγής ξεκινά την επόμενη ημέρα. Η περίοδος των 21 ημερών υπολογίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ, 
Ευρατόμ) αριθ. 1182/71 του Συμβουλίου ( 1 ). 

14. Αν το Συμβούλιο δεν μπορεί να συμφωνήσει για όλες τις τροπολογίες που έχουν εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
θα πρέπει να επιβεβαιώσει τη θέση του μέσω επιστολής η οποία αποστέλλεται πριν από την πρώτη σύσκεψη που προ 
βλέπεται κατά τη διάρκεια της περιόδου συνδιαλλαγής. Στην περίπτωση αυτή, η επιτροπή συνδιαλλαγής επιτελεί το έργο της 
υπό τους όρους που αναφέρονται στις κάτωθι παραγράφους. 

15. Η προεδρία της επιτροπής συνδιαλλαγής ασκείται από κοινού από εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής συνδιαλλαγής προεδρεύει ο συμπρόεδρος από το θεσμικό όργανο στο οποίο 
γίνεται η συνεδρίαση. Κάθε θεσμικό όργανο, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του, ορίζει τους συμμετέχοντες από αυτό 
σε κάθε συνεδρίαση και διατυπώνει την εντολή του για τις διαπραγματεύσεις. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
εκπροσωπούνται σε κατάλληλο επίπεδο στο πλαίσιο της επιτροπής συνδιαλλαγής, ούτως ώστε κάθε αντιπροσωπία να μπορεί 
να δεσμεύσει πολιτικά το αντίστοιχο όργανό της και να είναι δυνατή η ουσιαστική πρόοδος για την επίτευξη της τελικής 
συμφωνίας. 

16. Σύμφωνα με το άρθρο 314 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο ΣΛΕΕ, η Επιτροπή συμμετέχει στις εργασίες της επιτροπής 
συνδιαλλαγής και αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες με σκοπό την προσέγγιση των θέσεων του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

17. Τριμερείς διάλογοι λαμβάνουν χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας συνδιαλλαγής, σε διαφορετικά επίπεδα εκπρο 
σώπησης, με σκοπό την επίλυση εκκρεμών ζητημάτων και την προετοιμασία του εδάφους για συμφωνία που πρέπει να 
επιτευχθεί στην επιτροπή συνδιαλλαγής. 

18. Οι συνεδριάσεις της επιτροπής συνδιαλλαγής και οι τριμερείς διάλογοι πραγματοποιούνται εναλλάξ στα κτήρια του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με σκοπό την ισότιμη χρήση των εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων 
των υπηρεσιών διερμηνείας. 

19. Οι ημερομηνίες των συνεδριάσεων της επιτροπής συνδιαλλαγής και των τριμερών διαλόγων καθορίζονται εκ των προτέρων 
κατόπιν συμφωνίας των τριών θεσμικών οργάνων. 

20. Ένα κοινό σύνολο εγγράφων («έγγραφα εισαγωγής») τα οποία συγκρίνουν τα διάφορα βήματα της διαδικασίας προϋπολογι 
σμού διατίθεται στην επιτροπή συνδιαλλαγής ( 2 ). Τα εν λόγω έγγραφα περιλαμβάνουν «συγκριτικά» αριθμητικά στοιχεία, τα 
σύνολα ανά τομέα του ΠΔΠ και ένα ενοποιημένο έγγραφο με αριθμητικά στοιχεία και παρατηρήσεις για όλες τις γραμμές 
του προϋπολογισμού που θεωρούνται τεχνικά «ανοικτές». Υπό την επιφύλαξη της τελικής απόφασης της επιτροπής συν 
διαλλαγής, ένα ειδικό έγγραφο απαριθμεί όλες τις γραμμές του προϋπολογισμού που θεωρούνται τεχνικά κλειστές ( 3 ). Τα εν 
λόγω έγγραφα ταξινομούνται βάσει της ονοματολογίας του προϋπολογισμού. 

Άλλα έγγραφα επισυνάπτονται επίσης στα έγγραφα εισαγωγής για την επιτροπή συνδιαλλαγής, συμπεριλαμβανομένης μιας 
επιστολής της Επιτροπής για τη δυνατότητα εκτέλεσης της θέσης του Συμβουλίου και των τροπολογιών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και οποιασδήποτε επιστολής ή επιστολών άλλων θεσμικών οργάνων σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου ή τις 
τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

21. Προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία έως το τέλος της περιόδου συνδιαλλαγής, οι τριμερείς διάλογοι: 

— καθορίζουν το εύρος των διαπραγματεύσεων των δημοσιονομικών θεμάτων που πρόκειται να συζητηθούν, 

— εγκρίνουν τον κατάλογο των γραμμών του προϋπολογισμού που θεωρούνται τεχνικά κλειστές, υπό την επιφύλαξη 
τελικής συμφωνίας για ολόκληρο τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους, 

— συζητούν τα θέματα που έχουν επισημανθεί βάσει της πρώτης περίπτωσης με σκοπό να επιτευχθούν πιθανές συμφωνίες 
προς έγκριση από την επιτροπή συνδιαλλαγής, 

— εξετάζουν θεματικούς άξονες, όπως οι τομείς του ΠΔΠ. 

Τα προσωρινά συμπεράσματα συντάσσονται από κοινού κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά από κάθε τριμερή διάλογο και, 
ταυτόχρονα, συμφωνείται η ημερήσια διάταξη της επόμενης σύσκεψης. Τα εν λόγω συμπεράσματα καταγράφονται από το 
όργανο που φιλοξενεί τον τριμερή διάλογο και θεωρούνται προσωρινά εγκεκριμένα μετά από 24 ώρες, υπό την επιφύλαξη 
της τελικής απόφασης της επιτροπής συνδιαλλαγής. 

22. Τα συμπεράσματα των τριμερών διαλόγων και το έγγραφο για πιθανή έγκριση καθίστανται διαθέσιμα στην επιτροπή 
συνδιαλλαγής κατά τις συνεδριάσεις της, μαζί με τις γραμμές του προϋπολογισμού ως προς τις οποίες έχει επιτευχθεί 
προσωρινή συμφωνία κατά τη διάρκεια των τριμερών διαλόγων.

EL 20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 373/9 

( 1 ) Κανονισμός (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1182/71 του Συμβουλίου, της 3ης Ιουνίου 1971, περί καθορισμού των κανόνων που εφαρμόζονται στις 
προθεσμίες, ημερομηνίες και διορίες (ΕΕ L 124, 8.6.1971, σ. 1). 

( 2 ) Στα διάφορα στάδια περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: ο προϋπολογισμός του τρέχοντος οικονομικού έτους (συμπεριλαμβανομένων των 
εγκεκριμένων διορθωτικών προϋπολογισμών), το αρχικό σχέδιο του προϋπολογισμού, η θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου του προϋπο 
λογισμού, οι τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί της θέσης του Συμβουλίου και οι διορθωτικές επιστολές της Επιτροπής (εάν δεν 
έχουν ακόμη εγκριθεί πλήρως από όλα τα θεσμικά όργανα). 

( 3 ) Γραμμή του προϋπολογισμού που θεωρείται τεχνικά κλειστή είναι γραμμή για την οποία δεν υπάρχει διαφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την οποία δεν έχει υποβληθεί διορθωτική επιστολή.
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23. Το κοινό σχέδιο που προβλέπεται στο άρθρο 314 παράγραφος 5 ΣΛΕΕ συντάσσεται από τις γραμματείες του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τη βοήθεια της Επιτροπής. Αποτελείται από διαβιβαστική επιστολή των προέδρων των 
δύο αντιπροσωπιών προς τους Προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η οποία περιέχει την 
ημερομηνία της συμφωνίας στην επιτροπή συνδιαλλαγής και παραρτήματα, τα οποία περιλαμβάνουν: 

— αριθμητικά στοιχεία ανά γραμμή του προϋπολογισμού για όλες τις θέσεις του προϋπολογισμού και συγκεντρωτικά 
στοιχεία ανά τομέα του ΠΔΠ, 

— ενοποιημένο έγγραφο που περιέχει τα αριθμητικά στοιχεία και το τελικό κείμενο για όλες τις γραμμές που τροποποι 
ήθηκαν κατά τη διαδικασία συνδιαλλαγής, 

— κατάλογο των γραμμών που δεν τροποποιούνται σε σχέση με το σχέδιο του προϋπολογισμού ή τη θέση του Συμβουλίου 
επ’ αυτού. 

Η επιτροπή συνδιαλλαγής δύναται επίσης να εγκρίνει συμπεράσματα και πιθανές κοινές δηλώσεις σε σχέση με τον προϋ 
πολογισμό. 

24. Το κοινό σχέδιο μεταφράζεται σε όλες τις επίσημες γλώσσες των θεσμικών οργάνων της Ένωσης (από τις υπηρεσίες του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) και υποβάλλεται προς έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εντός προθε 
σμίας δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία της συμφωνίας επί του κοινού σχεδίου σύμφωνα με το σημείο 23. 

Ο προϋπολογισμός υπόκειται σε νομική-γλωσσική οριστικοποίηση μετά την έγκριση του κοινού κειμένου, με την ενσωμά 
τωση των παραρτημάτων του κοινού κειμένου στις γραμμές του προϋπολογισμού που δεν τροποποιήθηκαν κατά τη 
διαδικασία συνδιαλλαγής. 

25. Το θεσμικό όργανο στο οποίο διεξάγεται η σύσκεψη (τριμερής διάλογος ή συνδιαλλαγή) παρέχει τις υπηρεσίες διερμηνείας 
με ένα πλήρες γλωσσικό καθεστώς που ισχύει για όλες τις συνεδριάσεις της επιτροπής συνδιαλλαγής και ένα ad hoc 
γλωσσικό καθεστώς για τους τριμερείς διαλόγους. 

Το όργανο στο οποίο διεξάγεται η σύσκεψη μεριμνά για την αντιγραφή και διανομή των εγγράφων της συνεδρίασης. 

Οι υπηρεσίες των τριών οργάνων συνεργάζονται για την κωδικοποίηση των αποτελεσμάτων των διαπραγματεύσεων προκει 
μένου να οριστικοποιηθεί το κοινό κείμενο. 

Μέρος ΣΤ Διορθωτικοί προϋπολογισμοί 

Γενικές αρχές 

26. Έχοντας υπόψη ότι οι διορθωτικοί προϋπολογισμοί επικεντρώνονται συνήθως σε ειδικά και ενίοτε επείγοντα ζητήματα, τα 
θεσμικά όργανα συμφωνούν σχετικά με τις ακόλουθες αρχές για να διασφαλίζουν την κατάλληλη διοργανική συνεργασία για 
την ομαλή και ταχεία διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τους διορθωτικούς προϋπολογισμούς και παράλληλα να 
αποτρέψουν, στο μέτρο του δυνατού, την ανάγκη να συγκληθεί συνεδρίαση συνδιαλλαγής για διορθωτικούς προϋπολογι 
σμούς. 

27. Στο μέτρο του δυνατού, τα θεσμικά όργανα προσπαθούν να περιορίσουν τον αριθμό των διορθωτικών προϋπολογισμών. 

Χρονοδιάγραμμα 

28. Η Επιτροπή ενημερώνει εκ των προτέρων το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τις πιθανές ημερομηνίες 
έγκρισης των σχεδίων των διορθωτικών προϋπολογισμών με την επιφύλαξη της τελικής ημερομηνίας έγκρισης. 

29. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, το καθένα σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του, προσπαθούν να 
εξετάσουν το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού που προτείνει η Επιτροπή το ταχύτερο δυνατό μετά την έγκρισή του εκ 
μέρους της Επιτροπής. 

30. Για την επιτάχυνση της διαδικασίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εξασφαλίζουν το συντονισμό, στο μέτρο 
του δυνατού, των αντίστοιχων χρονοδιαγραμμάτων τους ώστε η διαδικασία αυτή να μπορεί να διεξαχθεί με συνεκτικό και 
συγκλίνοντα τρόπο. Επιδιώκουν επομένως το ταχύτερο δυνατό να καταρτίσουν ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για τα διάφορα 
στάδια που οδηγούν στην τελική έγκριση του διορθωτικού προϋπολογισμού. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν υπόψη τον σχετικά επείγοντα χαρακτήρα του διορθωτικού 
προϋπολογισμού και την ανάγκη έγκρισής του σε εύθετο χρόνο ώστε να εφαρμοστεί στη διάρκεια του οικείου οικονομικού 
έτους. 

Συνεργασία κατά τις αναγνώσεις 

31. Τα θεσμικά όργανα συνεργάζονται με καλή πίστη καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, που θα οδηγήσει, στο μέτρο του 
δυνατού, στην έγκριση των διορθωτικών προϋπολογισμών σε έγκαιρο στάδιο της διαδικασίας. 

Εάν χρειάζεται και όταν υπάρχει πιθανή απόκλιση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο, πριν λάβει οποιοδήποτε εκ 
των δύο την τελική του θέση σχετικά με τον διορθωτικό προϋπολογισμό, ή η Επιτροπή ανά πάσα στιγμή, μπορούν να 
προτείνουν τη σύγκληση ειδικού τριμερούς διαλόγου για να συζητηθούν οι αποκλίσεις και να καταβληθούν προσπάθειες για 
την επίτευξη συμβιβασμού. 

32. Όλα τα σχέδια διορθωτικών προϋπολογισμών που προτείνει η Επιτροπή και τα οποία δεν έχουν ακόμη εγκριθεί τελικά 
εγγράφονται συστηματικά στην ημερήσια διάταξη τριμερών διαλόγων που προγραμματίζονται για την ετήσια διαδικασία του 
προϋπολογισμού. Η Επιτροπή υποβάλλει τα σχέδια διορθωτικών προϋπολογισμών, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο καθιστούν γνωστές, στο μέτρο του δυνατού, τις αντίστοιχες θέσεις τους πριν από τον τριμερή διάλογο. 

33. Εάν επιτευχθεί συμβιβασμός κατά τον τριμερή διάλογο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεσμεύονται να 
λάβουν υπόψη τα αποτελέσματα του τριμερούς διαλόγου στη διάρκεια των συζητήσεων για τον διορθωτικό προϋπολογισμό 
σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ και τον εσωτερικό κανονισμό τους.

EL C 373/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013
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Συνεργασία μετά τις αναγνώσεις 

34. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει χωρίς τροπολογίες τη θέση του Συμβουλίου, εγκρίνεται ο διορθωτικός προϋπολογι 
σμός σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ. 

35. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει τις τροπολογίες με πλειοψηφία των μελών του, εφαρμόζεται το άρθρο 314 
παράγραφος 4 στοιχείο γ) ΣΛΕΕ. Εντούτοις, πριν συνεδριάσει η επιτροπή συνδιαλλαγής, συγκαλείται τριμερής διάλογος: 

— Εάν επιτευχθεί συμφωνία κατά τον τριμερή διάλογο και με την επιφύλαξη συμφωνίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου σχετικά με τα αποτελέσματα του τριμερούς διαλόγου, η συνδιαλλαγή περατώνεται με ανταλλαγή 
επιστολών χωρίς να συνεδριάσει η επιτροπή συνδιαλλαγής. 

— Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία κατά τον τριμερή διάλογο, η επιτροπή συνδιαλλαγής συνεδριάζει και οργανώνει τις 
εργασίες της ανάλογα με τις περιστάσεις, με στόχο να ολοκληρώσει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στο μέτρο του 
δυνατού πριν από την προθεσμία των 21 ημερών που καθορίζεται στο άρθρο 314 παράγραφος 5 ΣΛΕΕ. Η επιτροπή 
συνδιαλλαγής μπορεί να ολοκληρώσει τις εργασίες της με ανταλλαγή επιστολών. 

Μέρος Ζ. Υπόλοιπο προς εκκαθάριση 

36. Δεδομένου ότι πρέπει να εξασφαλίζεται η ομαλή εξέλιξη των συνολικών πιστώσεων πληρωμών σε σχέση με τις πιστώσεις 
ανάληψης υποχρεώσεων ώστε να αποφεύγεται οιαδήποτε αφύσικη μετατόπιση του υπολοίπου προς εκκαθάριση από έτος σε 
έτος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφωνούν να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς το επίπεδο 
του υπολοίπου προς εκκαθάριση προκειμένου να μετριάζεται ο κίνδυνος παρεμπόδισης της εφαρμογής ενωσιακών προ 
γραμμάτων λόγω έλλειψης πιστώσεων πληρωμών στο τέλος του ΠΔΠ. 

Προκειμένου να διασφαλισθεί ένα διαχειρίσιμο επίπεδο και προφίλ των πληρωμών σε όλους τους τομείς, εφαρμόζονται 
αυστηρά κανόνες αποδέσμευσης σε όλους τους τομείς, ιδίως οι κανόνες αυτόματης αποδέσμευσης. 

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του προϋπολογισμού, τα θεσμικά όργανα συνεδριάζουν τακτικά προκειμένου να αξιο 
λογούν από κοινού την κατάσταση και τις προοπτικές όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού κατά το τρέχον και τα 
επόμενα έτη. Πρόκειται για ειδικές διοργανικές συνεδριάσεις στο κατάλληλο επίπεδο, πριν από τις οποίες η Επιτροπή παρέχει 
λεπτομερή στοιχεία για την κατάσταση, ανά ταμείο και ανά κράτος μέλος, όσον αφορά την εκτέλεση των πληρωμών, τις 
υποβληθείσες αιτήσεις επιστροφών και τις αναθεωρημένες προβλέψεις. Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι η 
Ένωση μπορεί να εκπληρώσει όλες τις δημοσιονομικές υποχρεώσεις της που απορρέουν από υφιστάμενες και μελλοντικές 
αναλήψεις υποχρεώσεων κατά το διάστημα 2014-2020 σύμφωνα με το άρθρο 323 ΣΛΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο αναλύουν και συζητούν τις εκτιμήσεις της Επιτροπής όσον αφορά το απαιτούμενο επίπεδο των πιστώσεων 
πληρωμών.

EL 20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 373/11
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II

(Ανακοινώσεις)

ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής όσον αφορά τις λεπτομέρειες
εφαρμογής της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου για τον καθορισμό των όρων άσκησης
των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή, όπως τροποποιήθηκε με την

απόφαση 2006/512/ΕΚ

(2008/C 143/01)

Ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

1. Κατ' εφαρμογήν του άρθρου 7 παράγραφος 3, της απόφασης 1999/468/ΕΚ (1), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
ενημερώνεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα από την Επιτροπή σχετικά με τις εργασίες των επιτροπών (2),
σύμφωνα με ρυθμίσεις που διασφαλίζουν τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα του συστήματος διαβί-
βασης και τον προσδιορισμό των διαβιβαζόμενων πληροφοριών, καθώς και των επιμέρους σταδίων της διαδι-
κασίας. Παραλαμβάνει, για τον σκοπό αυτόν, ταυτόχρονα με τα μέλη των επιτροπών και υπό τις ίδιες
συνθήκες, τα σχέδια ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων, τα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που υποβάλλονται
στις επιτροπές αυτές δυνάμει βασικών πράξεων που εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251
της συνθήκης ΕΚ, τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών, τα συνοπτικά πρακτικά των συνεδριάσεων και τις κατα-
στάσεις με τις αρχές στις οποίες υπάγονται τα πρόσωπα που ορίζουν τα κράτη μέλη για την εκπροσώπησή
τους.

Μητρώο

2. Η Επιτροπή καταρτίζει μητρώο, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα που διαβιβάζονται στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο (3). Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει άμεση πρόσβαση στο μητρώο αυτό. Σύμφωνα με το άρθρο 7
παράγραφος 5, της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τα στοιχεία όλων των εγγράφων που διαβιβάζονται στο Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο καθίστανται προσιτά στο κοινό.

3. Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Επιτροπής στη δήλωσή της σχετικά με το άρθρο 7 παράγραφος 3, της
απόφασης 1999/468/ΕΚ (4), και μόλις υλοποιηθούν οι απαραίτητες τεχνικές ρυθμίσεις, το μητρώο που
προβλέπει η παράγραφος 2 θα καταστήσει, ειδικότερα, δυνατά τα εξής:

— σαφή προσδιορισμό των εγγράφων στα οποία εφαρμόζεται η ίδια διαδικασία και κάθε τροποποίησης η
οποία επιφέρεται στο εκτελεστικό μέτρο σε κάθε στάδιο της διαδικασίας,

— επισήμανση του σταδίου της διαδικασίας και του χρονοδιαγράμματος,

— σαφή διάκριση μεταξύ του σχεδίου μέτρων που παραλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συγχρόνως με
τα μέλη της επιτροπής σύμφωνα με το δικαίωμα ενημέρωσης και του οριστικού σχεδίου μετά τη γνωμοδό-
τηση της επιτροπής, το οποίο διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

10.6.2008 C 143/1Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςEL

(1) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ (ΕΕ L 200 της 22.7.2006,
σ. 11).

(2) Σε ολόκληρο το κείμενο της συμφωνίας αυτής η λέξη «επιτροπή» αναφέρεται σε επιτροπές που έχουν συγκροτηθεί σύμφωνα με
την απόφαση 1999/468/ΕΚ, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες ορίζεται ειδικώς ότι γίνεται αναφορά σε άλλη επιτροπή.

(3) Προθεσμία για την κατάρτιση του μητρώου αποτελεί η 31η Μαρτίου 2008.
(4) ΕΕ C 171 της 22.7.2006, σ. 21.
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— σαφή προσδιορισμό όλων των τροποποιήσεων σε έγγραφα που έχουν ήδη διαβιβασθεί στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο.

4. Όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή, μετά από μεταβατική περίοδο που αρχίζει με την έναρξη
ισχύος της παρούσας συμφωνίας, διαπιστώνουν ότι το σύστημα λειτουργεί ικανοποιητικά, η διαβίβαση των
εγγράφων προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με μεταφορά στο μητρώο που
προβλέπει η παράγραφος 2. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται με ανταλλαγή επιστολών μεταξύ των προέδρων των
δύο οργάνων. Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου τα έγγραφα διαβιβάζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο υπό μορφήν συνημμένων εγγράφων σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

5. Επιπλέον, η Επιτροπή συμφωνεί να αποστέλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προς ενημέρωση, κατόπιν
αιτήσεως της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής του, ειδικά σχέδια εκτελεστικών μέτρων των οποίων οι
βασικές πράξεις δεν έχουν εγκριθεί με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης αλλά τα οποία, εντούτοις,
παρουσιάζουν ιδιαίτερη σημασία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα μέτρα αυτά καταχωρίζονται στο μητρώο
που προβλέπει η παράγραφος 2, το δε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνεται σχετικά.

6. Εκτός από τα συνοπτικά πρακτικά που αναφέρει η παράγραφος 1, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να
ζητήσει πρόσβαση στα πρακτικά των συνεδριάσεων των επιτροπών (1). Η Επιτροπή εξετάζει κάθε αίτηση ξεχω-
ριστά σύμφωνα με τους κανόνες περί διαβίβασης εμπιστευτικών πληροφοριών που καθορίζονται στο παράρ-
τημα 1 της συμφωνίας-πλαισίου για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής (2).

Έγγραφα εμπιστευτικού χαρακτήρα

7. Τα έγγραφα εμπιστευτικού χαρακτήρα εξετάζονται σύμφωνα με τις εσωτερικές διοικητικές διαδικασίες που
θεσπίζει κάθε όργανο, κατά τρόπον ώστε να παρέχονται όλες οι απαιτούμενες εγγυήσεις.

Ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 8 της απόφασης 1999/468/ΕΚ

8. Κατ' εφαρμογήν του άρθρου 8 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να επιση-
μάνει, με αιτιολογημένο ψήφισμα, ότι ένα σχέδιο εκτελεστικών μέτρων μιας βασικής πράξης που εγκρίθηκε
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που
προβλέπονται στη συγκεκριμένη βασική πράξη.

9. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει το αιτιολογημένο ψήφισμά του σύμφωνα με τον κανονισμό του. Έχει στη
διάθεσή του προθεσμία ενός μηνός από την ημερομηνία παραλαβής του οριστικού σχεδίου εκτελεστικών
μέτρων στις γλώσσες στις οποίες υποβλήθηκε στα μέλη της αρμόδιας επιτροπής.

10. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή συμφωνούν ότι είναι απαραίτητο να θεσπίσουν επί μονίμου
βάσεως συντομότερες προθεσμίες για ορισμένα είδη επειγόντων εκτελεστικών μέτρων, για τα οποία πρέπει να
ληφθεί απόφαση εντός βραχύτερου χρονικού διαστήματος χάριν της χρηστής διαχείρισης. Αυτό ισχύει ιδιαι-
τέρως για ορισμένα είδη μέτρων που αφορούν τομείς της εξωτερικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της
ανθρωπιστικής και της επείγουσας βοήθειας, την προστασία της υγείας και ασφάλειας, την ασφάλεια των μετα-
φορών και τις εξαιρέσεις από τις διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις. Συμφωνία μεταξύ του μέλους της
Επιτροπής και του προέδρου της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθορίζει τα είδη των
σχετικών μέτρων και τις εφαρμοστέες προθεσμίες. Η συμφωνία αυτή μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή
μονομερώς.

11. Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων της παραγράφου 10, σε επείγουσες περιπτώσεις καθώς και για μέτρα
τρέχουσας διαχείρισης ή/και περιορισμένης διάρκειας, θα ορίζεται συντομότερη προθεσμία. Η προθεσμία αυτή
μπορεί να είναι βραχύτατη για υπερεπείγουσες περιπτώσεις, ειδικά για λόγους δημόσιας υγείας. Ο αρμόδιος
Επίτροπος ορίζει τη δέουσα προθεσμία και την αιτιολογεί. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί, στις περι-
πτώσεις αυτές, να κάνει χρήση διαδικασίας με την οποία η εφαρμογή του άρθρου 8 της απόφασης
1999/468/ΕΚ ανατίθεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή η οποία μπορεί να αποστείλει απάντηση
στην Επιτροπή εντός της συγκεκριμένης προθεσμίας.

10.6.2008C 143/2 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςEL

(1) Βλέπε την απόφαση του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 19ης Ιουλίου 1999 στην υπόθεση T-188/97 Rothmans
κατά Επιτροπής, Συλλογή 1999, σ. II-2463.

(2) ΕΕ C 121 της 24.4.2001, σ. 122.
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12. Μόλις οι υπηρεσίες της Επιτροπής διαβλέπουν ότι σχέδιο μέτρων που εμπίπτει στις παραγράφους 10 και 11
ενδέχεται να υποβληθεί σε επιτροπή, ενημερώνουν σχετικώς άτυπα τη γραμματεία της αρμόδιας κοινοβουλευ-
τικής επιτροπής ή των αρμόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών. Μόλις τα πρώτα σχέδια μέτρων υποβληθούν
στα μέλη της επιτροπής, οι υπηρεσίες της Επιτροπής ενημερώνουν τη γραμματεία της κοινοβουλευτικής
επιτροπής ή των κοινοβουλευτικών επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον επείγοντα χαρακτήρα
τους και τις προθεσμίες που θα ισχύουν μόλις υποβληθεί το οριστικό σχέδιο.

13. Μετά από την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του ψηφίσματος που αναφέρεται στην παράγραφο 8 ή
απάντησης σύμφωνα με την παράγραφο 11, ο αρμόδιος επίτροπος ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή,
ενδεχομένως, την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή σχετικά με τη συνέχεια που προτίθεται να δώσει η
Επιτροπή.

14. Τα στοιχεία στα οποία αναφέρονται οι παράγραφοι 10 έως 13 καταχωρίζονται στο μητρώο.

Κανονιστική διαδικασία με έλεγχο

15. Όταν εφαρμόζεται η κανονιστική διαδικασία με έλεγχο, η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
κατόπιν ψηφοφορίας στην επιτροπή, για τις ισχύουσες προθεσμίες. Σύμφωνα με την παράγραφο 16, οι προθε-
σμίες αυτές αρχίζουν να υπολογίζονται μόνον εφόσον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει παραλάβει όλες τις
γλωσσικές διατυπώσεις.

16. Όταν ισχύουν συντετμημένες προθεσμίες [άρθρο 5α παράγραφος 5 στοιχείο β) της απόφασης 1999/468/ΕΚ]
και σε επείγουσες περιπτώσεις [άρθρο 5α παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ], οι προθεσμίες αρχί-
ζουν να υπολογίζονται από την ημερομηνία παραλαβής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του οριστικού
σχεδίου εκτελεστικών μέτρων στις γλωσσικές διατυπώσεις που έχουν υποβληθεί στα μέλη της επιτροπής, εκτός
εάν αντιτίθεται ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής. Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή καταβάλλει
προσπάθεια να διαβιβάσει όλες τις γλωσσικές διατυπώσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το ταχύτερο δυνατόν.
Μόλις οι υπηρεσίες της Επιτροπής διαβλέπουν ότι σχέδιο μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 5α παράγραφος 5
στοιχείο β), ή παράγραφος 6, ενδέχεται να πρέπει να υποβληθεί σε επιτροπή, ενημερώνουν σχετικώς άτυπα τη
γραμματεία της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής ή των αρμόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών.

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

17. Σύμφωνα με τη δήλωσή της σχετικά με το άρθρο 7 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, η Επιτροπή
δεσμεύεται όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες:

— να μεριμνά ώστε ο υπάλληλος της Επιτροπής που προεδρεύει συνεδρίασης επιτροπής να ενημερώνει το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατόπιν αιτήσεώς του, μετά από κάθε συνεδρίαση για τις συζητήσεις που
αφορούν σχέδια εκτελεστικών μέτρων που έχουν υποβληθεί στην επιτροπή αυτή,

— να απαντά προφορικά ή γραπτά σε ερωτήσεις για συζητήσεις που αφορούν σχέδια εκτελεστικών μέτρων
που έχουν υποβληθεί σε επιτροπή.

Τέλος, η Επιτροπή διασφαλίζει ότι οι διαβεβαιώσεις στις οποίες προέβη κατά τη συνεδρίαση της ολομελείας
του Κοινοβουλίου στις 5 Φεβρουαρίου 2002 (1) και τις οποίες επανέλαβε κατά τη συνεδρίαση της ολομελείας
της 31ης Μαρτίου 2004 (2) και εκείνες που αναφέρονται στα σημεία 1 έως 7 της επιστολής της 2ας Οκτω-
βρίου 2001 (3) του Επιτρόπου Bolkestein προς την Πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής
Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τηρούνται όσον αφορά ολόκληρο τον τομέα χρηματοοικονομικών
υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων των χρεογράφων, των τραπεζών, της ασφάλισης, των συντάξεων και των
λογιστικών διαδικασιών).

Χρονοδιάγραμμα των κοινοβουλευτικών εργασιών

18. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις συντετμημένων προθεσμιών ή τις περιπτώσεις επείγοντος, η Επιτροπή λαμβάνει
υπόψη κατά τη διαβίβαση σχεδίων εκτελεστικών μέτρων δυνάμει της παρούσας συμφωνίας, τις περιόδους
διακοπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (χειμερινές και θερινές διακοπές, καθώς και εκλογές για το Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο) ώστε να διασφαλίζεται ότι το Κοινοβούλιο μπορεί να κάνει χρήση των δικαιωμάτων του
στο πλαίσιο των προθεσμιών που καθορίζονται με την απόφαση 1999/468/ΕΚ και με την παρούσα συμφωνία.

10.6.2008 C 143/3Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςEL

(1) ΕΕ C 284 E της 21.11.2002, σ. 19.
(2) ΕΕ C 103 E της 29.4.2004, σ. 446 και πλήρη πρακτικά των συνεδριάσεων (CRE) για τη συνεδρίαση της ολομελείας του Ευρω-

παϊκού Κοινοβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004, υπό τον τίτλο «Ψηφοφορίες».
(3) ΕΕ C 284 E της 21.11.2002, σ. 83.
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Συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής

19. Αμφότερα τα όργανα εκφράζουν τη διάθεση αλληλοϋποστήριξης προκειμένου να διασφαλίσουν πλήρη συνερ-
γασία κατά την εξέταση ειδικών εκτελεστικών μέτρων. Προς τον σκοπό αυτόν πραγματοποιούνται οι δέουσες
επαφές σε διοικητικό επίπεδο.

Προηγούμενες συμφωνίες

20. Η συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής του 2000 σχετικά με τις λεπτομέρειες
εφαρμογής της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου (1) αντικαθίσταται με την παρούσα συμφωνία. Το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή θεωρούν ανίσχυρες, σε ό,τι τους αφορά, τις ακόλουθες συμφωνίες:
συμφωνία Plumb/Delors του 1988, συμφωνία Samland/Williamson του 1996 και συμφωνία modus vivendi
του 1994 (2).

Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2008.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

Hans-Gert PÖTTERING

Για την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Ο Πρόεδρος

José Manuel DURÃO BARROSO

10.6.2008C 143/4 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςEL

(1) ΕΕ L 256 της 10.10.2000, σ. 19.
(2) ΕΕ C 102 της 4.4.1996, σ. 1.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 182/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της 16ης Φεβρουαρίου 2011 

για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της 
άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 291 παράγραφος 3, 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά 
κοινοβούλια, 

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία ( 1 ), 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Όταν απαιτούνται ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση των 
νομικά δεσμευτικών πράξεων της Ένωσης, οι πράξεις αυτές 
(εφεξής «βασικές πράξεις») αναθέτουν εκτελεστικές αρμοδιό 
τητες στην Επιτροπή ή, σε ειδικές περιπτώσεις δεόντως αιτιο 
λογημένες και στις περιπτώσεις των άρθρων 24 και 26 της 
συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Συμβούλιο. 

(2) Εναπόκειται στον νομοθέτη, με πλήρη τήρηση των κριτηρίων 
που καθορίζονται στη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρω 
παϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ»), να αποφασίσει για εκάστη βασική 
πράξη εάν θα αναθέσει εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επι 
τροπή σύμφωνα με το άρθρο 291 παράγραφος 2 της εν 
λόγω συνθήκης. 

(3) Μέχρι τώρα, η άσκηση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από 
την Επιτροπή διέπετο από την απόφαση 1999/468/ΕΚ του 
Συμβουλίου ( 2 ). 

(4) Η ΣΛΕΕ απαιτεί τώρα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο να θεσπίσουν κανόνες και γενικές αρχές σχετικά 
με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης 
των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή. 

(5) Είναι ανάγκη να εξασφαλισθεί ότι οι διαδικασίες για τον 
έλεγχο αυτόν είναι σαφείς, αποτελεσματικές και αναλογικές 
προς τη φύση των εκτελεστικών πράξεων και ότι λαμβάνουν 
υπόψη τις θεσμικές απαιτήσεις της ΣΛΕΕ, καθώς και την 
πείρα που αποκτήθηκε και την κοινή πρακτική που ακολου 
θήθηκε κατά την εφαρμογή της απόφασης 1999/468/ΕΚ. 

(6) Σε αυτές τις βασικές πράξεις οι οποίες απαιτούν τον έλεγχο 
των κρατών μελών για την έκδοση από την Επιτροπή των 
εκτελεστικών πράξεων, ενδείκνυται, για τους σκοπούς αυτού 
του ελέγχου, να συσταθούν επιτροπές οι οποίες θα απαρτί 
ζονται από τους αντιπροσώπους των κρατών μελών και θα 
προεδρεύονται από την Επιτροπή. 

(7) Όπου χρειάζεται, ο τρόπος ελέγχου θα πρέπει να περιλαμ 
βάνει παραπομπή σε επιτροπή προσφυγών που θα πρέπει να 
συνέρχεται στο αρμόζον επίπεδο. 

(8) Για λόγους απλούστευσης, η Επιτροπή θα πρέπει να ασκεί 
εκτελεστικές αρμοδιότητες σύμφωνα με μία από δύο μόνο 
διαδικασίες, δηλαδή τη συμβουλευτική διαδικασία ή τη δια 
δικασία εξέτασης. 

(9) Για λόγους περαιτέρω απλούστευσης, θα πρέπει να ισχύουν 
κοινοί διαδικαστικοί κανόνες για τις επιτροπές, συμπεριλαμ 
βανομένων των βασικών διατάξεων που διέπουν τη λειτουρ 
γία τους και τη δυνατότητα να διατυπώνουν γνώμη μέσω 
γραπτής διαδικασίας. 

(10) Θα πρέπει να θεσπισθούν κριτήρια για τον καθορισμό της 
διαδικασίας που θα ακολουθείται για την έκδοση εκτελεστι 
κών πράξεων από την Επιτροπή. Για να επιτευχθεί μεγαλύ 
τερη συνέπεια, οι διαδικαστικές απαιτήσεις θα πρέπει να είναι 
ανάλογες προς τη φύση και τις επιπτώσεις των προς έκδοση 
εκτελεστικών πράξεων. 

(11) Η διαδικασία εξέτασης θα πρέπει συγκεκριμένα να ακολου 
θείται για την έκδοση πράξεων γενικής εμβέλειας που απο 
σκοπούν στην εφαρμογή βασικών πράξεων και ειδικών εκτε 
λεστικών πράξεων με δυνητικά σημαντικό αντίκτυπο. Η δια 
δικασία αυτή θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η Επιτροπή δεν 
μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις εάν δεν είναι σύμφω 
νες με τη γνώμη της επιτροπής, εκτός από άκρως εξαιρετικές 
περιπτώσεις, κατά τις οποίες θα μπορούν να εφαρμόζονται 
για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Η διαδικασία θα πρέπει 
επίσης να διασφαλίζει ότι η Επιτροπή είναι σε θέση να 
αναθεωρεί τα σχέδια εκτελεστικών πράξεων, εφόσον η επι 
τροπή δεν διατυπώνει γνώμη, λαμβάνοντας υπόψη τις από 
ψεις που εκφράσθηκαν εντός της επιτροπής. 

(12) Εφόσον η βασική πράξη αναθέτει εκτελεστικές αρμοδιότητες 
στην Επιτροπή που σχετίζονται με προγράμματα με ουσια 
στικές επιπτώσεις στον προϋπολογισμό ή που απευθύνονται 
σε τρίτες χώρες, θα πρέπει να εφαρμόζεται η διαδικασία 
εξέτασης.

EL 28.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 55/13 

( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2010 (δεν 
έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του 
Συμβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2011. 

( 2 ) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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(13) Ο πρόεδρος επιτροπής θα πρέπει να προσπαθεί να βρίσκει 
λύσεις που τυγχάνουν της ευρύτερης δυνατής υποστήριξης 
εντός της επιτροπής ή της επιτροπής προσφυγών και θα 
πρέπει να εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο έχουν ληφθεί 
υπόψη οι συζητήσεις και προτάσεις τροποποιήσεων. Για 
τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να δίνει ιδιαίτερη 
προσοχή στις απόψεις που εκφράσθηκαν εντός της επιτρο 
πής ή της επιτροπής προσφυγών όσον αφορά σχέδια ορι 
στικών μέτρων αντιντάμπινγκ ή αντισταθμιστικών μέτρων. 

(14) Όταν εξετάζεται η έκδοση άλλων σχεδίων εκτελεστικών πρά 
ξεων που αφορούν ιδιαιτέρως ευαίσθητους τομείς, κυρίως τη 
φορολόγηση, την υγεία των καταναλωτών, την ασφάλεια των 
τροφίμων και την προστασία του περιβάλλοντος, η Επιτροπή, 
προκειμένου να εξεύρει ισόρροπη λύση, θα ενεργεί, στον 
μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, κατά τρόπον ώστε να μην αντι 
στρατεύεται σε οιαδήποτε επικρατούσα θέση που ενδέχεται 
να ανακύψει εντός της επιτροπής προσφυγών κατά της 
καταλληλότητας μιας εκτελεστικής πράξης. 

(15) Θα πρέπει να ακολουθείται, κατά γενικό κανόνα, η συμβου 
λευτική διαδικασία σε όλες τις άλλες περιπτώσεις ή οσάκις 
κρίνεται ως πιο ενδεδειγμένη. 

(16) Θα πρέπει να είναι δυνατή, σε περίπτωση που αυτό προβλέ 
πεται σε βασική πράξη, η έκδοση εκτελεστικών πράξεων οι 
οποίες θα έχουν άμεση εφαρμογή όταν συντρέχουν επιτα 
κτικοί λόγοι επείγουσας ανάγκης. 

(17) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να 
ενημερώνονται πάραυτα για τις εργασίες των επιτροπών σε 
τακτική βάση. 

(18) Είτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε το Συμβούλιο θα πρέπει 
να μπορούν ανά πάσα στιγμή να γνωστοποιήσουν στην Επι 
τροπή ότι, κατά την άποψή τους, το σχέδιο εκτελεστικής 
πράξης υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που προ 
βλέπονται στη βασική πράξη, λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιώ 
ματα που έχουν σχετικά με τον έλεγχο της νομιμότητας των 
πράξεων της Ένωσης. 

(19) Θα πρέπει να διασφαλισθεί η πρόσβαση του κοινού σε πλη 
ροφορίες οι οποίες αφορούν τις διαδικασίες των επιτροπών 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής 
Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής ( 1 ). 

(20) Η Επιτροπή θα πρέπει να τηρεί μητρώο με πληροφορίες 
σχετικά με τις εργασίες των επιτροπών. Ως εκ τούτου, οι 
κανόνες που σχετίζονται με την προστασία διαβαθμισμένων 
εγγράφων και ισχύουν για την Επιτροπή θα πρέπει επίσης να 
ισχύουν για τη χρήση του μητρώου. 

(21) Η απόφαση 1999/468/ΕΚ θα πρέπει να καταργηθεί. Για να 
εξασφαλισθεί η μετάβαση από το καθεστώς που προβλέπεται 
στην απόφαση 1999/468/ΕΚ προς τον παρόντα κανονισμό, 
οποιαδήποτε παραπομπή σε ισχύουσα νομοθεσία στις διαδι 
κασίες που προβλέπονται στην εν λόγω απόφαση, εξαιρου 
μένης της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο που προβλέ 
πεται στο άρθρο 5α της απόφασης, θα πρέπει να νοείται ως 
παραπομπή στις αντίστοιχες διαδικασίες που προβλέπονται 
στον παρόντα κανονισμό. Τα αποτελέσματα του άρθρου 5α 
της απόφασης 1999/468/ΕΚ θα πρέπει προσωρινώς να δια 
τηρηθούν για τους σκοπούς των ισχυουσών βασικών πρά 
ξεων που παραπέμπουν στο εν λόγω άρθρο. 

(22) Οι εξουσίες της Επιτροπής, όπως καθορίζονται από τη ΣΛΕΕ, 
σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού, δεν 
θίγονται από τον παρόντα κανονισμό, 

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο 

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει γενικούς κανόνες και αρχές που 
διέπουν τους μηχανισμούς που εφαρμόζονται όταν νομικά δεσμευ 
τική πράξη της Ένωσης (εφεξής «βασική πράξη») προσδιορίζει την 
ανάγκη ενιαίων προϋποθέσεων εφαρμογής και απαιτεί να υπόκειται 
στον έλεγχο των κρατών μελών η έκδοση εκτελεστικών πράξεων από 
την Επιτροπή. 

Άρθρο 2 

Επιλογή των διαδικασιών 

1. Μια βασική πράξη μπορεί να προβλέπει την εφαρμογή της 
συμβουλευτικής διαδικασίας ή της διαδικασίας εξέτασης, λαμβάνο 
ντας υπόψη τη φύση ή την επίπτωση της απαιτούμενης εκτελεστικής 
πράξης. 

2. Η διαδικασία εξέτασης εφαρμόζεται, συγκεκριμένα, για την 
έκδοση: 

α) εκτελεστικών πράξεων γενικής εμβέλειας· 

β) άλλων εκτελεστικών πράξεων που αφορούν: 

i) προγράμματα με ουσιαστικές επιπτώσεις, 

ii) την κοινή γεωργική και την κοινή αλιευτική πολιτική, 

iii) το περιβάλλον, την ασφάλεια, ή την προστασία της υγείας ή 
της ασφάλειας ανθρώπων, ζώων ή φυτών, 

iv) την κοινή εμπορική πολιτική, 

v) τη φορολόγηση.

EL L 55/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.2.2011 

( 1 ) ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43.
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3. Η συμβουλευτική διαδικασία εφαρμόζεται, κατά γενικό 
κανόνα, για την έκδοση εκτελεστικών πράξεων που δεν εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 2. Παρά ταύτα, η συμβου 
λευτική διαδικασία μπορεί να εφαρμόζεται για την έκδοση των 
εκτελεστικών πράξεων στις οποίες παραπέμπει η παράγραφος 2 σε 
δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις. 

Άρθρο 3 

Κοινές διατάξεις 

1. Οι κοινές διατάξεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο 
εφαρμόζονται σε όλες τις διαδικασίες που αναφέρονται στα 
άρθρα 4 έως 8. 

2. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή η οποία απαρτίζεται 
από εκπροσώπους των κρατών μελών. Στην επιτροπή την προεδρία 
ασκεί ο εκπρόσωπος της Επιτροπής. Ο πρόεδρος δεν συμμετέχει σε 
ψηφοφορία στην επιτροπή. 

3. Ο πρόεδρος υποβάλλει στην επιτροπή το σχέδιο εκτελεστικής 
πράξης που είναι προς έκδοση από την Επιτροπή. 

Πλην δεόντως αιτιολογημένων περιπτώσεων, ο πρόεδρος συγκαλεί 
συνεδρίαση τουλάχιστον 14 ημέρες μετά την υποβολή του σχεδίου 
εκτελεστικής πράξης και του σχεδίου ημερήσιας διάταξης στην 
επιτροπή. Η επιτροπή εκδίδει τη γνώμη της σχετικά με το σχέδιο 
εκτελεστικής πράξης εντός προθεσμίας την οποία μπορεί να καθο 
ρίσει ο πρόεδρος σύμφωνα με το επείγον του θέματος. Οι προθε 
σμίες χαρακτηρίζονται από αναλογικότητα και παρέχουν έγκαιρα 
και πραγματικά στα μέλη της επιτροπής δυνατότητες να εξετάσουν 
το σχέδιο εκτελεστικής πράξης και να εκφράσουν τις απόψεις τους. 

4. Έως την έκδοση γνώμης από την επιτροπή, οιοδήποτε μέλος 
της επιτροπής μπορεί να προτείνει τροποποιήσεις και ο πρόεδρος 
μπορεί να υποβάλει τροποποιημένες εκδοχές του σχεδίου εκτελε 
στικής πράξης. 

Ο πρόεδρος καταβάλλει προσπάθειες να εξεύρει λύσεις που έχουν 
τύχει της ευρύτερης δυνατής υποστήριξης εντός της επιτροπής. Ο 
πρόεδρος γνωστοποιεί στην επιτροπή με ποιο τρόπο έχουν ληφθεί 
υπόψη οι συζητήσεις και προτάσεις τροποποιήσεων, ιδίως όσον 
αφορά τις προτάσεις εκείνες που έχουν τύχει ευρείας υποστήριξης 
εντός της επιτροπής. 

5. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, ο πρόεδρος μπορεί 
να λάβει τη γνώμη της επιτροπής μέσω γραπτής διαδικασίας. Ο 
πρόεδρος υποβάλλει στα μέλη της επιτροπής το σχέδιο εκτελεστι 
κής πράξης και καθορίζει προθεσμία για την έκδοση γνώμης σύμ 
φωνα με το επείγον του θέματος. Κάθε μέλος της επιτροπής το 
οποίο δεν διαφωνεί με το σχέδιο εκτελεστικής πράξης ή δεν απέχει 
ρητώς από τη σχετική ψηφοφορία πριν από την εκπνοή της ως άνω 
προθεσμίας θεωρείται ότι έχει συμφωνήσει σιωπηρώς με το σχέδιο 
εκτελεστικής πράξης. 

Εκτός εάν προβλέπεται άλλως στη βασική πράξη, η γραπτή διαδι 
κασία περατώνεται άνευ αποτελέσματος οσάκις, εντός της προθε 
σμίας στην οποία παραπέμπει το πρώτο εδάφιο, αποφασίσει ούτως ο 
πρόεδρος ή το ζητήσει μέλος της επιτροπής. Στην περίπτωση αυτήν, 

ο πρόεδρος συγκαλεί συνεδρίαση της επιτροπής εντός εύλογου 
χρόνου. 

6. Η γνώμη της επιτροπής καταγράφεται στα πρακτικά. Τα μέλη 
της επιτροπής έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την καταχώριση της 
θέσης τους στα πρακτικά. Ο πρόεδρος αποστέλλει τα πρακτικά στα 
μέλη της επιτροπής άνευ χρονοτριβής. 

7. Κατά περίπτωση, ο μηχανισμός ελέγχου περιλαμβάνει παρα 
πομπή σε επιτροπή προσφυγών. 

Η επιτροπή προσφυγών εκδίδει τον εσωτερικό κανονισμό της με 
απλή πλειοψηφία των μελών που την αποτελούν, κατόπιν προτά 
σεως από την Επιτροπή. 

Όταν παραπέμπεται θέμα ενώπιόν της, η επιτροπή προσφυγών 
συνέρχεται το νωρίτερο δεκατέσσερις ημέρες, εξαιρουμένων δεόντως 
αιτιολογημένων περιπτώσεων, και το αργότερο έξι εβδομάδες μετά 
την ημερομηνία παραπομπής. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, 
η επιτροπή προσφυγών διατυπώνει τη γνώμη της εντός διμήνου από 
την ημερομηνία παραπομπής. 

Την προεδρία της επιτροπής προσφυγών ασκεί εκπρόσωπος της 
Επιτροπής. 

Ο πρόεδρος ορίζει την ημερομηνία συνεδριάσεως της επιτροπής 
προσφυγών σε στενή συνεργασία με τα μέλη της επιτροπής, για 
να παρέχεται η δυνατότητα στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή 
να εξασφαλίζουν εκπροσώπηση στο αρμόζον επίπεδο. Έως την 1η 
Απριλίου 2011, η Επιτροπή συγκαλεί την επιτροπή προσφυγών σε 
πρώτη συνεδρίαση για να εκδώσει τον εσωτερικό κανονισμό της. 

Άρθρο 4 

Συμβουλευτική διαδικασία 

1. Οσάκις εφαρμόζεται η συμβουλευτική διαδικασία, η επιτροπή 
διατυπώνει τη γνώμη της, εν ανάγκη κατόπιν ψηφοφορίας. Στην 
περίπτωση διεξαγωγής ψηφοφορίας στην επιτροπή, η γνώμη διατυ 
πώνεται με απλή πλειοψηφία των μελών που απαρτίζουν την επι 
τροπή. 

2. Η Επιτροπή αποφασίζει επί του σχεδίου εκτελεστικής πράξης 
που πρέπει να εκδοθεί, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τα συμπερά 
σματα των συζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν στην επιτροπή και 
της γνώμης που διατυπώθηκε. 

Άρθρο 5 

Διαδικασία εξέτασης 

1. Οσάκις εφαρμόζεται η διαδικασία εξέτασης, η επιτροπή δια 
τυπώνει τη γνώμη της με την πλειοψηφία που ορίζεται στο άρθρο 
16 παράγραφοι 4 και 5 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και, κατά περίπτωση, στο άρθρο 238 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ, για 
πράξεις που εκδίδονται κατόπιν προτάσεως από την Επιτροπή. Οι 
ψήφοι των εκπροσώπων των κρατών μελών εντός της επιτροπής 
σταθμίζονται όπως ορίζουν τα άρθρα αυτά. 

2. Εφόσον η γνώμη της επιτροπής είναι θετική, η Επιτροπή 
εκδίδει το σχέδιο εκτελεστικής πράξης.

EL 28.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 55/15
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3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 7, εάν η γνώμη της επιτροπής 
είναι αρνητική, η Επιτροπή δεν εκδίδει το σχέδιο εκτελεστικής πρά 
ξης. Οσάκις η έκδοση εκτελεστικής πράξης κρίνεται αναγκαία, ο 
πρόεδρος μπορεί είτε να υποβάλει τροποποιημένη εκδοχή του σχε 
δίου εκτελεστικής πράξης στην ίδια επιτροπή εντός διμήνου από την 
έκδοση αρνητικής γνώμης, είτε να υποβάλει το σχέδιο εκτελεστικής 
πράξης εντός μηνός από αυτήν την έκδοση στην επιτροπή προσφυ 
γών για περαιτέρω συζήτηση. 

4. Εφόσον δεν διατυπωθεί γνώμη, η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει 
το σχέδιο εκτελεστικής πράξης, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που 
προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο. Εφόσον η Επιτροπή δεν εκδώσει 
το σχέδιο εκτελεστικής πράξης, ο πρόεδρος μπορεί να υποβάλει 
στην επιτροπή τροποποιημένη εκδοχή του. 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 7, η Επιτροπή δεν εκδίδει το σχέδιο 
εκτελεστικής πράξης οσάκις: 

α) η εν λόγω πράξη αφορά φορολόγηση, χρηματοοικονομικές υπη 
ρεσίες, την προστασία της υγείας ή ασφάλειας ανθρώπων, ζώων 
ή φυτών ή οριστικά πολυμερή μέτρα διασφάλισης· 

β) η βασική πράξη προβλέπει ότι το σχέδιο εκτελεστικής πράξης 
δεν μπορεί να εκδοθεί εφόσον δεν έχει διατυπωθεί γνώμη ή 

γ) αντιτίθεται σε αυτό απλή πλειοψηφία των μελών που απαρτίζουν 
την επιτροπή. 

Σε οιαδήποτε των περιπτώσεων μνεία των οποίων γίνεται στο δεύ 
τερο εδάφιο, οσάκις η έκδοση εκτελεστικής πράξης κρίνεται απα 
ραίτητη, ο πρόεδρος μπορεί είτε να υποβάλει τροποποιημένη 
εκδοχή της εν λόγω πράξης στην ίδια επιτροπή εντός διμήνου 
από την ψηφοφορία, είτε να υποβάλει το σχέδιο εκτελεστικής πρά 
ξης εντός μηνός από την ψηφοφορία στην επιτροπή προσφυγών για 
περαιτέρω συζήτηση. 

5. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 4, για την έκδοση σχεδίων 
οριστικών μέτρων αντιντάμπινγκ ή αντισταθμιστικών μέτρων, εφόσον 
δεν διατυπωθεί γνώμη από την επιτροπή και αντιτίθεται στο σχέδιο 
εκτελεστικής πράξης απλή πλειοψηφία των μελών που την απαρτί 
ζουν, εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία. 

Η Επιτροπή προβαίνει σε διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη. Το 
νωρίτερο δεκατέσσερις ημέρες και το αργότερο ένα μήνα μετά τη 
συνεδρίαση της επιτροπής, η Επιτροπή γνωστοποιεί στα μέλη της 
επιτροπής τα αποτελέσματα των εν λόγω διαβουλεύσεων και υπο 
βάλλει σχέδιο εκτελεστικής πράξεως στην επιτροπή προσφυγών. 
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3 παράγραφος 7, η επιτροπή 
προσφυγών συνέρχεται το νωρίτερο δεκατέσσερις ημέρες και το 
αργότερο ένα μήνα μετά την υποβολή του σχεδίου εκτελεστικής 
πράξεως. Η επιτροπή προσφυγών διατυπώνει τη γνώμη της σύμ 
φωνα με το άρθρο 6. Οι προθεσμίες που ορίζονται στην παρούσα 
παράγραφο δεν θίγουν την ανάγκη τήρησης των προθεσμιών που 
ορίζονται στις σχετικές βασικές πράξεις. 

Άρθρο 6 

Παραπομπή θέματος στην επιτροπή προσφυγών 

1. Η επιτροπή προσφυγών διατυπώνει τη γνώμη της με την 
πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1. 

2. Έως ότου διατυπωθεί γνώμη, οιοδήποτε μέλος της επιτροπής 
προσφυγών μπορεί να προτείνει τροποποιήσεις στο σχέδιο εκτελε 
στικής πράξεως και ο πρόεδρος μπορεί να αποφασίσει εάν θα το 
τροποποιήσει ή όχι. 

Ο πρόεδρος καταβάλλει προσπάθειες να εξεύρει λύσεις που τυγχά 
νουν της ευρύτερης δυνατής υποστήριξης εντός της επιτροπής προ 
σφυγών. 

Ο πρόεδρος γνωστοποιεί στην επιτροπή προσφυγών τον τρόπο με 
τον οποίο έχουν ληφθεί υπόψη οι συζητήσεις και προτάσεις τρο 
ποποιήσεων, ιδιαιτέρως όσον αφορά προτάσεις τροποποιήσεων που 
έχουν τύχει ευρείας υποστήριξης εντός της επιτροπής προσφυγών. 

3. Εφόσον η επιτροπή προσφυγών διατυπώσει θετική γνώμη, η 
Επιτροπή εκδίδει το σχέδιο εκτελεστικής πράξης. 

Εφόσον δεν διατυπωθεί γνώμη, η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει το 
σχέδιο εκτελεστικής πράξης. 

Εφόσον η επιτροπή προσφυγών διατυπώσει αρνητική γνώμη, η Επι 
τροπή δεν εκδίδει το σχέδιο εκτελεστικής πράξης. 

4. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, για την έκδοση 
οριστικών πολυμερών μέτρων διασφάλισης, την ελλείψει θετικής 
γνώμης που να έχει ψηφίσει η πλειοψηφία που ορίζεται στο 
άρθρο 5 παράγραφος 1, η Επιτροπή δεν εκδίδει το σχέδιο μέτρων. 

5. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, έως την 1η Σεπτεμ 
βρίου 2010, η επιτροπή προσφυγών πρέπει να διατυπώσει τη 
γνώμη της σχετικά με σχέδια οριστικών μέτρων αντιντάμπινγκ ή 
αντισταθμιστικών μέτρων με απλή πλειοψηφία των μελών που την 
απαρτίζουν. 

Άρθρο 7 

Έκδοση εκτελεστικών πράξεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις 

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 5 παράγραφος 3 και το άρθρο 5 
παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο, η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει σχέ 
διο εκτελεστικής πράξης οσάκις χρειάζεται να εκδοθεί άνευ χρονο 
τριβής, για να αποφευχθεί η πρόκληση σημαντικής διαταραχής των 
αγορών στον τομέα της γεωργίας ή κινδύνου για τα οικονομικά 
συμφέροντα της Ένωσης κατά την έννοια του άρθρου 325 της 
ΣΛΕΕ. 

Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή υποβάλλει αμέσως την εκτελε 
στική πράξη που εκδόθηκε στην επιτροπή προσφυγών. Οσάκις η 
επιτροπή προσφυγών διατυπώσει αρνητική γνώμη σχετικά με την 
εκτελεστική πράξη που εκδόθηκε, η Επιτροπή καταργεί την εν 
λόγω πράξη πάραυτα. Οσάκις η επιτροπή προσφυγών διατυπώσει 
θετική γνώμη ή δεν διατυπωθεί γνώμη, η εκτελεστική πράξη παρα 
μένει σε ισχύ.

EL L 55/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.2.2011
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Άρθρο 8 

Εκτελεστικές πράξεις που έχουν άμεση εφαρμογή 

1. Κατά παρέκκλιση των άρθρων 4 και 5, βασική πράξη μπορεί 
να προβλέπει ότι, όταν συντρέχουν δεόντως αιτιολογημένοι επιτα 
κτικοί λόγοι επείγουσας ανάγκης, θα εφαρμόζεται το παρόν άρθρο. 

2. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη που έχει άμεση εφαρ 
μογή, χωρίς προηγούμενη υποβολή της σε επιτροπή, και παραμένει 
σε ισχύ για διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες, εκτός εάν 
ορίζει άλλως η βασική πράξη. 

3. Το αργότερο 14 ημέρες μετά την έκδοσή της, ο πρόεδρος 
υποβάλλει στη σχετική επιτροπή την πράξη που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2, για να λάβει τη γνώμη της. 

4. Εφόσον εφαρμόζεται η διαδικασία εξέτασης, σε περίπτωση 
έκδοσης αρνητικής γνώμης από την επιτροπή, η Επιτροπή καταργεί 
αμέσως την εκτελεστική πράξη που εκδόθηκε σύμφωνα με την 
παράγραφο 2. 

5. Οσάκις η Επιτροπή εκδίδει προσωρινά μέτρα αντιντάμπινγκ ή 
αντισταθμιστικά μέτρα, εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται 
στο παρόν άρθρο. Η Επιτροπή υιοθετεί τα εν λόγω μέτρα μετά από 
διαβουλεύσεις ή, σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, μετά από 
ενημέρωση των κρατών μελών. Στην τελευταία περίπτωση, διεξάγο 
νται διαβουλεύσεις το αργότερο δέκα ημέρες μετά την κοινοποίηση 
στα κράτη μέλη των μέτρων που έχει υιοθετήσει η Επιτροπή. 

Άρθρο 9 

Εσωτερικός κανονισμός 

1. Κάθε επιτροπή εκδίδει με απλή πλειοψηφία των μελών που 
την απαρτίζουν τον εσωτερικό της κανονισμό μετά από πρόταση 
του προέδρου της, με βάση πρότυπους κανόνες που εκπονούνται 
από την Επιτροπή μετά τη διενέργεια διαβουλεύσεων με τα κράτη 
μέλη. Αυτοί οι πρότυποι κανόνες δημοσιεύονται από την Επιτροπή 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Οι υφιστάμενες επιτροπές προσαρμόζουν τους εσωτερικούς τους 
κανονισμούς προς τους πρότυπους κανόνες, εφόσον είναι αναγκαίο. 

2. Οι αρχές και προϋποθέσεις για την πρόσβαση του κοινού στα 
έγγραφα και οι κανόνες για την προστασία δεδομένων που ισχύουν 
για την Επιτροπή ισχύουν και για τις επιτροπές. 

Άρθρο 10 

Πληροφορίες για τις εργασίες των επιτροπών 

1. Η Επιτροπή τηρεί μητρώο των εργασιών των επιτροπών, στο 
οποίο καταγράφονται: 

α) κατάλογος των επιτροπών· 

β) οι ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων των επιτροπών· 

γ) τα συνοπτικά πρακτικά, από κοινού με τους καταλόγους των 
αρχών και των οργανισμών όπου ανήκουν τα άτομα που έχουν 
διορίσει τα κράτη μέλη για να τα εκπροσωπούν· 

δ) τα σχέδια εκτελεστικών πράξεων επί των οποίων οι επιτροπές 
καλούνται να διατυπώσουν γνώμη· 

ε) τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών· 

στ) τα τελικά σχέδια εκτελεστικών πράξεων όπως διαμορφώνονται 
μετά τη διατύπωση της γνώμης των επιτροπών· 

ζ) πληροφορίες που αφορούν την έκδοση του τελικού σχεδίου 
εκτελεστικών πράξεων από την Επιτροπή και 

η) στατιστικά δεδομένα για το έργο των επιτροπών. 

2. Η Επιτροπή δημοσιεύει επίσης ετήσια έκθεση σχετικά με το 
έργο των επιτροπών. 

3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν πρό 
σβαση στις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες. 

4. Ταυτοχρόνως με την αποστολή τους στα μέλη της επιτροπής, 
η Επιτροπή θέτει στη διάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου τα έγγραφα μνεία των οποίων γίνεται στα στοιχεία 
β), δ) και στ) της παραγράφου 1, πληροφορώντας επίσης τα 
θεσμικά όργανα για το διαθέσιμο αυτών των εγγράφων. 

5. Τα στοιχεία όλων των εγγράφων που αναφέρονται στα στοι 
χεία α) έως ζ) της παραγράφου 1, καθώς και οι πληροφορίες που 
αναφέρονται στο στοιχείο η) της παραγράφου 1, δημοσιεύονται στο 
μητρώο. 

Άρθρο 11 

Δικαίωμα εμπεριστατωμένου ελέγχου για το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

Οσάκις εκδίδεται βασική πράξη δυνάμει της συνήθους νομοθετικής 
διαδικασίας, είτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε το Συμβούλιο 
μπορούν ανά πάσα στιγμή να γνωστοποιήσουν στην Επιτροπή ότι, 
κατά την άποψή τους, σχέδιο εκτελεστικής πράξης υπερβαίνει τις 
εκτελεστικές αρμοδιότητες που προβλέπονται στη βασική πράξη. Σε 
αυτή την περίπτωση, η Επιτροπή επανεξετάζει το σχέδιο εκτελεστι 
κής πράξης, λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις που έχουν εκφρασθεί, 
και πληροφορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για 
το εάν προτίθεται να διατηρήσει, να τροποποιήσει ή να αποσύρει το 
σχέδιο εκτελεστικής πράξης. 

Άρθρο 12 

Κατάργηση της απόφασης 1999/468/ΕΚ 

Η απόφαση 1999/468/ΕΚ καταργείται. 

Τα αποτελέσματα του άρθρου 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ 
διατηρούνται για τους σκοπούς των υφιστάμενων βασικών πράξεων 
που παραπέμπουν σε αυτό.

EL 28.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 55/17
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Άρθρο 13 

Μεταβατικές διατάξεις: τροποποίηση υφιστάμενων βασικών 
πράξεων 

1. Όταν βασικές πράξεις που εκδόθηκαν πριν από τη θέση σε 
ισχύ του παρόντος κανονισμού προβλέπουν την άσκηση εκτελεστι 
κών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή σύμφωνα με την απόφαση 
1999/468/ΕΚ, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες: 

α) όταν η βασική πράξη παραπέμπει στο άρθρο 3 της απόφασης 
1999/468/ΕΚ, εφαρμόζεται η συμβουλευτική διαδικασία μνεία 
της οποίας γίνεται στο άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού· 

β) όταν η βασική πράξη παραπέμπει στο άρθρο 4 της απόφασης 
1999/468/ΕΚ, εφαρμόζεται η διαδικασία εξέτασης μνεία της 
οποίας γίνεται στο άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού, με εξαί 
ρεση το δεύτερο και τρίτο εδάφιο του άρθρου 5 παράγραφος 4· 

γ) όταν η βασική πράξη παραπέμπει στο άρθρο 5 της απόφασης 
1999/468/ΕΚ, εφαρμόζεται η διαδικασία εξέτασης μνεία της 
οποίας γίνεται στο άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού και η 
βασική πράξη θεωρείται ότι προβλέπει ότι, σε περίπτωση έλλει 
ψης γνώμης, η Επιτροπή δεν μπορεί να εκδώσει το σχέδιο εκτε 
λεστικής πράξης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 4 
δεύτερο εδάφιο στοιχείο β)· 

δ) όταν η βασική πράξη παραπέμπει στο άρθρο 6 της απόφασης 
1999/468/ΕΚ, εφαρμόζεται το άρθρο 8 του παρόντος κανονι 
σμού· 

ε) όταν η βασική πράξη παραπέμπει στα άρθρα 7 και 8 της από 
φασης 1999/468/ΕΚ, εφαρμόζονται τα άρθρα 10 και 11 του 
παρόντος κανονισμού. 

2. Τα άρθρα 3 και 9 του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται σε 
όλες τις υφιστάμενες επιτροπές για τους σκοπούς της παραγρά- 
φου 1. 

3. Το άρθρο 7 του παρόντος κανονισμού εφαρμόζεται μόνο σε 
υφιστάμενες διαδικασίες που παραπέμπουν στο άρθρο 4 της από 
φασης 1999/468/ΕΚ. 

4. Οι μεταβατικές διατάξεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο δεν 
προδικάζουν τη φύση των σχετικών πράξεων. 

Άρθρο 14 

Μεταβατική ρύθμιση 

Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τις εκκρεμούσες διαδικασίες στο 
πλαίσιο των οποίων μια επιτροπή έχει ήδη διατυπώσει γνώμη σύμ 
φωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ. 

Άρθρο 15 

Ρήτρα επανεξέτασης 

Έως την 1η Μαρτίου 2016, η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, συνοδευόμενη, εάν χρειάζεται, 
από τις ενδεδειγμένες νομοθετικές προτάσεις. 

Άρθρο 16 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Μαρτίου 2011. 

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος 
μέλος. 

Στρασβούργο, 16 Φεβρουαρίου 2011. 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
Ο Πρόεδρος 

J. BUZEK 

Για το Συμβούλιο 
Ο Πρόεδρος 

MARTONYI J.

EL L 55/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.2.2011
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II

(Ανακοινώσεις)

ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

Μη δεσμευτικά κριτήρια για την εφαρμογή των άρθρων 290 και 291 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης — 18 Ιουνίου 2019

(2019/C 223/01)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Στις 13 Απριλίου 2016, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή («τα τρία θεσμικά όργανα») συνήψαν 
τη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (1) («η συμφωνία»).

(2) Στην παράγραφο 26 της συμφωνίας, τα τρία θεσμικά όργανα υπογραμμίζουν τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι 
εκτελεστικές και οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις στο δίκαιο της Ένωσης, και ότι, όταν αυτές χρησιμοποιούνται με αποτε
λεσματικό, διαφανή τρόπο και σε δικαιολογημένες περιπτώσεις, αποτελούν αναπόσπαστο εργαλείο για τη βελτίωση του 
νομοθετικού έργου και συμβάλλουν στην ύπαρξη απλής, επικαιροποιημένης νομοθεσίας, καθώς και στην αποτελεσματική 
και ταχεία εφαρμογή της.

(3) Στην παράγραφο 28 της συμφωνίας, τα τρία θεσμικά όργανα εκφράζουν την πρόθεσή τους να συμπληρώσουν την κοινή 
αντίληψη σχετικά με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, η οποία προσαρτάται στη συμφωνία, με τη θέσπιση μη δεσμευτικών 
κριτηρίων για την εφαρμογή των άρθρων 290 και 291 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

(4) Η εφαρμογή των εν λόγω κριτηρίων μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ετήσιων συζητήσεων σε πολιτικό και σε τεχνικό 
επίπεδο, στο πλαίσιο της γενικής παρακολούθησης της εφαρμογής της συμφωνίας σύμφωνα με την παράγραφο 50 αυτής.

(5) Ενώ το άρθρο 291 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ προβλέπει ότι, όταν απαιτούνται ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση των 
νομικά δεσμευτικών πράξεων της Ένωσης, οι πράξεις αυτές αναθέτουν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή ή, σε 
δεόντως αιτιολογημένες ειδικές περιπτώσεις και στις περιπτώσεις των άρθρων 24 και 26 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, στο Συμβούλιο, σκοπός των μη δεσμευτικών κριτηρίων είναι να αποσαφηνισθούν τα όρια μεταξύ των κατ’ εξου
σιοδότηση πράξεων και των εκτελεστικών πράξεων και όχι μεταξύ των θεσμικών οργάνων στα οποία ανατίθενται εκτελε
στικές αρμοδιότητες. Αυτά τα μη δεσμευτικά κριτήρια δεν αποσκοπούν στον καθ’ οιονδήποτε τρόπο καθορισμό ή περιο
ρισμό των προϋποθέσεων υπό τις οποίες ένα θεσμικό όργανο ασκεί τις εξουσίες που του έχουν ανατεθεί σύμφωνα με τη 
σχετική νομοθεσία της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της βασικής πράξης.

(6) Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ασχοληθεί επανειλημμένα με συγκεκριμένα ζητήματα που άπτονται της εφαρ
μογής των άρθρων 290 και 291 ΣΛΕΕ (2). Η σχετική νομολογία ενδέχεται να εξελιχθεί περαιτέρω στο μέλλον. Κατά περί
πτωση, ενδέχεται να χρειαστεί η επανεξέταση των μη δεσμευτικών κριτηρίων υπό το πρίσμα των εξελίξεων της 
νομολογίας,

(1) Διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 
13ης Απριλίου 2016, για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1).

(2) Μεταξύ άλλων: Απόφαση του Δικαστηρίου της 18ης Μαρτίου 2014, Επιτροπή κατά Κοινοβουλίου και Συμβουλίου (γνωστή ως «υπόθεση των 
βιοκτόνων»),  C-427/12, ECLI:EU:C:2014:170· απόφαση του Δικαστηρίου της 17ης Μαρτίου 2016, Κοινοβούλιο κατά Επιτροπής  (γνωστή 
ως  «υπόθεση  της  διευκόλυνσης  «Συνδέοντας  την  Ευρώπη»/«ΔΣΕ»»),  C-286/14,  ECLI:EU:C:2016:183·  απόφαση  του  Δικαστηρίου  της 
16ης Ιουλίου 2015, Επιτροπή κατά Κοινοβουλίου και Συμβουλίου  (γνωστή ως «υπόθεση του μηχανισμού αμοιβαιότητας των θεωρήσεων»), 
C-88/14, ECLI:EU:C:2015:499.
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ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ:

I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1. Τα παρόντα μη δεσμευτικά κριτήρια παρέχουν στα τρία θεσμικά όργανα καθοδήγηση για το κατά πόσον στις νομοθετικές 
πράξεις η εξουσιοδότηση θα πρέπει να έχει χαρακτήρα κατ’ εξουσιοδότηση ή εκτελεστικής πράξης και θα πρέπει, συνεπώς, 
να παρέχεται είτε σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ για την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης είτε σύμφωνα με το 
άρθρο 291 ΣΛΕΕ για την έκδοση εκτελεστικής πράξης.

2. Σε κάθε περίπτωση, ο χαρακτήρας της προβλεπόμενης πράξης πρέπει να αποφασίζεται λαμβανομένων υπόψη των στόχων, 
του περιεχομένου και του πλαισίου τόσο της προς έκδοση πράξης όσο και της ίδιας της νομοθετικής πράξης.

3. Είναι αρμοδιότητα του νομοθέτη να αποφασίσει κατά πόσον και σε ποιο βαθμό θα χρησιμοποιηθούν κατ’ εξουσιοδότηση 
ή εκτελεστικές πράξεις, εντός των ορίων της ΣΛΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, εναπόκειται στον νομοθέτη να κρίνει αν θα αναθέσει 
στην Επιτροπή εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων και να αξιολογήσει κατά πόσον θα απαιτηθούν αρμοδιότητες 
για τη διασφάλιση ενιαίων προϋποθέσεων εκτέλεσης της νομοθετικής πράξης.

4. Εάν ο νομοθέτης θεωρήσει ότι μια διάταξη θα πρέπει να αποτελέσει αναπόσπαστο τμήμα της βασικής πράξης, μπορεί να 
αποφασίσει να περιλάβει τη διάταξη αυτή σε παράρτημα. Ο νομοθέτης ποτέ δεν υποχρεούται να προσαρτά παραρτήματα σε 
νομοθετικές πράξεις και μπορεί αντ’ αυτού να αποφασίσει την έκδοση χωριστών πράξεων, ωστόσο τα τρία θεσμικά όργανα 
υπενθυμίζουν ότι η δομή μιας νομοθετικής πράξης θα πρέπει να συνάδει με τις κοινές δεσμεύσεις και στόχους που καθορί
ζονται στη συμφωνία, ώστε να διασφαλίζεται απλή, σαφής και συνεκτική νομοθεσία η οποία είναι προσβάσιμη, κατανοητή 
στους πολίτες, τις διοικήσεις και τις επιχειρήσεις, πρακτική στην εφαρμογή της, και η οποία θεσπίζεται ανεξάρτητα από το 
ζήτημα της εξουσιοδότησης. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν περιορίζει τις εξουσίες του νομοθέτη.

5. Τα ουσιώδη στοιχεία της νομοθεσίας πρέπει να καθορίζονται στη βασική πράξη. Επομένως, δεν μπορεί να ανατίθεται στην 
Επιτροπή εξουσία έκδοσης κανόνων που προϋποθέτουν πολιτικές επιλογές εμπίπτουσες στην ευθύνη του νομοθέτη της Ένω
σης, για παράδειγμα καθόσον συνεπάγονται στάθμιση των υφιστάμενων εν προκειμένω αποκλινόντων συμφερόντων βάσει 
διαφόρων εκτιμήσεων (3). Κατά την άσκηση κατ’ εξουσιοδότηση ή εκτελεστικών αρμοδιοτήτων, η Επιτροπή πρέπει να σέβεται 
πλήρως τα ουσιώδη στοιχεία της εξουσιοδοτικής πράξης (4).

6. Μια νομοθετική πράξη μπορεί να αναθέτει εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων μόνο στην Επιτροπή.

7. Τα παρόντα κριτήρια δεν θα πρέπει να θεωρούνται εξαντλητικά.

II. Κριτήρια

Α. ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Η ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις μπορούν να είναι μόνο γενικής εφαρμογής. Μέτρα ατομικής εφαρμογής δεν μπορούν να 
θεσπίζονται με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

2. Οι εκτελεστικές πράξεις μπορούν να είναι ατομικής ή γενικής εφαρμογής.

3. Μια πράξη θεωρείται γενικής εφαρμογής εάν εφαρμόζεται σε αντικειμενικά προσδιοριζόμενες καταστάσεις και παράγει 
έννομα αποτελέσματα έναντι κατηγοριών προσώπων που καθορίζονται γενικά και αφηρημένα (5).

Β. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ

1. Εάν ο νομοθέτης αναθέσει την εξουσία τροποποίησης μιας νομοθετικής πράξης στην Επιτροπή, η εξουσία αυτή μπορεί να 
ασκηθεί μόνο με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (6), ακόμη και όταν η εν λόγω εξουσία τροποποίησης αφορά τα παραρτή
ματα, καθότι αυτά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των νομοθετικών πράξεων.

2. Με την παροχή στην Επιτροπή εξουσιοδότησης προς «τροποποίηση» νομοθετικής πράξης σκοπείται η παροχή σε αυτήν 
της ευχέρειας να επιφέρει αλλαγές ή να καταργήσει μη ουσιώδη στοιχεία τα οποία θέσπισε με την πράξη αυτή ο νομο
θέτης (7). Οι τροποποιήσεις μπορούν να περιλαμβάνουν συμπληρώσεις και προσθήκες σχετιζόμενες με ορισμένα μη 
ουσιώδη στοιχεία της νομοθετικής πράξης ή διαγραφές ή αντικαταστάσεις μη ουσιωδών στοιχείων.

(3) Απόφαση του Δικαστηρίου της 5ης Σεπτεμβρίου 2012, Επιτροπή κατά Συμβουλίου, C-355/10, ECLI:EU:C:2012:516, σκέψεις 64, 65 και 
76· απόφαση του Δικαστηρίου της 26ης Ιουλίου 2017, Τσεχική Δημοκρατία κατά Επιτροπής,  C-696/15 P, ECLI:EU:C:2017:595, σκέψη 
78· απόφαση του Δικαστηρίου της 11ης Μαΐου 2017, Dyson κατά Επιτροπής, C-44/16 P, ECLI:EU:C:2017:357, σκέψεις 61 και 62.

(4) Απόφαση του Δικαστηρίου της 11ης Μαΐου 2017, Dyson κατά Επιτροπής, C-44/16 P, ECLI:EU:C:2017:357, σκέψη 65.
(5) Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 14ης Ιουνίου 2012, Stichting Natuur en Milieu και Pesticide Action Network Europe κατά Επιτροπής, 

T-338/08, ECLI:EU:T:2012:300, σκέψη 30· απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 7ης Μαρτίου 2013, Bilbaína de Alquitranes και λοιποί 
κατά ECHA, T-93/10, ECLI:EU:T:2013:106, σκέψεις 32 και 56.

(6) Απόφαση του Δικαστηρίου της 15ης Οκτωβρίου 2014, Κοινοβούλιο κατά Επιτροπής, C-65/13, ECLI:EU:C:2014:2289, σκέψη 45· απόφαση 
του Δικαστηρίου της 16ης Ιουλίου 2015, Επιτροπή κατά Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, C-88/14, ECLI:EU:C:2015:499, σκέψη 31.

(7) Απόφαση του Δικαστηρίου της 17ης Μαρτίου 2016, Κοινοβούλιο κατά Επιτροπής, C-286/14, ECLI:EU:C:2016:183, σκέψη 42.

C 223/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3.7.2019

D3_Διοργανική συμφωνία για τα μη δεσμευτικά κριτήρια για την εφαρμογή των άρθρων 290 και 291 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης

- 123 - 



Γ. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Μέτρα συνιστάμενα στη θέσπιση πρόσθετων κανόνων οι οποίοι βασίζονται στο περιεχόμενο της βασικής πράξης ή το ανα
πτύσσουν και οι οποίοι εμπίπτουν στο οριζόμενο σε αυτήν ρυθμιστικό πλαίσιο θα πρέπει να θεσπίζονται με κατ’ εξουσιο
δότηση πράξεις. Αυτό ισχύει για μέτρα που επηρεάζουν την ουσία των θεσπισθέντων στη βασική πράξη κανόνων και τα 
οποία επιτρέπουν στην Επιτροπή να συγκεκριμενοποιήσει τη βασική πράξη, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγουν τα ουσιώδη 
στοιχεία της.

Δ. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Αντιθέτως, πρόσθετοι κανόνες οι οποίοι υλοποιούν ή θέτουν σε ισχύ τους κανόνες που έχουν ήδη θεσπιστεί στη βασική 
πράξη προσδιορίζοντας λεπτομερέστερα το περιεχόμενο της εν λόγω πράξης χωρίς να επηρεάζουν την ουσία του νομοθετι
κού πλαισίου, θα πρέπει να θεσπίζονται με εκτελεστικές πράξεις. Αυτό ισχύει όταν ο νομοθέτης έχει θεσπίσει αρκούντως 
ακριβές νομικό πλαίσιο, για παράδειγμα όταν έχει καθορίσει τους κύριους όρους και κριτήρια.

Ε. ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ, ΜΕΘΟΔΟΥ Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ

1. Τα μέτρα για την καθιέρωση διαδικασίας (δηλαδή τρόπου εκτέλεσης ή εκπλήρωσης κάποιας διαδικασίας προκειμένου να 
επιτευχθεί συγκεκριμένο αποτέλεσμα που ορίζεται στη βασική πράξη) μπορούν να θεσπίζονται είτε με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη είτε με εκτελεστική πράξη (ή μπορούν να αποτελούν ακόμη και ουσιώδες στοιχείο της βασικής πράξης), ανάλογα 
με τον χαρακτήρα, τους στόχους, το περιεχόμενο και το πλαίσιό τους.

Για παράδειγμα, μέτρα που καθιερώνουν στοιχεία μιας διαδικασίας τα οποία βασίζονται στο περιεχόμενο της βασικής 
πράξης ή το αναπτύσσουν και εμπίπτουν στο ρυθμιστικό πλαίσιο που ορίζεται στη βασική πράξη θα πρέπει να θεσπίζο
νται με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

Αντιθέτως, μέτρα τα οποία, καθιερώνοντας μια διαδικασία, διασφαλίζουν την ενιαία εφαρμογή ενός κανόνα που έχει 
θεσπιστεί στη βασική πράξη, θα πρέπει να θεσπίζονται με εκτελεστικές πράξεις.

2. Ομοίως, εξουσιοδότηση για τον καθορισμό μεθόδου (δηλαδή τρόπου πραγμάτωσης συγκεκριμένου αποτελέσματος με 
τακτικό και συστηματικό τρόπο) ή μεθοδολογίας (δηλαδή κανόνων βάσει των οποίων προσδιορίζεται μια μέθοδος) μπο
ρεί να προβλέπει την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση ή εκτελεστικών πράξεων, ανάλογα με τον χαρακτήρα, τους στόχους, το 
περιεχόμενο και το πλαίσιό της.

ΣΤ.ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Μέτρα που σχετίζονται με υποχρέωση παροχής πληροφοριών μπορούν να θεσπίζονται είτε με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη είτε 
με εκτελεστική πράξη (ή μπορούν να αποτελούν ακόμη και ουσιώδες στοιχείο της βασικής πράξης), ανάλογα με τον χαρα
κτήρα, τους στόχους, το περιεχόμενο και το πλαίσιό τους.

Για παράδειγμα, μέτρα που καθορίζουν πρόσθετους κανόνες βασιζόμενους στο περιεχόμενο υποχρέωσης παροχής πληροφο
ριών θα πρέπει να θεσπίζονται με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. Γενικά τούτο ισχύει για τα πρόσθετα μη ουσιώδη στοιχεία 
που επηρεάζουν την ουσία της υποχρέωσης παροχής πληροφοριών.

Αντιθέτως, μέτρα που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ενιαίας εκπλήρωσης μιας υποχρέωσης παροχής πληροφοριών, όπως 
μέτρα που αφορούν τον μορφότυπο και τα τεχνικά μέσα, θα πρέπει να θεσπίζονται με εκτελεστικές πράξεις. Για παράδειγμα, 
όταν η βασική πράξη προσδιορίζει με αρκούντως ακριβή τρόπο την ουσία της υποχρέωσης παροχής πληροφοριών, τα μέτρα 
που προσδιορίζουν λεπτομερέστερα τις πληροφορίες που πρέπει να παρασχεθούν προς διασφάλιση της συγκρισιμότητας των 
δεδομένων ή της αποτελεσματικής επιβολής των υποχρεώσεων θα πρέπει να θεσπίζονται με εκτελεστικές πράξεις.

Ζ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Μέτρα που σχετίζονται με αδειοδοτήσεις, για παράδειγμα προϊόντων ή ουσιών, μπορούν να θεσπίζονται είτε με κατ’ εξουσιο
δότηση πράξη είτε με εκτελεστική πράξη (ή μπορούν να αποτελούν ακόμη και ουσιώδες στοιχείο της βασικής πράξης), 
ανάλογα με τον χαρακτήρα, τους στόχους, το περιεχόμενο και το πλαίσιό τους.

Αδειοδοτήσεις ατομικής εφαρμογής μπορούν να θεσπίζονται μόνο με εκτελεστικές πράξεις. Αδειοδοτήσεις γενικής εφαρμο
γής, για τις οποίες η απόφαση της Επιτροπής βασίζεται σε κριτήρια που καθορίζονται κατά τρόπο αρκούντως ακριβή στη 
βασική πράξη, θα πρέπει να θεσπίζονται με εκτελεστικές πράξεις.

Αδειοδοτήσεις γενικής εφαρμογής που συμπληρώνουν τη βασική πράξη, υπό την έννοια ότι δεν περιορίζονται στην εφαρ
μογή των κριτηρίων που έχουν θεσπιστεί στη βασική πράξη, αλλά ταυτόχρονα βασίζονται στο περιεχόμενο της βασικής 
πράξης (εντός των ορίων της παρεχόμενης εξουσιοδότησης), θα πρέπει να θεσπίζονται με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

III. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

1. Τα τρία θεσμικά όργανα θα παρακολουθούν από κοινού και σε τακτική βάση την εφαρμογή των παρόντων κριτηρίων.
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2. Τα τρία θεσμικά όργανα θα επανεξετάσουν τα κριτήρια σύμφωνα με τις αντίστοιχες εσωτερικές τους ρυθμίσεις, κατά περί
πτωση μέσω των οργάνων τους που έχουν ειδικές αρμοδιότητες στον τομέα αυτό, εάν είναι αναγκαίο και σκόπιμο, υπό το 
πρίσμα της εξέλιξης της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 

Συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

σχετικά με το Μητρώο Διαφάνειας για οργανώσεις και αυτοαπασχολούμενα άτομα που συμμετέχουν στη 
διαμόρφωση και εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (εφεξής «τα μέρη»), 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφοι 1 και 2, τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 295, και τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Ατομικής Ενέργειας (εφεξής «οι Συνθήκες»), 

Εκτιμώντας ότι οι διαμορφωτές των ευρωπαϊκών πολιτικών δεν ενεργούν αποκομμένοι από την κοινωνία των πολιτών, αλλά 
διατηρούν ανοικτό, διαφανή και τακτικό διάλογο με αντιπροσωπευτικές ενώσεις και με την κοινωνία των πολιτών, 

Έχοντας υπόψη ότι τα μέρη έχουν αναθεωρήσει το Μητρώο Διαφάνειας (εφεξής «το Μητρώο») που θεσπίστηκε με τη συμφωνία 
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 23ης Ιουνίου 2011 για την καθιέρωση ενός Μητρώου 
Διαφάνειας για οργανώσεις και αυτοαπασχολούμενα άτομα που συμμετέχουν στη διαμόρφωση και εφαρμογή των πολιτικών 
της ΕΕ (1) σύμφωνα με την παράγραφο 30 της εν λόγω συμφωνίας, 

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: 

I. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ 

1. Η καθιέρωση και η λειτουργία του Μητρώου δεν επηρεάζουν ούτε θίγουν τους στόχους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
όπως διατυπώνονται στο ψήφισμά του της 8ης Μαΐου 2008 σχετικά με την ανάπτυξη του πλαισίου των δραστηριοτήτων των 
εκπροσώπων ομάδων ειδικών συμφερόντων στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα (2), και στην απόφασή του της 11ης Μαΐου 2011 
σχετικά με τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με ένα κοινό 
Μητρώο Διαφάνειας (3). 

2. Η λειτουργία του Μητρώου τηρεί τις γενικές αρχές του δικαίου της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των αρχών της αναλογι
κότητας και της απαγορεύσεως των διακρίσεων. 

3. Η λειτουργία του Μητρώου σέβεται το δικαίωμα των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ασκούν την κοινοβου
λευτική εντολή τους χωρίς περιορισμούς. 

4. Η λειτουργία του Μητρώου δεν επηρεάζει τις αρμοδιότητες ή τα δικαιώματα των μερών ούτε επηρεάζει τις οργανωτικές 
εξουσίες εκάστου εξ αυτών. 

5. Τα μέρη καταβάλλουν προσπάθειες να μεταχειρίζονται ισότιμα όλους τους φορείς που μετέχουν σε παρόμοιες δραστηριό
τητες και επιτρέπουν να ισχύουν ίσοι όροι για την καταχώριση οργανώσεων και αυτοαπασχολούμενων ατόμων που συμμετέχουν 
στη διαμόρφωση και εφαρμογή των πολιτικών της Ένωσης. 

II. ΔΟΜΉ ΤΟΥ ΜΗΤΡΏΟΥ 

6. Το Μητρώο έχει την ακόλουθη δομή: 

α)  διατάξεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του Μητρώου, τις δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο, τους 
ορισμούς, τα κίνητρα και τις εξαιρέσεις· 

β)  τμήματα προς καταχώριση (παράρτημα Ι)· 
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γ) απαιτούμενες πληροφορίες εκ μέρους των εγγεγραμμένων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων δημοσιοποίησης οικονο
μικών στοιχείων (παράρτημα ΙΙ)· 

δ)  κώδικας δεοντολογίας (παράρτημα ΙΙΙ)· 

ε)  μηχανισμοί επισήμανσης παρατυπιών και καταγγελιών και μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης 
προς τον κώδικα δεοντολογίας, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών επισήμανσης παρατυπιών και διερεύνησης και διεκ
περαίωσης καταγγελιών (παράρτημα IV)· 

στ)  κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή και πρακτικές πληροφορίες για τους εγγεγραμμένους. 

III. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ 

Δραστηριότητες που καλύπτονται 

7. Το πεδίο εφαρμογής του Μητρώου καλύπτει, εξαιρέσει των αναφερομένων στις παραγράφους 10 έως 12, όλες τις δραστη
ριότητες που ασκούνται με σκοπό τον άμεσο ή έμμεσο επηρεασμό της διαμόρφωσης ή της εφαρμογής πολιτικής και των διαδι
κασιών λήψης αποφάσεων των οργάνων της ΕΕ, ανεξαρτήτως του τόπου ανάληψης αυτών ή του χρησιμοποιούμενου διαύλου ή 
μέσου επικοινωνίας, για παράδειγμα μέσω αναθέσεων σε εξωτερικούς συνεργάτες, μέσων ενημέρωσης, συμβάσεων με επαγγελμα
τίες μεσάζοντες, ομάδων προβληματισμού (think tanks), πλατφορμών, φόρα, ενημερωτικών εκστρατειών και πρωτοβουλιών 
βάσης. 

Για τον σκοπό της παρούσας συμφωνίας, ως «άμεσος επηρεασμός» νοείται ο επηρεασμός μέσω άμεσης επαφής ή επικοινωνίας με 
τα θεσμικά όργανα της ΕΕ ή μέσω άλλης ενέργειας που έπεται των δραστηριοτήτων αυτών, και ως «έμμεσος επηρεασμός» νοείται 
ο επηρεασμός μέσω της χρήσης ενδιάμεσων φορέων, όπως μέσων ενημέρωσης, της κοινής γνώμης, διασκέψεων ή κοινωνικών 
εκδηλώσεων, που στοχεύουν στα θεσμικά όργανα της ΕΕ. 

Ειδικότερα, οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν: 

—  επικοινωνία με μέλη και τους βοηθούς τους, μόνιμους υπαλλήλους ή λοιπό προσωπικό των οργάνων της ΕΕ, 

—  σύνταξη, διανομή και αποστολή επιστολών, ενημερωτικού υλικού ή εγγράφων που προβάλλουν επιχειρήματα και θέσεις, 

—  διοργάνωση εκδηλώσεων, συναντήσεων, διαφημιστικών δραστηριοτήτων, διασκέψεων ή κοινωνικών εκδηλώσεων, με 
αποστολή σχετικών προσκλήσεων στα μέλη και τους βοηθούς τους, σε μόνιμους υπαλλήλους ή στο λοιπό προσωπικό των 
οργάνων της ΕΕ, και 

—  προαιρετικές συνδρομές και συμμετοχή σε επίσημες διαβουλεύσεις ή ακροάσεις επί προβλεπομένων νομοθετικών ή άλλων 
νομικών πράξεων της ΕΕ και σε άλλες δημόσιες διαβουλεύσεις. 

8. Αναμένεται από όλες τις οργανώσεις και τα αυτοαπασχολούμενα άτομα, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς τους, που 
εμπλέκονται σε τρέχουσες ή υπό προετοιμασία δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου, να εγγραφούν σε αυτό. 

Κάθε δραστηριότητα που καλύπτεται από το Μητρώο και που αναπτύσσεται στο πλαίσιο σύμβασης από ενδιάμεσο φορέα που 
παρέχει νομικές και άλλες επαγγελματικές συμβουλές καθιστά επιλέξιμους για καταχώριση τόσο τον ενδιάμεσο φορέα όσο και 
τον πελάτη του. Οι εν λόγω ενδιάμεσοι φορείς δηλώνουν όλους τους συμβεβλημένους πελάτες καθώς και τα έσοδα ανά πελάτη 
για δραστηριότητες εκπροσώπησης όπως ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ στο σημείο ΙΙ.Γ.2.β. Η απαίτηση αυτή δεν απαλλάσσει τους 
πελάτες από την υποχρέωση να καταχωριστούν στο Μητρώο και να συμπεριλαμβάνουν στις δικές τους προβλέψεις κόστους το 
κόστος των δραστηριοτήτων που έχουν αναθέσει σε ενδιάμεσο φορέα. 

Δραστηριότητες που δεν καλύπτονται 

9. Μια οργάνωση είναι επιλέξιμη για εγγραφή στο Μητρώο μόνο εάν ασκεί δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του 
Μητρώου και οι οποίες έχουν οδηγήσει σε άμεση ή έμμεση επικοινωνία με θεσμικό όργανο της ΕΕ. Σε περίπτωση που μια οργά
νωση θεωρηθεί μη επιλέξιμη, η οργάνωση αυτή μπορεί να διαγραφεί από το Μητρώο. 

10. Δραστηριότητες που αφορούν την παροχή νομικών και άλλων επαγγελματικών συμβουλών δεν καλύπτονται από το 
Μητρώο στο βαθμό που: 

—  συνίστανται σε συμβουλευτικές εργασίες και επαφές με δημόσιους φορείς με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση ενός πελάτη 
σχετικά με μια γενική νομική κατάσταση ή σχετικά με τη συγκεκριμένη νομική του κατάσταση, ή την παροχή συμβουλών για 
τη σκοπιμότητα ή νομιμότητα ενός συγκεκριμένου νομικού ή διοικητικού διαβήματος στο πλαίσιο του υφιστάμενου νομικού 
και κανονιστικού περιβάλλοντος, 

—  συνίστανται στην παροχή συμβουλών σε πελάτη με σκοπό να βεβαιωθεί ότι οι δραστηριότητές του είναι σύμφωνες προς την 
ισχύουσα νομοθεσία, 

—  συνίστανται σε αναλύσεις και μελέτες που καταρτίζονται για πελάτες σχετικά με τον πιθανό αντίκτυπο τυχόν νομοθετικών 
και κανονιστικών αλλαγών στη νομική τους θέση ή στον τομέα δραστηριότητάς τους, 
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—  συνίστανται σε εκπροσώπηση στο πλαίσιο μιας συμβιβαστικής ή διαμεσολαβητικής διαδικασίας που αποσκοπεί στο να 
αποτραπεί η παραπομπή διαφοράς στις δικαστικές ή διοικητικές αρχές, ή 

— σχετίζονται με την άσκηση του θεμελιώδους δικαιώματος ενός πελάτη σε δίκαιη δίκη, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώ
ματος υπεράσπισης σε διοικητικές διαδικασίες, όπως δραστηριότητες που ασκούνται από δικηγόρους ή άλλους ενεχόμενους 
επαγγελματίες. 

Εάν μια εταιρεία και οι σύμβουλοί της εμπλέκονται ως διάδικοι σε συγκεκριμένη νομική ή διοικητική υπόθεση ή διαδικασία, 
κάθε δραστηριότητα απευθείας σχετιζόμενη με αυτή την υπόθεση ή διαδικασία αλλά μη αποσκοπούσα αυτή καθαυτή στη μετα
βολή του υφιστάμενου νομικού πλαισίου δεν καλύπτεται από το Μητρώο. Το εδάφιο αυτό ισχύει για όλους τους επιχειρηματι
κούς κλάδους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ωστόσο, οι ακόλουθες δραστηριότητες που αφορούν την παροχή νομικών και άλλων επαγγελματικών συμβουλών καλύπτονται 
από το Μητρώο όταν αποσκοπούν να επηρεάσουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα μέλη τους και τους βοηθούς τους ή τους μόνι
μους υπαλλήλους τους ή το λοιπό προσωπικό: 

— η παροχή υποστήριξης, μέσω εκπροσώπησης ή διαμεσολάβησης, και υλικού υπεράσπισης συμπεριλαμβανομένων επιχειρημα
τολογίας και σύνταξης κειμένων, και 

—  η παροχή συμβουλών επί θεμάτων τακτικής και στρατηγικής, συμπεριλαμβανομένης της ανακίνησης θεμάτων τα οποία, ως 
εκ του πεδίου τους και του χρόνου επικοινωνίας, αποσκοπούν να επηρεάσουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα μέλη τους και 
τους βοηθούς τους ή τους μόνιμους υπαλλήλους τους ή το λοιπό προσωπικό. 

11. Δραστηριότητες των κοινωνικών εταίρων ως συντελεστών του κοινωνικού διαλόγου (συνδικάτα, ενώσεις εργοδοτών κ.λπ.) 
δεν καλύπτονται από το Μητρώο όταν οι εν λόγω κοινωνικοί εταίροι εκτελούν τον ρόλο που τους αναθέτουν οι Συνθήκες. 
Η παράγραφος αυτή ισχύει κατ' αναλογία για οποιαδήποτε οντότητα που οι Συνθήκες προσδιορίζουν ρητώς για να διαδραμα
τίσει ένα θεσμικό ρόλο. 

12. Δραστηριότητες σε απάντηση απευθείας και εξατομικευμένων αιτήσεων από θεσμικά όργανα της ΕΕ ή βουλευτές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως είναι οι περιστασιακές ή τακτικές αιτήσεις ενημέρωσης για συγκεκριμένα γεγονότα, στοιχεία ή 
για πραγματογνωμοσύνες δεν καλύπτονται από το Μητρώο. 

Ειδικές διατάξεις 

13. Το Μητρώο δεν εφαρμόζεται στις εκκλησίες ή στις θρησκευτικές κοινότητες. Όμως, αναμένεται από τα γραφεία αντιπρο
σωπειών ή τους νομικούς φορείς, οργανισμούς και δίκτυα που έχουν δημιουργηθεί για να εκπροσωπούν τις εκκλησίες και τις 
θρησκευτικές κοινότητες στις σχέσεις τους με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, καθώς και τις ενώσεις τους, να εγγραφούν στο 
Μητρώο. 

14. Το Μητρώο δεν εφαρμόζεται στα πολιτικά κόμματα. Όμως, αναμένεται από όλες τις οργανώσεις που αυτά δημιουργούν ή 
στηρίζουν, οι οποίες συμμετέχουν σε δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο, να εγγραφούν σε αυτό. 

15. Το Μητρώο δεν εφαρμόζεται στις κυβερνητικές υπηρεσίες των κρατών μελών, στις κυβερνήσεις τρίτων χωρών, στους 
διεθνείς διακυβερνητικούς οργανισμούς και στις διπλωματικές αποστολές τους. 

16. Δεν αναμένεται από τις ίδιες τις περιφέρειες και τις αντιπροσωπευτικές τους δομές να εγγραφούν, ωστόσο μπορούν να 
εγγραφούν εφόσον το επιθυμούν. Αναμένεται να εγγραφεί κάθε ένωση ή δίκτυο που έχει δημιουργηθεί για να εκπροσωπεί 
συλλογικά τις περιφέρειες. 

17. Αναμένεται να εγγραφούν όλες οι υπο-εθνικές δημόσιες αρχές εξαιρέσει εκείνων που αναφέρονται στην παράγραφο 16, 
όπως οι τοπικές και δημοτικές αρχές ή πόλεις, τα γραφεία αντιπροσωπειών, οι ενώσεις ή τα δίκτυά τους. 

18. Αναμένεται να εγγραφούν στο Μητρώο δίκτυα, πλατφόρμες ή άλλες μορφές συλλογικής δράσης που δεν διαθέτουν νομικό 
καθεστώς ή νομική προσωπικότητα αλλά που αποτελούν de facto πηγή οργανωμένου επηρεασμού και συμμετέχουν σε δραστη
ριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο. Τα μέλη αυτών των μορφών συλλογικής δράσης ορίζουν εκπρόσωπο προκειμένου 
να ενεργεί ως σύνδεσμος αρμόδιος για τις επαφές με την Κοινή Γραμματεία του Μητρώου Διαφάνειας («ΚΓΜΔ»). 

19. Δραστηριότητες λαμβανόμενες υπόψη για την αξιολόγηση της επιλεξιμότητάς τους προς εγγραφή στο Μητρώο είναι 
εκείνες που απευθύνονται (άμεσα ή έμμεσα) σε όλα τα όργανα, οργανισμούς και φορείς της ΕΕ, και στα μέλη και τους βοηθούς 
τους, τους μόνιμους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό τους. Εν προκειμένω, δεν περιλαμβάνονται δραστηριότητες που απευ
θύνονται σε κράτη μέλη, και ειδικότερα δεν περιλαμβάνονται εκείνες που απευθύνονται στις μόνιμες αντιπροσωπείες τους στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

20. Τα ευρωπαϊκά δίκτυα, ομοσπονδίες, ενώσεις ή πλατφόρμες προτρέπονται να εκδώσουν κοινές, διαφανείς κατευθυντήριες 
οδηγίες για τα μέλη τους, όπου θα προσδιορίζονται οι δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο. Αναμένεται από αυτά 
να δημοσιοποιήσουν τις εν λόγω κατευθυντήριες οδηγίες. 
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IV. ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

21. Με την εγγραφή τους, οι ενδιαφερόμενες οργανώσεις και άτομα: 

—  δέχονται ότι οι πληροφορίες που παρέχουν προκειμένου να συμπεριληφθούν στο Μητρώο δημοσιοποιούνται, 

—  δέχονται να ενεργούν σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙΙ και, κατά περίπτωση, να 
υποβάλλουν το κείμενο οποιουδήποτε επαγγελματικού κώδικα δεοντολογίας στον οποίο υπόκεινται (1), 

—  εγγυώνται πως οι πληροφορίες που υπέβαλαν προκειμένου να συμπεριληφθούν στο Μητρώο είναι ακριβείς και δηλώνουν ότι 
θα είναι συνεργάσιμοι όταν δέχονται διοικητικά αιτήματα για πρόσθετες πληροφορίες και επικαιροποιήσεις, 

—  δέχονται πως οποιαδήποτε επισήμανση παρατυπιών ή καταγγελία που τους αφορά θα εξεταστεί βάσει των κανόνων του 
κώδικα δεοντολογίας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙΙ, 

—  δέχονται να τους επιβληθεί κάθε μέτρο που θα αποφασιστεί σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τον κώδικα δεοντολογίας 
που περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙΙ και γνωρίζουν πως τα μέτρα που προβλέπει το παράρτημα IV μπορούν να εφαρμο
στούν σε βάρος τους σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους προς τον κώδικα, 

—  λαμβάνουν γνώση πως τα μέρη δύνανται, κατόπιν αιτήσεως και με την επιφύλαξη των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), να υποχρεωθούν να δημοσιοποιήσουν αλληλο
γραφία και άλλα έγγραφα που αφορούν τις δραστηριότητες των εγγεγραμμένων. 

V. ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

22. Οι γενικοί γραμματείς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι υπεύθυνοι για την εποπτεία του 
συστήματος και για όλες τις βασικές επιχειρησιακές πτυχές και με κοινή συμφωνία λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την εφαρ
μογή της παρούσας συμφωνίας. 

23. Ενώ τα μέρη χειρίζονται το σύστημα από κοινού, διατηρούν την ελευθερία να χρησιμοποιούν το Μητρώο ανεξάρτητα, για 
τους δικούς τους σκοπούς. 

24. Για την εφαρμογή του συστήματος, οι υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διατηρούν 
μια κοινή επιχειρησιακή δομή, που επονομάζεται ΚΓΜΔ. Η ΚΓΜΔ αποτελείται από μία ομάδα μόνιμων υπαλλήλων από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει των όρων που έχουν συμφωνηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η 
ΚΓΜΔ ενεργεί υπό τον συντονισμό προϊσταμένου μονάδας της Γενικής Γραμματείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στα καθήκοντα 
της ΚΓΜΔ περιλαμβάνονται η εκπόνηση εκτελεστικών κατευθυντήριων γραμμών, εντός των ορίων της παρούσας συμφωνίας, 
προκειμένου να διευκολύνεται η συνεπής ερμηνεία των κανόνων από τους εγγεγραμμένους, και η παρακολούθηση της ποιότητας 
του περιεχομένου του Μητρώου. Η ΚΓΜΔ χρησιμοποιεί τους διαθέσιμους διοικητικούς πόρους για τη διενέργεια ποιοτικών 
ελέγχων σχετικά με το περιεχόμενο του Μητρώου, με επίγνωση, ωστόσο, του γεγονότος ότι οι εγγεγραμμένοι είναι τελικά υπεύ
θυνοι για τις πληροφορίες που έχουν παράσχει. 

25. Τα μέρη διοργανώνουν τη δέουσα εκπαίδευση και εσωτερική επικοινωνία, ώστε να ενημερώνουν τα μέλη και το προσωπικό 
τους για το Μητρώο και τις διαδικασίες επισήμανσης παρατυπιών και καταγγελιών. 

26. Τα μέρη λαμβάνουν τα δέοντα εξωτερικά μέτρα για να γνωστοποιηθεί η ύπαρξη του Μητρώου και να προωθηθεί η 
χρήση του. 

27. Μια σειρά βασικών στατιστικών στοιχείων, που εξάγονται από τη βάση δεδομένων του Μητρώου, δημοσιεύεται τακτικά 
στην ιστοσελίδα Europa του Μητρώου Διαφάνειας και είναι διαθέσιμη μέσω μηχανής αναζήτησης φιλικής προς τον χρήστη. Το 
δημόσιο περιεχόμενο της εν λόγω βάσης δεδομένων διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή αναγνωριζόμενη από μηχάνημα. 

28. Οι γενικοί γραμματείς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υποβάλλουν ετήσια έκθεση για τη 
λειτουργία του Μητρώου στον αρμόδιο αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στον αρμόδιο αντιπρόεδρο της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αντίστοιχα. Η ετήσια έκθεση παρέχει τεκμηριωμένη πληροφόρηση σχετικά με το Μητρώο, το περιεχόμενο 
και την εξέλιξή του, και δημοσιεύεται κάθε έτος για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. 
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VI. ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ 

29. Οι κάρτες ελευθέρας εισόδου στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα εκδίδονται μόνο για άτομα που εκπροσω
πούν ή εργάζονται σε οργανώσεις εμπίπτουσες στο πεδίο εφαρμογής του Μητρώου, εφόσον οι εν λόγω οργανώσεις ή τα άτομα 
αυτά εγγραφούν. Ωστόσο, η εγγραφή δεν δίνει κανένα αυτόματο δικαίωμα σε κάρτα ελευθέρας εισόδου. Η έκδοση και ο έλεγχος 
των καρτών ελευθέρας εισόδου που επιτρέπουν την πρόσβαση στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε μακροπρόθεσμη 
βάση παραμένουν εσωτερική διαδικασία υπό την ευθύνη του Κοινοβουλίου. 

30. Τα μέρη παρέχουν κίνητρα, στο πλαίσιο της διοικητικής τους αρμοδιότητας, προκειμένου να ενθαρρύνουν την εγγραφή 
εντός του πλαισίου που δημιουργείται από την παρούσα συμφωνία. 

Στα κίνητρα που παρέχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στους εγγεγραμμένους μπορούν να περιλαμβάνονται: 

— περαιτέρω διευκόλυνση της πρόσβασης στους χώρους του, στα μέλη του και στους βοηθούς τους, στους μόνιμους υπαλλή
λους του και στο λοιπό προσωπικό, 

—  άδεια για την οργάνωση ή συνδιοργάνωση εκδηλώσεων στους χώρους του, 

—  ευκολότερη διαβίβαση πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων ειδικών καταλόγων ταχυδρομικών διευθύνσεων, 

—  συμμετοχή τους ως ομιλητών σε ακροάσεις επιτροπών, 

—  θέση υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Στα κίνητρα που παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στους εγγεγραμμένους μπορούν να περιλαμβάνονται: 

—  μέτρα σχετικά με τη διαβίβαση πληροφοριών στους εγγεγραμμένους κατά την έναρξη δημόσιων διαβουλεύσεων, 

—  μέτρα σχετικά με ομάδες εμπειρογνωμόνων και άλλους συμβουλευτικούς φορείς, 

—  ειδικοί κατάλογοι ταχυδρομικών διευθύνσεων· 

—  θέση υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Τα μέρη κοινοποιούν στους εγγεγραμμένους τα διαθέσιμα ειδικά κίνητρα. 

VII. ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 

31. Οποιοδήποτε άτομο μπορεί να επισημάνει παρατυπίες ή να υποβάλει καταγγελίες χρησιμοποιώντας το τυποποιημένο 
έντυπο επικοινωνίας που διατίθεται στον ιστότοπο του Μητρώου, σχετικά με ενδεχόμενη μη συμμόρφωση προς τον κώδικα 
δεοντολογίας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙΙ. Οι επισημάνσεις παρατυπιών και οι καταγγελίες αντιμετωπίζονται σύμφωνα 
με τις διαδικασίες που καθορίζονται στο παράρτημα IV. 

32. Ένας μηχανισμός επισημάνσεων παρατυπιών αποτελεί εργαλείο που συμπληρώνει τους ελέγχους ποιότητας που διενεργού
νται από την ΚΓΜΔ σύμφωνα με την παράγραφο 24. Οποιοδήποτε άτομο μπορεί να προβαίνει σε επισημάνσεις σχετικά με πραγ
ματικά σφάλματα όσον αφορά πληροφορίες που παρέχονται από τους εγγεγραμμένους. Είναι επίσης δυνατό να επισημαίνονται 
παρατυπίες όσον αφορά μη επιλέξιμες εγγραφές. 

33. Οποιοδήποτε άτομο μπορεί να υποβάλει επίσημη καταγγελία σε περίπτωση που εικάζεται ότι ένας εγγεγραμμένος δεν 
συμμορφώνεται προς τον κώδικα δεοντολογίας, εξαιρέσει πραγματικών σφαλμάτων. Οι καταγγελίες τεκμηριώνονται με πραγμα
τικά γεγονότα σχετικά με την εικαζόμενη μη συμμόρφωση προς τον κώδικα. 

Η ΚΓΜΔ ερευνά την εικαζόμενη μη συμμόρφωση λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις αρχές της αναλογικότητας και της χρηστής 
διοίκησης. Η εκ προθέσεως μη συμμόρφωση προς τον κώδικα δεοντολογίας από τους εγγεγραμμένους ή τους εκπροσώπους 
τους επισύρει την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στο παράρτημα IV. 

34. Σε περίπτωση που η ΚΓΜΔ διαπιστώσει, στο πλαίσιο των αναφερόμενων στις παραγράφους 31 έως 33 διαδικασιών, επανα
λαμβανόμενη έλλειψη συνεργασίας, επαναλαμβανόμενη ανάρμοστη συμπεριφορά ή σοβαρή μη συμμόρφωση προς τον κώδικα 
δεοντολογίας, ο ενδιαφερόμενος εγγεγραμμένος διαγράφεται από το Μητρώο για χρονική περίοδο είτε ενός είτε δύο ετών και 
το μέτρο δημοσιεύεται στο Μητρώο, όπως ορίζεται στο παράρτημα IV. 
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VIII. ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΆΛΛΩΝ ΟΡΓΆΝΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΈΩΝ 

35. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο προσκαλούνται να συμμετάσχουν στο Μητρώο. Τα άλλα θεσμικά όργανα, 
φορείς και οργανισμοί της ΕΕ προτρέπονται επίσης να κάνουν χρήση του πλαισίου που δημιουργείται από την παρούσα 
συμφωνία ως μέσου αναφοράς για τις δικές τους σχέσεις με οργανώσεις και αυτοαπασχολούμενα άτομα που συμμετέχουν στη 
διαμόρφωση και εφαρμογή των πολιτικών της Ένωσης. 

IX. ΤΕΛΙΚΈΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ 

36. Η παρούσα συμφωνία αντικαθιστά τη συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 
23ης Ιουνίου 2011, η οποία παύει να παράγει αποτελέσματα από την ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας. 

37. Το Μητρώο υπόκειται σε αναθεώρηση το 2017. 

38. Η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2015. 

Οι φορείς που θα έχουν ήδη εγγραφεί έως την ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας πρέπει να τροποποιήσουν την 
εγγραφή τους, προκειμένου να εκπληρώσουν τις νέες απαιτήσεις που απορρέουν από την παρούσα συμφωνία εντός περιόδου 
τριών μηνών από την ημερομηνία αυτή. 

Στρασβούργο, 16 Απριλίου 2014. 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Ο Πρόεδρος 

M. SCHULZ  

Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Ο Αντιπρόεδρος 

M. ŠEFČOVIČ   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

«Μητρώο Διαφάνειας» 

Οργανώσεις και αυτοαπασχολούμενα άτομα που συμμετέχουν στη διαμόρφωση και εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ 

Τμήματα Χαρακτηριστικά/παρατηρήσεις 

Ι — Γραφεία συμβούλων/εταιρείες νομικών/αυτοα
πασχολούμενοι σύμβουλοι  

Τομέας Γραφεία συμβούλων Εταιρείες που ασκούν, εξ ονόματος πελατών, δραστηριότητες που 
περιλαμβάνουν την υπεράσπιση συμφερόντων, την εκπροσώπηση 
ομάδων συμφερόντων (lobbying), την προώθηση συμφερόντων, 
δημόσιες υποθέσεις και σχέσεις με δημόσιες αρχές 

Τομέας Εταιρείες νομικών Εταιρείες νομικών που ασκούν, εξ ονόματος πελατών, δραστηριό
τητες που περιλαμβάνουν την υπεράσπιση συμφερόντων, την 
εκπροσώπηση ομάδων συμφερόντων (lobbying), την προώθηση 
συμφερόντων, δημόσιες υποθέσεις και σχέσεις με δημόσιες αρχές 

Τομέας Αυτοαπασχολούμενοι σύμβουλοι Αυτοαπασχολούμενοι σύμβουλοι ή δικηγόροι που ασκούν, εξ 
ονόματος πελατών, δραστηριότητες που περιλαμβάνουν την υπερά
σπιση συμφερόντων, την εκπροσώπηση ομάδων συμφερόντων 
(lobbying), την προώθηση συμφερόντων, δημόσιες υποθέσεις και 
σχέσεις με δημόσιες αρχές. Ο τομέας αυτός προορίζεται για την 
εγγραφή φορέων που αποτελούνται από ένα μόνο πρόσωπο. 

II — Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι ομάδων 
συμφερόντων και εμπορικές/επιχειρηματικές/επαγ
γελματικές ενώσεις  

Τομέας Εταιρείες και όμιλοι Εταιρείες ή όμιλοι εταιρειών (με ή χωρίς νομικό καθεστώς) που 
διαθέτουν υπαλλήλους τους (in-house) για να ασκούν, για δικό 
τους λογαριασμό, δραστηριότητες που περιλαμβάνουν την υπερά
σπιση συμφερόντων, την εκπροσώπηση ομάδων συμφερόντων 
(lobbying), την προώθηση συμφερόντων, δημόσιες υποθέσεις και 
σχέσεις με δημόσιες αρχές 

Τομέας Εμπορικές και επιχειρηματικές ενώσεις Οργανισμοί (είτε κερδοσκοπικοί είτε μη κερδοσκοπικοί) που εκπρο
σωπούν κερδοσκοπικές εταιρείες ή μεικτούς ομίλους και πλατ
φόρμες 

Τομέας Συνδικάτα και επαγγελματικές ενώσεις Εκπροσώπηση συμφερόντων εργαζομένων, υπαλλήλων ή επαγγελ
ματικών κλάδων 

Τομέας Άλλοι οργανισμοί στους οποίους περιλαμβά
νονται: 

— φορείς οργάνωσης εκδηλώσεων (κερδο
σκοπικοί ή μη κερδοσκοπικοί), 

—  μέσα ενημέρωσης που συνδέονται με 
συμφέροντα ή ερευνητικοί φορείς που 
συνδέονται με ιδιωτικά κερδοσκοπικά 
συμφέροντα, 

—  συνασπισμοί ad-hoc και προσωρινές 
δομές (με μέλη που αποσκοπούν στο 
κέρδος)  

III — Μη κυβερνητικές οργανώσεις  

Τομέας Μη κυβερνητικοί οργανισμοί, πλατφόρμες, 
δίκτυα, συνασπισμοί ad-hoc, προσωρινές 
δομές και άλλοι παρεμφερείς οργανισμοί 

Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί (με ή χωρίς νομικό καθεστώς), που 
δεν εξαρτώνται από δημόσιες αρχές ή εμπορικούς οργανισμούς. 
Περιλαμβάνονται τα ιδρύματα, τα φιλανθρωπικά ιδρύματα κ.λπ. 

Κάθε τέτοιος φορέας που περιλαμβάνει μέλη που επιδιώκουν 
κέρδος πρέπει να εγγράφεται στο τμήμα II. 
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Τμήματα Χαρακτηριστικά/παρατηρήσεις 

IV — Ομάδες προβληματισμού, ερευνητικά και 
ακαδημαϊκά ιδρύματα  

Τομέας Ομάδες προβληματισμού και ερευνητικά ιδρύ
ματα 

Εξειδικευμένες ομάδες προβληματισμού και ερευνητικά ιδρύματα 
που ασχολούνται με τις δραστηριότητες και τις πολιτικές της Ευρω
παϊκής Ένωσης 

Τομέας Ακαδημαϊκά ιδρύματα Ιδρύματα με κεντρικό σκοπό την παιδεία αλλά που ασχολούνται με 
τις δραστηριότητες και πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

V — Οργανώσεις που εκπροσωπούν εκκλησίες και 
θρησκευτικές κοινότητες  

Τομέας Οργανώσεις που εκπροσωπούν εκκλησίες και 
θρησκευτικές κοινότητες 

Νομικά πρόσωπα, γραφεία, δίκτυα ή ενώσεις που δημιουργήθηκαν 
για να ασκούν δραστηριότητες εκπροσώπησης 

VI — Οργανώσεις που εκπροσωπούν τοπικές, περι
φερειακές και δημοτικές αρχές, λοιποί δημόσιοι ή 
μεικτοί φορείς κ.λπ.  

Τομέας Περιφερειακές δομές Δεν αναμένεται από τις ίδιες τις περιφέρειες και τα γραφεία αντι
προσωπειών τους να εγγραφούν, αλλά μπορούν να εγγραφούν 
εφόσον το επιθυμούν. Αναμένεται να εγγραφούν οι ενώσεις ή 
δίκτυα που έχουν δημιουργηθεί για να εκπροσωπούν συλλογικά τις 
περιφέρειες. 

Τομέας Άλλες υπο-εθνικές δημόσιες αρχές Αναμένεται να εγγραφούν όλες οι λοιπές υπο-εθνικές δημόσιες 
αρχές, όπως οι πόλεις, οι τοπικές και δημοτικές αρχές, τα γραφεία 
αντιπροσωπειών τους, και οι εθνικές ενώσεις ή τα δίκτυά τους. 

Τομέας Διεθνικές ενώσεις και δίκτυα δημόσιων περιφε
ρειακών ή άλλων υπο-εθνικών αρχών  

Τομέας Λοιποί δημόσιοι ή μεικτοί φορείς, που 
δημιουργήθηκαν με νόμο, με σκοπό να ενερ
γούν προς το δημόσιο συμφέρον 

Περιλαμβάνονται λοιποί οργανισμοί δημοσίου ή μεικτού (δημο
σίου/ιδιωτικού) καθεστώτος.   

19.9.2014 L 277/18 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    

E1_Διοργανική συμφωνία σχετικά με το Μητρώο Διαφάνειας για οργανώσεις και αυτοαπασχολούμενα άτομα που συμμετέχουν στη 
διαμόρφωση και εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ

- 133 - 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ 

I. ΓΕΝΙΚΈΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ 

α) επωνυμία, διεύθυνση των κεντρικών γραφείων και, ενδεχομένως, διεύθυνση στις Βρυξέλλες, το Λουξεμβούργο ή το Στρα
σβούργο, αριθμός τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση, ιστοσελίδα του οργανισμού· 

β)  ονοματεπώνυμα του νομικά υπευθύνου του οργανισμού και του διευθυντή ή διοικούντος εταίρου ή, όπου απαιτείται, κύριου 
προσώπου επικοινωνίας σε σχέση με τις δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο (π.χ. του προϊσταμένου υποθέσεων 
ΕΕ)· ονοματεπώνυμα των ατόμων τα οποία διαθέτουν άδεια εισόδου στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1)· 

γ)  αριθμός των ατόμων (μελών, υπαλλήλων κ.λπ.) που ενέχονται σε δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο και των 
ατόμων που διαθέτουν κάρτα εισόδου στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ποσοστό του χρόνου που διαθέτει 
κάθε άτομο σε παρόμοιες δραστηριότητες σύμφωνα με τα ακόλουθα ποσοστά δραστηριότητας πλήρους απασχόλησης: 25 %, 
50 %, 75 % ή 100 %· 

δ)  σκοπός/εντολή — τομείς ενδιαφέροντος — δραστηριότητες — χώρες δραστηριοποίησης — συμμετοχή σε δίκτυα — γενικές 
πληροφορίες εμπίπτουσες στο πεδίο του Μητρώου· 

ε)  σύνθεση και, όπου απαιτείται, αριθμός μελών (ατόμων ή οργανώσεων). 

II. ΕΙΔΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ  

Α. Δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο 

Θα πρέπει να παρέχονται συγκεκριμένα λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τις κύριες νομοθετικές προτάσεις ή πολιτικές στις 
οποίες αποσκοπούν οι καλυπτόμενες από το Μητρώο δραστηριότητες των εγγεγραμμένων. Μπορούν να αναφέρονται άλλες 
συγκεκριμένες δραστηριότητες, όπως εκδηλώσεις ή δημοσιεύσεις.  

Β. Σχέσεις με θεσμικά όργανα της ΕΕ 

α) συμμετοχή σε ομάδες υψηλού επιπέδου, συμβουλευτικές επιτροπές, ομάδες εμπειρογνωμόνων, άλλες δομές που υποστη
ρίζονται από την ΕΕ και πλατφόρμες κ.λπ.· 

β)  ιδιότητα του μέλους ή συμμετοχή σε διακομματικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή επαγγελματικά φόρα κ.λπ.  

Γ. Οικονομικές πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο 

1.  Όλοι οι εγγεγραμμένοι διαβιβάζουν: 

α)  εκτίμηση ετήσιου κόστους σχετικά με τις δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο. Τα οικονομικά στοιχεία 
καλύπτουν ένα πλήρες έτος λειτουργίας και αφορούν το πλέον πρόσφατο κλείσιμο οικονομικού έτους από την ημερο
μηνία εγγραφής ή της ετήσιας επικαιροποίησης των στοιχείων εγγραφής· 

β)  το ποσό και την πηγή χρηματοδότησης που ελήφθη από όργανα της ΕΕ κατά το πιο πρόσφατο κλείσιμο οικονομικού 
έτους, από την ημερομηνία εγγραφής ή της ετήσιας επικαιροποίησης των στοιχείων εγγραφής. Οι εν λόγω πληροφο
ρίες αντιστοιχούν σε εκείνες που παρέχονται από το ευρωπαϊκό σύστημα οικονομικής διαφάνειας (2). 

2.  Τα γραφεία συμβούλων/οι εταιρείες νομικών/οι αυτοαπασχολούμενοι σύμβουλοι (τμήμα I του παραρτήματος Ι) 
διαβιβάζουν επιπλέον: 

α)  τον κύκλο εργασιών που σχετίζεται με τις δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο σύμφωνα με τον 
ακόλουθο πίνακα: 

Ετήσιος κύκλος δραστηριοτήτων εκπροσώπησης σε ευρώ 

0 – 99 999 

100 000 – 499 999 

500 000 – 1 000 000 

> 1 000 000  
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β)  κατάλογο όλων των πελατών, εξ ονόματος των οποίων διεξάγονται δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο. 
Τα έσοδα από πελάτες για δραστηριότητες εκπροσώπησης καταγράφονται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: 

Τάξη μεγέθους για δραστηριότητες εκπροσώπησης ανά πελάτη και 
ανά έτος σε ευρώ 

0 – 9 999 

10 000 – 24 999 

25 000 – 49 999 

50 000 – 99 999 

100 000 – 199 999 

200 000 – 299 999 

300 000 – 399 999 

400 000 – 499 999 

500 000 – 599 999 

600 000 – 699 999 

700 000 – 799 999 

800 000 – 899 999 

900 000 – 1 000 000 

> 1 000 000   

γ)  Αναμένεται ότι θα εγγραφούν και οι πελάτες. Η δήλωση οικονομικών στοιχείων που υποβάλλουν γραφεία 
συμβούλων/εταιρείες νομικών/αυτοαπασχολούμενοι σύμβουλοι για τους πελάτες τους (κατάλογος και πίνακας) δεν 
απαλλάσσει τους πελάτες αυτούς από την υποχρέωση να συμπεριλάβουν στις δικές τους δηλώσεις συμβατικές 
δραστηριότητες προκειμένου να μην υποτιμάται η δηλούμενη οικονομική επιβάρυνσή τους. 

3.  Οι εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων και οι εμπορικές/επιχειρηματικές/επαγγελματικές 
ενώσεις (τμήμα II του παραρτήματος Ι) διαβιβάζουν επιπλέον: 

τον κύκλο εργασιών σχετικά με τις δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο, συμπεριλαμβανομένων ποσών 
μικρότερων των 10 000 ευρώ. 

4.  Μη κυβερνητικές οργανώσεις, ομάδες προβληματισμού, ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα — οργανώσεις 
που εκπροσωπούν εκκλησίες και θρησκευτικές κοινότητες — οργανώσεις που εκπροσωπούν τοπικές, περιφε
ρειακές και δημοτικές αρχές, λοιποί δημόσιοι ή μεικτοί φορείς κ.λπ. (τμήματα III έως VI του παραρτήματος Ι) 
διαβιβάζουν επιπλέον: 

α)  τον συνολικό προϋπολογισμό της οργάνωσης· 

β)  αναλυτική κατάσταση των βασικών ποσών και πηγών χρηματοδότησης.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 

Τα μέρη θεωρούν ότι όλοι οι εκπρόσωποι συμφερόντων, εγγεγραμμένοι ή μη, που συναλλάσσονται μαζί τους, άπαξ ή τακτικά, 
θα πρέπει να συμπεριφέρονται σύμφωνα με τον παρόντα κώδικα δεοντολογίας. 

Στις σχέσεις τους με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και με τα μέλη τους, τους μόνιμους υπαλλήλους και λοιπό προσωπικό τους, οι 
εκπρόσωποι συμφερόντων οφείλουν: 

α)  να δηλώνουν πάντα το όνομα και τον αριθμό καταχώρισής τους, εφόσον υφίσταται, καθώς και τον ή τους φορείς για τους 
οποίους εργάζονται ή τους οποίους εκπροσωπούν· να δηλώνουν τα συμφέροντα, τους στόχους ή σκοπούς προς προώθηση 
και, όπου απαιτείται, να προσδιορίζουν τους πελάτες ή τα μέλη που εκπροσωπούν· 

β) να μην αποσπούν ή επιχειρούν να αποσπάσουν πληροφορίες ή αποφάσεις με ανέντιμο τρόπο ή με αθέμιτη πίεση ή με ανάρ
μοστη συμπεριφορά· 

γ)  να μην προβάλλουν ισχυρισμούς περί επίσημων σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή οποιοδήποτε από τα θεσμικά όργανά 
της στις συναλλαγές τους με τρίτους, ούτε να παρουσιάζουν ψευδή εικόνα της εγγραφής τους προκειμένου να παραπλανή
σουν τρίτους, ή μόνιμους υπαλλήλους ή λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε να χρησιμοποιούν τους λογοτύ
πους των θεσμικών οργάνων της ΕΕ χωρίς ρητή συγκατάθεση· 

δ)  να μεριμνούν ώστε, στον βαθμό που τους είναι δυνατόν να γνωρίζουν, οι πληροφορίες τις οποίες παρέχουν κατά την 
εγγραφή και εν συνεχεία στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους που καλύπτονται από το Μητρώο να είναι πλήρεις, επικαι
ροποιημένες και μη παραπλανητικές· να δέχονται ότι όλες οι παρεχόμενες πληροφορίες υπόκεινται σε έλεγχο, και να είναι 
συνεργάσιμοι όταν δέχονται διοικητικά αιτήματα για πρόσθετες πληροφορίες και επικαιροποιήσεις· 

ε)  να μην πωλούν σε τρίτους αντίγραφα εγγράφων που έχουν λάβει από θεσμικό όργανο της ΕΕ· 

στ)  γενικά, να σέβονται όλους τους κανόνες, κώδικες και πρακτικές ορθής διακυβέρνησης που καθιερώνουν τα θεσμικά όργανα 
της ΕΕ, και να αποφεύγουν οποιαδήποτε παρακώλυση στην υλοποίηση και εφαρμογή τους· 

ζ) να μην παρακινούν τα μέλη των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους μόνιμους υπαλλήλους ή το λοιπό προσω
πικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή τους βοηθούς ή ασκούμενους των εν λόγω μελών, να παραβούν τους κανόνες και τα 
πρότυπα συμπεριφοράς που τους διέπουν· 

η)  αν απασχολούν πρώην μόνιμους ή λοιπούς υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή βοηθούς ή ασκούμενους μελών 
οργάνων της ΕΕ, να σέβονται την υποχρέωση των υπαλλήλων αυτών να τηρούν τους κανόνες και τις απαιτήσεις εμπιστευτι
κότητας που ισχύουν για αυτούς· 

θ)  να εξασφαλίζουν προηγούμενη συγκατάθεση του βουλευτή ή των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά 
οποιαδήποτε συμβατική σχέση ή σχέση απασχόλησης με οποιοδήποτε πρόσωπο από το καθορισμένο περιβάλλον του 
βουλευτή· 

ι)  να τηρούν όλους τους κανόνες περί δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των πρώην βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και των πρώην μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής· 

ια)  να ενημερώνουν εκείνους τους οποίους εκπροσωπούν για τις υποχρεώσεις τους απέναντι στα όργανα της ΕΕ. 

Τα πρόσωπα που έχουν εγγραφεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με σκοπό την έκδοση προσωπικής μη μεταβιβάσιμης κάρτας 
εισόδου στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οφείλουν: 

ιβ)  να φροντίζουν να φέρουν πάντα επάνω τους την κάρτα εισόδου, σε εμφανές σημείο, καθ' όλη την παρουσία τους στους 
χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· 

ιγ)  να τηρούν αυστηρά τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· 

ιδ)  να δέχονται ότι οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με αίτημα πρόσβασης στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποτελεί 
αποκλειστικό προνόμιο του Κοινοβουλίου και ότι η εγγραφή στο Μητρώο δεν δίνει κανένα αυτόματο δικαίωμα σε κάρτα 
εισόδου.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΗΜΆΝΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΥΠΙΏΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΎΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΚΠΕΡΑΊΩΣΗ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΏΝ 

I. Επισημάνσεις παρατυπιών 

Σε επισημάνσεις παρατυπιών στην ΚΓΔΜ μπορεί να προβαίνει οποιοδήποτε άτομο, συμπληρώνοντας το τυποποιημένο έντυπο 
επικοινωνίας που διατίθεται στον ιστότοπο του Μητρώου, σχετικά με πληροφορίες που περιέχονται στο Μητρώο και σχετικά με 
μη επιλέξιμες καταχωρίσεις. 

Αν οι επισημάνσεις αφορούν πληροφορίες που περιέχονται στο Μητρώο, διεκπεραιώνονται ως ισχυρισμοί για μη συμμόρφωση 
προς το στοιχείο δ) του κώδικα δεοντολογίας του παραρτήματος ΙΙΙ (1). Ο ενδιαφερόμενος εγγεγραμμένος θα κληθεί να επικαι
ροποιήσει τις πληροφορίες ή να εξηγήσει στην ΚΓΜΔ για ποιο λόγο οι εν λόγω πληροφορίες δεν χρειάζεται να επικαιροποιη
θούν. Εάν ο ενδιαφερόμενος εγγεγραμμένος δεν συνεργάζεται, μπορούν να εφαρμοστούν τα μέτρα που περιγράφονται στον 
κατωτέρω πίνακα μέτρων (πεδία 2 έως 4). 

II. Καταγγελίες 

Φάση 1: Υποβολή καταγγελίας 

1. Καταγγελία μπορεί να υποβάλει οποιοδήποτε άτομο, συμπληρώνοντας ένα τυποποιημένο έντυπο που διατίθεται στην ιστο
σελίδα του Μητρώου. Το εν λόγω έντυπο περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες: 

α)  το όνομα του εγγεγραμμένου κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία· 

β)  το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του καταγγέλλοντος· 

γ)  λεπτομέρειες για την εικαζόμενη μη συμμόρφωση προς τον κώδικα δεοντολογίας, συμπεριλαμβανομένων ενδεχομένως 
εγγράφων ή λοιπών στοιχείων που τεκμηριώνουν την καταγγελία, καθώς επίσης αναφορά για το αν ο καταγγέλλων 
δηλώνει ότι υπέστη ζημία, και λόγοι για τους οποίους εικάζεται η εκ προθέσεως μη συμμόρφωση. 

Ανώνυμες καταγγελίες δεν λαμβάνονται υπόψη. 

2. Η καταγγελία πρέπει να προσδιορίζει τις διατάξεις του κώδικα δεοντολογίας που ο καταγγέλλων ισχυρίζεται ότι δεν τηρή
θηκαν. Κάθε καταγγελία μπορεί να επανακαταταχθεί από την ΚΓΜΔ ως «επισήμανση» εάν η ΚΓΜΔ κρίνει εξαρχής ότι η μη 
συμμόρφωση έγινε σαφώς χωρίς πρόθεση. 

3.  Ο κώδικας δεοντολογίας ισχύει αποκλειστικά για τις σχέσεις μεταξύ εκπροσώπων συμφερόντων και θεσμικών οργάνων της 
ΕΕ, και δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση σχέσεων μεταξύ τρίτων μερών ή μεταξύ εγγεγραμμένων. 

Φάση 2: Παραδεκτό 

4.  Όταν η ΚΓΔΜ παραλαμβάνει καταγγελίες: 

α)  ενημερώνει τον καταγγέλλοντα για την παραλαβή της καταγγελίας του, μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες· 

β)  διαπιστώνει αν η καταγγελία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Μητρώου, όπως ορίζεται στον κώδικα δεοντολογίας 
του παραρτήματος ΙΙΙ και στη φάση 1 ανωτέρω· 

γ)  ελέγχει τα στοιχεία που υποβάλλονται για την τεκμηρίωση της καταγγελίας, υπό μορφή εγγράφων, λοιπού υλικού ή 
προσωπικών δηλώσεων· τα αποδεικτικά στοιχεία καταρχήν προέρχονται από τον ενδιαφερόμενο εγγεγραμμένο, από 
έγγραφο τρίτου, ή από δημόσια διαθέσιμες πηγές. Απλές αξιολογικές κρίσεις που υποβάλλονται από τον καταγγέλ
λοντα δεν θεωρούνται αποδεικτικά στοιχεία· 

δ)  με βάση τις αναλύσεις που αναφέρονται στα στοιχεία β) και γ), αποφασίζει σχετικά με το παραδεκτό της καταγγελίας. 

5.  Εάν η καταγγελία κριθεί μη παραδεκτή, η ΚΓΜΔ ενημερώνει τον καταγγέλλοντα εγγράφως, παραθέτοντας το σκεπτικό της 
απόφασης αυτής. 

6.  Εάν η καταγγελία κριθεί παραδεκτή, τόσο ο ενδιαφερόμενος καταγγέλλων όσο και ο ενδιαφερόμενος εγγεγραμμένος 
ενημερώνονται από την ΚΓΜΔ για την απόφαση και για την ακολουθητέα διαδικασία, σύμφωνα με τα κατωτέρω. 

19.9.2014 L 277/22 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    

(1) Σύμφωνα με το στοιχείο δ), οι εκπρόσωποι συμφερόντων, στις σχέσεις τους με τα όργανα της ΕΕ και τα μέλη, τους μόνιμους και λοιπούς υπαλλή
λους τους, καλούνται να «μεριμνούν ώστε, στον βαθμό που τους είναι δυνατόν να γνωρίζουν, οι πληροφορίες τις οποίες παρέχουν κατά την 
εγγραφή και εν συνεχεία στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους που καλύπτονται από το Μητρώο να είναι πλήρεις, επικαιροποιημένες και μη 
παραπλανητικές» και να «δέχονται ότι όλες οι παρεχόμενες πληροφορίες υπόκεινται σε έλεγχο και να είναι συνεργάσιμοι όταν δέχονται διοικητικά 
αιτήματα για πρόσθετες πληροφορίες και επικαιροποιήσεις·». 
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Φάση 3: Χειρισμός παραδεκτής καταγγελίας — εξέταση και προσωρινά μέτρα 

7.  Ο ενδιαφερόμενος εγγεγραμμένος ενημερώνεται από την ΚΓΜΔ σχετικά με το περιεχόμενο της καταγγελίας και τον όρο ή 
τους όρους που κατηγορείται ότι δεν τήρησε, και καλείται παράλληλα να υποβάλει θέση ως απάντηση στην εν λόγω 
καταγγελία μέσα σε 20 εργάσιμες ημέρες. Προς υποστήριξη της θέσης αυτής μπορεί επίσης, εντός του ίδιου χρονικού 
πλαισίου, να υποβληθεί από τον εγγεγραμμένο υπόμνημα από αντιπροσωπευτικό επαγγελματικό φορέα, ιδιαίτερα στην 
περίπτωση ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων ή οργανώσεων που διέπονται από επαγγελματικό κώδικα δεοντολογίας. 

8.  Η μη τήρηση της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 7 επιφέρει προσωρινή αναστολή της εγγραφής στο 
Μητρώο έως ότου αποκατασταθεί η συνεργασία. 

9. Όλες οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται κατά τη διερεύνηση εξετάζονται από την ΚΓΜΔ, η οποία μπορεί να αποφα
σίσει να ακούσει τον ενδιαφερόμενο εγγεγραμμένο, ή τον καταγγέλλοντα, ή αμφοτέρους. 

10.  Αν από την εξέταση του συγκεντρωθέντος υλικού αποδειχτεί ότι η καταγγελία είναι αβάσιμη, η ΚΓΜΔ ενημερώνει τόσο 
τον ενδιαφερόμενο εγγεγραμμένο όσο και τον καταγγέλλοντα για τη σχετική απόφασή της, παραθέτοντας το σκεπτικό της 
απόφασης αυτής. 

11.  Εάν η καταγγελία γίνει δεκτή, η εγγραφή στο Μητρώο του ενδιαφερόμενου εγγεγραμμένου αναστέλλεται προσωρινώς 
μέχρις ότου ληφθούν μέτρα για τη διευθέτηση του θέματος (βλέπε φάση 4 κατωτέρω) και μπορεί να επιβληθούν ορισμένα 
πρόσθετα μέτρα, όπως διαγραφή του εγγεγραμμένου από το Μητρώο και ανάκληση, όπου απαιτηθεί, κάθε άδειας εισόδου 
στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες του οργάνου αυτού (βλέπε φάση 5 
και πεδία 2-4 του πίνακα μέτρων κατωτέρω), ιδίως σε περιπτώσεις έλλειψης συνεργασίας. 

Φάση 4: Χειρισμός παραδεκτής καταγγελίας — λύση 

12. Αν μια καταγγελία κριθεί παραδεκτή και εντοπιστούν προβλήματα, η ΚΓΜΔ λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, σε συνερ
γασία με τον ενδιαφερόμενο εγγεγραμμένο, για τον χειρισμό και την επίλυση του θέματος. 

13.  Αν ο ενδιαφερόμενος εγγεγραμμένος συνεργαστεί, παρέχονται εύλογα χρονικά περιθώρια από την ΚΓΜΔ, οριζόμενα κατά 
περίπτωση, για την επίλυση του θέματος. 

14.  Όταν εντοπιστεί πιθανή λύση του θέματος, αν ο ενδιαφερόμενος εγγεγραμμένος συνεργαστεί για την εφαρμογή της λύσης 
αυτής, η εγγραφή του αποκαθίσταται και ο φάκελος της καταγγελίας κλείνει. Η ΚΓΜΔ ενημερώνει τόσο τον ενδιαφερό
μενο εγγεγραμμένο όσο και τον καταγγέλλοντα για τη σχετική απόφασή της, παραθέτοντας το σκεπτικό της απόφασης 
αυτής. 

15.  Όταν εντοπιστεί πιθανή λύση του θέματος, αν ο ενδιαφερόμενος εγγεγραμμένος δεν συνεργαστεί για την εφαρμογή της 
λύσης αυτής, διαγράφεται από το Μητρώο (βλέπε πεδία 2 και 3 του πίνακα μέτρων κατωτέρω). Η ΚΓΜΔ ενημερώνει τόσο 
τον ενδιαφερόμενο εγγεγραμμένο όσο και τον καταγγέλλοντα για τη σχετική απόφασή της, παραθέτοντας το σκεπτικό της 
απόφασης αυτής. 

16.  Όταν για την πιθανή επίλυση του θέματος απαιτείται απόφαση τρίτου, συμπεριλαμβανομένης αρχής κράτους μέλους, η 
τελική απόφαση της ΚΓΜΔ αναστέλλεται έως ότου ληφθεί η απόφαση αυτή. 

17.  Εάν ο εγγεγραμμένος δεν συνεργαστεί εντός 40 εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της καταγγελίας σύμφωνα με 
την παράγραφο 7, εφαρμόζονται μέτρα για μη συμμόρφωση (βλέπε παραγράφους 19 έως 22 της φάσης 5 και πεδία 2 
έως 4 του πίνακα μέτρων κατωτέρω). 

Φάση 5: Χειρισμός παραδεκτής καταγγελίας — μέτρα που εφαρμόζονται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τον κώδικα δεοντολογίας 

18. Αν ο ενδιαφερόμενος εγγεγραμμένος προβεί σε άμεσες διορθωτικές ενέργειες, τόσο ο καταγγέλλων όσο και ο ενδιαφερό
μενος εγγεγραμμένος λαμβάνουν από την ΚΓΜΔ εγγράφως κοινοποίηση της αποδοχής των γεγονότων και της διόρθωσής 
τους (βλέπε πεδίο 1 του πίνακα μέτρων κατωτέρω). 

19. Εάν ο ενδιαφερόμενος εγγεγραμμένος δεν αντιδράσει εντός της προθεσμίας των 40 ημερών που ορίζεται στην παρά
γραφο 17, διαγράφεται από το Μητρώο (βλέπε πεδίο 2 του πίνακα μέτρων κατωτέρω) και παύει να έχει πρόσβαση στα 
ενδεχόμενα κίνητρα υπέρ της εγγραφής. 

20.  Όταν διαπιστώνεται ανάρμοστη συμπεριφορά, ο ενδιαφερόμενος εγγεγραμμένος διαγράφεται από το Μητρώο (βλέπε 
πεδίο 3 του πίνακα μέτρων κατωτέρω) και χάνει τα ενδεχόμενα κίνητρα υπέρ της εγγραφής. 

21. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 19 και 20, ο ενδιαφερόμενος εγγεγραμμένος μπορεί να επανεγ
γραφεί εάν οι λόγοι που οδήγησαν στη διαγραφή έχουν εκλείψει. 

19.9.2014 L 277/23 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    
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22.  Όταν είτε η έλλειψη συνεργασίας είτε η ανάρμοστη συμπεριφορά θεωρούνται επαναλαμβανόμενες και εκ προθέσεως, ή 
όταν έχει εντοπιστεί σοβαρό περιστατικό μη συμμόρφωσης (βλέπε πεδίο 4 του πίνακα μέτρων κατωτέρω), εκδίδεται από 
την ΚΓΜΔ απόφαση για την απαγόρευση της επανεγγραφής για χρονική περίοδο είτε ενός είτε δύο ετών (ανάλογα με τη 
βαρύτητα της περίπτωσης). 

23.  Τα μέτρα που εγκρίνονται σύμφωνα με τις παραγράφους 18 έως 22 ή τα πεδία 1 έως 4 του κατωτέρω πίνακα μέτρων 
κοινοποιούνται από την ΚΓΜΔ στον ενδιαφερόμενο εγγεγραμμένο και στον καταγγέλλοντα. 

24.  Στις περιπτώσεις που οποιοδήποτε σχετικό μέτρο που λαμβάνεται από την ΚΓΜΔ έχει ως αποτέλεσμα τη μακροχρόνια 
διαγραφή από το Μητρώο (βλέπε πεδίο 4 στον κατωτέρω πίνακα μέτρων), ο ενδιαφερόμενος εγγεγραμμένος μπορεί — 
εντός 20 εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση του μέτρου— να υποβάλει αιτιολογημένη αίτηση για επανεξέταση του 
εν λόγω μέτρου στους γενικούς γραμματείς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

25.  Μετά την πάροδο της προθεσμίας των 20 ημερών ή μετά τη λήψη τελικής απόφασης εκ μέρους των γενικών γραμματέων, 
ο αρμόδιος αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ο αρμόδιος αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενημε
ρώνονται σχετικά και το μέτρο καταγράφεται δημοσίως στο Μητρώο. 

26.  Όταν απόφαση απαγόρευσης της επανεγγραφής για ορισμένη χρονική περίοδο συνεπάγεται την άρση της δυνατότητας 
υποβολής αιτήματος για άδεια εισόδου στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως εκπροσώπου ομάδας συμφερό
ντων, ο γενικός γραμματέας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υποβάλλει πρόταση στο Σώμα των Κοσμητόρων, το οποίο 
καλείται να εγκρίνει την ανάκληση της σχετικής άδειας εισόδου που κατέχουν ο ενδιαφερόμενος ιδιώτης ή οι ενδιαφερό
μενοι ιδιώτες για την καθορισθείσα χρονική περίοδο. 

27.  Στις αποφάσεις της σχετικά με τα εφαρμοστέα μέτρα δυνάμει του παρόντος παραρτήματος, η ΚΓΜΔ λαμβάνει δεόντως 
υπόψη τις αρχές της αναλογικότητας και της χρηστής διοίκησης. Η ΚΓΜΔ συντονίζεται από προϊστάμενο μονάδας στη 
Γενική Γραμματεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αναφέρεται στους γενικούς γραμματείς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίοι τηρούνται πλήρως ενήμεροι. 

Πίνακας διαθέσιμων μέτρων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τον κώδικα δεοντολογίας   

Τύπος μη συμμόρφωσης (οι 
αριθμοί αναφέρονται στις 
παραγράφους ανωτέρω) 

Μέτρο 
Δημοσίευση του 

μέτρου στο 
Μητρώο 

Επίσημη 
απόφαση για την 

ανάκληση της 
άδειας εισόδου 
στους χώρους 

του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου 

1 Μη συμμόρφωση, άμεση 
επανόρθωση (18) 

Γραπτή κοινοποίηση αποδοχής των καταγγελλο
μένων και της διόρθωσής τους 

Όχι Όχι 

2 Μη συνεργασία με την ΚΓΜΔ 
(19 και 21) 

Διαγραφή από το Μητρώο, άρση της άδειας 
εισόδου στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβου
λίου και απώλεια άλλων κινήτρων 

Όχι Όχι 

3 Ανάρμοστη συμπεριφορά 
(20 και 21) 

Διαγραφή από το Μητρώο, άρση της άδειας 
εισόδου στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβου
λίου και απώλεια άλλων κινήτρων 

Όχι Όχι 

4 Επαναλαμβανόμενη και εκ 
προθέσεως έλλειψη συνεργα
σίας ή επαναλαμβανόμενη 
ανάρμοστη συμπεριφορά (22) 
και/ή σοβαρή μη συμμόρφωση 

α)  Διαγραφή από το Μητρώο για ένα έτος και 
επίσημη ανάκληση της άδειας εισόδου στους 
χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ως 
διαπιστευμένου εκπροσώπου ομάδας συμφερό
ντων) 

β)  Διαγραφή από το Μητρώο για δύο έτη και 
επίσημη ανάκληση της άδειας εισόδου στους 
χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ως 
διαπιστευμένου εκπροσώπου ομάδας συμφερό
ντων) 

Ναι, με 
απόφαση των 
γενικών γραμμα
τέων του Ευρω
παϊκού Κοινο
βουλίου και της 
Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής 

Ναι, με 
απόφαση του 
Σώματος των 
Κοσμητόρων   

19.9.2014 L 277/24 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    
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EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων31.5.2001 L 145/43

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 30ής Μαΐου 2001

για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της
Επιτροπής

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο της 255 παράγραφος 2,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (2),

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Η συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση καθιερώνει την έννοια
της διαφάνειας στο άρθρο 1, δεύτερο εδάφιο, σύµφωνα µε
το οποίο η συνθήκη διανοίγει νέα φάση στη διαδικασία µιας
διαρκώς στενότερης ένωσης των λαών της Ευρώπης, στην
οποία οι αποφάσεις λαµβάνονται όσο το δυνατόν πιο ανοι-
κτά και όσο το δυνατόν εγγύτερα στους πολίτες.

(2) Η διαφάνεια εξασφαλίζει µεγαλύτερη συµµετοχή των
πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και, παράλληλα,
εγγυάται µεγαλύτερη νοµιµότητα, αποτελεσµατικότητα και
υπευθυνότητα της διοίκησης έναντι του πολίτη σε ένα δηµο-
κρατικό σύστηµα. Η διαφάνεια συµβάλλει στην ενίσχυση
των αρχών της δηµοκρατίας και του σεβασµού των θεµε-
λιωδών δικαιωµάτων, όπως θεσπίζονται από το άρθρο 6 της
συνθήκης ΕΕ και στον Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(3) Τα συµπεράσµατα των Ευρωπαϊκών Συµβουλίων του Μπέρ-
µιγχαµ, του Εδιµβούργου και της Κοπεγχάγης τόνισαν την
ανάγκη να εξασφαλιστεί µεγαλύτερη διαφάνεια στο έργο
των θεσµικών οργάνων της Ένωσης. Ο παρών κανονισµός
ενοποιεί τις πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί από τα
θεσµικά όργανα εν όψει της βελτίωσης της διαφάνειας της
διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

(4) Ο παρών κανονισµός αποσκοπεί να προσδώσει όσο το δυνα-
τόν πληρέστερη πρακτική ισχύ στο δικαίωµα της πρόσβασης
του κοινού στα έγγραφα και να θεσπίσει τις γενικές αρχές
και τα όρια της πρόσβασης αυτής σύµφωνα µε το άρθρο
225 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ.

(5) Καθώς το ζήτηµα της πρόσβασης στα έγγραφα δεν αποτελεί
το αντικείµενο διατάξεων στις συνθήκες για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και της Ευρω-
παϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενεργείας, σύµφωνα µε τη
δήλωση αριθ. 41 που αποτελεί παράρτηµα της τελικής
πράξης στη συνθήκη του Άµστερνταµ, το Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο, το Συµβούλιο και η Επιτροπή θα πρέπει να καθοδη-
γούνται από τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού προκει-
µένου για έγγραφα που αφορούν δραστηριότητες καλυπτό-
µενες από τις εν λόγω δύο συνθήκες.

(6) Θα πρέπει να εξασφαλισθεί ευρύτερη πρόσβαση σε έγγραφα
όταν τα θεσµικά όργανα ενεργούν ως νοµοθέτες, συµπερι-
λαµβανοµένων των περιπτώσεων κατά τις οποίες ενεργούν
κατόπιν εκχωρήσεως εξουσιών, ενώ συγχρόνως θα πρέπει να
διαφυλαχθεί η αποτελεσµατικότητα της διαδικασίας λήψης
αποφάσεων του οικείου οργάνου. Αυτά τα έγγραφα θα
πρέπει να είναι άµεσα προσβάσιµα στο µεγαλύτερο δυνατό
βαθµό.

(7) Σύµφωνα µε το άρθρο 28 παράγραφος 1 και το άρθρο 41
παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΕ, το δικαίωµα πρόσβασης
εφαρµόζεται επίσης στα έγγραφα που έχουν σχέση µε την
κοινή εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας και µε
την αστυνοµική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές
υποθέσεις. Κάθε όργανο θα πρέπει να τηρεί τους περί ασφα-
λείας κανόνες του.

(8) Για τη διασφάλιση της πλήρους εφαρµογής του παρόντος
κανονισµού σε όλες τις δραστηριότητες της Ένωσης, όλοι οι
οργανισµοί που δηµιουργούνται από τα θεσµικά όργανα θα
πρέπει να εφαρµόζουν τις αρχές που θεσπίζει ο παρών
κανονισµός.

(9) Λαµβανοµένου υπόψη του άκρως ευαίσθητου περιεχοµένου
τους, ορισµένα έγγραφα θα πρέπει να τυγχάνουν ειδικής
µεταχείρισης. Οι διακανονισµοί για την ενηµέρωση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά το περιεχόµενο
παρόµοιων εγγράφων θα πρέπει να τεθούν µέσω διοργανικής
συµφωνίας.

(10) Προκειµένου να βελτιωθεί η διαφάνεια των εργασιών των
θεσµικών οργάνων, το δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα θα
πρέπει να χορηγείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το
Συµβούλιο και την Επιτροπή όχι µόνο για έγγραφα που
συντάσσονται από τα θεσµικά όργανα αλλά και για έγγραφα
που παραλαµβάνονται από αυτά. Στο πλαίσιο αυτό υπενθυ-
µίζονται τα προβλεπόµενα στη δήλωση αριθ. 35, που επισυ-
νάπτεται στη συνθήκη του Άµστερνταµ, σύµφωνα µε τα
οποία ένα κράτος µέλος δύναται να ζητήσει από την Επι-
τροπή ή το Συµβούλιο να µην κοινοποιήσει ένα έγγραφο
προς τρίτους όταν το εν λόγω έγγραφο προέρχεται από το
κράτος µέλος αυτό, χωρίς την προηγούµενη συγκατάθεσή
του.

(11) Κατ’ αρχήν, θα πρέπει να δοθεί στο κοινό πρόσβαση σε όλα
τα έγγραφα των θεσµικών οργάνων. Εντούτοις, ορισµένα
δηµόσια και ιδιωτικά συµφέροντα θα πρέπει να προστατεύο-
νται µέσω εξαιρέσεων. Θα πρέπει να επιτραπεί στα θεσµικά
όργανα να προστατεύουν τις εσωτερικές γνωµοδοτήσεις και
διαβουλεύσεις τους όταν κρίνεται απαραίτητο να προστα-
τευθεί η δυνατότητα λειτουργίας τους. Για τον καθορισµό
των εξαιρέσεων, τα θεσµικά όργανα θα πρέπει να λαµβάνουν
υπόψη τις αρχές της κοινοτικής νοµοθεσίας σχετικά µε την
προστασία των προσωπικών δεδοµένων σε όλους τους
τοµείς δραστηριοτήτων της Ένωσης.

(12) Όλοι οι κανόνες που αφορούν την πρόσβαση στα έγγραφα
των θεσµικών οργάνων θα πρέπει να τηρούν τον παρόντα
κανονισµό.

(1) ΕΕ C 177 Ε της 27.6.2000, σ. 70.
(2) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Μαΐου 2001 (δεν δηµο-
σιεύθηκε ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Συµβουλίου
της 28ης Μαΐου 2001.
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(13) Για να εξασφαλισθεί η πλήρης πραγµάτωση του δικαιώµατος
πρόσβασης, θα πρέπει να εφαρµοσθεί µια διοικητική διαδι-
κασία σε δύο στάδια, µε πρόσθετη δυνατότητα δικαστικής
προσφυγής ή καταγγελίας στον ευρωπαίο διαµεσολαβητή.

(14) Κάθε θεσµικό όργανο θα πρέπει να λάβει τα αναγκαία µέτρα
ώστε να ενηµερώσει το κοινό για τις νέες διατάξεις που
τίθενται σε ισχύ και να εκπαιδεύει το προσωπικό του που
καλείται να βοηθήσει τους πολίτες που ασκούν τα εκ του
παρόντος κανονισµού δικαιώµατά τους. Για να διευκολυν-
θούν οι πολίτες στην άσκηση των δικαιωµάτων τους, κάθε
θεσµικό όργανο θα πρέπει να χορηγεί πρόσβαση σε µητρώο
εγγράφων.

(15) Ο παρών κανονισµός δεν έχει ούτε ως αντικείµενο ούτε ως
αποτέλεσµα την τροποποίηση των εθνικών νοµοθεσιών όσον
αφορά την πρόσβαση στα έγγραφα. Ωστόσο εξυπακούεται
ότι δυνάµει της αρχής της εντίµου συνεργασίας που διέπει
τις σχέσεις των θεσµικών οργάνων µε τα κράτη µέλη, τα
τελευταία αυτά θα πρέπει να µεριµνούν ώστε να µην θίγεται
η ορθή εφαρµογή του παρόντος κανονισµού και να τηρού-
νται οι κανόνες ασφαλείας των οργάνων.

(16) Ο παρών κανονισµός δεν πρέπει να θίγει τα υπάρχοντα
δικαιώµατα πρόσβασης σε έγγραφα για τα κράτη µέλη, τις
δικαστικές ή τις ερευνητικές αρχές.

(17) ∆υνάµει του άρθρου 255 παράγραφος 3 της συνθήκης ΕΚ
το κάθε θεσµικό όργανο θεσπίζει στον εσωτερικό κανονισµό
του ειδικές διατάξεις σχετικά µε την πρόσβαση στα έγγραφά
του. Η απόφαση 93/731/ΕΚ του Συµβουλίου, της 20ής
∆εκεµβρίου 1993, σχετικά µε την πρόσβαση του κοινού στα
έγγραφα του Συµβουλίου (1), η απόφαση 94/90/ΕΚ, ΕΚΑΧ,
Ευρατόµ της Επιτροπής, της 8ης Φεβρουαρίου 1994, σχε-
τικά µε την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα της Επι-
τροπής (2), η απόφαση 97/632/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόµ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 10ης Ιουλίου 1997, σχε-
τικά µε την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου (3) και οι κανόνες που αφορούν την
εµπιστευτικότητα των εγγράφων του Σένγκεν θα πρέπει,
εποµένως, εάν χρειάζεται, να τροποποιηθούν ή να καταργ-
ηθούν,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Σκοπός

Σκοπός του παρόντος κανονισµού είναι:

α) να καθορίσει τις αρχές, τους όρους και τους περιορισµούς, για
λόγους δηµοσίου ή ιδιωτικού συµφέροντος, που διέπουν το
δικαίωµα πρόσβασης σε έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής (εφεξής «τα θεσµικά

όργανα»), όπως προβλέπεται στο άρθρο 255 της συνθήκης ΕΚ,
ώστε να εξασφαλίζεται όσο το δυνατόν ευρύτερη πρόσβαση στα
έγγραφα,

β) να θεσπίσει κανόνες διασφαλίζοντες την ευχερέστερη δυνατή
άσκηση του εν λόγω δικαιώµατος, και

γ) να προωθήσει ορθή διοικητική πρακτική ως προς την πρόσβαση
στα έγγραφα.

Άρθρο 2

∆ικαιούχοι και πεδίο εφαρµογής

1. Κάθε πολίτης της Ένωσης και κάθε φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο που κατοικεί ή έχει την έδρα του σε ένα κράτος µέλος
έχει δικαίωµα πρόσβασης σε έγγραφα των θεσµικών οργάνων, υπό
την επιφύλαξη των αρχών, όρων και περιορισµών που καθορίζονται
στον παρόντα κανονισµό.

2. Τα θεσµικά όργανα µπορούν, υπό την επιφύλαξη των ιδίων
αρχών, όρων και περιορισµών, να παραχωρήσουν πρόσβαση στα
έγγραφα σε κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που δεν κατοικεί ή δεν
έχει την έδρα του σε ένα κράτος µέλος.

3. Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται σε όλα τα έγγραφα εις
χείρας θεσµικού οργάνου, δηλαδή σε όσα συντάσσονται ή παρα-
λαµβάνονται από αυτό και βρίσκονται στην κατοχή του, σε όλους
τους τοµείς δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Με την επιφύλαξη των άρθρων 4 και 9 παρέχεται στο κοινό
πρόσβαση στα έγγραφα είτε ύστερα από γραπτή αίτηση, είτε
απευθείας σε ηλεκτρονική µορφή ή µέσω µητρώου εγγράφων. Ειδι-
κότερα, η πρόσβαση σε έγγραφα που συντάχθηκαν ή παρελήφθη-
σαν κατά τη διάρκεια νοµοθετικής διαδικασίας είναι δυνατή
απευθείας σύµφωνα µε το άρθρο 12.

5. Τα ευαίσθητα έγγραφα κατ’ άρθρο 9 παράγραφος 1 υφίστα-
νται ειδική µεταχείριση, σύµφωνα µε το εν λόγω άρθρο.

6. Ο παρών κανονισµός δεν θίγει τα δικαιώµατα πρόσβασης του
κοινού σε έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή των θεσµικών
οργάνων τα οποία ενδεχοµένως απορρέουν από πράξεις διεθνούς
δικαίου ή από πράξεις που θεσπίζονται από τα θεσµικά όργανα
προς εφαρµογή τους.

Άρθρο 3

Ορισµοί

Για το σκοπό του παρόντος κανονισµού, νοείται ως:

α) «έγγραφο»: οποιοδήποτε περιεχόµενο ανεξάρτητα από το χρησι-
µοποιηθέν υπόθεµα (γραµµένο σε χαρτί ή αποθηκευµένο υπό
ηλεκτρονική µορφή, ή µε ηχητική, οπτική ή οπτικοακουστική
εγγραφή) που αφορά τις πολιτικές, τις δράσεις και τις αποφά-
σεις αρµοδιότητας του θεσµικού οργάνου,

β) «τρίτος»: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή οντότητα εκτός του
αρµόδιου θεσµικού οργάνου, περιλαµβανοµένων των κρατών
µελών, άλλων κοινοτικών ή εξωκοινοτικών θεσµών και φορέων
και των τρίτων κρατών.

(1) ΕΕ L 340 της 31.12.1993, σ. 43· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τε-
λευταία από την απόφαση 2000/527/ΕΚ (ΕΕ L 212 της 23.8.2000, σ.
9).

(2) ΕΕ L 46 της 18.2.1994, σ. 58· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελε-
υταία από την απόφαση 96/567/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόµ (ΕΕ L 247 της
28.9.1996, σ. 45).

(3) ΕΕ L 263 της 25.9.1997, σ. 27.
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Άρθρο 4

Εξαιρέσεις

1. Τα θεσµικά όργανα αρνούνται την πρόσβαση σε ένα έγγραφο,
η γνωστοποίηση του οποίου θα έθιγε την προστασία:

α) του δηµόσιου συµφέροντος, όσον αφορά:

— τη δηµόσια ασφάλεια,

— την άµυνα και τις στρατιωτικές υποθέσεις,

— τις διεθνείς σχέσεις,

— τη δηµοσιονοµική, νοµισµατική ή οικονοµική πολιτική της
Κοινότητας ή ενός κράτους µέλους,

β) της ιδιωτικής ζωής και της ακεραιότητας του ατόµου, ιδίως
σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία σχετικά µε την προστασία
των προσωπικών δεδοµένων.

2. Τα θεσµικά όργανα αρνούνται την πρόσβαση σ’ ένα έγγραφο,
η γνωστοποίηση του οποίου θα έθιγε την προστασία:

— των εµπορικών συµφερόντων ενός συγκεκριµένου φυσικού ή
νοµικού προσώπου, συµπεριλαµβανοµένης της πνευµατικής
ιδιοκτησίας,

— των δικαστικών διαδικασιών και της παροχής νοµικών συµ-
βουλών,

— του σκοπού επιθεώρησης, έρευνας και οικονοµικού ελέγχου,

εκτός εάν για τη γνωστοποίηση του εγγράφου υπάρχει υπερισχύον
δηµόσιο συµφέρον.

3. Προκειµένου περί εγγράφου που συντάχθηκε από ένα
θεσµικό όργανο για εσωτερική χρήση ή που έχει παραληφθεί από
ένα θεσµικό όργανο, και το οποίο σχετίζεται µε θέµα επί του
οποίου δεν έχει αποφασίσει, το εν λόγω θεσµικό όργανο αρνείται
την πρόσβαση εάν η γνωστοποίηση του εγγράφου θα έθιγε σοβαρά
την οικεία διαδικασία λήψης αποφάσεων, εκτός εάν για τη γνωστο-
ποίηση του εγγράφου υπάρχει υπερισχύον δηµόσιο συµφέρον.

Ένα θεσµικό όργανο αρνείται την πρόσβαση σε έγγραφα που περιέ-
χουν απόψεις για εσωτερική χρήση, ως µέρος συζητήσεων και
προκαταρκτικών διαβουλεύσεων εντός του σχετικού θεσµικού
οργάνου, ακόµη και αφού έχει ληφθεί η απόφαση, εάν η γνωστο-
ποίηση του εγγράφου θα έθιγε σοβαρά την οικεία διαδικασία
λήψης αποφάσεων, εκτός εάν για τη γνωστοποίηση του εγγράφου
υπάρχει υπερισχύον δηµόσιο συµφέρον.

4. Στην περίπτωση εγγράφων τρίτων, το θεσµικό όργανο δια-
βουλεύεται µε τον τρίτο προκειµένου να εκτιµήσει κατά πόσον
µπορεί να εφαρµοσθεί η εξαίρεση που προβλέπεται στην παρά-
γραφο 1 ή 2, εκτός εάν είναι σαφές ότι το έγγραφο θα δηµοσιοποι-
ηθεί ή όχι.

5. Ένα κράτος µέλος µπορεί να ζητήσει από το θεσµικό όργανο
να µην δηµοσιοποιήσει ένα έγγραφο προερχόµενο από αυτό χωρίς
προηγούµενη συµφωνία του.

6. Εάν µόνον µέρη του ζητουµένου εγγράφου καλύπτονται από
οιαδήποτε εξαίρεση, τα υπόλοιπα µέρη του εγγράφου δίδονται στη
δηµοσιότητα.

7. Οι εξαιρέσεις που περιέχονται στις παραγράφους 1 έως 3
εφαρµόζονται µόνον ενόσω η προστασία δικαιολογείται ως εκ του
περιεχοµένου του εγγράφου. Οι εξαιρέσεις µπορούν να εφαρµο-
στούν για µέγιστη περίοδο 30 ετών. Στην περίπτωση εγγράφων που

καλύπτονται από τις εξαιρέσεις οι οποίες σχετίζονται µε το σεβα-
σµό της ιδιωτικής ζωής ή τα εµπορικά συµφέροντα, και στην
περίπτωση ευαίσθητων εγγράφων, οι εξαιρέσεις µπορούν εν ανάγκη
να εξακολουθήσουν και µετά την περίοδο αυτή.

Άρθρο 5

Έγγραφα στα κράτη µέλη

Όταν ένα κράτος µέλος παραλαµβάνει αίτηση για έγγραφο που
βρίσκεται στην κατοχή του, προερχόµενο από θεσµικό όργανο,
εκτός εάν είναι σαφές ότι το έγγραφο θα δοθεί ή όχι, διαβουλεύε-
ται µε το σχετικό θεσµικό όργανο προκειµένου να ληφθεί απόφαση
η οποία δεν θα θέτει σε κίνδυνο την επίτευξη των στόχων του
παρόντος κανονισµού.

Ένα κράτος µέλος µπορεί αντ’ αυτού να παραπέµψει το αίτηµα στο
θεσµικό όργανο.

Άρθρο 6

Αιτήσεις

1. Η αίτηση πρόσβασης σε ένα έγγραφο διατυπώνεται µε οιαδή-
ποτε γραπτή µορφή, συµπεριλαµβανοµένης της ηλεκτρονικής, σε
µία από τις γλώσσες που µνηµονεύονται στο άρθρο 314 της
συνθήκης ΕΚ και µε επαρκή ακρίβεια ούτως ώστε το θεσµικό
όργανο να µπορέσει να προσδιορίσει το έγγραφο. Ο αιτών δεν
υποχρεούται να δικαιολογήσει την αίτηση.

2. Εάν η αίτηση δεν είναι επαρκώς σαφής, το θεσµικό όργανο
ζητεί από τον αιτούντα να διευκρινίσει την αίτησή του βοηθώντας
τον, π.χ. παρέχοντας πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση του δηµό-
σιου µητρώου εγγράφων.

3. Στην περίπτωση αίτησης που αφορά πολύ ογκώδη έγγραφα ή
πολύ µεγάλο αριθµό εγγράφων, το ενδιαφερόµενο θεσµικό όργανο
µπορεί να συνεννοηθεί ανεπισήµως, µε τον αιτούντα, για να βρεθεί
µία λογική λύση.

4. Τα θεσµικά όργανα παρέχουν πληροφορίες και βοήθεια
στους πολίτες ως προς το πως και που µπορούν να υποβάλλονται
αιτήσεις για πρόσβαση σε έγγραφα.

Άρθρο 7

Επεξεργασία των αρχικών αιτήσεων

1. Οι αιτήσεις για πρόσβαση σε έγγραφο υφίστανται ταχεία
επεξεργασία. Στον αιτούντα αποστέλλεται απόδειξη παραλαβής.
Εντός 15 εργάσιµων ηµερών από την καταχώριση της αίτησης, το
θεσµικό όργανο είτε καθιστά διαθέσιµο το ζητούµενο έγγραφο και
παρέχει πρόσβαση σύµφωνα µε το άρθρο 10 εντός της περιόδου
αυτής, είτε, µε γραπτή απάντηση, καθορίζει τους λόγους της
ολικής ή µερικής άρνησης και πληροφορεί τον αιτούντα ότι
δικαιούται να υποβάλει επιβεβαιωτική αίτηση σύµφωνα µε την
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

2. Στην περίπτωση ολικής ή µερικής άρνησης, ο αιτών µπορεί,
εντός 15 εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή της απάντησης του
θεσµικού οργάνου, να υποβάλει επιβεβαιωτική αίτηση ζητώντας
από το θεσµικό όργανο να αναθεωρήσει τη θέση του.
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3. Κατ’ εξαίρεση, όπως π.χ. στην περίπτωση αίτησης που αφορά
πολύ ογκώδη έγγραφα ή πολύ µεγάλο αριθµό εγγράφων, η προ-
βλεπόµενη στην παράγραφο 1 προθεσµία µπορεί, µετά από ενη-
µέρωση του αιτούντος και λεπτοµερή αιτιολόγηση, να παραταθεί
κατά 15 εργάσιµες ηµέρες.

4. Η απουσία απάντησης εκ µέρους του θεσµικού οργάνου
εντός της καθορισµένης προθεσµίας παρέχει στον αιτούντα το
δικαίωµα να υποβάλει επιβεβαιωτική αίτηση.

Άρθρο 8

Επεξεργασία επιβεβαιωτικής αίτησης

1. Η επιβεβαιωτική αίτηση υφίσταται ταχεία επεξεργασία. Εντός
15 εργάσιµων ηµερών από την καταχώριση της εν λόγω αίτησης,
το όργανο είτε δέχεται την πρόσβαση του αιτούντος στο ζητούµενο
έγγραφο και παρέχει πρόσβαση εντός της εν λόγω περιόδου,
σύµφωνα µε το άρθρο 10, είτε εκθέτει τους λόγους της ολικής ή
µερικής άρνησης, µε γραπτή απάντηση. Αν το θεσµικό όργανο
αρνηθεί την πρόσβαση εν όλω ή εν µέρει, ενηµερώνει τον αιτούντα
για τα ένδικα µέσα που διαθέτει, δηλαδή τη δικαστική προσφυγή
κατά του θεσµικού οργάνου και/ή την καταγγελία στον ευρωπαίο
διαµεσολαβητή, υπό τους όρους που προβλέπονται αντίστοιχα στα
άρθρα 230 και 195 της συνθήκης ΕΚ.

2. Κατ’ εξαίρεση, όπως π.χ. στην περίπτωση αίτησης που αφορά
πολύ ογκώδη έγγραφα ή πολύ µεγάλο αριθµό εγγράφων, η προ-
βλεπόµενη στην παράγραφο 1 προθεσµία µπορεί, µετά από ενη-
µέρωση του αιτούντα και λεπτοµερή αιτιολόγηση, να παραταθεί
κατά 15 εργάσιµες ηµέρες.

3. Η απουσία απάντησης εκ µέρους του θεσµικού οργάνου
εντός της προθεσµίας θεωρείται ως αρνητική απάντηση και ο αιτών
έχει το δικαίωµα να ασκήσει δικαστική προσφυγή κατά του θεσµι-
κού οργάνου και/ή να καταγγείλει το ζήτηµα στον ευρωπαίο διαµε-
σολαβητή, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις της συνθήκης ΕΚ.

Άρθρο 9

Επεξεργασία ευαίσθητων εγγράφων

1. Ευαίσθητα έγγραφα είναι τα έγγραφα που προέρχονται από
τα θεσµικά όργανα ή τους οργανισµούς που ιδρύουν, από τα κράτη
µέλη, τις τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισµούς, τα οποία διαβαθµί-
ζονται ως «TRÈS SECRET/TOP SECRET», «SECRET» ή «CONFIDE-
NTIEL» σύµφωνα µε τους κανόνες των σχετικών οργάνων οι οποίοι
προστατεύουν βασικά συµφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ενός
ή περισσοτέρων κρατών µελών της στους τοµείς που προβλέπονται
στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α), και κυρίως στους τοµείς
της δηµόσιας ασφάλειας, της άµυνας και των στρατιωτικών υποθέ-
σεων.

2. Τις αιτήσεις για πρόσβαση σε ευαίσθητα έγγραφα, στο πλαί-
σιο των διαδικασιών που προβλέπονται στα άρθρα 7 και 8, χειρίζο-
νται µόνον πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να λάβουν γνώση των
εγγράφων αυτών. Τα εν λόγω πρόσωπα αξιολογούν επίσης, τηρου-
µένων των διατάξεων του άρθρου 11 παράγραφος 2, ποιες αναφο-
ρές σε ευαίσθητα έγγραφα θα µπορούσαν να καταχωρισθούν στο
δηµόσιο µητρώο.

3. Τα ευαίσθητα έγγραφα καταχωρίζονται στο µητρώο ή δίδο-
νται στη δηµοσιότητα µόνον µετά από σύµφωνη γνώµη του
συντάκτη τους.

4. Το θεσµικό όργανο που αποφασίζει να αρνηθεί την πρόσβαση
σε ευαίσθητο έγγραφο αιτιολογεί την απόφασή του κατά τρόπον
ώστε να µη θίγονται τα συµφέροντα που προστατεύονται από το
άρθρο 4.

5. Κατά την επεξεργασία αιτήσεων για ευαίσθητα έγγραφα, τα
κράτη µέλη λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα προκειµένου να δια-
σφαλισθεί η τήρηση των αρχών του παρόντος άρθρου και του
άρθρου 4.

6. Οι κανόνες που θεσπίζουν τα θεσµικά όργανα σχετικά µε τα
ευαίσθητα έγγραφα δηµοσιοποιούνται.

7. Η Επιτροπή και το Συµβούλιο ενηµερώνουν το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο για τα ευαίσθητα έγγραφα σύµφωνα µε τους διακανο-
νισµούς που συµφωνούνται µεταξύ των θεσµικών οργάνων.

Άρθρο 10

Πρόσβαση κατόπιν αιτήσεως

1. Η πρόσβαση στα έγγραφα ασκείται είτε µε επιτόπια εξέταση,
είτε µε χορήγηση αντιγράφου, συµπεριλαµβανοµένου, εφόσον δια-
τίθεται, του ηλεκτρονικού αντιγράφου, ανάλογα µε την προτίµηση
του αιτούντος. Το κόστος της παραγωγής και της αποστολής
αντιγράφων δύναται να χρεωθεί στον αιτούντα. Η επιβάρυνση αυτή
δεν υπερβαίνει το πραγµατικό κόστος της παραγωγής και της
αποστολής αντιγράφων. Η εξέταση επί τόπου, τα αντίγραφα µε
λιγότερες από 20 σελίδες Α4 και η άµεση πρόσβαση µε ηλεκτρο-
νική µορφή ή µέσω του µητρώου εγγράφων είναι δωρεάν.

2. Εάν ένα έγγραφο έχει ήδη δοθεί στη δηµοσιότητα από το
σχετικό θεσµικό όργανο και ο αιτών έχει εύκολη πρόσβαση σ’ αυτό,
το θεσµικό όργανο µπορεί να εκπληρώσει την υποχρέωσή του ως
προς την παροχή πρόσβασης σε έγγραφα, ενηµερώνοντας τον
αιτούντα µε ποιον τρόπο µπορεί να αποκτήσει το ζητούµενο
έγγραφο.

3. Τα έγγραφα χορηγούνται σε υπάρχουσα διατύπωση και
µορφή (µεταξύ άλλων ηλεκτρονικά ή σε εναλλακτική µορφή όπως
σύστηµα Braille, µε µεγάλα τυπογραφικά στοιχεία ή σε ταινία
µαγνητοφώνου) λαµβάνοντας πλήρως υπόψη την προτίµηση του
αιτούντος.

Άρθρο 11

Μητρώα

1. Προκειµένου να πραγµατωθούν τα δικαιώµατα των πολιτών
στο πλαίσιο του παρόντος κανονισµού, κάθε θεσµικό όργανο προ-
σφέρει πρόσβαση σε µητρώο εγγράφων. Η πρόσβαση στο µητρώο
πρέπει να παρέχεται µε ηλεκτρονική µορφή. Τα στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων καταχωρούνται στο µητρώο χωρίς καθυστέρηση.

2. Για κάθε έγγραφο, το µητρώο περιέχει µνεία του αριθµού
εγγράφου (συµπεριλαµβανοµένου, κατά περίπτωση, του διοργανι-
κού αριθµού αναφοράς), το θέµα ή/και σύντοµη περιγραφή του
περιεχοµένου του εγγράφου, και την ηµεροµηνία της παραλαβής ή
σύνταξης του εγγράφου και της καταχώρισής του στο µητρώο. Τα
στοιχεία αναφοράς παρέχονται κατά τρόπον ώστε να µην υπονο-
µεύεται η προστασία των συµφερόντων σύµφωνα µε το άρθρο 4.

3. Τα θεσµικά όργανα λαµβάνουν αµέσως τα µέτρα που απαι-
τούνται για τη δηµιουργία µητρώου το οποίο θα βρίσκεται σε
λειτουργία το αργότερο στις 3 Ιουνίου 2002.
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Άρθρο 12

Άµεση πρόσβαση µε ηλεκτρονική µορφή ή µέσω µητρώου

1. Τα θεσµικά όργανα παρέχουν όσο το δυνατόν ευρύτερη
άµεση πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα, µε ηλεκτρονική µορφή
ή µέσω µητρώου, σύµφωνα µε τους οικείους κανόνες τους.

2. Ειδικότερα, µε την επιφύλαξη των άρθρων 4 και 9, παρέχεται
άµεση πρόσβαση στα νοµοθετικά έγγραφα, ήτοι τα έγγραφα που
συντάχθηκαν ή παραλήφθηκαν στο πλαίσιο διαδικασιών για την
έγκριση πράξεων που είναι δεσµευτικές στα ή για τα κράτη µέλη.

3. Όπου είναι δυνατόν θα πρέπει να παρέχεται άµεση πρόσβαση
και σε άλλα έγγραφα, κυρίως σχετιζόµενα µε την ανάπτυξη πολι-
τικών ή στρατηγικών.

4. Όταν δεν παρέχεται άµεση πρόσβαση µέσω του µητρώου, το
µητρώο πρέπει να υποδεικνύει, κατά το δυνατόν, που βρίσκεται το
έγγραφο.

Άρθρο 13

∆ηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα

1. Εκτός από τις πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 254
παράγραφοι 1 και 2 της συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 163 πρώτη
παράγραφος της συνθήκης Ευρατόµ, τα ακόλουθα έγγραφα δηµο-
σιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα, λαµβανοµένων υπόψη των
άρθρων 4 και 9 του παρόντος κανονισµού:

α) οι προτάσεις της Επιτροπής,

β) οι κοινές θέσεις που καθορίζονται από το Συµβούλιο σύµφωνα
µε τις διαδικασίες που αναφέρονται στα άρθρα 251 και 252
της συνθήκης ΕΚ και οι αιτιολογικές εκθέσεις αυτών των
κοινών θέσεων, καθώς και η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου στις εν λόγω διαδικασίες,

γ) οι αποφάσεις-πλαίσια και οι αποφάσεις που αναφέρονται στο
άρθρο 34 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΕ,

δ) οι συµβάσεις που καταρτίζονται από το Συµβούλιο σύµφωνα
µε το άρθρο 34 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΕ,

ε) οι συµβάσεις που υπογράφονται µεταξύ κρατών µελών βάσει
του άρθρου 293 της συνθήκης ΕΚ,

στ) οι διεθνείς συµφωνίες που συνάπτονται από την Κοινότητα ή
σύµφωνα µε το άρθρο 24 της συνθήκης ΕΕ.

2. Τα ακόλουθα έγγραφα δηµοσιεύονται, κατά το δυνατόν, στην
Επίσηµη Εφηµερίδα:

α) οι πρωτοβουλίες τις οποίες υποβάλλουν τα κράτη µέλη στο
Συµβούλιο, σύµφωνα µε το άρθρο 67 παράγραφος 1 της
συνθήκης ΕΚ ή σύµφωνα µε το άρθρο 34 παράγραφος 2 της
συνθήκης ΕΕ,

β) οι κοινές θέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 34 παράγραφος 2
της συνθήκης ΕΕ,

γ) οι οδηγίες εκτός εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 254
παράγραφοι 1 και 2 της συνθήκης ΕΚ, οι αποφάσεις εκτός
εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 254 παράγραφος 1 της
συνθήκης ΕΚ, οι συστάσεις και οι γνωµοδοτήσεις.

3. Κάθε θεσµικό όργανο µπορεί, στον εσωτερικό κανονισµό του,
να καθορίσει ποια επιπρόσθετα έγγραφα δηµοσιεύονται στην
Επίσηµη Εφηµερίδα.

Άρθρο 14

Ενηµέρωση

1. Κάθε θεσµικό όργανο λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα ενη-
µέρωσης του κοινού για τα δικαιώµατα που διαθέτει στο πλαίσιο
του παρόντος κανονισµού.

2. Τα κράτη µέλη συνεργάζονται µε τα θεσµικά όργανα για την
παροχή πληροφοριών στους πολίτες.

Άρθρο 15

∆ιοικητικές πρακτικές εντός των θεσµικών οργάνων

1. Τα θεσµικά όργανα αναπτύσσουν ορθές διοικητικές πρακτικές
προκειµένου να διευκολυνθεί η άσκηση του δικαιώµατος πρό-
σβασης στα έγγραφα, που εγγυάται ο παρών κανονισµός.

2. Τα θεσµικά όργανα συγκροτούν διοργανική επιτροπή µε
στόχο τη διερεύνηση της βέλτιστης πρακτικής, την εξέταση ενδεχό-
µενων διαφορών και τη συζήτηση των µελλοντικών εξελίξεων περί
την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα.

Άρθρο 16

Αναπαραγωγή των εγγράφων

Ο παρών κανονισµός δεν θίγει τυχόν υπάρχοντες κανόνες περί
δικαιώµατος δηµιουργού οι οποίοι ενδεχοµένως περιορίζουν το
δικαίωµα τρίτου να αναπαραγάγει ή να χρησιµοποιήσει τα γνωστο-
ποιηθέντα έγγραφα.

Άρθρο 17

Εκθέσεις

1. Κάθε θεσµικό όργανο δηµοσιεύει ετησίως έκθεση για το
προηγούµενο έτος, που περιλαµβάνει τον αριθµό των περιπτώσεων
στις οποίες το θεσµικό όργανο αρνήθηκε την πρόσβαση σε
έγγραφα, καθώς και τους λόγους για τις αρνήσεις αυτές και τον
αριθµό των ευαίσθητων εγγράφων που δεν καταχωρήθηκαν στο
µητρώο.

2. Έως τις 31 Ιανουαρίου 2004 το αργότερο, η Επιτροπή
δηµοσιεύει έκθεση για την εφαρµογή των αρχών του παρόντος
κανονισµού και διατυπώνει συστάσεις, συµπεριλαµβανοµένων, εάν
χρειάζεται, προτάσεων για την αναθεώρηση του παρόντος κανονι-
σµού καθώς και προγράµµατος δράσης για τα µέτρα που πρέπει να
λάβουν τα θεσµικά όργανα.
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Άρθρο 18

Μέτρα εφαρµογής

1. Κάθε θεσµικό όργανο προσαρµόζει τον εσωτερικό κανονισµό
του στις διατάξεις του παρόντος κανονισµού. Οι εν λόγω προσαρ-
µογές εφαρµόζονται από τις 3 ∆εκεµβρίου 2001.

2. Εντός έξι µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονι-
σµού, η Επιτροπή εξετάζει κατά πόσον ο κανονισµός (ΕΟΚ, Ευρα-
τόµ) αριθ. 354/83 του Συµβουλίου, της 1ης Φεβρουαρίου 1983,
σχετικά µε την πρόσβαση του κοινού στα ιστορικά αρχεία της
Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Κοινότη-
τας Ατοµικής Ενέργειας (1) είναι σύµφωνος προς τον παρόντα κανο-
νισµό, προκειµένου να εξασφαλίσει την πληρέστερη δυνατή
διατήρηση και αρχειοθέτηση των εγγράφων.

3. Εντός έξι µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονι-
σµού, η Επιτροπή εξετάζει κατά πόσον οι υπάρχοντες κανόνες
σχετικά µε την πρόσβαση στα έγγραφα είναι σύµφωνοι προς τον
παρόντα κανονισµό.

Άρθρο 19

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοι-
νοτήτων.

Εφαρµόζεται από τις 3 ∆εκεµβρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.

Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2001.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Πρόεδρος

N. FONTAINE

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

B. LEJON

(1) ΕΕ L 43 της 15.2.1983, σ. 1.
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ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ 20ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑΣ1

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εκτιμώντας τα εξής:

(1) Το άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει ότι η Προεδρία του
Συμβουλίου ζητεί τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τις κύριες πτυχές και
τις βασικές επιλογές της κοινής εξωτερικής πολιτικής και  πολιτικής ασφαλείας και μεριμνά
ώστε να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι απόψεις του. Το εν λόγω άρθρο ορίζει επίσης ότι το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνεται τακτικά από την Προεδρία του Συμβουλίου και την
Επιτροπή για τις εξελίξεις της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας. Θα
πρέπει να εισαχθεί μηχανισμός προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι εν λόγω αρχές
εφαρμόζονται στον τομέα αυτό.

(2) Λαμβανομένης υπόψη της ειδικής φύσης και του ιδιαίτερα ευαίσθητου περιεχομένου
ορισμένων πληροφοριών υψηλής διαβάθμισης στον τομέα της πολιτικής ασφαλείας και
άμυνας, θα πρέπει να εισαχθούν ειδικές ρυθμίσεις για το χειρισμό εγγράφων που περιέχουν
τέτοιες πληροφορίες.

(3) Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2001 για την πρόσβαση του
κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής2, το
Συμβούλιο ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα ευαίσθητα έγγραφα, όπως ορίζονται
στο άρθρο 9, παράγραφος 1, του εν λόγω κανονισμού σύμφωνα με τους διακανονισμούς που
συμφωνούνται μεταξύ των θεσμικών οργάνων.

(4) Στα περισσότερα κράτη μέλη υφίστανται ειδικοί μηχανισμοί για τη διαβίβαση και το
χειρισμό διαβαθμισμένων πληροφοριών μεταξύ κυβερνήσεων και εθνικών κοινοβουλίων. Η
παρούσα Διοργανική Συμφωνία θα πρέπει να παράσχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
μεταχείριση εμπνευσμένη από τις βέλτιστες πρακτικές των κρατών μελών.

ΣΥΝΗΨΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ:

1. Πεδίο εφαρμογής

1.1. Η παρούσα Διοργανική Συμφωνία αφορά την πρόσβαση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου σε ευαίσθητες πληροφορίες, δηλ. πληροφορίες διαβαθμισμένες ως «TRÈS
SECRET/TOP SECRET», «SECRET» ή «CONFIDENTIEL», ανεξάρτητα από προέλευση,
υλικό φορέα ή βαθμό πληρότητας, τις οποίες κατέχει το Συμβούλιο στον τομέα της πολιτικής
ασφαλείας και άμυνας, καθώς και το χειρισμό εγγράφων τέτοιας διαβάθμισης.

1ΕΕ C 298 της 30.11.2002, σ. 1.

2ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43.
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1.2. Οι πληροφορίες που προέρχονται από τρίτο κράτος ή από διεθνή οργανισμό
διαβιβάζονται μετά από συναίνεση του εν λόγω κράτους ή οργανισμού.

Οσάκις πληροφορίες που προέρχονται από κράτος μέλος διαβιβάζονται στο Συμβούλιο χωρίς
ρητό περιορισμό για τη διανομή τους σε άλλα θεσμικά όργανα πέρα από τη διαβάθμισή τους,
εφαρμόζονται οι κανόνες που περιέχονται στα μέρη 2 και 3 της παρούσας Διοργανικής
Συμφωνίας. Αλλιώς, αυτές οι πληροφορίες διαβιβάζονται μετά από συναίνεση του εν λόγω
κράτους μέλους.

Σε περίπτωση άρνησής του να διαβιβάσει πληροφορίες που προέρχονται από τρίτο κράτος,
διεθνή οργανισμό ή κράτος μέλος, το Συμβούλιο αιτιολογεί την άρνηση αυτή.

1.3. Οι διατάξεις της παρούσας Διοργανικής Συμφωνίας εφαρμόζονται σύμφωνα με την
εφαρμοστέα νομοθεσία και με την επιφύλαξη της απόφασης 95/167/ΕΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής της 19ης Απριλίου 1995 περί
των λεπτομερών διατάξεων άσκησης του δικαιώματος εξέτασης των πραγμάτων από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο3 και με την επιφύλαξη των ισχυουσών ρυθμίσεων, ιδιαίτερα της
Διοργανικής Συμφωνίας της 6ης Μαΐου 1999 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του
Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη βελτίωση της
διαδικασίας του προϋπολογισμού4.

2. Γενικοί κανόνες

2.1. Τα δύο θεσμικά όργανα ενεργούν σύμφωνα με τις αμοιβαίες υποχρεώσεις τους για
ειλικρινή συνεργασία και σε πνεύμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης, καθώς και σύμφωνα με τις
αντίστοιχες διατάξεις της Συνθήκης. Κατά τη διαβίβαση και το χειρισμό των πληροφοριών
που καλύπτει η παρούσα Διοργανική Συμφωνία πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη τα
συμφέροντα τα οποία αποσκοπεί να διαφυλάξει η διαβάθμιση, και ιδίως το δημόσιο συμφέρον
όσον αφορά την ασφάλεια και άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ενός ή περισσοτέρων κρατών
μελών της ή τη στρατιωτική ή μη στρατιωτική διαχείριση κρίσεων.

2.2. Μετά από αίτημα ενός από τα πρόσωπα που αναφέρονται κατωτέρω στο σημείο 3.1 η
Προεδρία του Συμβουλίου ή ο Γενικός Γραμματέας/Ύπατος Εκπρόσωπος τα ενημερώνει
αμελλητί για το περιεχόμενο κάθε ευαίσθητης πληροφορίας που απαιτείται για την άσκηση
των εξουσιών που απονέμει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή
Ένωση στον τομέα που καλύπτεται από την παρούσα Διοργανική Συμφωνία, λαμβάνοντας
υπόψη το δημόσιο συμφέρον σε θέματα ασφαλείας και άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών της, ή τη στρατιωτική ή μη στρατιωτική διαχείριση
κρίσεων, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που ορίζονται κατωτέρω στο μέρος 3.

3. Ρυθμίσεις ως προς την πρόσβαση και το χειρισμό ευαίσθητων πληροφοριών

3.1. Στα πλαίσια της παρούσας Διοργανικής Συμφωνίας, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου ή ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου, Κοινής Ασφαλείας και Αμυντικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
μπορεί να ζητήσει τη διαβίβαση, από την Προεδρία του Συμβουλίου ή το Γενικό
Γραμματέα/Ύπατο Εκπρόσωπο, πληροφοριών στην εν λόγω επιτροπή για εξελίξεις ως προς

3ΕΕ L 113 της 19.5.1995, σ. 1.

4ΕΕ C 172 της 18.6.1999, σ. 1.
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την ευρωπαϊκή πολιτική ασφαλείας και άμυνας, συμπεριλαμβανομένων ευαίσθητων
πληροφοριών για τις οποίες εφαρμόζεται το σημείο 3.3.

3.2. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται αμελλητί σε περίπτωση κρίσης ή μετά από αίτηση
του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Προέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών
Υποθέσεων, Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Κοινής Ασφαλείας και Αμυντικής Πολιτικής.

3.3. Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ειδική επιτροπή,
υπό την προεδρία του Προέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου, Κοινής Ασφαλείας και Αμυντικής Πολιτικής, απαρτιζόμενη από τέσσερα μέλη που
διορίζει η Διάσκεψη των Προέδρων, ενημερώνονται από την Προεδρία του Συμβουλίου ή από
το Γενικό Γραμματέα/Ύπατο Εκπρόσωπο για το περιεχόμενο των ευαίσθητων πληροφοριών,
όπου αυτό απαιτείται για την άσκηση των εξουσιών που απονέμει στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα που καλύπτει η παρούσα
Διοργανική Συμφωνία. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η ειδική επιτροπή
μπορούν να ζητούν να ανατρέχουν στα εν λόγω έγγραφα στο κτίριο του Συμβουλίου.

Τα σχετικά έγγραφα ή πληροφορίες τίθενται στη διάθεση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου όποτε αυτό απαιτείται και είναι δυνατό λόγω της φύσης και του περιεχομένου
τους. Ο Πρόεδρος επιλέγει μία από τις ακόλουθες δυνατότητες:

α) πληροφορίες προοριζόμενες για τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών
Υποθέσεων, Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Κοινής Ασφαλείας και Αμυντικής
Πολιτικής,

β) πρόσβαση στις πληροφορίες μόνο για τα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών
Υποθέσεων, Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Κοινής Ασφαλείας και Αμυντικής
Πολιτικής,

γ) συζήτηση κεκλεισμένων των θυρών στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων,
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Κοινής Ασφαλείας και Αμυντικής Πολιτικής,
σύμφωνα με ρυθμίσεις που μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον εκάστοτε
βαθμό εμπιστευτικότητας,

δ) διαβίβαση εγγράφων από τα οποία έχουν περικοπεί πληροφορίες λόγω του
απαιτούμενου βαθμού απορρήτου.

Οι ανωτέρω δυνατότητες δεν ισχύουν στην περίπτωση που οι ευαίσθητες πληροφορίες έχουν
διαβαθμισθεί ως «TRÈS SECRET/TOP SECRET».

Όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα έγγραφα που έχουν διαβαθμισθεί ως «SECRET» ή
«CONFIDENTIEL», η επιλογή από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μιας από τις
ανωτέρω δυνατότητες συμφωνείται προηγουμένως με το Συμβούλιο.

Οι εν λόγω πληροφορίες ή έγγραφα δεν δημοσιεύονται ούτε διαβιβάζονται σε άλλο
παραλήπτη.

4. Τελικές διατάξεις

4.1. Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, το καθένα κατ’ ιδίαν, λαμβάνουν όλα
τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την εφαρμογή της παρούσας Διοργανικής Συμφωνίας,
συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που απαιτούνται για την εξουσιοδότηση των οικείων
προσώπων για τη διαχείριση διαβαθμισμένου υλικού.
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4.2. Tα δύο θεσμικά όργανα είναι διατεθειμένα να συζητήσουν παρόμοιες διοργανικές
συμφωνίες που θα καλύπτουν διαβαθμισμένες πληροφορίες σε άλλους τομείς δραστηριοτήτων
του Συμβουλίου, υπό τον όρο ότι οι διατάξεις της παρούσας Διοργανικής Συμφωνίας δεν
αποτελούν προηγούμενο για άλλους τομείς δραστηριοτήτων της Ένωσης ή της Κοινότητας και
δεν θίγουν το περιεχόμενο οιασδήποτε άλλης διοργανικής συμφωνίας.

4.3. Η παρούσα Διοργανική Συμφωνία αναθεωρείται μετά από δύο έτη ύστερα από αίτηση
ενός από τα δύο θεσμικά όργανα με βάση την εμπειρία που θα αποκτηθεί κατά την εφαρμογή
της.

Παράρτημα

Η παρούσα Διοργανική Συμφωνία εφαρμόζεται σύμφωνα με τους σχετικούς εφαρμοστέους
κανονισμούς και ιδίως βάσει της αρχής ότι η συγκατάθεση του συντάκτη αποτελεί απαραίτητο
όρο για τη διαβίβαση διαβαθμισμένων πληροφοριών όπως ορίζεται στο σημείο 1.2.

Τα μέλη της ειδικής επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορούν να συμβουλεύονται
ευαίσθητα έγγραφα σε ασφαλή αίθουσα εντός των χώρων του Συμβουλίου.

Η παρούσα Διοργανική Συμφωνία αρχίζει να ισχύει μετά τη θέσπιση από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο εσωτερικών μέτρων ασφαλείας που είναι σύμφωνα με τις αρχές του σημείου 2.1
και ανάλογα προς εκείνα των λοιπών οργάνων, προκειμένου να διασφαλίζεται ισοδύναμο
επίπεδο προστασίας των εκάστοτε ευαίσθητων πληροφοριών.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 23ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑΣ1

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ,

έχοντας υπόψη το άρθρο 9 και, ειδικότερα, τις παραγράφους του 6 και 7 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001,
σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του
Συμβουλίου και της Επιτροπής2,

έχοντας υπόψη το Παράρτημα VII μέρος Α σημείο 1 του Κανονισμού του,

έχοντας υπόψη το άρθρο 20 της απόφασης του Προεδρείου της 28ης Νοεμβρίου 2001 σχετικά
με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου3,

έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου σχετικά με την πρόσβαση του Κοινοβουλίου σε ευαίσθητες πληροφορίες του
Συμβουλίου στον τομέα της πολιτικής ασφαλείας και άμυνας,

έχοντας υπόψη την πρόταση του Προεδρείου,

λαμβάνοντας υπόψη τον ειδικό χαρακτήρα και το ιδιαίτερα ευαίσθητο περιεχόμενο ορισμένων
εξαιρετικά εμπιστευτικών πληροφοριών στον τομέα της πολιτικής ασφαλείας και άμυνας,

λαμβάνοντας υπόψη την υποχρέωση του Συμβουλίου να παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
πληροφορίες σχετικά με τα ευαίσθητα έγγραφα, σύμφωνα με τους όρους που έχουν
συμφωνηθεί μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων,

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αποτελούν μέλη της
ειδικής επιτροπής η οποία δημιουργήθηκε βάσει της διοργανικής συμφωνίας πρέπει να
διαθέτουν εξουσιοδότηση για πρόσβαση στις ευαίσθητες πληροφορίες σύμφωνα με την αρχή
της «ανάγκης για ενημέρωση»,

λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη θέσπισης ειδικών μηχανισμών για τη λήψη, την επεξεργασία
και τον έλεγχο ευαίσθητων πληροφοριών που προέρχονται από το Συμβούλιο, από κράτη μέλη
ή τρίτες χώρες ή από διεθνείς οργανισμούς,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Η παρούσα απόφαση αποβλέπει στην έγκριση συμπληρωματικών μέτρων που είναι αναγκαία
για την εφαρμογή της διοργανικής συμφωνίας σχετικά με την πρόσβαση του Ευρωπαϊκού

1ΕΕ C 298 της 30.11.2002, σ. 4.
2ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43.
3ΕΕ C 374 της 29.12.2001, σ. 1.
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Κοινοβουλίου σε ευαίσθητες πληροφορίες του Συμβουλίου στον τομέα της πολιτικής
ασφαλείας και άμυνας.

Άρθρο 2

Το Συμβούλιο, τηρώντας τους ισχύοντες κανόνες του, εξετάζει τις αιτήσεις πρόσβασης του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις ευαίσθητες πληροφορίες του Συμβουλίου. Εάν τα ζητούμενα
έγγραφα έχουν εκδοθεί από άλλα θεσμικά όργανα, κράτη μέλη, τρίτες χώρες ή διεθνείς
οργανισμούς, διαβιβάζονται κατόπιν σύμφωνης γνώμης των εν λόγω οργάνων.

Άρθρο 3

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή της
διοργανικής συμφωνίας εντός του θεσμικού οργάνου.

Στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνει όλα τα επιβαλλόμενα μέτρα για να διασφαλίσει την εμπιστευτική
επεξεργασία των πληροφοριών που λαμβάνονται απευθείας από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου
ή από το Γενικό Γραμματέα / Ύπατο Εκπρόσωπο, ή των πληροφοριών που λαμβάνονται κατά
την εξέταση ευαίσθητων εγγράφων στους χώρους του Συμβουλίου.

Άρθρο 4

Όταν, μετά από αίτηση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του προέδρου της
Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Κοινής Ασφαλείας και
Αμυντικής Πολιτικής, η Προεδρία του Συμβουλίου ή ο Γενικός Γραμματέας / Ύπατος
Εκπρόσωπος καλούνται να παράσχουν ευαίσθητες πληροφορίες στην ειδική επιτροπή που
δημιουργήθηκε από τη διοργανική συμφωνία, οι πληροφορίες αυτές διαβιβάζονται το
συντομότερο δυνατό. Για το σκοπό αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξοπλίζει μια αίθουσα
ειδικού προορισμού. Η επιλογή της αίθουσας πραγματοποιείται με γνώμονα την εξασφάλιση
ισοδύναμου επιπέδου προστασίας με εκείνο που προβλέπει η απόφαση 2001/264/ΕΚ της 19ης
Μαρτίου 20014, για την έγκριση των κανονισμών ασφαλείας του Συμβουλίου, όσον αφορά τη
διεξαγωγή συνεδριάσεων αυτού του τύπου.

Άρθρο 5

Η ενημερωτική συνεδρίαση, της οποίας προεδρεύει ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου ή ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου, Κοινής Ασφαλείας και Αμυντικής Πολιτικής, διεξάγεται κεκλεισμένων των
θυρών.

Εκτός των τεσσάρων βουλευτών που έχει ορίσει η Διάσκεψη των Προέδρων, πρόσβαση στην
αίθουσα της συνεδρίασης έχουν μόνο οι υπάλληλοι οι οποίοι, λόγω των καθηκόντων τους ή
των αναγκών της υπηρεσίας, είναι εξουσιοδοτημένοι και έχουν λάβει άδεια να εισέλθουν στην
αίθουσα υπό την επιφύλαξη της «ανάγκης για ενημέρωση».

Άρθρο 6

Κατ’ εφαρμογή του σημείου 3.3 της προαναφερθείσας διοργανικής συμφωνίας, όταν ο
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών
Υποθέσεων, Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Κοινής Ασφαλείας και Αμυντικής Πολιτικής,

4ΕΕ L 101 της 11.4.2001, σ. 1.

E4_Απόφαση σχετικά με την εφαρμογή της διοργανικής συμφωνίας που αφορά την πρόσβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε 
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αποφασίζουν να ζητήσουν την εξέταση των εγγράφων στα οποία περιέχονται ευαίσθητες
πληροφορίες, η εξέταση αυτή πραγματοποιείται στους χώρους του Συμβουλίου.

Η επιτόπια εξέταση γίνεται στη διαθέσιμη μορφή των εγγράφων.

Άρθρο 7

Τα μέλη του Κοινοβουλίου που προβλέπεται να παραστούν στις ενημερωτικές συνεδριάσεις ή
να λάβουν γνώση των ευαίσθητων εγγράφων υπόκεινται σε διαδικασία εξουσιοδότησης
αντίστοιχη με εκείνη που ισχύει για τα μέλη του Συμβουλίου και τα μέλη της Επιτροπής. Για
το σκοπό αυτό, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προβαίνει στα αναγκαία
διαβήματα προς τις αρμόδιες εθνικές αρχές.

Άρθρο 8

Οι υπάλληλοι που χρειάζεται να λάβουν γνώση ευαίσθητων πληροφοριών εξουσιοδοτούνται
σύμφωνα με τις διατάξεις που έχουν θεσπισθεί για τα άλλα θεσμικά όργανα. Οι υπάλληλοι που
έχουν εξουσιοδοτηθεί κατ’ αυτό τον τρόπο και υπό την επιφύλαξη της «ανάγκης για
ενημέρωση», προσκαλούνται να παρευρεθούν στις προαναφερθείσες ενημερωτικές
συνεδριάσεις ή να λάβουν γνώση του περιεχομένου τους. Τη σχετική άδεια χορηγεί ο Γενικός
Γραμματέας, αφού ζητήσει τη γνώμη των αρμόδιων εθνικών αρχών των κρατών μελών, βάσει
της έρευνας ασφαλείας που διενεργείται από τις εν λόγω αρχές.

Άρθρο 9

Οι ευαίσθητες πληροφορίες που λαμβάνονται κατά τις ανωτέρω συνεδριάσεις ή κατά την
εξέταση των σχετικών εγγράφων στους χώρους του Συμβουλίου δεν είναι δυνατό να
αποτελέσουν αντικείμενο δημοσιοποίησης, διάδοσης και ολικής ή μερικής αναπαραγωγής,
ανεξαρτήτως μέσου. Ομοίως, δεν επιτρέπεται η καταγραφή των ευαίσθητων πληροφοριών που
παρέχονται από το Συμβούλιο.

Άρθρο 10

Οι βουλευτές του Κοινοβουλίου που ορίζονται από τη Διάσκεψη των Προέδρων για να
αποκτήσουν πρόσβαση στις ευαίσθητες πληροφορίες έχουν υποχρέωση εχεμύθειας. Όσοι
παραβαίνουν την υποχρέωση αυτή αντικαθίστανται στο πλαίσιο της ειδικής επιτροπής με άλλο
μέλος, που ορίζεται από τη Διάσκεψη των Προέδρων. Στην περίπτωση αυτή, το μέλος που
υποπίπτει στο παράπτωμα δύναται, πριν αποκλεισθεί από την ειδική επιτροπή, να γίνει δεκτό
σε ακρόαση από τη Διάσκεψη των Προέδρων, η οποία συνέρχεται σε ειδική συνεδρίαση
κεκλεισμένων των θυρών. Εκτός του αποκλεισμού του από την ειδική επιτροπή, το μέλος που
ευθύνεται για διαρροή πληροφοριών μπορεί, ενδεχομένως, να διωχθεί δικαστικώς κατ’
εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

Άρθρο 11

Οι δεόντως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι που χρειάζεται να λάβουν γνώση ευαίσθητων
πληροφοριών, κατ’ εφαρμογή της αρχής της «ανάγκης για ενημέρωση», έχουν υποχρέωση
εχεμύθειας. Κάθε παράβαση του κανόνα αυτού αποτελεί αντικείμενο έρευνας που διενεργείται
υπό την εποπτεία του Προέδρου του Κοινοβουλίου και, ενδεχομένως, πειθαρχικής διαδικασίας
κατά τον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης. Σε περίπτωση δικαστικής δίωξης, ο
Πρόεδρος λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να έχουν οι αρμόδιες εθνικές αρχές
τη δυνατότητα να κινήσουν τις προσήκουσες διαδικασίες.

E4_Απόφαση σχετικά με την εφαρμογή της διοργανικής συμφωνίας που αφορά την πρόσβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε 
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Άρθρο 12

Το Προεδρείο είναι αρμόδιο να προβαίνει σε ενδεχόμενες προσαρμογές, τροποποιήσεις ή
ερμηνείες οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 13

Η παρούσα απόφαση προσαρτάται ως παράρτημα στον Κανονισμό του Κοινοβουλίου και
τίθεται σε ισχύ κατά τη ημερομηνία της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

E4_Απόφαση σχετικά με την εφαρμογή της διοργανικής συμφωνίας που αφορά την πρόσβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε 
ευαίσθητες πληροφορίες του Συμβουλίου στον τομέα της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας
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II

(Ανακοινώσεις)

ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΕΣ  ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ  ΣΥΜΦΩΝΙΑ

της  12ης  Μαρτίου  2014

μεταξύ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  σχετικά  με  τη  διαβίβαση  προς  το 
Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο  και  τον  χειρισμό  από  αυτό  διαβαθμισμένων  πληροφοριών  του  Συμβουλίου 

σε  θέματα  πλην  εκείνων  του  τομέα  της  κοινής  εξωτερικής  πολιτικής  και  πολιτικής  ασφάλειας

(2014/C  95/01)

ΤΟ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ  ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ  ΚΑΙ  ΤΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Εκτιμώντας  τα  ακόλουθα:

(1) Το  άρθρο  14  παράγραφος  1  της  Συνθήκης  για  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση  (ΣΕΕ)  ορίζει  ότι  το  Ευρωπαϊκό  Κοινο
βούλιο  ασκεί,  από  κοινού  με  το  Συμβούλιο,  νομοθετικά  και  δημοσιονομικά  καθήκοντα  και  ότι  ασκεί  καθήκοντα 
πολιτικού  ελέγχου  και  συμβουλευτικά  καθήκοντα  υπό  τους  όρους  που  προβλέπονται  στις  Συνθήκες.

(2) Το  άρθρο  13  παράγραφος  2  ΣΕΕ  ορίζει  ότι  κάθε  θεσμικό  όργανο  δρα  εντός  των  ορίων  των  αρμοδιοτήτων  που 
του  ανατίθενται  από  τις  Συνθήκες,  σύμφωνα  με  τις  διαδικασίες,  τους  όρους  και  τους  σκοπούς  τους  οποίους 
προβλέπουν.  Η  εν  λόγω  διάταξη  ορίζει  επίσης  ότι  τα  θεσμικά  όργανα  συνεργάζονται  μεταξύ  τους  καλή  τη 
πίστει.  Το  άρθρο  295  της  Συνθήκης  για  τη  λειτουργία  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  (ΣΛΕΕ)  προβλέπει  ότι  τα 
θεσμικά  όργανα  προβαίνουν  σε  αμοιβαίες  διαβουλεύσεις  και,  για  τον  σκοπό  αυτό,  μπορούν,  τηρουμένων  των 
Συνθηκών,  να  συνάπτουν  διοργανικές  συμφωνίες  οι  οποίες  ενδέχεται  να  έχουν  δεσμευτικό  χαρακτήρα.

(3) Οι  Συνθήκες  και,  κατά  περίπτωση,  άλλες  συναφείς  διατάξεις  ορίζουν  ότι,  στα  πλαίσια  είτε  ειδικής  νομοθετικής 
διαδικασίας  είτε  άλλων  διαδικασιών  λήψης  απόφασης,  το  Συμβούλιο  διαβουλεύεται  με  το  Ευρωπαϊκό  Κοινο
βούλιο  ή  λαμβάνει  έγκριση  πριν  να  εκδώσει  μια  νομοθετική  πράξη.  Οι  Συνθήκες  ορίζουν  επίσης  ότι,  σε 
ορισμένες  περιπτώσεις,  το  Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο  ενημερώνεται  σχετικά  με  την  πρόοδο  ή  τα  αποτελέσματα 
συγκεκριμένης  διαδικασίας  ή  συμμετέχει  στην  αξιολόγηση  ή  στον  έλεγχο  ορισμένων  οργανισμών  της  Ένωσης.

(4) Ιδίως,  το  άρθρο  218  παράγραφος  6  ΣΛΕΕ  ορίζει  ότι,  εκτός  από  την  περίπτωση  που  η  διεθνής  συμφωνία 
αφορά  αποκλειστικά  την  κοινή  εξωτερική  πολιτική  και  πολιτική  ασφαλείας,  το  Συμβούλιο  εκδίδει  απόφαση  για 
τη  σύναψη  της  εκάστοτε  συμφωνίας  μετά  από  έγκριση  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  ή  μετά  από  διαβούλευση 
με  αυτό.  Επομένως,  κάθε  παρόμοια  διεθνής  συμφωνία  που  δεν  αφορά  αποκλειστικά  την  κοινή  εξωτερική  πολι
τική  και  πολιτική  ασφαλείας  καλύπτεται  από  την  παρούσα  διοργανική  συμφωνία.

(5) Το  άρθρο  218  παράγραφος  10  ΣΛΕΕ  ορίζει  ότι  το  Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο  ενημερώνεται  αμέσως  και  πλήρως 
σε  όλα  τα  στάδια  της  διαδικασίας.  Αυτή  η  διάταξη  ισχύει  επίσης  για  συμφωνίες  που  αφορούν  την  κοινή  εξωτε
ρική  πολιτική  και  πολιτική  ασφαλείας.

(6) Σε  περιπτώσεις  όπου  η  εφαρμογή  των  Συνθηκών  και,  κατά  περίπτωση,  άλλων  οικείων  διατάξεων  απαιτεί  την 
πρόσβαση  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  σε  διαβαθμισμένες  πληροφορίες  που  βρίσκονται  στην  κατοχή  του 
Συμβουλίου,  θα  πρέπει  να  συμφωνηθούν  κατάλληλες  ρυθμίσεις  μεταξύ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του 
Συμβουλίου  οι  οποίες  θα  αφορούν  την  πρόσβαση  αυτή.

(7) Όταν  το  Συμβούλιο  αποφασίζει  να  χορηγήσει  στο  Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο  πρόσβαση  σε  διαβαθμισμένες  πληρο
φορίες  του  Συμβουλίου  στον  τομέα  της  κοινής  εξωτερικής  πολιτικής  και  πολιτικής  ασφάλειας,  είτε  λαμβάνει  ad 
hoc  αποφάσεις  προς  τούτο  είτε  κάνει  χρήση  της  διοργανικής  συμφωνίας  της  20ής  Νοεμβρίου  2002  μεταξύ 
του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  σχετικά  με  την  πρόσβαση  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  σε 
ευαίσθητες  πληροφορίες  του  Συμβουλίου  στον  τομέα  της  πολιτικής  ασφάλειας  και  άμυνας (1)  (εφεξής  «Διοργα
νική  συμφωνία  της  20ής  Νοεμβρίου  2002»),  κατά  περίπτωση.

(1) ΕΕ C 298 της 30.11.2002, σ. 1.

1.4.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 95/1

E5_Διοργανική συμφωνία σχετικά με τη διαβίβαση προς το Κοινοβούλιο και τον χειρισμό από αυτό διαβαθμισμένων πληροφοριών του 
Συμβουλίου σε θέματα πλην εκείνων του τομέα της ΚΕΠΠΑ
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(8) Στη  δήλωση  της  Ύπατης  Εκπροσώπου  για  την  πολιτική  λογοδοσία (1),  η  οποία  διατυπώθηκε  κατά  την  έκδοση 
της  απόφασης  2010/427/EΕ  του  Συμβουλίου,  της  26ης  Ιουλίου  2010,  για  τον  καθορισμό  της  οργάνωσης  και 
της  λειτουργίας  της  Ευρωπαϊκής  Υπηρεσίας  Εξωτερικής  Δράσης (2),  αναφέρεται  ότι  η  Ύπατη  Εκπρόσωπος 
αναθεωρεί  και,  εάν  χρειάζεται,  προτείνει  προσαρμογή  των  ισχυουσών  διατάξεων  περί  της  πρόσβασης  των  μελών 
του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  στα  διαβαθμισμένα  έγγραφα  και  τις  πληροφορίες  στον  τομέα  της  πολιτικής 
ασφαλείας  και  της  πολιτικής  άμυνας  (ήτοι  της  Διοργανική  συμφωνία  της  20ής  Νοεμβρίου  2002).

(9) Είναι  σημαντικό  να  συνδεθεί  το  Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο  με  τις  αρχές,  τα  πρότυπα  και  τους  κανόνες  για  την 
προστασία  διαβαθμισμένων  πληροφοριών  που  απαιτούνται  προκειμένου  να  προστατεύονται  τα  συμφέροντα  της 
Ευρωπαϊκής  Ένωσης  και  των  κρατών  μελών.  Επιπλέον,  το  Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο  θα  είναι  σε  θέση  να  παρέχει 
στο  Συμβούλιο  διαβαθμισμένες  πληροφορίες.

(10) Στις  31  Μαρτίου  2011,  το  Συμβούλιο  εξέδωσε  την  απόφαση  2011/292/ΕΕ  σχετικά  με  τους  κανόνες  ασφαλείας 
για  την  προστασία  των  διαβαθμισμένων  πληροφοριών  της  ΕΕ (3)  (στο  εξής  «κανόνες  ασφαλείας  του  Συμβουλίου»).

(11) Στις  6  Ιουνίου  2011,  το  Προεδρείο  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  εξέδωσε  την  απόφαση  για  τους  κανόνες 
που  διέπουν  την  επεξεργασία  των  εμπιστευτικών  πληροφοριών  από  το  Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο (4)  (στο  εξής 
«κανόνες  ασφαλείας  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου»).

(12) Οι  κανόνες  ασφαλείας  των  θεσμικών  οργάνων,  των  λοιπών  οργάνων  ή  οργανισμών  της  Ένωσης  θα  πρέπει  να 
συνιστούν,  συλλογικά,  ένα  συνεκτικό  και  συνολικό  γενικό  πλαίσιο  προστασίας  των  διαβαθμισμένων  πληροφοριών 
στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση  και  θα  πρέπει  να  διασφαλίζουν  την  αντιστοιχία  των  βασικών  αρχών  και  των  ελάχιστων 
προτύπων.  Οι  βασικές  αρχές  και  τα  ελάχιστα  πρότυπα  που  ορίζονται  στους  κανόνες  ασφαλείας  του  Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου  θα  πρέπει  να  ισοδυναμούν,  αντιστοίχως,  με  εκείνα  που  ορίζονται  στους  κανόνες  ασφαλείας  του 
Συμβουλίου.

(13) Το  επίπεδο  προστασίας  των  διαβαθμισμένων  πληροφοριών  που  προβλέπεται  από  τους  κανόνες  ασφαλείας  του 
Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  θα  πρέπει  να  ισοδυναμεί  με  εκείνο  που  προβλέπεται  στους  κανόνες  ασφαλείας  του 
Συμβουλίου.

(14) Οι  αρμόδιες  υπηρεσίες  της  Γραμματείας  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  της  Γενικής  Γραμματείας  του 
Συμβουλίου  θα  συνεργάζονται  στενά,  ούτως  ώστε  να  εξασφαλίζουν  την  εφαρμογή  ισοδύναμων  επιπέδων  προστα
σίας  για  τις  διαβαθμισμένες  πληροφορίες  αμφότερων  των  θεσμικών  οργάνων.

(15) Η  παρούσα  συμφωνία  δεν  προδικάζει:  τους  υφιστάμενους  και  του  μελλοντικούς  κανόνες  για  πρόσβαση  σε 
έγγραφα  που  θεσπίζονται  σύμφωνα  με  το  άρθρο  15  παράγραφος  3  ΣΛΕΕ  τους  κανόνες  σχετικά  με  την 
προστασία  των  δεδομένων  προσωπικού  χαρακτήρα  με  βάση  το  άρθρο  16  παράγραφος  2  ΣΛΕΕ,  τους  κανόνες 
περί  του  δικαιώματος  εξέτασης  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου,  με  βάση  το  άρθρο  226  τρίτο  εδάφιο  ΣΛΕΕ  και 
τις  σχετικές  διατάξεις  σχετικά  με  την  Ευρωπαϊκή  Υπηρεσία  Καταπολέμησης  της  Απάτης  (OLAF),

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ  ΤΑ  ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Άρθρο  1

Αντικείμενο  και  πεδίο  εφαρμογής

Η  παρούσα  συμφωνία  ορίζει  τις  ρυθμίσεις  που  διέπουν  τη  διαβίβαση  προς  το  Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο  και  τον  χειρισμό 
από  αυτό  διαβαθμισμένων  πληροφοριών  του  Συμβουλίου  σε  θέματα  πλην  εκείνων  του  τομέα  της  κοινής  εξωτερικής 
πολιτικής  και  πολιτικής  ασφαλείας,  προκειμένου  το  Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο  να  ασκεί  τις  εξουσίες  και  τα  καθήκοντά 
του.  Αφορά  όλα  τα  εν  λόγω  ζητήματα,  ήτοι:

α) προτάσεις  που  εμπίπτουν  σε  ειδική  νομοθετική  διαδικασία  ή  σε  άλλη  διαδικασία  λήψης  αποφάσεων  σύμφωνα  με  την 
οποία  απαιτείται  διαβούλευση  με  το  Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο  ή  η  έγκρισή  του

β) διεθνείς  συμφωνίες  για  τις  οποίες  απαιτείται  διαβούλευση  με  το  Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο  ή  η  έγκρισή  του  σύμφωνα 
με  το  άρθρο  218  παράγραφος  6  ΣΛΕΕ

(1) ΕΕ C 210 της 3.8.2010, σ. 1.
(2) ΕΕ L 201της 3.8.2010, σ. 30.
(3) ΕΕ C 141 της 27.5.2011, σ. 17.
(4) ΕΕ C 190 της 30.6.2011, σ. 2.
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γ) διαπραγματευτικές  κατευθυντήριες  γραμμές  σύμφωνα  με  το  στοιχείο  β)

δ) δραστηριότητες,  εκθέσεις  αξιολόγησης  ή  άλλα  έγγραφα  για  τα  οποία  πρέπει  να  ενημερώνεται  το  Ευρωπαϊκό  Κοινο
βούλιο  και

ε) έγγραφα  σχετικά  με  τις  δραστηριότητες  των  οργανισμών  της  Ένωσης  που  το  Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο  συμμετέχει 
στην  αξιολόγηση  ή  στον  έλεγχό  τους.

Άρθρο  2

Ορισμός  των  «διαβαθμισμένων  πληροφοριών»

Για  τους  σκοπούς  της  παρούσας  συμφωνίας,  ως  «διαβαθμισμένες  πληροφορίες»  νοούνται  μία  ή  περισσότερες  από  τις 
εξής  :

α) «Διαβαθμισμένες  πληροφορίες  ΕΕ»  (ΔΠΕΕ),  όπως  ορίζονται  στους  κανόνες  ασφαλείας  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου 
και  στους  κανόνες  ασφαλείας  του  Συμβουλίου  και  οι  οποίες  φέρουν  μία  από  τις  ακόλουθες  ενδείξεις  διαβάθμισης 
ασφαλείας:

— RESTREINT  UE/EU  RESTRICTED,

— CONFIDENTIEL  EU/EU  CONFIDENTIAL,

— SECRET  EU/EU  SECRET,

— TRÈS  SECRET  EU/EU  TOP  SECRET

β) διαβαθμισμένες  πληροφορίες  που  παρέχουν  κράτη  μέλη  στο  Συμβούλιο  και  οι  οποίες  φέρουν  εθνική  ένδειξη  διαβάθ
μισης  ασφαλείας  που  αντιστοιχεί  σε  μία  από  τις  ενδείξεις  διαβάθμισης  ασφαλείας  που  χρησιμοποιούνται  για  τις 
ΔΠΕΕ  που  απαριθμούνται  στο  στοιχείο  α)

γ) διαβαθμισμένες  πληροφορίες  που  διαβιβάζουν  στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση  τρίτα  κράτη  ή  διεθνείς  οργανισμοί  και  οι 
οποίες  φέρουν  ένδειξη  διαβάθμισης  ασφαλείας  ισοδύναμη  προς  μία  από  τις  χρησιμοποιούμενες  ενδείξεις  διαβάθμισης 
ασφαλείας  που  χρησιμοποιούνται  για  τις  ΔΠΕΕ  που  απαριθμούνται  στο  στοιχείο  α),  όπως  προβλέπεται  στις  σχετικές 
συμφωνίες  ασφαλείας  πληροφοριών  ή  διοικητικές  ρυθμίσεις.

Άρθρο  3

Προστασία  διαβαθμισμένων  πληροφοριών

1. Το  Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο  προστατεύει,  σύμφωνα  με  τους  κανόνες  ασφαλείας  του  και  δυνάμει  της  παρούσας 
συμφωνίας,  οποιαδήποτε  διαβαθμισμένη  πληροφορία  τού  παρέχει  το  Συμβούλιο.

2. Δεδομένου  ότι  πρέπει  να  διατηρείται  η  ισοδυναμία  μεταξύ  των  βασικών  αρχών  και  των  στοιχειωδών  προτύπων 
προστασίας  των  διαβαθμισμένων  πληροφοριών  που  ορίζονται  από  το  Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο  και  από  το  Συμβούλιο 
στους  οικείους  κανόνες  ασφαλείας  τους,  το  Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο  διασφαλίζει  ότι  τα  ισχύοντα  μέτρα  ασφαλείας  που 
εφαρμόζονται  στους  χώρους  του,  παρέχουν  επίπεδο  προστασίας  των  διαβαθμισμένων  πληροφοριών  ισοδύναμο  προς 
εκείνο  που  παρέχεται  για  τέτοιες  πληροφορίες  στους  χώρους  του  Συμβουλίου.  Οι  αρμόδιες  υπηρεσίες  του  Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  συνεργάζονται  στενά  προς  τον  σκοπό  αυτό.

3. Το  Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο  λαμβάνει  τα  κατάλληλα  μέτρα  προκειμένου  να  διασφαλίζει  ότι  οι  διαβαθμισμένες 
πληροφορίες  που  του  παρέχει  το  Συμβούλιο:

α) δεν  χρησιμοποιούνται  για  σκοπούς  διαφορετικούς  από  εκείνους  για  τους  οποίους  παρέχεται  πρόσβαση

β) δεν  κοινολογούνται  σε  άλλα  πρόσωπα  από  εκείνα  στα  οποία  έχει  χορηγηθεί  πρόσβαση  σύμφωνα  προς  τα  άρθρα  4 
και  5,  ούτε  δημοσιοποιούνται

γ) δεν  διαβιβάζονται  σε  άλλα  θεσμικά  όργανα,  λοιπά  όργανα  ή  οργανισμούς  της  Ένωσης,  ούτε  σε  κράτη  μέλη,  τρίτες 
χώρες  ή  διεθνείς  οργανισμούς,  χωρίς  την  πρότερη  γραπτή  έγκριση  του  Συμβουλίου.

4. Το  Συμβούλιο  μπορεί  να  χορηγεί  στο  Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο  πρόσβαση  σε  διαβαθμισμένες  πληροφορίες  που 
προέρχονται  από  άλλα  θεσμικά  όργανα,  λοιπά  όργανα  ή  οργανισμούς  της  Ένωσης,  ή  από  κράτη  μέλη,  τρίτες  χώρες  ή 
διεθνείς  οργανισμούς,  μόνο  μετά  από  γραπτή  έγκριση  του  φορέα  προέλευσης.
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Άρθρο  4

Ασφάλεια  προσωπικού

1. Η  πρόσβαση  σε  διαβαθμισμένες  πληροφορίες  χορηγείται  στα  μέλη  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  σύμφωνα  με  το 
άρθρο  5  παράγραφος  4.

2. Όταν  οι  ζητούμενες  πληροφορίες  έχουν  διαβαθμισθεί  σε  επίπεδο  CONFIDENTIEL  UE/EU  CONFIDENTIAL, 
SECRET  UE/EU  SECRET  ή  TRÈS  SECRET  UE/EU  TOP  SECRET  ή  σε  ισοδύναμο  επίπεδο,  μπορεί  να  χορηγείται 
πρόσβαση  μόνο  στα  μέλη  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  που  έχουν  εξουσιοδοτηθεί  από  τον  πρόεδρο  του  Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου:

α) τα  οποία  έχουν  υποστεί  έλεγχο  ασφαλείας  σύμφωνα  με  τους  κανόνες  ασφαλείας  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  ή

β) για  τα  οποία  έχει  γίνει  κοινοποίηση  από  αρμόδια  εθνική  αρχή  ότι  είναι  δεόντως  εξουσιοδοτημένα  δυνάμει  των 
καθηκόντων  τους  σύμφωνα  με  τις  εθνικές  νομοθετικές  και  κανονιστικές  διατάξεις.

Παρά  το  πρώτο  εδάφιο,  όταν  οι  ζητούμενες  πληροφορίες  έχουν  διαβαθμισθεί  σε  επίπεδο  CONFIDENTIEL  UE/EU 
CONFIDENTIAL  ή  σε  ισοδύναμο  επίπεδο,  χορηγείται  πρόσβαση  και  σε  μέλη  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  που  καθο
ρίζονται  σύμφωνα  με  το  άρθρο  5  παράγραφος  4  και  έχουν  υπογράψει  επίσημη  δήλωση  μη  αποκάλυψης  σύμφωνα 
προς  τους  κανόνες  ασφαλείας  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου.  Το  Συμβούλιο  τηρείται  ενήμερο  για  τα  ονόματα  των 
μελών  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  στα  οποία  χορηγείται  πρόσβαση  δυνάμει  του  παρόντος  εδαφίου.

3. Προ  της  χορήγησης  πρόσβασης  σε  διαβαθμισμένες  πληροφορίες,  τα  μέλη  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  ενημερώ
νονται  και  δηλώνουν  ότι  έχουν  κατανοήσει  σαφώς  την  ευθύνη  τους  να  προστατεύουν  τις  πληροφορίες  σύμφωνα  προς 
τους  κανόνες  ασφαλείας  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου,  καθώς  και  ότι  έχουν  ενημερωθεί  σχετικά  με  τα  μέσα  για  τη 
διασφάλιση  της  προστασίας  αυτής.

4. Η  πρόσβαση  σε  διαβαθμισμένες  πληροφορίες  χορηγείται  μόνο  στους  υπαλλήλους  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου 
και  στο  λοιπό  προσωπικό  του  Κοινοβουλίου  που  εργάζεται  για  πολιτικές  ομάδες  οι  οποίοι:

α) έχουν  ορισθεί  εκ  των  προτέρων  από  το  αρμόδιο  κοινοβουλευτικό  σώμα  ή  αξιωματούχο  ως  έχοντες  ανάγκη  γνώσης, 
όπως  ορίζεται  σύμφωνα  με  το  άρθρο  5  παράγραφος  4

β) έχουν  λάβει  εξουσιοδότηση  ασφαλείας  αντίστοιχου  επιπέδου  σύμφωνα  με  τους  κανόνες  ασφαλείας  του  Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου,  όταν  οι  πληροφορίες  έχουν  διαβαθμισθεί  σε  επίπεδο  CONFIDENTIEL  UE/EU  CONFIDENTIAL, 
SECRET  UE/EU  SECRET,  ή  TRÈS  SECRET  UE/EU  TOP  SECRET  ή  σε  ισοδύναμο  επίπεδο  και

γ) έχουν  ενημερωθεί  και  έχουν  λάβει  γραπτές  οδηγίες  ως  προς  τις  ευθύνες  τους  για  την  προστασία  των  εν  λόγω 
πληροφοριών  καθώς  και  σχετικά  με  τα  μέσα  διασφάλισης  της  προστασίας  αυτής,  και  έχουν  υπογράψει  δήλωση  με 
την  οποία  αναγνωρίζουν  την  παραλαβή  των  οδηγιών  αυτών  και  δεσμεύονται  ότι  θα  τις  τηρήσουν  σύμφωνα  προς 
τους  κανόνες  ασφαλείας  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου.

Άρθρο  5

Διαδικασία  πρόσβασης  σε  διαβαθμισμένες  πληροφορίες

1. Το  Συμβούλιο  παρέχει  στο  Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο  τις  διαβαθμισμένες  πληροφορίες  του  άρθρου  1  σε  περίπτωση 
που  υποχρεούται  νομικά  να  το  πράξει  δυνάμει  των  Συνθηκών  ή  νομικών  πράξεων  οι  οποίες  θεσπίστηκαν  βάσει  των 
Συνθηκών.  Τα  κοινοβουλευτικά  σώματα  ή  οι  αξιωματούχοι  που  αναφέρονται  στην  παράγραφο  3  δύνανται  επίσης  να 
καταθέτουν  γραπτή  αίτηση  για  τις  εν  λόγω  πληροφορίες.

2. Σε  άλλες  περιπτώσεις,  το  Συμβούλιο  μπορεί  να  παρέχει  τις  διαβαθμισμένες  πληροφορίες  του  άρθρου  1  στο 
Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο  είτε  με  πρωτοβουλία  του  είτε  κατόπιν  γραπτής  αιτήσεως  από  ένα  από  τα  κοινοβουλευτικά 
σώματα  ή  τους  αξιωματούχους  της  παραγράφου  3.

3. Τα  κάτωθι  κοινοβουλευτικά  σώματα  ή  αξιωματούχοι  δύνανται  να  καταθέτουν  γραπτές  αιτήσεις  προς  το 
Συμβούλιο:

α) ο  πρόεδρος

β) η  Διάσκεψη  των  Προέδρων

γ) το  Προεδρείο

δ) ο  ή  οι  πρόεδροι  των  οικείων  επιτροπών

ε) ο  ή  οι  οικείοι  εισηγητές.
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Οι  αιτήσεις  άλλων  μελών  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  δύνανται  να  διατυπώνονται  μέσω  ενός  εκ  των  κοινοβουλευ
τικών  οργάνων  ή  αξιωματούχων  που  αναφέρονται  στο  πρώτο  εδάφιο.

Το  Συμβούλιο  ανταποκρίνεται  αμελλητί  στις  εν  λόγω  αιτήσεις.

4. Όταν  το  Συμβούλιο  υποχρεούται  νομικά  ή  έχει  λάβει  απόφαση  να  χορηγήσει  στο  Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο 
πρόσβαση  σε  διαβαθμισμένες  πληροφορίες,  καθορίζει  γραπτώς,  πριν  από  τη  διαβίβαση  των  πληροφοριών  αυτών,  μαζί  με 
τον  αρμόδιο  φορέα  ή  αξιωματούχο  που  απαριθμούνται  στην  παράγραφο  3,  τα  εξής:

α) ότι  η  πρόσβαση  αυτή  μπορεί  να  χορηγείται  σε  έναν  ή  περισσότερους  εκ  των  ακολούθων:

i) στον  πρόεδρο

ii) στη  Διάσκεψη  των  Προέδρων

iii) στο  Προεδρείο

iv) στον  ή  στους  προέδρους  των  οικείων  επιτροπών

v) στον  ή  στους  οικείους  εισηγητές

vi) σε  όλα  ή  ορισμένα  μέλη  της  ή  των  οικείων  επιτροπών  και

β) τις  τυχόν  επιμέρους  ρυθμίσεις  χειρισμού  για  την  προστασία  των  πληροφοριών  αυτών.

Άρθρο  6

Καταχώριση,  αποθήκευση,  διαθεσιμότητα  και  συζήτηση  περίδιαβαθμισμένων  πληροφοριών  στο  Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο

1. Οι  διαβαθμισμένες  πληροφορίες  που  παρέχει  το  Συμβούλιο  στο  Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο,  εφόσον  έχουν  διαβαθμι
σθεί  σε  επίπεδο  CONFIDENTIEL  UE/EU  CONFIDENTIAL,  SECRET  UE/EU  SECRET  ή  TRÈS  SECRET  UE/EU  TOP 
SECRET,  ή  σε  ισοδύναμο  επίπεδο:

α) καταχωρίζονται  για  σκοπούς  ασφάλειας,  ώστε  να  φαίνεται  ο  κύκλος  ζωής  τους  και  να  εξασφαλίζεται  η  ανιχνευσιμό
τητά  τους,  ανά  πάσα  στιγμή

β) αποθηκεύονται  σε  ασφαλή  χώρο,  οποίος  πληροί  τα  ελάχιστα  πρότυπα  υλικής  ασφάλειας  που  περιγράφονται  στους 
κανόνες  ασφαλείας  του  Συμβουλίου  και  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου,  τα  οποία  είναι  ισοδύναμα  και

γ) μπορεί  να  τις  συμβουλεύονται  τα  οικεία  μέλη  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου,  οι  υπάλληλοι  του  Ευρωπαϊκού  Κοινο
βουλίου  και  το  λοιπό  προσωπικό  του  Κοινοβουλίου  που  εργάζεται  για  πολιτικές  ομάδες,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  4 
παράγραφος  4  και  το  άρθρο  5  παράγραφος  4,  μόνον  εντός  ασφαλούς  αίθουσας  ανάγνωσης  στους  χώρους  του 
Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου.  Στην  περίπτωση  αυτή,  ισχύουν  οι  ακόλουθοι  κανόνες:

i) οι  πληροφορίες  δεν  αντιγράφονται  κατ’  ουδένα  τρόπο,  π.χ.  φωτοτύπηση  ή  φωτογράφιση

ii) δεν  λαμβάνονται  σημειώσεις  και

iii) δεν  επιτρέπονται  στην  αίθουσα  ηλεκτρονικές  συσκευές  επικοινωνίας.

2. Η  διαχείριση  και  η  αποθήκευση  των  εμπιστευτικών  πληροφοριών  που  παρέχονται  από  το  Συμβούλιο  στο  Ευρω
παϊκό  Κοινοβούλιο,  εφόσον  έχουν  διαβαθμισθεί  σε  επίπεδο  RESTREINT  UE/EU  RESTRICTED,  ή  σε  ισοδύναμο  επίπεδο, 
πραγματοποιούνται  σύμφωνα  με  τους  κανόνες  ασφαλείας  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  σε  επίπεδο  προστασίας  παρό
μοιων  διαβαθμισμένων  πληροφοριών  ισοδύναμο  προς  εκείνο  του  Συμβουλίου.

Παρά  το  πρώτο  εδάφιο,  για  περίοδο  12  μηνών  μετά  την  έναρξη  ισχύος  της  παρούσας  συμφωνίας,  η  διαχείριση  και 
η  αποθήκευση  των  πληροφοριών  που  έχουν  διαβαθμισθεί  σε  επίπεδο  RESTREINT  UE/EU  RESTRICTED,  ή  σε  ισοδύ
ναμο  επίπεδο,  πραγματοποιούνται  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  1.  Η  πρόσβαση  σε  παρόμοιες  διαβαθμισμένες  πληροφο
ρίες  διέπεται  από  το  άρθρο  4  παράγραφος  4  στοιχεία  α)  και  γ)  και  το  άρθρο  5  παράγραφος  4.

3. Η  διαχείριση  των  διαβαθμισμένων  πληροφοριών  μπορεί  να  πραγματοποιείται  μόνο  μέσω  συστημάτων  επικοινωνίας 
και  πληροφοριών  που  έχουν  δεόντως  διαπιστευθεί  ή  εγκριθεί  βάσει  προτύπων  ισοδύναμων  με  εκείνα  που  προβλέπονται 
στους  κανόνες  ασφαλείας  του  Συμβουλίου.

4. Οι  διαβαθμισμένες  πληροφορίες  που  παρέχονται  προφορικά  σε  αποδέκτες  από  το  Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο  προστα
τεύονται  σε  βαθμό  ισοδύναμο  προς  εκείνον  που  ισχύει  για  τις  διαβαθμισμένες  πληροφορίες  που  παρέχονται  σε  γραπτή 
μορφή.

1.4.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 95/5
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5. Παρά  την  παράγραφο  1  στοιχείο  γ)  του  παρόντος  άρθρου,  οι  πληροφορίες  που  έχουν  διαβαθμισθεί  σε  επίπεδο 
CONFIDENTIEL  UE/EU  CONFIDENTIAL,  ή  σε  ισοδύναμο  επίπεδο,  και  παρέχονται  από  το  Συμβούλιο  στο  Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο,  μπορούν  να  συζητούνται  σε  συνεδριάσεις  που  διεξάγονται  in  camera  και  παρακολουθούνται  μόνο  από 
μέλη  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου,  και  τους  υπαλλήλους  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  το  λοιπό  προσωπικό  του 
Κοινοβουλίου  που  εργάζεται  για  πολιτικές  ομάδες  στους  οποίους  έχει  χορηγηθεί  πρόσβαση  στις  πληροφορίες  δυνάμει 
του  άρθρου  4  παράγραφος  4  και  του  άρθρου  5  παράγραφος  4.  Ισχύουν  οι  ακόλουθοι  όροι:

— τα  έγγραφα  διανέμονται  κατά  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  και  συλλέγονται  μετά  το  πέρας  της,

— τα  έγγραφα  δεν  αντιγράφονται  κατ’  ουδένα  τρόπο,  π.χ.  φωτοτύπηση  ή  φωτογράφιση,

— δεν  λαμβάνονται  σημειώσεις,

— δεν  επιτρέπονται  στην  αίθουσα  ηλεκτρονικές  συσκευές  επικοινωνίας,  και

— τα  πρακτικά  της  συνεδρίασης  δεν  αναφέρονται  στο  περιεχόμενο  της  συζήτησης  του  σημείου  που  αφορά  διαβαθμι
σμένες  πληροφορίες.

6. Όταν  οι  συνεδριάσεις  είναι  αναγκαίες  για  τη  συζήτηση  πληροφοριών  που  έχουν  διαβαθμισθεί  σε  επίπεδο  SECRET 
UE/EU  SECRET  ή  TRÈS  SECRET  UE/EU  TOP  SECRET,  ή  σε  ισοδύναμο  επίπεδο,  συμφωνούνται,  κατά  περίπτωση, 
ειδικές  ρυθμίσεις  μεταξύ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου.

Άρθρο  7

Παραβίαση  της  ασφάλειας,  απώλεια  ή  διαρροή  διαβαθμισμένων  πληροφοριών

1. Εάν  υπάρχουν  αποδείξεις  ή  υποψίες  απώλειας  ή  διαρροής  διαβαθμισμένων  πληροφοριών  που  παρέσχε  το 
Συμβούλιο,  ο  γενικός  γραμματέας  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  ενημερώνει  αμέσως  σχετικά  τον  γενικό  γραμματέα  του 
Συμβουλίου.  Ο  γενικός  γραμματέας  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  προβαίνει  σε  έρευνα  και  ενημερώνει  τον  γενικό 
γραμματέα  του  Συμβουλίου  σχετικά  με  τα  αποτελέσματα  της  έρευνας  και  των  μέτρων  που  ελήφθησαν  για  να  προλη
φθεί  ανάλογο  περιστατικό.  Όταν  αφορά  μέλος  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου,  ο  πρόεδρος  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβου
λίου  ενεργεί  από  κοινού  με  τον  γενικό  γραμματέα  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου.

2. Μέλος  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  που  είναι  υπεύθυνο  για  παραβίαση  των  διατάξεων  που  ορίζονται  στους 
κανόνες  ασφάλειας  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  ή  στην  παρούσα  συμφωνία  μπορούν  να  υποστούν  τα  μέτρα  και  τις 
κυρώσεις  σύμφωνα  με  το  άρθρο  9  παράγραφος  2  και  τα  άρθρα  152  έως  154  του  Κανονισμού  του  Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.

3. Τυχόν  υπάλληλος  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  ή  το  λοιπό  προσωπικό  του  Κοινοβουλίου  που  εργάζεται  για 
πολιτικές  ομάδες  και  ευθύνεται  για  παραβίαση  των  διατάξεων  που  ορίζονται  στους  κανόνες  ασφάλειας  του  Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου  ή  στην  παρούσα  συμφωνία  μπορεί  να  υποστεί  τις  κυρώσεις  που  ορίζονται  στον  κανονισμό  υπηρεσιακής 
καταστάσεως  των  υπαλλήλων  και  του  καθεστώτος  που  εφαρμόζεται  επί  του  λοιπού  προσωπικού  της  Ευρωπαϊκής 
Ένωσης,  σύμφωνα  με  τον  κανονισμό  (ΕΟΚ,  Ευρατόμ,  ΕΚΑΧ)  αριθ.  259/68  του  Συμβουλίου (1).

4. Τα  πρόσωπα  που  είναι  υπεύθυνα  για  διαρροή  ή  απώλεια  διαβαθμισμένων  πληροφοριών  υπόκεινται  σε  πειθαρχικές 
κυρώσεις  και/ή  δικαστικές  ενέργειες  σύμφωνα  με  τις  εφαρμοστέες  νομοθετικές  και  κανονιστικές  διατάξεις  και  τους  εφαρ
μοστέους  κανόνες.

Άρθρο  8

Τελικές  διατάξεις

1. Το  Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο  και  το  Συμβούλιο,  το  καθένα  κατ’  ιδίαν,  λαμβάνουν  όλα  τα  αναγκαία  μέτρα  για  να 
διασφαλίσουν  την  εφαρμογή  της  παρούσας  συμφωνίας.  Συνεργάζονται  προς  τον  σκοπό  αυτό,  ειδικότερα  με  τη  διοργά
νωση  επισκέψεων  για  να  παρακολουθούν  την  εφαρμογή  των  τεχνικών  πτυχών  ασφαλείας  της  παρούσας  συμφωνίας.

2. Οι  αρμόδιες  υπηρεσίες  της  Γενικής  Γραμματείας  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  της  Γενικής  Γραμματείας  του 
Συμβουλίου  διαβουλεύονται  μεταξύ  τους  πριν  εκάτερο  των  θεσμικών  οργάνων  τροποποιήσει  τους  οικείους  κανόνες 
ασφαλείας,  προκειμένου  να  διασφαλισθεί  ότι  διατηρείται  η  ισοδυναμία  των  βασικών  αρχών  και  ελάχιστων  προτύπων 
προστασίας  των  διαβαθμισμένων  πληροφοριών.

(1) ΕΕ L 56 της 4.3.1968, σ. 1.

C 95/6 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.4.2014
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3. Οι  διαβαθμισμένες  πληροφορίες  παρέχονται  στο  Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο  δυνάμει  της  παρούσας  συμφωνίας  μόλις 
το  Συμβούλιο,  μαζί  με  το  Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο,  καθορίσει  ότι  έχει  επιτευχθεί  η  ισοδυναμία  μεταξύ  των  βασικών 
αρχών  και  των  ελάχιστων  προτύπων  προστασίας  των  διαβαθμισμένων  πληροφοριών  των  κανόνων  ασφαλείας  του  Ευρω
παϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου,  αφενός,  και  μεταξύ  του  επιπέδου  προστασίας  των  διαβαθμισμένων  πληροφο
ριών  στους  χώρους  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου,  αφετέρου.

4. Η  παρούσα  συμφωνία  μπορεί  να  αναθεωρηθεί  αιτήσει  εκατέρου  των  θεσμικών  οργάνων  βάσει  της  εμπειρίας  από 
την  εφαρμογή  της.

5. Η  παρούσα  συμφωνία  αρχίζει  να  ισχύει  την  ημερομηνία  της  δημοσίευσής  της  στην  Επίσημη  Εφημερίδα  της 
Ευρωπαϊκής  Ένωσης.

Εγινε  στις  Βρυξέλλες  και  στo  Στρασβoύργo,  12  Mαρτίου  2014.

Για  το  Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο

Ο  Πρόεδρος

Για  το  Συμβούλιο

Ο  Πρόεδρος

1.4.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 95/7
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II 

(Ανακοινώσεις) 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

της 15ης Απριλίου 2013 

σχετικά με τους κανόνες που διέπουν την επεξεργασία των εμπιστευτικών πληροφοριών από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

(2014/C 96/01) 

ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, 

Έχοντας υπόψη το άρθρο 23 παράγραφος 12 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

Εκτιμώντας τα εξής: 

(1)  Δεδομένων της συμφωνίας-πλαισίου για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής (1) που υπεγράφη στις 20 Οκτωβρίου 2010 («συμφωνία-πλαίσιο») και της διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαβίβαση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον 
χειρισμό από αυτό διαβαθμισμένων πληροφοριών του Συμβουλίου πλην εκείνων του τομέα της κοινής εξωτερικής πολι
τικής και της πολιτικής ασφάλειας (2) που υπεγράφη στις 12 Μαρτίου 2014, («διοργανική συμφωνία») είναι αναγκαίο να 
καθοριστούν ειδικοί κανόνες σχετικά με την επεξεργασία των εμπιστευτικών πληροφοριών από το Ευρωπαϊκό Κοινο
βούλιο. 

(2)  Η Συνθήκη της Λισαβόνας αναθέτει νέα καθήκοντα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και, προκειμένου να αναπτυχθούν 
πρωτοβουλίες του Κοινοβουλίου στους τομείς εκείνους που απαιτούν ένα βαθμό εμπιστευτικότητας, είναι απαραίτητο να 
θεσπιστούν βασικές αρχές, ελάχιστα πρότυπα ασφάλειας και κατάλληλες διαδικασίες για την επεξεργασία εμπιστευτικών 
αλλά και διαβαθμισμένων πληροφοριών από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

(3)  Οι κανόνες που ορίζονται στην απόφαση αυτή έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν ισοδύναμα πρότυπα προστασίας και 
συμβατότητα με τους κανόνες που έχουν θεσπίσει άλλα όργανα, οργανισμοί, γραφεία και υπηρεσίες που έχουν ιδρυθεί 
βάσει των Συνθηκών ή από τα κράτη μέλη, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εύρυθμη λειτουργία της διαδικασίας 
λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

(4)  Οι διατάξεις της απόφασης αυτής δεν θίγουν τους υφιστάμενους και τους μελλοντικούς κανόνες σχετικά με την 
πρόσβαση σε έγγραφα, που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 15 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΣΛΕΕ). 

1.4.2014 C 96/1 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    

(1) EE L 304, 20.11.2010, σ. 47. 
(2) ΕΕ C 95, 1.4.2014, σ. 1. 

E6_Απόφαση σχετικά με τους κανόνες που διέπουν την επεξεργασία των εμπιστευτικών πληροφοριών από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
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(5)  Οι διατάξεις της απόφασης αυτής δεν θίγουν τους υφιστάμενους και τους μελλοντικούς κανόνες σχετικά με την 
προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 16 ΣΛΕΕ, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Άρθρο 1 

Σκοπός 

Η παρούσα απόφαση διέπει τη διαχείριση και το χειρισμό εμπιστευτικών πληροφοριών από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συμπερι
λαμβανομένων της δημιουργίας, παραλαβής, διαβίβασης και αποθήκευσης τέτοιων πληροφοριών με στόχο την ενδεδειγμένη 
προστασία του εμπιστευτικού τους χαρακτήρα. Εφαρμόζει τη διοργανική συμφωνία και τη συμφωνία πλαίσιο, ιδίως το Παράρ
τημα ΙΙ αυτής. 

Άρθρο 2 

Ορισμοί 

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης: 

α)  ως «πληροφορία» νοείται κάθε προφορική ή γραπτή πληροφόρηση, ανεξάρτητα από το μέσο στο οποίο διατίθεται ή τον 
συντάκτη της· 

β) ως «εμπιστευτική πληροφορία» νοείται η «διαβαθμισμένη πληροφορία» και η μη διαβαθμισμένη «άλλη εμπιστευτική πληρο
φορία»· 

γ)  ως «διαβαθμισμένη πληροφορία» νοείται η «διαβαθμισμένη πληροφορία ΕΕ» και η «ισοδύναμη διαβαθμισμένη πληροφορία»· 

δ)  ως «διαβαθμισμένη πληροφορία ΕΕ» (ΔΠΕΕ) νοείται κάθε πληροφορία και υλικό που έχει διαβαθμιστεί ως «TRÈS SECRET 
UE/EU TOP SECRET», «SECRET UE/EU SECRET», «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» ή «RESTREINT UE/EU RESTRICTED», 
των οποίων η άνευ αδείας κοινολόγηση μπορεί να βλάψει σε ποικίλο βαθμό τα συμφέροντα της Ένωσης, ή ενός ή περισσό
τερων κρατών μελών της, είτε η πληροφορία αυτή προέρχεται από όργανα, οργανισμούς, γραφεία ή υπηρεσίες που έχουν 
συσταθεί από ή με βάση τις Συνθήκες είτε όχι. Στο πλαίσιο αυτό, πληροφορίες και υλικό που διαβαθμίζονται σε επίπεδο: 

—  «TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET» για πληροφορίες και υλικό, η άνευ αδείας κοινολόγηση των οποίων θα μπορούσε 
να βλάψει σοβαρότατα τα ζωτικά συμφέροντα της Ένωσης ή ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών της· 

—  «SECRET UE/EU SECRET» για πληροφορίες και υλικό, η άνευ αδείας κοινολόγηση των οποίων θα μπορούσε να βλάψει 
σοβαρά τα ζωτικά συμφέροντα της Ένωσης ή ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών της· 

—  «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» για πληροφορίες και υλικό, η άνευ αδείας κοινολόγηση των οποίων θα 
μπορούσε να βλάψει τα ζωτικά συμφέροντα της Ένωσης ή ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών της· 

—  «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» για πληροφορίες και υλικό, η άνευ αδείας κοινολόγηση των οποίων θα μπορούσε να 
είναι αντίθετη προς τα συμφέροντα της Ένωσης ή ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών της· 

ε)  ως «ισοδύναμη διαβαθμισμένη πληροφορία» νοείται η διαβαθμισμένη πληροφορία που προέρχεται από κράτη μέλη, τρίτα 
κράτη ή διεθνείς οργανισμούς, φέρει σήμανση διαβάθμισης ασφαλείας ισοδύναμη προς μία από τις χρησιμοποιούμενες 
σημάνσεις διαβάθμισης ασφαλείας για τις ΔΠΕΕ και έχει διαβιβαστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το Συμβούλιο ή την 
Επιτροπή· 
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στ) ως «άλλη εμπιστευτική πληροφορία» νοείται οποιαδήποτε άλλη μη διαβαθμισμένη εμπιστευτική πληροφορία, συμπεριλαμβα
νομένων των πληροφοριών που καλύπτονται από κανόνες περί προστασίας δεδομένων ή από υποχρέωση επαγγελματικής 
εχεμύθειας, που έχει δημιουργηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή έχει διαβιβασθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από άλλα 
όργανα, οργανισμούς, γραφεία και αρχές που έχουν συσταθεί από ή με βάση τις Συνθήκες ή από τα κράτη μέλη· 

ζ)  ως «έγγραφο» νοείται κάθε καταγεγραμμένη πληροφορία ανεξαρτήτως της φυσικής της μορφής ή των χαρακτηριστικών 
γνωρισμάτων της· 

η) ως «υλικό» νοείται κάθε έγγραφο ή αντικείμενο ή μηχανή ή εξοπλισμός που είτε έχει κατασκευασθεί ή βρίσκεται σε διαδι
κασία κατασκευής· 

θ)  ως «ανάγκη γνώσης» νοείται η ανάγκη ενός προσώπου να αποκτήσει πρόσβαση σε εμπιστευτική πληροφορία προκειμένου 
να μπορεί να ασκεί ένα επίσημο καθήκον ή μία εργασία· 

ι)  ως «άδεια» νοείται μία απόφαση που εκδίδει ο Πρόεδρος, προκειμένου για μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ή ο Γενικός 
Γραμματέας, προκειμένου για υπαλλήλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και λοιπό προσωπικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβου
λίου που εργάζεται για τις πολιτικές ομάδες, με την οποία χορηγείται ατομική πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες 
έως ένα συγκεκριμένο επίπεδο, βάσει του θετικού αποτελέσματος ενός ελέγχου ασφάλειας που διενεργείται από εθνική αρχή 
στο πλαίσιο του εθνικού δικαίου και βάσει των διατάξεων που θεσπίζονται στο Παράρτημα Ι Μέρος 2· 

ια)  ως «υποχαρακτηρισμός» νοείται η μείωση του βαθμού ασφάλειας· 

ιβ)  ως «αποχαρακτηρισμός» νοείται η άρση οποιασδήποτε διαβάθμισης· 

ιγ) ως «σήμανση» νοείται διακριτικό γνώρισμα που τίθεται σε «άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες» προκειμένου να προσδιορι
στούν προκαθορισμένες ειδικές οδηγίες σχετικά με τον χειρισμό των πληροφοριών αυτών ή το πεδίο που καλύπτεται από 
συγκεκριμένο έγγραφο. Μπορεί επίσης να τεθεί σε διαβαθμισμένες πληροφορίες προκειμένου να επιβληθούν πρόσθετες 
απαιτήσεις όσον αφορά το χειρισμό τους· 

ιδ)  ως «αφαίρεση της σήμανσης» νοείται η άρση οποιασδήποτε σήμανσης· 

ιε)  ως «αρχικός συντάκτης» νοείται ο δεόντως εξουσιοδοτημένος συντάκτης εμπιστευτικής πληροφορίας· 

ιστ)  ως «κοινοποιήσεις ασφάλειας» νοούνται τα μέτρα εφαρμογής που θεσπίζονται στο Παράρτημα ΙΙ· 

ιζ)  ως «οδηγίες χειρισμού» νοούνται οι τεχνικές οδηγίες που εκδίδονται προς τις υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
σχετικά με τη διαχείριση εμπιστευτικών πληροφοριών. 

Άρθρο 3 

Βασικές αρχές και ελάχιστα πρότυπα 

1. Η επεξεργασία εμπιστευτικών πληροφοριών από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ακολουθεί τις βασικές αρχές και τους ελάχι
στους κανόνες που θεσπίζονται στο Παράρτημα Ι Μέρος 1. 

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συγκροτεί ένα σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών (ΣΔΑΠ) σύμφωνα με τις 
βασικές αυτές αρχές και τα ελάχιστα αυτά πρότυπα. Το ΣΔΑΠ αποτελείται από τις κοινοποιήσεις ασφάλειας, τις οδηγίες χειρι
σμού και τον οικείο Κανονισμό. Το ΣΔΑΠ αποσκοπεί στο να διευκολύνει το κοινοβουλευτικό και διοικητικό έργο, διασφαλίζο
ντας συγχρόνως την προστασία κάθε εμπιστευτικής πληροφορίας που επεξεργάζεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σεβόμενο 
πλήρως τους κανόνες που έχει θεσπίσει ο αρχικός συντάκτης των πληροφοριών αυτών, όπως καθορίζονται στις κοινοποιήσεις 
ασφάλειας. 

Η επεξεργασία εμπιστευτικών πληροφοριών μέσω ενός αυτόματου συστήματος επικοινωνιών και πληροφοριών (ΣΕΠ) του Ευρω
παϊκού Κοινοβουλίου διεξάγεται σύμφωνα με το σύστημα ασφάλειας των πληροφοριών (ΑΠ), όπως ορίζεται στην κοινοποίηση 
ασφάλειας 3. 

3. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορούν να συμβουλεύονται διαβαθμισμένες πληροφορίες μέχρι και το επίπεδο 
«RESTREINT UE/EU RESTRICTED» χωρίς έλεγχο ασφάλειας. 
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4. Όταν οι σχετικές πληροφορίες έχουν διαβαθμιστεί σε επίπεδο CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ή σε ισοδύναμό του, 
διατίθενται μόνο στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχουν εξουσιοδοτηθεί από τον Πρόεδρο σύμφωνα με την παρά
γραφο 5 ή έχουν υπογράψει επίσημη δήλωση μη κοινολόγησης του περιεχομένου των πληροφοριών αυτών σε τρίτους, τήρησης 
της υποχρέωσης προστασίας των πληροφοριών διαβαθμισμένων σε επίπεδο CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL και αποδοχής 
των συνεπειών σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. 

5. Όταν οι πληροφορίες έχουν διαβαθμισθεί σε επίπεδο SECRET UE/EU SECRET ή TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET ή σε 
ισοδύναμό του, διατίθενται μόνο στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχουν εξουσιοδοτηθεί από τον Πρόεδρο εφόσον: 

α)  έχουν ελεγχθεί από απόψεως ασφαλείας σύμφωνα με το Παράρτημα Ι Μέρος 2 της παρούσας απόφασης, ή 

β) έχει γίνει κοινοποίηση από αρμόδια εθνική αρχή ότι τα εν λόγω μέλη είναι δεόντως εξουσιοδοτημένα δυνάμει των καθηκό
ντων τους σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. 

6. Προ της χορήγησης πρόσβασης σε διαβαθμισμένες πληροφορίες, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενημερώνονται 
και δηλώνουν ότι έχουν κατανοήσει σαφώς την ευθύνη τους να προστατεύουν τις πληροφορίες αυτές σύμφωνα με το Παράρ
τημα Ι. Ενημερώνονται επίσης σχετικά με τα μέσα για τη διασφάλιση της προστασίας αυτής. 

7. Οι υπάλληλοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το λοιπό προσωπικό του Κοινοβουλίου που εργάζεται για τις πολιτικές 
ομάδες μπορούν να συμβουλεύονται εμπιστευτικές πληροφορίες εφόσον έχουν διαπιστωμένη «ανάγκη γνώσης» και μπορούν να 
συμβουλεύονται διαβαθμισμένες πληροφορίες πάνω από το επίπεδο RESTREINT UE/EU RESTRICTED, εφόσον διαθέτουν το 
κατάλληλο επίπεδο ελέγχου ασφάλειας. Πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες χορηγείται μόνο εφόσον έχουν ενημερωθεί 
και έχουν λάβει γραπτές οδηγίες ως προς τις ευθύνες τους για την προστασία των εν λόγω πληροφοριών καθώς και σχετικά με 
τα μέσα διασφάλισης της προστασίας αυτής, και εφόσον έχουν υπογράψει δήλωση με την οποία αναγνωρίζουν την παραλαβή 
των οδηγιών αυτών και δεσμεύονται ότι θα τις τηρήσουν σύμφωνα με τους υφιστάμενους κανόνες. 

Άρθρο 4 

Δημιουργία εμπιστευτικών πληροφοριών και διοικητική διαχείριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

1. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι πρόεδροι των αρμόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών και ο Γενικός Γραμ
ματέας ή/και κάθε πρόσωπο δεόντως εξουσιοδοτημένο από αυτόν εγγράφως μπορούν να αποτελούν τον αρχικό συντάκτη εμπι
στευτικών πληροφοριών ή/και να διαβαθμίζουν πληροφορίες, όπως ορίζεται στις κοινοποιήσεις ασφάλειας. 

2. Κατά τη δημιουργία διαβαθμισμένης πληροφορίας, ο αρχικός συντάκτης εφαρμόζει το ενδεδειγμένο επίπεδο διαβάθμισης 
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τους ορισμούς που εκτίθενται στο Παράρτημα Ι. Κατά κανόνα, ο αρχικός συντάκτης καθο
ρίζει επίσης τους αποδέκτες που εξουσιοδοτούνται να συμβουλεύονται τις πληροφορίες που αντιστοιχούν στο επίπεδο διαβάθ
μισης. Οι πληροφορίες αυτές κοινοποιούνται στη Μονάδα Διαβαθμισμένων Πληροφοριών (CIU) όταν το έγγραφο κατατίθεται σε 
αυτήν. 

3. «Άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες» που καλύπτονται από επαγγελματικό απόρρητο εξετάζονται σύμφωνα με τα Παραρτή
ματα Ι και ΙΙ και τις οδηγίες χειρισμού. 

Άρθρο 5 

Παραλαβή εμπιστευτικών πληροφοριών από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

1. Οι εμπιστευτικές πληροφορίες που παραλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωστοποιούνται όπως ακολούθως: 

α) πληροφορίες με διαβάθμιση σε επίπεδο RESTREINT UE/EU RESTRICTED ή σε ισοδύναμό του και «άλλη εμπιστευτική πληρο
φορία» στη γραμματεία του κοινοβουλευτικού οργάνου/αξιωματούχου που υπέβαλε τη σχετική αίτηση ή απευθείας στην 
CIU· 

β)  πληροφορίες με διαβάθμιση σε επίπεδο CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU SECRET ή TRÈS SECRET UE/EU 
TOP SECRET ή σε ισοδύναμό του: στην CIU. 
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2. Η καταχώριση, αποθήκευση και ανιχνευσιμότητα εμπιστευτικών πληροφοριών διασφαλίζεται, κατά περίπτωση, είτε από τη 
γραμματεία του κοινοβουλευτικού οργάνου/αξιωματούχου που παρέλαβε την πληροφορία είτε από την CIU. 

3. Οι συμφωνηθείσες ρυθμίσεις που θεσπίζονται με κοινή συμφωνία με σκοπό τη διαφύλαξη της εμπιστευτικότητας των 
πληροφοριών, σε περίπτωση γνωστοποίησης εμπιστευτικών πληροφοριών από την Επιτροπή σύμφωνα με το σημείο 3.2 του 
Παραρτήματος ΙΙ της συμφωνίας-πλαίσιο ή στην περίπτωση διαβίβασης διαβαθμισμένων πληροφοριών από το Συμβούλιο 
σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 4 της διοργανικής συμφωνίας, κατατίθενται μαζί με τις εμπιστευτικές πληροφορίες στη 
γραμματεία του κοινοβουλευτικού οργάνου/αξιωματούχου ή στην CIU, κατά περίπτωση. 

4. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου 3 μπορούν επίσης να εφαρμοστούν τηρουμένων των αναλογιών για τη γνωστοποίηση εμπι
στευτικών πληροφοριών από άλλα όργανα, οργανισμούς, γραφεία και υπηρεσίες που έχουν συσταθεί από ή με βάση τις 
Συνθήκες ή από τα κράτη μέλη. 

5. Προκειμένου να διασφαλιστεί επίπεδο προστασίας αντίστοιχο με το επίπεδο διαβάθμισης TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET 
ή με ισοδύναμό του, η Διάσκεψη των Προέδρων συγκροτεί επιτροπή εποπτείας. Οι πληροφορίες που έχουν διαβαθμιστεί σε 
επίπεδο TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET ή σε ισοδύναμό του γνωστοποιούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με επιφύλαξη 
περαιτέρω ρυθμίσεων που θα συμφωνηθούν μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του οργάνου της Ένωσης από το οποίο 
προέρχονται οι πληροφορίες. 

Άρθρο 6 

Γνωστοποίηση διαβαθμισμένων πληροφοριών από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε τρίτους 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί, με τη προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του αρχικού συντάκτη ή του θεσμικού οργάνου 
της Ένωσης που γνωστοποίησε τις διαβαθμισμένες πληροφορίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά περίπτωση, να διαβιβάσει τις 
εν λόγω διαβαθμισμένες πληροφορίες σε τρίτους, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζουν ότι, κατά την επεξεργασία των πληρο
φοριών αυτών, τηρούνται στις υπηρεσίες και τις εγκαταστάσεις τους κανόνες ισοδύναμοι προς τους κανόνες που ορίζονται στην 
παρούσα απόφαση. 

Άρθρο 7 

Ασφαλείς εγκαταστάσεις 

1. Για τους σκοπούς της διαχείρισης των εμπιστευτικών πληροφοριών το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημιουργεί έναν ασφαλή 
χώρο και ασφαλείς αίθουσες ανάγνωσης. 

2. Ο ασφαλής χώρος παρέχει διευκολύνσεις για την καταχώριση, αναζήτηση στοιχείων, αρχειοθέτηση, διαβίβαση και επεξερ
γασία διαβαθμισμένων πληροφοριών. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αίθουσα ανάγνωσης και αίθουσα συνεδριάσεων προκειμένου 
τα εξουσιοδοτημένα άτομα να συμβουλεύονται διαβαθμισμένες πληροφορίες και τη διαχείρισή του έχει η CIU. 

3. Εκτός του ασφαλούς χώρου, μπορούν να δημιουργηθούν ασφαλείς αίθουσες ανάγνωσης, ώστε να μπορούν τα εξουσιοδο
τημένα άτομα να συμβουλεύονται πληροφορίες που έχουν διαβαθμιστεί σε επίπεδο RESTREINT UE/EU RESTRICTED ή σε ισοδύ
ναμό του, και «άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες». Αυτές οι ασφαλείς αίθουσες ανάγνωσης διευθύνονται από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες της γραμματείας του κοινοβουλευτικού οργάνου/αξιωματούχου ή από την CIU, κατά περίπτωση. Δεν περιέχουν 
φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, τηλέφωνα, τηλεομοιοτυπικά μηχανήματα (fax), σαρωτές (scanners) ή άλλα τεχνικά μέσα αναπα
ραγωγής ή διαβίβασης εγγράφων. 

Άρθρο 8 

Καταχώριση, χειρισμός και αποθήκευση εμπιστευτικών πληροφοριών 

1. Πληροφορίες που έχουν διαβαθμιστεί σε επίπεδο RESTREINT UE/EU RESTRICTED ή σε ισοδύναμό του και «άλλες εμπιστευ
τικές πληροφορίες» καταχωρίζονται και αποθηκεύονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της γραμματείας του κοινοβουλευτικού 
οργάνου/αξιωματούχου ή από την CIU, ανάλογα με το ποιος έλαβε τις πληροφορίες. 
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2. Οι ακόλουθοι όροι ισχύουν όσον αφορά το χειρισμό των πληροφοριών που έχουν διαβαθμιστεί σε επίπεδο RESTREINT 
UE/EU RESTRICTED ή σε ισοδύναμό του και «άλλων εμπιστευτικών πληροφοριών»: 

α) τα έγγραφα παραδίδονται προσωπικά στον προϊστάμενο της γραμματείας, ο οποίος τα καταχωρεί και εκδίδει απόδειξη παρα
λαβής· 

β)  τα έγγραφα αυτά, εφόσον δεν χρησιμοποιούνται, τηρούνται σε χώρο στον οποίο απαγορεύεται η πρόσβαση, υπό την ευθύνη 
της γραμματείας· 

γ)  σε καμία περίπτωση δεν μπορούν οι πληροφορίες να αποθηκευθούν σε άλλο μέσο, ή να διαβιβαστούν σε οποιοδήποτε 
πρόσωπο. Tα έγγραφα αυτά μπορούν να αναπαραχθούν μέσω δεόντως εγκεκριμένου εξοπλισμού όπως ορίζεται στις κοινο
ποιήσεις ασφάλειας· 

δ)  η πρόσβαση στα έγγραφα αυτά περιορίζεται σε όσους ορίζονται από τον αρχικό συντάκτη ή από το θεσμικό όργανο της 
Ένωσης που γνωστοποίησε την πληροφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 2 ή στο άρθρο 5 παράγραφοι 3, 4 και 5· 

ε)  η γραμματεία του κοινοβουλευτικού οργάνου/αξιωματούχου τηρεί μητρώο των προσώπων που εξέτασαν τις πληροφορίες, 
και της ημερομηνίας και του χρόνου της εξέτασης αυτής, και διαβιβάζει το μητρώο στην CIU κατά τη στιγμή της κατάθεσης 
των πληροφοριών στην CIU. 

3. Οι πληροφορίες που έχουν διαβαθμιστεί σε επίπεδο CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU SECRET ή TRÈS 
SECRET UE/EU TOP SECRET ή σε ισοδύναμό του καταχωρίζονται, τυγχάνουν επεξεργασίας και αποθηκεύονται από την CIU στον 
Ασφαλή Χώρο, σύμφωνα με το εκάστοτε επίπεδο διαβάθμισης και όπως ορίζεται στις κοινοποιήσεις ασφάλειας. 

4. Σε περίπτωση παραβίασης των κανόνων που καθορίζονται στις παραγράφους 1 έως 3, ο αρμόδιος υπάλληλος της γραμμα
τείας του κοινοβουλευτικού οργάνου/αξιωματούχου ή της CIU, κατά περίπτωση, ενημερώνει σχετικώς τον Γενικό Γραμματέα, ο 
οποίος παραπέμπει το θέμα στον Πρόεδρο σε περίπτωση που ενέχεται βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Άρθρο 9 

Πρόσβαση στις εγκαταστάσεις ασφαλείας 

1. Στον Ασφαλή Χώρο έχουν πρόσβαση μόνο τα ακόλουθα πρόσωπα: 

α) πρόσωπα εξουσιοδοτημένα, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφοι 4 έως 7, να συμβουλεύονται τις πληροφορίες που τηρού
νται στο χώρο αυτό και τα οποία έχουν υποβάλει αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1· 

β)  πρόσωπα εξουσιοδοτημένα, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1, να δημιουργούν διαβαθμισμένες πληροφορίες και τα 
οποία έχουν υποβάλει αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1· 

γ)  οι υπάλληλοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εργάζονται στην CIU· 

δ)  οι υπάλληλοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ασκούν διαχειριστικά καθήκοντα στην ΥΕΠ· 

ε)  οι υπάλληλοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι αρμόδιοι για την ασφάλεια και την πυροπροστασία, όταν παρίσταται 
ανάγκη· 

στ)  το προσωπικό καθαρισμού μόνο παρουσία και υπό τη στενή επιτήρηση υπαλλήλου της CIU· 

2. Η CIU δύναται να αρνηθεί την πρόσβαση στον ασφαλή χώρο σε κάθε μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Οιαδήποτε ένσταση 
κατά της άρνησης για πρόσβαση υποβάλλεται στον Πρόεδρο στην περίπτωση αίτησης πρόσβασης βουλευτών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και στον Γενικό Γραμματέα στις άλλες περιπτώσεις. 

3. Ο Γενικός Γραμματέας μπορεί να εγκρίνει τη διεξαγωγή συνεδρίασης περιορισμένου αριθμού ατόμων στην αίθουσα 
συνεδριάσεων στον ασφαλή χώρο. 
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4. Σε ασφαλή αίθουσα ανάγνωσης έχουν πρόσβαση μόνο τα ακόλουθα πρόσωπα: 

α)  οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι υπάλληλοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το λοιπό προσωπικό του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εργάζεται για τις πολιτικές ομάδες, που ταυτοποιούνται δεόντως για τους σκοπούς της 
εξέτασης ή της δημιουργίας εμπιστευτικών πληροφοριών· 

β)  οι υπάλληλοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ασκούν διαχειριστικά καθήκοντα στο ΣΕΠ, οι υπάλληλοι της γραμματείας 
του κοινοβουλευτικού οργάνου/αξιωματούχου που έλαβαν τις πληροφορίες και οι υπάλληλοι της CIU· 

γ) εφόσον απαιτείται, οι υπάλληλοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι αρμόδιοι για την ασφάλεια και την πυροπρο
στασία· 

δ) το προσωπικό καθαρισμού μόνο παρουσία και υπό τη στενή επιτήρηση υπαλλήλου που εργάζεται στη γραμματεία του κοινο
βουλευτικού οργάνου/αξιωματούχου ή στην CIU, κατά περίπτωση. 

5. Η αρμόδια γραμματεία του κοινοβουλευτικού οργάνου/αξιωματούχου ή η CIU, ανάλογα με την περίπτωση, δύναται να 
αρνηθεί την πρόσβαση σε ασφαλή αίθουσα ανάγνωσης σε κάθε μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Οιαδήποτε ένσταση κατά αυτής 
της άρνησης για πρόσβαση υποβάλλεται στον Πρόεδρο στην περίπτωση αίτησης πρόσβασης βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινο
βουλίου και στον Γενικό Γραμματέα στις άλλες περιπτώσεις. 

Άρθρο 10 

Εξέταση ή δημιουργία εμπιστευτικών πληροφοριών σε ασφαλείς εγκαταστάσεις 

1. Κάθε πρόσωπο που επιθυμεί να εξετάσει ή να δημιουργήσει εμπιστευτικές πληροφορίες στον ασφαλή χώρο γνωστοποιεί εκ 
των προτέρων το όνομά του στην CIU. Η CIU ελέγχει την ταυτότητα κάθε προσώπου και εξακριβώνει εάν το πρόσωπο αυτό έχει 
σχετική άδεια προκειμένου να εξετάσει ή να δημιουργήσει εμπιστευτικές πληροφορίες, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφοι 3 
έως 7, το άρθρο 4 παράγραφος 1 ή το άρθρο 5 παράγραφοι 3, 4 και 5· 

2. Κάθε πρόσωπο που επιθυμεί, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφοι 3 και 7, να εξετάσει εμπιστευτικές πληροφορίες που 
έχουν διαβαθμιστεί σε επίπεδο RESTREINT UE/EU RESTRICTED ή σε ισοδύναμό του ή «άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες» σε 
ασφαλή αίθουσα ανάγνωσης, γνωστοποιεί εκ των προτέρων το όνομά του στις αρμόδιες υπηρεσίες της γραμματείας του κοινο
βουλευτικού οργάνου/αξιωματούχου ή στην CIU. 

3. Με την επιφύλαξη εξαιρετικών συνθηκών (π.χ. όταν πολυάριθμες αιτήσεις εξέτασης υποβάλλονται σε βραχύ χρονικό 
διάστημα), μόνο ένα πρόσωπο κάθε φορά λαμβάνει άδεια για να εξετάσει εμπιστευτική πληροφορία σε ασφαλή εγκατάσταση, 
παρουσία ενός υπαλλήλου της γραμματείας του κοινοβουλευτικού οργάνου/αξιωματούχου ή της CIU. 

4. Κατά τη διαδικασία ανάγνωσης, οι εξωτερικές επαφές (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης τηλεφώνων ή άλλων τεχνολο
γικών συσκευών), η λήψη σημειώσεων και η φωτοαντιγραφική αναπαραγωγή ή φωτογράφηση των εμπιστευτικών πληροφοριών 
απαγορεύονται. 

5. Πριν επιτρέψει σε ένα πρόσωπο να εγκαταλείψει την ασφαλή εγκατάσταση, ο υπάλληλος της γραμματείας του κοινοβου
λευτικού οργάνου/αξιωματούχου ή της CIU ελέγχει ότι τα εμπιστευτικά έγγραφα που εξετάσθηκαν είναι ακόμη παρόντα, άθικτα 
και πλήρη. 

6. Σε περίπτωση παραβίασης των ανωτέρω κανόνων, ο υπάλληλος της γραμματείας του κοινοβουλευτικού οργάνου/αξιωμα
τούχου ή της CIU ενημερώνει σχετικώς τον Γενικό Γραμματέα, ο οποίος παραπέμπει το θέμα στον Πρόεδρο σε περίπτωση που 
ενέχεται βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Άρθρο 11 

Ελάχιστα πρότυπα για την εξέταση εμπιστευτικών πληροφοριών σε κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση εκτός των 
ασφαλών εγκαταστάσεων 

1. Πληροφορίες που έχουν διαβαθμιστεί σε επίπεδο RESTREINT UE/EU RESTRICTED ή σε ισοδύναμό του και «άλλες εμπιστευ
τικές πληροφορίες» μπορούν να εξετάζονται από μέλη κοινοβουλευτικών επιτροπών ή άλλων πολιτικών και διοικητικών οργάνων 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση εκτός των ασφαλών εγκαταστάσεων. 
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2. Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1, η γραμματεία του κοινοβουλευτικού οργάνου/αξιωματούχου που 
έχει αρμοδιότητα για τη συνεδρίαση διασφαλίζει ότι τηρούνται οι ακόλουθοι όροι: 

α)  μόνο τα πρόσωπα που ορίζονται από τον πρόεδρο της αρμόδιας επιτροπής ή οργάνου να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση 
μπορούν να εισέλθουν στην αίθουσα συνεδρίασης· 

β)  όλα τα έγγραφα αριθμούνται, διανέμονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και συλλέγονται και πάλι μετά το πέρας της 
και δεν λαμβάνονται σημειώσεις, φωτοτυπίες ή φωτογραφίες των εγγράφων αυτών· 

γ) τα πρακτικά της συνεδρίασης δεν κάνουν καμία αναφορά στο περιεχόμενο της συζήτησης για τις πληροφορίες που εξετά
στηκαν. Μόνο η απόφαση, εφόσον υπάρξει, μπορεί να αναγράφεται στα πρακτικά· 

δ)  οι εμπιστευτικές πληροφορίες που παρέχονται προφορικά σε αποδέκτες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποβάλλονται στον 
ισοδύναμο βαθμό προστασίας με αυτόν που εφαρμόζεται για τις εμπιστευτικές πληροφορίες που παρέχονται σε γραπτή 
μορφή· 

ε)  δεν διατηρείται κανένα συμπληρωματικό απόθεμα εγγράφων στις αίθουσες συνεδριάσεων· 

στ)  μόνο ο απαιτούμενος αριθμός αντιγράφων των εγγράφων διανέμεται στους συμμετέχοντες και στους διερμηνείς κατά την 
έναρξη της συνεδρίασης· 

ζ)  η κατηγορία διαβάθμισης/σήμανσης των εγγράφων προσδιορίζεται από τον πρόεδρο της συνεδρίασης κατά την έναρξη της 
συνεδρίασης· 

η)  οι συμμετέχοντες δεν αφαιρούν έγγραφα από την αίθουσα συνεδρίασης· 

θ)  όλα τα αντίγραφα των εγγράφων συλλέγονται και καταμετρώνται κατά τη λήξη της συνεδρίασης από τη γραμματεία του 
κοινοβουλευτικού οργάνου/αξιωματούχου· και 

ι) απαγορεύεται η εισαγωγή συσκευών ηλεκτρονικής επικοινωνίας ή άλλων ηλεκτρονικών συσκευών στην αίθουσα συνεδριά
σεων όπου εξετάζονται ή συζητούνται οι εν λόγω εμπιστευτικές πληροφορίες. 

3. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, σύμφωνα με τις εξαιρέσεις που καθορίζονται στο σημείο 3.2.2 του Παραρτήματος ΙΙ της 
συμφωνίας-πλαισίου και στο άρθρο 6 παράγραφος 5 της διοργανικής συμφωνίας, πληροφορίες που έχουν διαβαθμιστεί σε 
επίπεδο CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ή σε ισοδύναμό του συζητούνται σε συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών, η 
γραμματεία του κοινοβουλευτικού οργάνου/αξιωματούχου που έχει αρμοδιότητα για τη συνεδρίαση διασφαλίζει, επιπλέον των 
διατάξεων που προβλέπονται στην παράγραφο 2, ότι τα πρόσωπα που ορίζονται να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση συμμορφώ
νονται με τις απαιτήσεις του άρθρου 3 παράγραφοι 4 και 7. 

4. Στην περίπτωση που προβλέπεται στην παράγραφο 3, η CIU παρέχει στη γραμματεία του κοινοβουλευτικού 
οργάνου/αξιωματούχου που έχει αρμοδιότητα για τη συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών ο απαιτούμενος αριθμός αντιγράφων 
των εγγράφων που πρόκειται να συζητηθούν, τα οποία επιστρέφονται στην CIU μετά τη συνεδρίαση. 

Άρθρο 12 

Αρχειοθέτηση εμπιστευτικών πληροφοριών 

1. Δυνατότητες ασφαλούς αρχειοθέτησης παρέχονται εντός του Ασφαλούς Χώρου. Η CIU είναι αρμόδια για τη διαχείριση 
του ασφαλούς αρχείου, σύμφωνα με καθιερωμένα κριτήρια αρχειοθέτησης. 

2. Διαβαθμισμένες πληροφορίες που κατατίθενται οριστικά στην CIU και πληροφορίες που έχουν διαβαθμιστεί σε επίπεδο 
RESTREINT UE/EU RESTRICTED ή σε ισοδύναμό του που κατατίθενται στη γραμματεία του κοινοβουλευτικού οργάνου/αξιωμα
τούχου μεταφέρονται στο ασφαλές αρχείο στον ασφαλή χώρο έξι μήνες μετά την τελευταία εξέτασή τους και, το αργότερο, ένα 
έτος μετά την κατάθεσή τους. Οι «άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες» αρχειοθετούνται, εκτός εάν έχουν κατατεθεί στην CIU, από 
τη γραμματεία του οικείου κοινοβουλευτικού οργάνου/αξιωματούχου, σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες διαχείρισης των 
εγγράφων. 
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3. Οι εμπιστευτικές πληροφορίες που τηρούνται στο ασφαλές αρχείο μπορούν να εξετασθούν σύμφωνα με τους ακόλουθους 
κανόνες: 

α)  μόνον τα πρόσωπα των οποίων η ταυτότητα προσδιορίζεται ονομαστικώς με τη θέση ή την ιδιότητά τους στο συνοδευτικό 
δελτίο που συμπληρώνεται κατά την κατάθεση της εμπιστευτικής πληροφορίας έχουν άδεια να εξετάσουν την πληροφορία 
αυτή· 

β)  η αίτηση εξέτασης εμπιστευτικών πληροφοριών υποβάλλεται στην CIU, η οποία διασφαλίζει τη μεταφορά του εν λόγω 
εγγράφου από το αρχείο στην ασφαλή αίθουσα ανάγνωσης· και 

γ) εφαρμόζονται οι διαδικασίες και οι κανόνες που ισχύουν για την εξέταση των εμπιστευτικών πληροφοριών οι οποίοι καθορί
ζονται στο άρθρο 10. 

Άρθρο 13 

Υποχαρακτηρισμός, αποχαρακτηρισμός και αφαίρεση σήμανσης εμπιστευτικών πληροφοριών. 

1. Οι εμπιστευτικές πληροφορίες μπορούν να υποχαρακτηρίζονται, να αποχαρακτηρίζονται ή να αφαιρείται η σήμανσή τους 
μόνο κατόπιν προηγούμενης συναίνεσης του αρχικού συντάκτη, και, εφόσον απαιτείται, αφού ζητηθεί η γνώμη των λοιπών 
ενδιαφερομένων. 

2. Ο υποχαρακτηρισμός ή αποχαρακτηρισμός επιβεβαιώνεται γραπτώς. Ο αρχικός συντάκτης ενημερώνει τους παραλήπτες 
του εγγράφου για τη μεταβολή της διαβάθμισης, οι δε παραλήπτες ενημερώνουν τους διαδοχικούς παραλήπτες στους οποίους 
έχουν διαβιβάσει το πρωτότυπο ή αντίγραφο του εγγράφου για τη μεταβολή. Ει δυνατόν, οι αρχικοί συντάκτες αναγράφουν επί 
των διαβαθμισμένων εγγράφων την ημερομηνία, την προθεσμία ή το γεγονός μετά τα οποία τα περιεχόμενά τους μπορούν να 
υποχαρακτηρίζονται ή αποχαρακτηρίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, επανεξετάζουν τα έγγραφα το αργότερο ανά πενταετία, ώστε 
να επιβεβαιώνεται ότι η αρχική διαβάθμιση εξακολουθεί να είναι αναγκαία. 

3. Οι εμπιστευτικές πληροφορίες που τηρούνται σε ασφαλή αρχεία εξετάζονται σε εύθετο χρόνο, και το αργότερο κατά το 
25ο έτος από την ημερομηνία δημιουργίας τους, προκειμένου να καθορισθεί εάν θα αποχαρακτηριστούν, υποχαρακτηριστούν ή 
θα στερηθούν της σήμανσης. Η εξέταση και δημοσίευση των πληροφοριών αυτών λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις του 
κανονισμού (ΕΟΚ, Eυρατόμ) αριθ. 354/83 του Συμβουλίου της 1ης Φεβρουαρίου 1983 για το άνοιγμα στο κοινό των ιστο
ρικών αρχείων της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (1). Ο αποχαρακτη
ρισμός πραγματοποιείται από τον αρχικό συντάκτη του διαβαθμισμένου εγγράφου ή από την αρμόδια υπηρεσία σύμφωνα με το 
Παράρτημα Ι Μέρος 1 Τμήμα 10. 

4. Μετά τον αποχαρακτηρισμό, τα πρώην διαβαθμισμένα έγγραφα που τηρούνται στο ασφαλές αρχείο μεταφέρονται στα 
ιστορικά αρχεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για μόνιμη φύλαξη και περαιτέρω επεξεργασία σύμφωνα με τους ισχύοντες 
κανόνες. 

5. Μετά την αφαίρεση της σήμανσης, τα πρώην «άλλα εμπιστευτικά έγγραφα» υπόκεινται στους κανόνες του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σχετικά με τη διαχείριση εγγράφων. 

Άρθρο 14 

Παραβίαση της ασφάλειας, απώλεια ή διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών 

1. Η παραβίαση της εμπιστευτικότητας εν γένει και της παρούσας απόφασης ειδικότερα επιφέρει στην περίπτωση των 
βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την εφαρμογή των σχετικών περί κυρώσεων διατάξεων που θεσπίζονται στον Κανο
νισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

2. Η παραβίαση που διαπράττει μέλος του προσωπικού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επιφέρει την εφαρμογή των διαδικα
σιών και των κυρώσεων που προβλέπονται, αντίστοιχα, στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και στο καθε
στώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) 
αριθ. 259/68 (2) (ο «κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης»). 
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3. Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας, κατά περίπτωση, οργανώνουν τυχόν απαραίτητες έρευνες σε περίπτωση παρα
βίασης όπως ορίζεται στην κοινοποίηση ασφάλειας 6. 

4. Εάν η εμπιστευτική πληροφορία γνωστοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από θεσμικό όργανο της Ένωσης ή από 
κράτος μέλος, ο Πρόεδρος και/ή ο Γενικός Γραμματέας, κατά περίπτωση, ενημερώνουν το ενεχόμενο θεσμικό όργανο της 
Ένωσης ή το κράτος μέλος σχετικά με κάθε αποδεδειγμένη ή εικαζόμενη απώλεια ή διαρροή διαβαθμισμένων πληροφοριών, τα 
αποτελέσματα της έρευνας και τα μέτρα που ελήφθησαν για την αποφυγή επανάληψης των ιδίων περιστατικών. 

Άρθρο 15 

Προσαρμογή της παρούσας απόφασης και των κανόνων εφαρμογής και υποβολή ετήσιας έκθεσης σχετικά με την 
εφαρμογή της παρούσας απόφασης 

1. Ο Γενικός Γραμματέας προτείνει κάθε απαραίτητη προσαρμογή της παρούσας απόφασης και των παραρτημάτων εφαρ
μογής της και διαβιβάζει τις προτάσεις αυτές στο Προεδρείο με σκοπό τη λήψη απόφασης. 

2. Ο Γενικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης από τις υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και εκδίδει τις οδηγίες χειρισμού για θέματα που καλύπτονται από το ΣΔΑΠ σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζο
νται στην παρούσα απόφαση. 

3. Ο Γενικός Γραμματέας υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Προεδρείο σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης. 

Άρθρο 16 

Τελικές και μεταβατικές διατάξεις 

1. Οι μη διαβαθμισμένες πληροφορίες που υπάρχουν στην CIU ή σε οποιοδήποτε άλλο αρχείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβου
λίου που θεωρείται εμπιστευτικό και χρονολογείται πριν από τις 1 Απριλίου 2014 θεωρούνται, για τους σκοπούς της παρούσας 
απόφασης, «άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες». Ο αρχικός συντάκτης τους μπορεί οποτεδήποτε να επαναπροσδιορίσει το επίπεδο 
εμπιστευτικότητας. 

2. Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο α) του άρθρου 5 παράγραφος 1 και από το άρθρο 8 παράγραφος 1 της παρούσας 
απόφασης, για περίοδο δώδεκα μηνών από τις 1 Απριλίου 2014, οι πληροφορίες που παρέχονται από το Συμβούλιο δυνάμει 
της διοργανικής συμφωνίας και διαβαθμίζονται σε επίπεδο RESTREINT UE/EU RESTRICTED ή σε ισοδύναμό του κατατίθενται, 
καταχωρίζονται και αποθηκεύονται στην CIU. Οι εν λόγω πληροφορίες μπορούν να εξετάζονται σύμφωνα με το άρθρο 4 παρά
γραφος 2 στοιχεία α) και γ) και το άρθρο 5 παράγραφος 4 της διοργανικής συμφωνίας. 

3. Η απόφαση του Προεδρείου της 6ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τους κανόνες που διέπουν την επεξεργασία των εμπιστευ
τικών πληροφοριών από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταργείται. 

Άρθρο 17 

Έναρξη ισχύος 

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την ημέρα δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

Μέρος 1ο 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι παρούσες διατάξεις θεσπίζουν τις βασικές αρχές και τα ελάχιστα πρότυπα ασφάλειας για την προστασία των εμπιστευτικών 
πληροφοριών που πρέπει να σέβεται ή/και να τηρεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε όλους τους τόπους δραστηριοτήτων του, 
καθώς και όλοι οι αποδέκτες διαβαθμισμένων πληροφοριών και «άλλων εμπιστευτικών πληροφοριών» έτσι ώστε να περιφρου
ρείται η ασφάλεια και όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα να βεβαιούνται ότι έχουν θεσπισθεί κοινά πρότυπα προστασίας. Οι διατά
ξεις αυτές συμπληρώνονται από τις κοινοποιήσεις ασφάλειας που περιέχονται στο Παράρτημα ΙΙ και από άλλες διατάξεις που 
διέπουν την επεξεργασία εμπιστευτικών πληροφοριών από κοινοβουλευτικές επιτροπές και άλλα όργανα/αξιωματούχους του 
Κοινοβουλίου. 

2. BAΣΙKΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Η πολιτική του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ασφάλεια αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της γενικής πολιτικής του για την 
εσωτερική διαχείριση και, κατά συνέπεια, βασίζεται στις αρχές που διέπουν τη γενική πολιτική αυτή. Οι εν λόγω αρχές περιλαμ
βάνουν τη νομιμότητα, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, την επικουρικότητα και την αναλογικότητα. 

Η νομιμότητα συνεπάγεται την ανάγκη της παραμονής αυστηρά εντός του νομικού πλαισίου κατά την άσκηση των λειτουργιών 
ασφάλειας, καθώς και της τήρησης των εφαρμοστέων νομικών απαιτήσεων. Επίσης, οι αρμοδιότητες στον τομέα της ασφάλειας 
πρέπει να βασίζονται στις κατάλληλες νομικές διατάξεις. Οι διατάξεις του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, ιδίως το 
άρθρο 17, σχετικά με την υποχρέωση του προσωπικού να απέχει από την χωρίς άδεια κοινολόγηση των πληροφοριών που 
περιέρχονται στην αντίληψή του εξαιτίας των καθηκόντων του, καθώς και ο τίτλος VI σχετικά με τα πειθαρχικά μέτρα, εφαρμό
ζονται πλήρως. Τέλος, οι παραβιάσεις της ασφάλειας εντός της αρμοδιότητας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αντιμετωπίζονται 
κατά τρόπο συνεπή με τον Κανονισμό του και την πολιτική του σχετικά με τη λήψη πειθαρχικών μέτρων. 

Η διαφάνεια συνεπάγεται την ανάγκη για σαφήνεια όσον αφορά όλους τους κανόνες και τις διατάξεις ασφάλειας, για να επιτευ
χθεί εξισορρόπηση μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών και των διαφόρων τομέων (φυσική ασφάλεια σε σύγκριση με την προστασία 
των πληροφοριών, κλπ) και την ανάγκη για μια συνεκτική και διαρθρωμένη πολιτική ευαισθητοποίησης σχετικά με την ασφάλεια. 
Επιπλέον, είναι αναγκαίες σαφείς γραπτές γενικές κατευθύνσεις για την εφαρμογή μέτρων ασφάλειας. 

Η λογοδοσία σημαίνει ότι πρέπει να καθορίζονται σαφώς οι αρμοδιότητες στον τομέα της ασφάλειας. Επιπλέον, συνεπάγεται την 
ανάγκη να ελέγχεται τακτικά εάν οι εν λόγω αρμοδιότητες έχουν εκτελεσθεί ορθά. 

Η επικουρικότητα σημαίνει ότι η ασφάλεια πρέπει να οργανώνεται στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο και όσο το δυνατόν στενό
τερα σε συνεργασία με τις Γενικές Διευθύνσεις και τις υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Η αναλογικότητα σημαίνει ότι οι δραστηριότητες ασφάλειας πρέπει να περιορίζονται αυστηρά στο απολύτως αναγκαίο και ότι 
τα μέτρα ασφάλειας πρέπει να είναι ανάλογα των συμφερόντων που πρέπει να προστατευθούν και της πραγματικής ή δυνητικής 
απειλής για τα εν λόγω συμφέροντα, ούτως ώστε να είναι δυνατή η προστασία των συμφερόντων αυτών με τρόπο που διασφα
λίζει τις ελάχιστες δυνατές διαταραχές. 

3. ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Η ορθή διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών θεμελιώνεται στα εξής στοιχεία: 

α)  σε κατάλληλα συστήματα επικοινωνίας και πληροφοριών (ΣΕΠ). Tα εν λόγω συστήματα είναι υπό την ευθύνη της αρχής 
ασφάλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (όπως ορίζεται στην κοινοποίηση ασφαλείας 1)· 

β)  εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην αρχή ασφάλειας των πληροφοριών (όπως ορίζεται στην κοινοποίηση ασφάλειας 1), 
υπεύθυνη για τη συνεργασία με την οικεία αρχή ασφάλειας προκειμένου να παρέχει πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με 
τις απειλές τεχνικής φύσεως στα ΣΕΠ και τα μέσα για την προστασία από τις απειλές αυτές· 

γ)  στη στενή συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των υπηρεσιών ασφάλειας των 
άλλων οργάνων της Ένωσης. 

1.4.2014 C 96/11 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    

E6_Απόφαση σχετικά με τους κανόνες που διέπουν την επεξεργασία των εμπιστευτικών πληροφοριών από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

- 171 - 



4. ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

4.1. Στόχοι 

Οι κύριοι στόχοι της ασφάλειας των πληροφοριών είναι οι εξής: 

α)  η προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών από κατασκοπεία, διαρροή ή κοινοποίηση άνευ αδείας· 

β) η προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών που διακινούνται στα συστήματα και στα δίκτυα επικοινωνιών και πληροφο
ρικής από κάθε απειλή για την εμπιστευτικότητα, την αξιοπιστία και τη διαθεσιμότητά τους· 

γ)  η προστασία των εγκαταστάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις οποίες αποθηκεύονται διαβαθμισμένες πληροφορίες 
από το ενδεχόμενο δολιοφθοράς και κακόβουλης εκ προθέσεως φθοράς· 

δ)  σε περίπτωση αποτυχίας της ασφάλειας, η εκτίμηση της ζημίας, ο περιορισμός των συνεπειών της, η διενέργεια ερευνών 
ασφάλειας και η λήψη των τυχόν αναγκαίων επανορθωτικών μέτρων. 

4.2. Διαβάθμιση 

4.2.1. Όσον αφορά την εμπιστευτικότητα, απαιτείται μέριμνα και πείρα κατά την επιλογή των πληροφοριών και του υλικού 
που πρέπει να προστατεύονται καθώς και κατά την εκτίμηση του αναγκαίου βαθμού προστασίας. Είναι θεμελιώδες ο βαθμός 
προστασίας να ανταποκρίνεται στο βαθμό ευαισθησίας, ως προς την ασφάλεια, των συγκεκριμένων προστατευτέων πληροφο
ριακών στοιχείων ή υλικών. Για να διασφαλιστεί η ομαλή ροή των πληροφοριών, τόσο η υπερβολική όσο και η ανεπαρκής 
διαβάθμιση αποφεύγονται. 

4.2.2. Το σύστημα διαβάθμισης αποτελεί το μέσο για την υλοποίηση των αρχών που ορίζονται στο τμήμα αυτό. Παρόμοιο 
σύστημα διαβάθμισης εφαρμόζεται και κατά τον προγραμματισμό και την οργάνωση τρόπων αντιμετώπισης της κατασκοπείας, 
των δολιοφθορών, της τρομοκρατίας και άλλων απειλών, προκειμένου να διασφαλίζεται ο μέγιστος βαθμός προστασίας στους 
κυριότερους χώρους εντός των οποίων αποθηκεύονται διαβαθμισμένες πληροφορίες καθώς και στα πλέον ευαίσθητα σημεία των 
χώρων αυτών. 

4.2.3. Την ευθύνη για τη διαβάθμιση των πληροφοριών έχει αποκλειστικά ο αρχικός συντάκτης των εν λόγω πληροφοριών. 

4.2.4. Το επίπεδο διαβάθμισης μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά στο περιεχόμενο των σχετικών πληροφοριών. 

4.2.5. Σε περίπτωση πλειόνων πληροφοριακών στοιχείων που αποτελούν μια ενότητα, η διαβάθμισή τους είναι τουλάχιστον 
ίση με το υψηλότερο επίπεδο διαβάθμισης που παρέχεται σε ένα από τα επιμέρους στοιχεία της ενότητας. Ωστόσο, μια συλλογή 
πληροφοριών δύναται να έχει υψηλότερη διαβάθμιση σε σχέση με τα επιμέρους στοιχεία της. 

4.2.6. Οι διαβαθμίσεις καθορίζονται μόνον εφόσον είναι απαραίτητο και για τον απαιτούμενο χρόνο. 

4.3. Στόχοι των μέτρων ασφάλειας 

Τα μέτρα ασφάλειας: 

α)  καλύπτουν όλα τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες, τα μέσα που φέρουν διαβαθμισμένες 
πληροφορίες και «άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες», καθώς και όλους τους χώρους όπου υπάρχουν τέτοιες πληροφορίες 
και τις σημαντικές εγκαταστάσεις· 

β)  σχεδιάζονται κατά τρόπο που να επισημαίνονται τα πρόσωπα των οποίων η θέση (από την άποψη της πρόσβασης, των 
σχέσεων και άλλων στοιχείων) ενδέχεται να διακινδυνεύσει την ασφάλεια των πληροφοριών αυτών και των σημαντικών εγκα
ταστάσεων στις οποίες αποθηκεύονται και να παρέχεται η δυνατότητα αποκλεισμού ή απομάκρυνσής τους· 
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γ) εμποδίζουν κάθε μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές ή στις εγκαταστάσεις όπου αποθη
κεύονται· 

δ) εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες αυτές διανέμονται μόνο με βάση την αρχή της «ανάγκης γνώσης», αρχή θεμελιώδους σημα
σίας για όλες τις πτυχές της ασφάλειας· 

ε) εξασφαλίζουν την αξιοπιστία (εμποδίζοντας την αλλοίωση, την άνευ αδείας τροποποίηση ή διαγραφή στοιχείων) και τη διαθε
σιμότητα (στα πρόσωπα που απαιτείται να έχουν γνώση αυτών και διαθέτουν σχετική άδεια) των εμπιστευτικών πληροφοριών 
και όταν αποτελούν αντικείμενο αποθήκευσης, επεξεργασίας ή διαβίβασης με ηλεκτρομαγνητικά μέσα. 

5. ΚΟΙΝΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διασφαλίζει την τήρηση των κοινών ελάχιστων προτύπων ασφάλειας από όλους τους αποδέκτες των 
διαβαθμισμένων πληροφοριών, τόσο μέσα στο θεσμικό όργανο όσο και στο πλαίσιο της ευθύνης του, συγκεκριμένα από όλες τις 
υπηρεσίες και τους συμβαλλόμενους, έτσι ώστε να είναι δυνατόν οι πληροφορίες αυτές να διαβιβάζονται με τη βεβαιότητα ότι 
θα αντιμετωπιστούν με την αντίστοιχη προσοχή. Τα εν λόγω ελάχιστα πρότυπα περιλαμβάνουν κριτήρια για τον έλεγχο των 
υπαλλήλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του λοιπού προσωπικού του Κοινοβουλίου που εργάζεται για τις πολιτικές 
ομάδες, και διαδικασίες για την προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιτρέπει σε τρίτους την πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές μόνο όταν οι εν λόγω τρίτοι διασφαλί
ζουν ότι κατά τον χειρισμό των πληροφοριών αυτών τηρούνται διατάξεις που είναι τουλάχιστον αυστηρά ισοδύναμες με αυτά τα 
κοινά ελάχιστα πρότυπα. 

Τα εν λόγω κοινά ελάχιστα πρότυπα εφαρμόζονται επίσης όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με βάση σύμβαση ή συμφωνία 
επιχορήγησης, μεταβιβάζει σε βιομηχανικές επιχειρήσεις ή άλλους φορείς καθήκοντα που αφορούν εμπιστευτικές πληροφορίες. 

6. ΑΣΦΑΛΕΙΑ OΣON AΦOΡA ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 

6.1. Κοινοποιήσεις ασφάλειας όσον αφορά τους υπαλλήλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το λοιπό προσω
πικό του Κοινοβουλίου που εργάζεται για τις πολιτικές ομάδες 

Οι υπάλληλοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το λοιπό προσωπικό του Κοινοβουλίου που εργάζεται για τις πολιτικές ομάδες 
που απασχολούνται σε θέσεις που επιτρέπουν την πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες λαμβάνουν λεπτομερείς οδηγίες 
τόσο κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους όσο και σε τακτικά διαστήματα στη συνέχεια για την ανάγκη ασφάλειας καθώς 
και για τις σχετικές διαδικασίες. Τα πρόσωπα αυτά καλούνται να επιβεβαιώσουν εγγράφως ότι έχουν διαβάσει και κατανοήσει 
πλήρως τις εφαρμοστέες διατάξεις ασφάλειας. 

6.2. Ευθύνες της διεύθυνσης 

Μέρος των καθηκόντων των διευθυντικών στελεχών πρέπει να είναι το να γνωρίζουν ποιοι από το προσωπικό τους εργάζονται σε 
επαφή με διαβαθμισμένες πληροφορίες ή έχουν πρόσβαση σε ασφαλή συστήματα επικοινωνιών ή επεξεργασίας πληροφοριών, 
καθώς και να καταγράφουν και να αναφέρουν όλα τα περιστατικά ή τα εμφανή τρωτά σημεία τα οποία ενδέχεται να έχουν 
επιπτώσεις στην ασφάλεια. 

6.3. Καθεστώς ασφάλειας για τους υπαλλήλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του λοιπού προσωπικού του 
Κοινοβουλίου που εργάζεται για τις πολιτικές ομάδες 

Θεσμοθετούνται διαδικασίες που εξασφαλίζουν ότι, όταν υπάρχουν αρνητικές πληροφορίες για κάποιον υπάλληλο του Ευρω
παϊκού Κοινοβουλίου ή λοιπό προσωπικό του Κοινοβουλίου που εργάζεται για τις πολιτικές ομάδες, πραγματοποιούνται ενέρ
γειες για να εξετασθεί εάν το πρόσωπο αυτό εργάζεται σε επαφή με διαβαθμισμένες πληροφορίες ή έχει πρόσβαση σε ασφαλή 
συστήματα επικοινωνιών ή επεξεργασίας πληροφοριών και ενημερώνεται η αρμόδια υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Εάν η αρμόδια εθνική αρχή ασφάλειας αναφέρει ότι το πρόσωπο αυτό αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια, τότε του απαγο
ρεύεται η πρόσβαση ή απομακρύνεται από θέσεις στις οποίες θα μπορούσε να δημιουργήσει κίνδυνο για την ασφάλεια. 

7. ΦΥΣΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Ως «φυσική ασφάλεια» νοείται η εφαρμογή φυσικών και τεχνικών προστατευτικών μέτρων που παρεμποδίζουν την μη εξουσιοδο
τημένη πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες. 
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7.1. Ανάγκη προστασίας 

Η αυστηρότητα των μέτρων φυσικής ασφάλειας που εφαρμόζονται για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών είναι 
ανάλογη με τη διαβάθμιση και τον όγκο των πληροφοριών και του υλικού και την υφισταμένη απειλή. Όλοι οι κάτοχοι διαβαθ
μισμένων πληροφοριών ακολουθούν ομοιόμορφες διαδικασίες όσον αφορά τη διαβάθμιση των πληροφοριών αυτών και οφείλουν 
να εφαρμόζουν κοινές προδιαγραφές ασφάλειας σχετικά με τη φύλαξη, τη διαβίβαση και τη διάθεση πληροφοριών και υλικού 
που απαιτούν προστασία. 

7.2. Έλεγχος 

Προτού εγκαταλείψουν αφύλακτους τους χώρους όπου αποθηκεύονται διαβαθμισμένες πληροφορίες, τα πρόσωπα που είναι 
επιφορτισμένα με τη φύλαξή τους βεβαιώνονται ότι αυτές είναι ασφαλώς αποθηκευμένες και ότι έχουν ενεργοποιηθεί όλοι οι 
μηχανισμοί ασφάλειας (κλειδαριές, συναγερμοί, κ.λπ.). Διεξάγονται περαιτέρω ανεξάρτητοι έλεγχοι μετά το πέρας των ωρών 
εργασίας. 

7.3. Ασφάλεια των κτιρίων 

Τα κτίρια όπου στεγάζονται διαβαθμισμένες πληροφορίες ή ασφαλή συστήματα επικοινωνιών και πληροφοριών προστατεύονται 
από το ενδεχόμενο εισόδου μη εξουσιοδοτημένων προσώπων. 

Η φύση της προστασίας των διαβαθμισμένων πληροφοριών, π.χ. κάγκελα στα παράθυρα, κλειδαριές στις πόρτες, φύλακες στις 
εισόδους, αυτόματα συστήματα ελέγχου των εισερχομένων, έλεγχοι ασφάλειας και περίπολοι, συστήματα συναγερμού, συστή
ματα ανίχνευσης εισβολών και σκύλοι-φύλακες, εξαρτάται από: 

α)  τη διαβάθμιση, τον όγκο και τη θέση εντός του κτιρίου των προστατευτέων πληροφοριών και υλικού· 

β)  την ποιότητα των φωριαμών ασφάλειας όπου φυλάσσονται αυτές οι πληροφορίες και το υλικό· και 

γ)  τη φύση της κατασκευής και τη θέση του κτιρίου. 

Η φύση της προστασίας των συστημάτων επικοινωνιών και πληροφοριών εξαρτάται και αυτή από την εκτίμηση της αξίας των 
συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων, από το μέγεθος της ενδεχόμενης ζημίας σε περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας, από 
τη φύση της κατασκευής και τη θέση του κτιρίου στο οποίο στεγάζεται το σύστημα και από τη θέση του συστήματος αυτού 
εντός του κτιρίου. 

7.4. Σχέδια έκτακτης ανάγκης 

Υπάρχουν εκ των προτέρων αναλυτικά σχέδια για τη διασφάλιση της προστασίας των διαβαθμισμένων πληροφοριών για τις περι
πτώσεις έκτακτης ανάγκης. 

8. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 

8.1. Ενδείξεις ασφάλειας 

Δεν επιτρέπονται άλλες διαβαθμίσεις εκτός από εκείνες που ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο δ) της παρούσας απόφασης. 

Μπορεί να χρησιμοποιείται μια συμφωνημένη ένδειξη ασφάλειας για τον περιορισμό της ισχύος της διαβάθμισης (που σημαίνει 
για τις διαβαθμισμένες πληροφορίες αυτόματο υποχαρακτηρισμό ή αποχαρακτηρισμό). 
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Οι ενδείξεις ασφάλειας χρησιμοποιούνται μόνο σε συνδυασμό με μια διαβάθμιση. 

Οι ενδείξεις ασφάλειας ρυθμίζονται περαιτέρω στην κοινοποίηση ασφάλειας 2 και καθορίζονται στις οδηγίες χειρισμού. 

8.2. Σημάνσεις 

Μία σήμανση χρησιμοποιείται προκειμένου να προσδιοριστούν προκαθορισμένες ειδικές οδηγίες σχετικά με τον χειρισμό των 
εμπιστευτικών πληροφοριών. Οι σημάνσεις μπορεί επίσης να υποδεικνύουν τον τομέα που καλύπτεται από ένα συγκεκριμένο 
έγγραφο, ορισμένη διανομή του με βάση την ανάγκη γνώσης ή (για τις μη διαβαθμισμένες πληροφορίες) για να δηλώνεται η 
λήξη της απαγόρευσης κυκλοφορίας. 

Μια σήμανση δεν αποτελεί διαβάθμιση και δεν χρησιμοποιείται στη θέση αυτής. 

Οι σημάνσεις ρυθμίζονται περαιτέρω στην κοινοποίηση ασφάλειας 2 και καθορίζονται στις οδηγίες χειρισμού. 

8.3. Θέση της διαβάθμισης και των ενδείξεων ασφαλείας 

Η θέση διαβαθμίσεων και ενδείξεων ασφαλείας και σημάνσεων πραγματοποιείται σύμφωνα με την κοινοποίηση ασφάλειας 2, 
τμήμα Ε, και τις οδηγίες χειρισμού. 

8.4. Διαχείριση της διαβάθμισης 

8.4.1 Γενικά 

Οι πληροφορίες διαβαθμίζονται μόνον εφόσον αυτό είναι απαραίτητο. Η διαβάθμιση επισημαίνεται σαφώς και καταλλήλως και 
διατηρείται μόνο για όσο χρονικό διάστημα οι συγκεκριμένες πληροφορίες απαιτείται να προστατευθούν. 

Αποκλειστικός υπεύθυνος για τη διαβάθμιση των πληροφοριών και για τον τυχόν μεταγενέστερο υποχαρακτηρισμό ή αποχαρα
κτηρισμό τους είναι ο αρχικός συντάκτης του εγγράφου. 

Οι υπάλληλοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διαβαθμίζουν, υποχαρακτηρίζουν ή αποχαρακτηρίζουν πληροφορίες κατόπιν 
εντολής του Γενικού Γραμματέα ή κατόπιν εξουσιοδοτήσεως από αυτόν. 

Οι αναλυτικές ρυθμίσεις για τον χειρισμό των διαβαθμισμένων εγγράφων εκπονούνται κατά τρόπο που να εξασφαλίζει ότι τυγχά
νουν προστασίας ανάλογα με τις πληροφορίες που περιέχουν. 

Ο αριθμός των προσώπων που επιτρέπεται να παράγουν πληροφορίες που διαβαθμίζονται σε επίπεδο TRÈS SECRET UE/EU TOP 
SECRET περιορίζεται στο ελάχιστο, τα δε ονόματά τους καταγράφονται σε κατάλογο που καταρτίζεται από την CIU. 

8.4.2 Εφαρμογή των διαβαθμίσεων 

Η διαβάθμιση ενός εγγράφου καθορίζεται από το επίπεδο ευαισθησίας του περιεχομένου του σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 
άρθρο 2 στοιχείο δ). Είναι σημαντικό η διαβάθμιση να καθορίζεται σωστά και να χρησιμοποιείται με φειδώ. 

Η διαβάθμιση μιας επιστολής ή ενός σημειώματος που περιλαμβάνει επισυναπτόμενα έγγραφα καθορίζεται τουλάχιστον στο 
επίπεδο της υψηλότερης διαβάθμισης που εφαρμόζεται σε ένα από τα επισυναπτόμενα έγγραφα. Ο αρχικός συντάκτης επιση
μαίνει σαφώς σε ποιο επίπεδο θα πρέπει να διαβαθμιστεί η επιστολή ή το σημείωμα όταν αποχωριστεί από τα επισυναπτόμενα 
έγγραφα. 
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Ο αρχικός συντάκτης ενός εγγράφου το οποίο πρόκειται να λάβει διαβάθμιση οφείλει να ακολουθεί τους προαναφερόμενους 
κανόνες και να αποφεύγει την τάση προς υπερβολικά υψηλή ή χαμηλή διαβάθμιση. 

Επί μέρους σελίδες, παράγραφοι, τμήματα, παραρτήματα και προσαρτήματα ενός εγγράφου καθώς και τα επισυναπτόμενα και 
εσωκλειόμενα σε αυτό έγγραφα ενδέχεται να απαιτούν διαφορετικές διαβαθμίσεις και διαβαθμίζονται αναλόγως. Η διαβάθμιση 
του όλου εγγράφου αντιστοιχεί σε εκείνη του τμήματός του με την υψηλότερη διαβάθμιση. 

9. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 

Η Διεύθυνση Ασφάλειας και Αξιολόγησης Κινδύνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία μπορεί να ζητεί τη συνδρομή των 
αρχών ασφάλειας του Συμβουλίου ή της Επιτροπής, διενεργεί περιοδικές εσωτερικές επιθεωρήσεις των ρυθμίσεων ασφάλειας για 
την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών. 

Οι αρχές ασφάλειας και οι αρμόδιες υπηρεσίες των θεσμικών οργάνων της Ένωσης μπορούν να διεξάγουν, στο πλαίσιο συμφω
νηθείσας διαδικασίας που κινείται από οιαδήποτε από τις πλευρές αυτές, αξιολογήσεις από ομότιμους, των ρυθμίσεων ασφάλειας 
για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών που ανταλλάσσονται στο πλαίσιο των σχετικών διοργανικών συμφωνιών. 

10. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

10.1. Η CIU εξετάζει τις εμπιστευτικές πληροφορίες που περιέχονται στο μητρώο της και ζητεί τη συγκατάθεση του αρχικού 
συντάκτη για τον αποχαρακτηρισμό ή την αφαίρεση της σήμανσης ενός εγγράφου σε κάθε περίπτωση το αργότερο το 25ο έτος 
από τη σύνταξή του. Τα έγγραφα που δεν έχουν αποχαρακτηρισθεί ή στερηθεί της σήμανσης κατά την πρώτη εξέταση επανεξετά
ζονται περιοδικά και τουλάχιστον ανά πενταετία. Επιπλέον της εφαρμογής της σε έγγραφα που τηρούνται στα ασφαλή αρχεία 
στον ασφαλή χώρο και έχουν δεόντως διαβαθμισθεί, η διαδικασία αφαίρεσης της σήμανσης μπορεί επίσης να καλύπτει και άλλες 
εμπιστευτικές πληροφορίες που υπάρχουν είτε σε κοινοβουλευτικό όργανο/αξιωματούχο είτε στην υπηρεσία που είναι αρμόδια 
για τα ιστορικά αρχεία του Κοινοβουλίου. 

10.2 Η απόφαση σχετικά με τον αποχαρακτηρισμό ή την αφαίρεση της σήμανσης εγγράφου κατά γενικό κανόνα λαμβάνεται 
αποκλειστικά από τον αρχικό συντάκτη ή, κατ' εξαίρεση, σε συνεργασία με το κοινοβουλευτικό όργανο/αξιωματούχο που κατέχει 
τις πληροφορίες αυτές, προτού οι περιεχόμενες στο έγγραφο πληροφορίες μεταφερθούν στην υπηρεσία που είναι αρμόδια για 
τα ιστορικά αρχεία του Κοινοβουλίου. Για τον αποχαρακτηρισμό ή την αφαίρεση της σήμανσης διαβαθμισμένων πληροφοριών 
απαιτείται η προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του αρχικού συντάκτη. Στην περίπτωση «άλλων εμπιστευτικών πληροφοριών», η 
γραμματεία του κοινοβουλευτικού οργάνου/αξιωματούχου που κατέχει τις πληροφορίες αυτές αποφασίζει, σε συνεργασία με 
τον αρχικό συντάκτη, εάν θα αφαιρεθεί η σήμανση από το έγγραφο. 

10.3. Η CIU είναι αρμόδια να ενημερώσει για λογαριασμό του αρχικού συντάκτη τους παραλήπτες του εγγράφου για τη μετα
βολή στη διαβάθμιση ή σήμανση, οι δε παραλήπτες είναι με τη σειρά τους αρμόδιοι να ενημερώσουν τους διαδοχικούς παραλή
πτες στους οποίους έχουν διαβιβάσει το πρωτότυπο ή αντίγραφο του εγγράφου. 

10.4. Ο αποχαρακτηρισμός δεν επηρεάζει τυχόν ενδείξεις ασφάλειας ή σημάνσεις που μπορεί να φέρει το έγγραφο. 

10.5. Σε περίπτωση αποχαρακτηρισμού, η αρχική διαβάθμιση στο άνω και στο κάτω μέρος κάθε σελίδας διαγράφεται. Η 
πρώτη σελίδα του εγγράφου σφραγίζεται και συμπληρώνεται με κωδικό της CIU. Σε περίπτωση αφαίρεσης σήμανσης, η αρχική 
σήμανση στο άνω μέρος κάθε σελίδας διαγράφεται. 

10.6. Το κείμενο του αποχαρακτηρισμένου εγγράφου ή του εγγράφου από το οποίο αφαιρέθηκε η σήμανση επισυνάπτεται 
στο ηλεκτρονικό φύλλο ή στο ισοδύναμο σύστημα στο οποίο έχει καταχωρηθεί. 

10.7. Σε περίπτωση εγγράφων που καλύπτονται από την εξαίρεση που αφορά την ιδιωτικότητα και την ακεραιότητα του 
ατόμου ή τα επαγγελματικά συμφέροντα ενός φυσικού ή νομικού προσώπου και στην περίπτωση ευαίσθητων εγγράφων, εφαρμό
ζονται οι διατάξεις του άρθρου 2, του κανονισμού (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 354/83 του Συμβουλίου. 
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10.8. Επιπλέον των διατάξεων των σημείων 10.1 έως 10.7, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες: 

α)  όσον αφορά έγγραφα τρίτων, η CIU συνεννοείται με τον ενδιαφερόμενο τρίτο πριν προβεί στη διαδικασία αποχαρακτηρισμού 
ή αφαίρεσης σήμανσης. 

β)  όσον αφορά την εξαίρεση σχετικά με την ιδιωτικότητα και την ακεραιότητα του ατόμου, η διαδικασία αποχαρακτηρισμού 
αφαίρεσης σήμανσης λαμβάνει ιδίως υπόψη τη συμφωνία του ενδιαφερομένου προσώπου ή, κατά περίπτωση, την αδυναμία 
ταυτοποίησης του ενδιαφερομένου προσώπου· 

γ)  όσον αφορά την εξαίρεση σχετικά με τα επαγγελματικά συμφέροντα ενός φυσικού ή νομικού προσώπου, το ενδιαφερόμενο 
πρόσωπο μπορεί να ενημερωθεί μέσω δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με μία προθεσμία 
τεσσάρων εβδομάδων από την ημέρα της δημοσίευσης αυτής κατά τη διάρκεια των οποίων υποβάλλει παρατηρήσεις. 

Μέρος 2ο 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

11. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

11.1. Για να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες με τη διαβάθμιση σε επίπεδο CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ή σε ισοδύ
ναμό του, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν λάβει σχετική άδεια είτε σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέ
ρεται στα σημεία 11.3 και 11.4 του παρόντος Παραρτήματος είτε βάσει επίσημης δήλωσης μη κοινολόγησης σύμφωνα με το 
άρθρο 3 παράγραφος 4 της παρούσας απόφασης. 

11.2 Για να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες με τη διαβάθμιση σε επίπεδο SECRET UE/EU SECRET ή TRÈS SECRET UE/EU TOP 
SECRET ή σε ισοδύναμό του, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχουν λάβει σχετική άδεια σύμφωνα με τη διαδικασία 
των σημείων 11.3 και 11.14. 

11.3. Η άδεια χορηγείται μόνο σε βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε έλεγχο ασφάλειας 
από τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών, σύμφωνα με τη διαδικασία των σημείων 11.9 έως 11.14. Ο Πρόεδρος είναι 
αρμόδιος για τη χορήγηση της άδειας στους βουλευτές. 

11.4 Ο Πρόεδρος μπορεί να χορηγήσει γραπτή άδεια αφού λάβει τη γνώμη των αρμόδιων εθνικών αρχών των κρατών μελών, 
βάσει του ελέγχου ασφάλειας που διενεργείται σύμφωνα με τα σημεία 11.8 έως 11.13. 

11.5. Η Διεύθυνση Ασφάλειας και Αξιολόγησης Κινδύνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τηρεί ένα επικαιροποιημένο κατά
λογο όλων των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια, συμπεριλαμβανομένης και της 
προσωρινής άδειας κατά την έννοια του σημείου 11.15. 

11.6. Η άδεια έχει ισχύ για το συντομότερο εκ των δύο: για πέντε έτη ή για τη διάρκεια των καθηκόντων βάσει των οποίων 
χορηγείται. Μπορεί να ανανεωθεί σύμφωνα με τη διαδικασία του σημείου 11.4. 

11.7. Ο Πρόεδρος ανακαλεί την άδεια στις περιπτώσεις που θεωρεί ότι υπάρχουν αιτιολογημένοι λόγοι για την ανάκληση 
αυτή. Κάθε απόφαση για την ανάκληση της άδειας κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
ο οποίος μπορεί να ζητήσει ακρόαση από τον Πρόεδρο προτού η ανάκληση τεθεί σε εφαρμογή καθώς και από την αρμόδια 
εθνική αρχή. 
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11.8. Ο έλεγχος ασφάλειας διενεργείται με τη συνδρομή του ενδιαφερομένου βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
κατόπιν αιτήσεως του Προέδρου. Η αρμόδια για τον έλεγχο εθνική αρχή είναι η αρχή του κράτους μέλους του οποίου είναι 
υπήκοος ο ενδιαφερόμενος βουλευτής. 

11.9. Ως μέρος της διαδικασίας ελέγχου, μπορεί να ζητηθεί από τον ενδιαφερόμενο βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
να συμπληρώσει έντυπο με προσωπικές πληροφορίες. 

11.10. Ο Πρόεδρος προσδιορίζει στην αίτησή του στην αρμόδια εθνική αρχή το επίπεδο των διαβαθμισμένων πληροφοριών 
που πρόκειται να τεθούν στη διάθεση του ενδιαφερομένου βουλευτή, ώστε αυτή να μπορέσει να διενεργήσει τη διαδικασία 
ελέγχου. 

11.11 Ολόκληρη η διαδικασία ελέγχου ασφάλειας που διενεργεί η αρμόδια εθνική αρχή μαζί με τα πορίσματα που προκύ
πτουν, συνάδει με τους σχετικούς κανόνες και ρυθμίσεις που ισχύουν στο οικείο κράτος μέλος, περιλαμβανομένων αυτών που 
αφορούν διαδικασίες προσφυγής. 

11.2 Όταν η αρμόδια εθνική αρχή διατυπώνει θετική γνώμη, ο Πρόεδρος μπορεί να χορηγήσει άδεια στον ενδιαφερόμενο 
Βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

11.13. Η αρνητική γνώμη της αρμόδιας εθνικής αρχή γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινο
βουλίου, ο οποίος μπορεί να ζητήσει ακρόαση από τον Πρόεδρο. Εφόσον το θεωρήσει απαραίτητο, ο Πρόεδρος μπορεί να 
ζητήσει από την αρμόδια εθνική αρχή περαιτέρω διευκρινίσεις. Εάν επιβεβαιωθεί η αρνητική γνώμη, η άδεια δεν χορηγείται. 

11.14. Όλοι οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που λαμβάνουν άδεια κατά την έννοια του σημείου 11.3 λαμβά
νουν, κατά τη χορήγηση της άδειας και στη συνέχεια σε τακτικά διαστήματα, τις τυχόν αναγκαίες κατευθυντήριες γραμμές 
σχετικά με την προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών και με τα μέσα για τη διασφάλιση της προστασίας αυτής. Οι εν λόγω 
βουλευτές υπογράφουν δήλωση με την οποία αναγνωρίζουν την παραλαβή αυτών των κατευθυντήριων γραμμών. 

11.15. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο Πρόεδρος, αφού ειδοποιήσει την αρμόδια εθνική αρχή και υπό τον όρο ότι η εν λόγω 
αρχή δεν απαντήσει εντός ενός μηνός, μπορεί να χορηγήσει προσωρινή άδεια σε ένα βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες, εν αναμονή του αποτελέσματος του ελέγχου που αναφέρεται στο σημείο 11.11. 
Οι ούτως χορηγούμενες προσωρινές άδειες δεν επιτρέπουν την πρόσβαση σε πληροφορίες με διαβάθμιση σε επίπεδο TRÈS 
SECRET UE/EU TOP SECRET ή σε ισοδύναμό του. 

12. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩ
ΠΙΚΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 

12.1. Μόνο οι υπάλληλοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το λοιπό προσωπικό του Κοινοβουλίου που εργάζεται για τις 
πολιτικές ομάδες, οι οποίοι, λόγω των καθηκόντων τους και για τις ανάγκες της υπηρεσίας, απαιτείται να λάβουν γνώση ή να 
κάνουν χρήση διαβαθμισμένων πληροφοριών, δύνανται να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές. 

12.2. Για να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες με τη διαβάθμιση σε επίπεδο CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET 
UE/EU SECRET ή TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET ή σε ισοδύναμό του, οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι του Ευρωπαϊκού Κοινο
βουλίου και το λοιπό προσωπικό του Κοινοβουλίου που εργάζεται για τις πολιτικές ομάδες έχουν λάβει σχετική άδεια σύμφωνα 
με τη διαδικασία που ορίζεται στα σημεία 12.3 και 12.4. 

12.3. Η άδεια χορηγείται μόνο στα πρόσωπα που αναφέρονται στο σημείο 12.1 τα οποία έχουν υποστεί έλεγχο ασφάλειας 
από τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών, σύμφωνα με τη διαδικασία των σημείων 12.9 έως 12.14. Ο Γενικός Γραμμα
τέας είναι αρμόδιος για τη χορήγηση της άδειας στους υπαλλήλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το λοιπό προσωπικό 
του Κοινοβουλίου που εργάζεται για τις πολιτικές ομάδες. 
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12.4. Ο Γενικός Γραμματέας μπορεί να χορηγήσει γραπτή άδεια αφού λάβει τη γνώμη των αρμόδιων εθνικών αρχών των 
κρατών μελών, βάσει του ελέγχου ασφάλειας που διενεργείται σύμφωνα με τα σημεία 12.8 έως 12.13. 

12.5. Η Διεύθυνση Ασφάλειας και Αξιολόγησης Κινδύνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τηρεί ενημερωμένο κατάλογο όλων 
των θέσεων που απαιτούν έλεγχο ασφάλειας, όπως προβλέπονται από τις σχετικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
καθώς και όλων των προσώπων στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια, συμπεριλαμβανομένης της προσωρινής άδειας σύμφωνα με το 
σημείο 12.15. 

12.6. Η άδεια έχει ισχύ για το συντομότερο εκ των δύο: για πέντε έτη ή για τη διάρκεια των καθηκόντων βάσει των οποίων 
χορηγείται. Μπορεί να ανανεωθεί σύμφωνα με τη διαδικασία του σημείου 12.4. 

12.7. Ο Γενικός Γραμματέας ανακαλεί την άδεια στις περιπτώσεις που θεωρεί ότι υπάρχουν αιτιολογημένοι λόγοι για την 
ανάκληση αυτή. Κάθε απόφαση για την ανάκληση της άδειας κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο υπάλληλο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή στο μέλος του λοιπού προσωπικού του Κοινοβουλίου που εργάζεται για τις πολιτικές ομάδες, που μπορεί να 
ζητήσει ακρόαση από το Γενικό Γραμματέα προτού η ανάκληση τεθεί σε εφαρμογή, καθώς και από την αρμόδια εθνική αρχή. 

12.8. Ο έλεγχος ασφάλειας διενεργείται με τη συνδρομή του ενδιαφερομένου υπαλλήλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή 
του μέλους του λοιπού προσωπικού του Κοινοβουλίου που εργάζεται για τις πολιτικές ομάδες και κατόπιν αιτήσεως του 
Γενικού Γραμματέα. Η αρμόδια για τον έλεγχο εθνική αρχή είναι η αρχή του κράτους μέλους του οποίου είναι υπήκοος το 
πρόσωπο το οποίο αφορά η άδεια. Όταν επιτρέπεται από την εθνική νομοθεσία και κανονιστικές ρυθμίσεις, οι αρμόδιες εθνικές 
αρχές μπορούν να διεξαγάγουν έρευνες ασφάλειας σχετικά με μη υπηκόους που ζητούν πρόσβαση σε πληροφορίες με διαβάθ
μιση σε επίπεδο CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU SECRET ή TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET. 

12.9. Ως μέρος της διαδικασίας ελέγχου, μπορεί να ζητηθεί από τον ενδιαφερόμενο υπάλληλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
ή από το λοιπό προσωπικό του Κοινοβουλίου που εργάζεται για μία πολιτική ομάδα να συμπληρώσει έντυπο με προσωπικές 
πληροφορίες. 

12.10. Ο Γενικός Γραμματέας προσδιορίζει στην αίτησή του προς την αρμόδια εθνική αρχή το επίπεδο των διαβαθμισμένων 
πληροφοριών που πρόκειται να τεθούν στη διάθεση του ενδιαφερομένου υπαλλήλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
μέλους του λοιπού προσωπικού του Κοινοβουλίου που εργάζεται για τις πολιτικές ομάδες, ώστε αυτή να μπορέσει να διενερ
γήσει τη διαδικασία ελέγχου και να δώσει τη γνώμη της ως προς το επίπεδο της άδειας που θα ήταν κατάλληλο να χορηγηθεί 
στο εν λόγω πρόσωπο. 

12.11. Ολόκληρη η διαδικασία ελέγχου ασφάλειας που διενεργούν η αρμόδια εθνική αρχή μαζί με τα πορίσματα που προκύ
πτουν, συνάδει με τους σχετικούς κανόνες και ρυθμίσεις που ισχύουν στο οικείο κράτος μέλος, περιλαμβανομένων των αυτών 
που αφορούν διαδικασίες προσφυγής. 

12.12. Όταν η αρμόδια εθνική αρχή διατυπώνει θετική γνώμη, ο Γενικός Γραμματέας μπορεί να χορηγήσει άδεια στον ενδιαφε
ρόμενο υπάλληλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή στο μέλος του λοιπού προσωπικού του Κοινοβουλίου που εργάζεται για τις 
πολιτικές ομάδες. 

12.13. Η αρνητική γνώμη της αρμόδιας εθνικής αρχής γνωστοποιείται στον υπάλληλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το 
λοιπό προσωπικό του Κοινοβουλίου που εργάζεται για μία πολιτική ομάδα που μπορεί να ζητήσει ακρόαση από τον Γενικό 
Γραμματέα. Εφόσον το κρίνει αναγκαίο, ο Γενικός Γραμματέας μπορεί να ζητήσει από την αρμόδια εθνική αρχή οποιαδήποτε 
περαιτέρω διευκρίνιση μπορεί να παράσχει. Εάν επιβεβαιωθεί η αρνητική γνώμη, η άδεια δεν χορηγείται. 

12.14. Όλοι οι υπάλληλοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το λοιπό προσωπικό του Κοινοβουλίου που εργάζεται για τις 
πολιτικές ομάδες, στους οποίους χορηγείται άδεια κατά την έννοια των σημείων 12.4 και 12.5, λαμβάνουν, κατά τη στιγμή 
χορήγησης της άδειας και στη συνέχεια σε τακτικά διαστήματα, τις τυχόν αναγκαίες οδηγίες σχετικά με την προστασία διαβαθμι
σμένων πληροφοριών και με τα μέσα για τη διασφάλιση της προστασίας αυτής. Οι εν λόγω υπάλληλοι και το λοιπό προσωπικό 
υπογράφουν δήλωση με την οποία αναγνωρίζουν την παραλαβή των οδηγιών αυτών και δεσμεύονται ότι θα τις τηρήσουν. 
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12.15. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο Γενικός Γραμματέας, αφού ειδοποιήσει την αρμόδια εθνική αρχή και υπό τον όρο ότι η 
εν λόγω αρχή δεν απαντήσει εντός ενός μηνός, μπορεί να χορηγήσει προσωρινή άδεια σε ένα υπάλληλο του Ευρωπαϊκού Κοινο
βουλίου ή στο λοιπό προσωπικό του Κοινοβουλίου που εργάζεται για μία πολιτική ομάδα για μία περίοδο που δεν υπερβαίνει 
τους έξι μήνες, εν αναμονή του αποτελέσματος του ελέγχου που αναφέρεται στο σημείο 12.11. Οι ούτως χορηγούμενες προσω
ρινές άδειες δεν επιτρέπουν την πρόσβαση σε πληροφορίες με διαβάθμιση σε επίπεδο TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET ή σε 
ισοδύναμό του.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στις κατωτέρω διατάξεις καθορίζονται οι κοινοποιήσεις ασφαλείας που διέπουν και εγγυώνται την ασφάλεια στον χειρισμό και 
τη διαχείριση των εμπιστευτικών πληροφοριών από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι εν λόγω κοινοποιήσεις ασφαλείας, σε 
συνδυασμό με τις οδηγίες χειρισμού, συνιστούν το σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών (ΣΔΑΠ) που αναφέ
ρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της παρούσας απόφασης. 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 

Η οργάνωση της ασφάλειας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για την προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2 

Διαχείριση εμπιστευτικών πληροφοριών 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 

Η επεξεργασία των εμπιστευτικών πληροφοριών μέσω αυτόματων συστημάτων επικοινωνιών και πληροφοριών (ΣΕΠ)· 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 4 

Υλική ασφάλεια 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 5 

Βιομηχανική ασφάλεια 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 6 

Παραβιάσεις της ασφάλειας, απώλεια ή διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 

Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

1. Ο Γενικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος για την πλήρη και συνεπή εφαρμογή της παρούσας απόφασης. 

Ο Γενικός Γραμματέας λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει την εφαρμογή της παρούσας απόφασης στους 
χώρους του Κοινοβουλίου, για τους σκοπούς του χειρισμού και της αποθήκευσης εμπιστευτικών πληροφοριών, από τους 
βουλευτές και τους υπαλλήλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και από το λοιπό προσωπικό του Κοινοβουλίου που απασχο
λείται από πολιτικές ομάδες και αναδόχους. 

2. Ο Γενικός Γραμματέας είναι η Αρχή Ασφαλείας (SΑ). Υπό την ιδιότητά του αυτή, ο Γενικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος 
για: 

2.1. τον συντονισμό σε όλα τα θέματα που αφορούν τις δραστηριότητες του Κοινοβουλίου σε σχέση με την προστασία των 
εμπιστευτικών πληροφοριών· 
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2.2. την έγκριση της εγκατάστασης ενός Ασφαλούς Χώρου, ασφαλών αιθουσών ανάγνωσης και ασφαλούς εξοπλισμού· 

2.3. την εφαρμογή αποφάσεων που επιτρέπουν, δυνάμει του άρθρου 6 της παρούσας απόφασης, τη διαβίβαση διαβαθμισμένων 
πληροφοριών από το Κοινοβούλιο σε τρίτους· 

2.4. την έρευνα ή την ανάθεση έρευνας για κάθε διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών που εκ πρώτης όψεως συνέβη στο 
Κοινοβούλιο, σε επαφή με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε περίπτωση που εμπλέκεται βουλευτής του Ευρω
παϊκού Κοινοβουλίου· 

2.5. τη διατήρηση στενής επαφής με τις αρχές ασφαλείας άλλων θεσμικών οργάνων της Ένωσης και με τις εθνικές αρχές ασφα
λείας στα κράτη μέλη, προκειμένου να εξασφαλίζεται ο βέλτιστος συντονισμός της πολιτικής ασφαλείας σε σχέση με τις διαβαθ
μισμένες πληροφορίες· 

2.6. τη διαρκή αναθεώρηση της πολιτικής και των διαδικασιών του Κοινοβουλίου στον τομέα της ασφάλειας, και την έκδοση 
σχετικών συστάσεων· 

2.7. την υποβολή εκθέσεων στην εθνική αρχή ασφάλειας (ΕΑΑ) που έχει διεξαγάγει τον έλεγχο ασφάλειας σύμφωνα με το 
παράρτημα Ι μέρος 2 σημείο 11.3, στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν πληροφορίες για απειλή που μπορεί να αφορούν την αρχή 
αυτή· 

3. Στην περίπτωση όπου εμπλέκονται βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Γενικός Γραμματέας εκτελεί τα καθήκοντά 
του σε στενή συνεργασία με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

4. Ο Γενικός Γραμματέας επικουρείται στην εκτέλεση των καθηκόντων του από τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, τη Γενική 
Διεύθυνση Ασφάλειας, τη Διεύθυνση Ασφαλείας και Αξιολόγησης Κινδύνου, τη Διεύθυνση Τεχνολογιών της Πληροφορίας (DIT), 
και τη Μονάδα Διαβαθμισμένων Πληροφοριών (CIU). 

4.1. Η Διεύθυνση Ασφαλείας και Αξιολόγησης Κινδύνου είναι αρμόδια για τη λήψη μέτρων προσωπικής προστασίας και, ιδιαί
τερα, για τη διαδικασία ελέγχου ασφάλειας που καθορίζεται στο παράρτημα Ι μέρος 2. Η Διεύθυνση Ασφαλείας και Αξιολό
γησης Κινδύνου επίσης: 

α)  είναι ο σύνδεσμος με τις υπηρεσίες ασφάλειας των άλλων θεσμικών οργάνων της Ένωσης και των EAA, για θέματα σχετικά 
με διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των υπαλλήλων του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, και του λοιπού προσωπικού του Κοινοβουλίου που απασχολείται στις πολιτικές ομάδες· 

β) παρέχει την απαιτούμενη γενική ενημέρωση ασφάλειας σχετικά με τις υποχρεώσεις προστασίας των διαβαθμισμένων πληροφο
ριών και τις συνέπειες από την αθέτησή τους· 

γ)  παρακολουθεί τη λειτουργία του Ασφαλούς Χώρου και των ασφαλών αιθουσών ανάγνωσης στα κτίρια του Κοινοβουλίου, σε 
συνεργασία, όπου είναι σκόπιμο, με τις υπηρεσίες ασφάλειας των άλλων θεσμικών οργάνων της Ένωσης και των EAA· 

δ)  ελέγχει, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες ασφάλειας των λοιπών θεσμικών οργάνων της Ένωσης και EAA, τις διαδικασίες 
διαχείρισης και αποθήκευσης διαβαθμισμένων πληροφοριών, τον Ασφαλή Χώρο και τις ασφαλείς αίθουσες ανάγνωσης στα 
κτίρια του Κοινοβουλίου όπου γίνεται χειρισμός διαβαθμισμένων πληροφοριών· 

ε)  προτείνει στον Γενικό Γραμματέα τις κατάλληλες οδηγίες χειρισμού. 
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4.2. Η DIT είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής που χρησιμοποιούνται για τον χειρισμό εμπιστευ
τικών πληροφοριών από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

4.3. Η CIU είναι υπεύθυνη για: 

α)  τον προσδιορισμό των αναγκών ασφάλειας για την αποτελεσματική προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών, σε στενή 
συνεργασία με τη Διεύθυνση Ασφαλείας και Αξιολόγησης Κινδύνου και τη DIT, καθώς και με τις υπηρεσίες ασφαλείας των 
άλλων θεσμικών οργάνων της Ένωσης· 

β) τον προσδιορισμό όλων των πτυχών της διαχείρισης και της αποθήκευσης των εμπιστευτικών πληροφοριών στο Κοινο
βούλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες χειρισμού· 

γ)  τη λειτουργία του Ασφαλούς Χώρου· 

δ)  τη διαχείριση ή τη μελέτη εμπιστευτικών πληροφοριών στον Ασφαλή Χώρο ή στην ασφαλή αίθουσα ανάγνωσης της CIU, 
σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφοι 2 και 3 της παρούσας απόφασης· 

ε)  τη διαχείριση του μητρώου της CIU· 

στ) την αναφορά στην SA, οποιασδήποτε αποδεδειγμένης ή εικαζόμενης παραβίασης της ασφάλειας, απώλειας ή διαρροής εμπι
στευτικών πληροφοριών που έχει στην κατοχή της η CIU και διατηρούνται στον Ασφαλή Χώρο ή στην ασφαλή αίθουσα 
ανάγνωσης της CIU. 

5. Επιπλέον, ο Γενικός Γραμματέας, ως SA, διορίζει τις ακόλουθες αρχές: 

α)  Αρχή Διαπίστευσης Ασφάλειας (SAA)· 

β)  Επιχειρησιακή Αρχή Ασφάλειας των Πληροφοριών (IAOA)· 

γ)  Αρχή Κρυπτογραφημένης Διανομής (CDA)· 

δ)  Αρχή TEMPEST (TA)· 

ε)  Αρχή Ασφάλειας των Πληροφοριών (IAA). 

Η άσκηση των ανωτέρω καθηκόντων δεν απαιτεί ενιαίες οργανωτικές οντότητες. Οι εντολές είναι διακριτές. Ωστόσο, τα καθή
κοντα αυτά και οι συνακόλουθες αρμοδιότητες μπορεί να συνδυάζονται ή να ενσωματώνονται στην ίδια οργανωτική οντότητα ή 
να διαιρούνται σε διάφορες οργανωτικές οντότητες, με την προϋπόθεση να αποφεύγονται οι συγκρούσεις συμφερόντων και οι 
επικαλύψεις καθηκόντων. 

6. Η SAA παρέχει συμβουλές για όλα τα θέματα ασφάλειας που αφορούν τη διαπίστευση κάθε συστήματος και δικτύου 
πληροφορικής στο Κοινοβούλιο: 

6.1. εξασφαλίζοντας ότι το ΣΕΠ συμμορφώνεται προς τις σχετικές πολιτικές ασφάλειας και τις κατευθυντήριες γραμμές ασφά
λειας, παρέχοντας δήλωση έγκρισης για τον χειρισμό διαβαθμισμένων πληροφοριών από το ΣΕΠ σε καθορισμένο επίπεδο ταξινό
μησης στο επιχειρησιακό περιβάλλον της, και αναφέροντας τους όρους και τις προϋποθέσεις διαπίστευσης και τα κριτήρια με 
βάση τα οποία απαιτείται επανέγκριση· 

6.2. καθιερώνοντας διαδικασία διαπίστευσης ασφάλειας σύμφωνα με τις σχετικές πολιτικές, με σαφή αναφορά των όρων 
έγκρισης για το ΣΕΠ που έχει υπό την αρμοδιότητά της· 
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6.3. χαράσσοντας στρατηγική διαπίστευσης ασφάλειας που καθορίζει τον βαθμό λεπτομέρειας της διαδικασίας διαπίστευσης 
ανάλογα με το απαιτούμενο επίπεδο ασφάλειας· 

6.4. εξετάζοντας και εγκρίνοντας τεκμηρίωση σχετική με την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων δηλώσεων διαχείρισης κινδύνου 
και υπολειπόμενου κινδύνου, τεκμηρίωσης της επαλήθευσης της υλοποίησης των μέτρων ασφάλειας, και επιχειρησιακών διαδικα
σιών ασφάλειας, και εξασφαλίζοντας τη συμμόρφωσή της προς τους κανόνες και της πολιτικές ασφάλειας του Κοινοβουλίου· 

6.5. επαληθεύοντας τη λήψη μέτρων ασφάλειας σε σχέση με το ΣΕΠ, με την ανάληψη ή τη χρηματοδότηση αξιολογήσεων, 
επιθεωρήσεων ή ελέγχων ασφάλειας· 

6.6. προσδιορίζοντας τις απαιτήσεις ασφάλειας (π.χ. επίπεδα ασφάλειας προσωπικού) για ευαίσθητες θέσεις σε σχέση με το 
ΣΕΠ· 

6.7. εγκρίνοντας ή, όπου είναι σκόπιμο, συμμετέχοντας στην κοινή έγκριση της διασύνδεσης δύο ΣΕΠ· 

6.8. εγκρίνοντας τα πρότυπα ασφάλειας του τεχνικού εξοπλισμού που προορίζεται για τον ασφαλή χειρισμό και την προστασία 
των διαβαθμισμένων πληροφοριών· 

6.9. εξασφαλίζοντας ότι τα προϊόντα κρυπτογράφησης που χρησιμοποιούνται στο Κοινοβούλιο περιλαμβάνονται στον κατά
λογο των εγκεκριμένων σε επίπεδο ΕΕ προϊόντων· και 

6.10. παρέχοντας συμβουλές στον πάροχο του συστήματος, στους συντελεστές της ασφάλειας, και στους εκπροσώπους των 
χρηστών σχετικά με τη διαχείριση των κινδύνων για την ασφάλεια, και ιδιαίτερα για τον υπολειπόμενο κίνδυνο, καθώς και για 
τους όρους και τις προϋποθέσεις της δήλωσης έγκρισης· 

7. Η IAOA είναι αρμόδια για: 

7.1. την ανάπτυξη πολιτικών τεκμηρίωσης ασφάλειας και κατευθυντήριων γραμμών ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων ιδιαίτερα 
της δήλωσης υπολειπόμενου κινδύνου, των επιχειρησιακών διαδικασιών ασφάλειας, και του σχεδίου κρυπτογράφησης στο 
πλαίσιο της διαδικασίας διαπίστευσης του ΣΕΠ· 

7.2. τη συμμετοχή στην επιλογή και τη δοκιμή των ειδικών για το σύστημα μέτρων, συσκευών και λογισμικού τεχνικής ασφά
λειας, για την εποπτεία της εφαρμογής τους και προκειμένου να εξασφαλίζεται η ασφαλής εγκατάσταση, ρύθμιση και συντήρησή 
τους σύμφωνα με τη σχετική τεκμηρίωση ασφάλειας· 

7.3. την παρακολούθηση της υλοποίησης και της εφαρμογής των επιχειρησιακών διαδικασιών ασφάλειας και, όπου είναι 
σκόπιμο, την ανάθεση αρμοδιοτήτων επιχειρησιακής ασφάλειας στον ιδιοκτήτη του συστήματος, δηλαδή το ΣΕΠ· 

7.4. τη διαχείριση και τον χειρισμό προϊόντων κρυπτογραφίας, με εξασφάλιση της φύλαξης κρυπτογραφημένων και ελεγχό
μενων στοιχείων και, αν απαιτείται, με εξασφάλιση της δημιουργίας κρυπτογραφικών μεταβλητών· 

7.5. τη διεξαγωγή αναλύσεων, ελέγχων και δοκιμών ασφάλειας, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της εκπόνησης των σχετικών εκθέσεων 
κινδύνου, όπως απαιτείται από την SAA· 

7.6. την παροχή ειδικής κατάρτισης του ΣΕΠ στην ασφάλεια των πληροφοριών· 

7.7. την υλοποίηση και την εφαρμογή ειδικών μέτρων ασφάλειας του ΣΕΠ. 
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8. Η CDA είναι αρμόδια για: 

8.1. τη διαχείριση και τη λογιστική για το κρυπτογραφικό υλικό της ΕΕ· 

8.2. την εξασφάλιση, σε στενή συνεργασία με την SAA, της επιβολής των κατάλληλων διαδικασιών και της υλοποίησης 
σχεδίων για τη λογιστική, τον ασφαλή χειρισμό, την αποθήκευση και τη διανομή όλου του κρυπτογραφικού υλικού της ΕΕ· και 

8.3. την εξασφάλιση της μεταφοράς του κρυπτογραφικού υλικού της ΕΕ προς ή από τους ιδιώτες ή τις υπηρεσίες που το 
χρησιμοποιούν. 

9. Η TA είναι αρμόδια για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης του ΣΕΠ προς τις πολιτικές και τις οδηγίες χειρισμού 
TEMPEST. Εγκρίνει αντίμετρα TEMPEST για εγκαταστάσεις και προϊόντα προστασίας των διαβαθμισμένων πληροφοριών σε 
καθορισμένο επίπεδο διαβάθμισης στο επιχειρησιακό της περιβάλλον. 

10. Η IAA είναι υπεύθυνη για όλες τις πτυχές της διαχείρισης και του χειρισμού των εμπιστευτικών πληροφοριών στο Κοινο
βούλιο και, ειδικότερα, για: 

10.1 την ανάπτυξη της προστασίας της ασφάλειας των πληροφοριών και των σχετικών κατευθυντήριων γραμμών, και την 
παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και της καταλληλότητάς τους· 

10.2. τη διασφάλιση και την παροχή τεχνικών πληροφοριών σχετικά με κρυπτογραφικά προϊόντα· 

10.3. την εξασφάλιση της συμμόρφωσης όλων των μέτρων διασφάλισης των πληροφοριών για την προστασία των διαβαθμι
σμένων πληροφοριών προς τις σχετικές πολιτικές που διέπουν την επιλεξιμότητα και την επιλογή τους· 

10.4. την εξασφάλιση της επιλογής των κρυπτογραφικών προϊόντων σύμφωνα με τις πολιτικές που διέπουν την επιλεξιμότητα 
και την επιλογή τους· 

10.5. τη διαβούλευση με τον πάροχο του συστήματος, τους συντελεστές της ασφάλειας, και τους εκπροσώπους των χρηστών 
σχετικά με την προστασία της διασφάλισης των πληροφοριών· 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1. Η παρούσα κοινοποίηση ασφαλείας καθορίζει τις διατάξεις για τη διαχείριση εμπιστευτικών πληροφοριών από το Κοινο
βούλιο. 

2. Κατά την παραγωγή εμπιστευτικών πληροφοριών, ο αρχικός συντάκτης αξιολογεί το επίπεδο εμπιστευτικότητας και αποφα
σίζει με βάση τις αρχές που καθορίζονται στην παρούσα κοινοποίηση ασφαλείας, για τη διαβάθμιση ή τη σήμανση της συγκεκρι
μένης πληροφορίας. 

Β. ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΠΕΕ 

3. Η απόφαση για τη διαβάθμιση ενός εγγράφου λαμβάνεται πριν από τη δημιουργία του. Για τον σκοπό αυτό, η διαβάθμιση 
πληροφοριών ως ΔΠΕΕ προϋποθέτει την προηγούμενη αξιολόγηση του επιπέδου εμπιστευτικότητάς της και τη λήψη απόφασης 
από τον αρχικό συντάκτη, ότι η μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη της συγκεκριμένης πληροφορίας θα βλάψει πολλαπλά τα 
συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών ή ιδιωτών. 
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4. Μετά τη λήψη της απόφασης για διαβάθμιση της πληροφορίας, ακολουθεί δεύτερη προηγούμενη αξιολόγηση, για τον 
προσδιορισμό του κατάλληλου επιπέδου διαβάθμισης. Η διαβάθμιση ενός εγγράφου καθορίζεται από το επίπεδο ευαισθησίας 
των περιεχομένων του. 

5. Την ευθύνη για τη διαβάθμιση των πληροφοριών έχει αποκλειστικά ο αρχικός συντάκτης τους. Οι υπάλληλοι του Κοινοβου
λίου διαβαθμίζουν τις πληροφορίες κατ' εντολή ή με εξουσιοδότηση του Γενικού Γραμματέα. 

6. Η διαβάθμιση χρησιμοποιείται σωστά και με φειδώ. Ο αρχικός συντάκτης ενός εγγράφου το οποίο πρόκειται διαβαθμιστεί 
αποφεύγει την τάση προς υπερβολικά υψηλή ή χαμηλή διαβάθμιση. 

7. Το επίπεδο διαβάθμισης των πληροφοριών καθορίζει το επίπεδο προστασίας τους στους τομείς της ασφάλειας προσωπικού, 
υλικής ασφάλειας, διαδικαστικής ασφάλειας και ασφάλειας των πληροφοριών. 

8. Οι πληροφορίες που χρειάζονται διαβάθμιση υφίστανται σχετική σήμανση και χειρισμό, ανεξάρτητα από την υλική τους 
μορφή. Η διαβάθμιση κοινοποιείται σαφώς στους αποδέκτες της, είτε με σήμανση διαβάθμισης ασφάλειας (αν δίνεται σε έγγραφη 
μορφή, είτε σε χαρτί είτε σε ΣΕΠ) ή με ανακοίνωση (αν δίνεται προφορικά, όπως κατά τη διάρκεια συνομιλίας ή σε συνεδρίαση 
κεκλεισμένων των θυρών). Το διαβαθμισμένο υλικό έχει υλική σήμανση προκειμένου να αναγνωρίζεται εύκολα η διαβάθμιση 
ασφαλείας του. 

9. ΔΠΕΕ σε ηλεκτρονική μορφή μπορούν να δημιουργηθούν μόνο στο πλαίσιο διαπιστευμένων ΣΕΠ. Οι διαβαθμισμένες πληρο
φορίες, όπως επίσης το όνομα του ηλεκτρονικού αρχείου που τις περιέχει και η μονάδα αποθήκευσης στην οποία βρίσκονται (αν 
είναι εξωτερική, όπως CD-ROM ή κλειδί USB) φέρουν την αντίστοιχη σήμανση διαβάθμισης ασφάλειας. 

10. Οι πληροφορίες διαβαθμίζονται μόλις αποκτούν μορφή. Για παράδειγμα, οι προσωπικές σημειώσεις, τα σχέδια ή τα μηνύ
ματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχουν πληροφορίες οι οποίες χρειάζονται διαβάθμιση σημαίνονται από την αρχή ως 
ΔΠΕΕ και υφίστανται χειρισμό σύμφωνα με την παρούσα απόφαση και τις σχετικές οδηγίες της σε υλικό και σε τεχνικό επίπεδο. 
Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να εξελιχτούν στη συνέχεια σε επίσημο έγγραφο, το οποίο με τη σειρά του υπόκειται σε σήμανση 
και χειρισμό. Κατά τη διαδικασία της σύνταξης, ένα επίσημο έγγραφο μπορεί να χρειαστεί να αξιολογηθεί εκ νέου και να διαβαθ
μιστεί υψηλότερα ή χαμηλότερα κατά την εξέλιξή του. 

11. Ο αρχικός συντάκτης μπορεί να αποφασίσει να τυποποιήσει το επίπεδο διαβάθμισης των κατηγοριών πληροφοριών που 
δημιουργεί σε τακτική βάση. Ωστόσο, ο αρχικός συντάκτης εξασφαλίζει ότι στο πλαίσιο αυτό δεν διαβαθμίζει υπερβολικά 
υψηλά ή χαμηλά τις επιμέρους πληροφορίες. 

12. Οι ΔΠΕΕ έχουν πάντα σήμανση διαβάθμισης ασφάλειας που να αντιστοιχεί στο επίπεδο διαβάθμισής τους. 

B.1. Επίπεδα διαβάθμισης 

13. Οι ΔΠΕΕ διαβαθμίζονται σε ένα από τα ακόλουθα επίπεδα: 

— «TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET», όπως ορίζεται στο στοιχείο δ) του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης, όταν η αποκά
λυψή τους θα ήταν πιθανό: 

α)  να απειλήσει άμεσα την εσωτερική σταθερότητα της Ένωσης ή ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών της ή τρίτων χωρών ή 
διεθνών οργανισμών· 

β)  να βλάψει εξαιρετικά σοβαρά τις σχέσεις με τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς· 

γ)  να προκαλέσει άμεσα εκτεταμένη απώλεια ανθρώπινων ζωών· 
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δ)  να επιφέρει εξαιρετικά σοβαρή ζημία στην επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα ή την ασφάλεια του προσωπικού που έχουν 
αναπτύξει κράτη μέλη ή άλλοι συνεισφέροντες, ή να διακόψει την αποτελεσματικότητα εξαιρετικά χρήσιμων επιχειρήσεων 
ασφάλειας ή απόκτησης πληροφοριών· ή 

ε)  να προκαλέσει σοβαρή μακροπρόθεσμη ζημία στην οικονομία της Ένωσης ή κρατών μελών· 

—  «SECRET UE/EU SECRET», όπως ορίζεται στο στοιχείο δ) του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης, όταν η αποκάλυψή τους θα 
ήταν πιθανό: 

α)  να προκαλέσει διεθνείς εντάσεις σε σημαντικό βαθμό· 

β)  να βλάψει σοβαρά τις σχέσεις με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς· 

γ) να απειλήσει άμεσα την ανθρώπινη ζωή ή να υπονομεύσει σοβαρά τη δημόσια τάξη ή την ατομική ασφάλεια ή ελευ
θερία· 

δ)  να βλάψει σημαντικές εμπορικές ή πολιτικές διαπραγματεύσεις, προκαλώντας σημαντικά επιχειρησιακά προβλήματα για 
την Ένωση ή για κράτη μέλη· 

ε) να επιφέρει σοβαρή ζημία στην επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα κρατών μελών, ή στην αποτελεσματικότητα εξαιρε
τικά χρήσιμων επιχειρήσεων ασφάλειας ή απόκτησης πληροφοριών· 

στ)  να βλάψει σοβαρά και ουσιαστικά τα χρηματοπιστωτικά, νομισματικά, οικονομικά και εμπορικά συμφέροντα της Ένωσης 
ή κράτους μέλους· 

ζ)  να υπονομεύσει σοβαρά την οικονομική βιωσιμότητα μεγάλων οργανισμών ή φορέων εκμετάλλευσης· ή 

η)  να παρακωλύσει σημαντικά την ανάπτυξη ή την εφαρμογή πολιτικών της Ένωσης με μείζονες οικονομικές, εμπορικές και 
χρηματοπιστωτικές συνέπειες· 

—  «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL», όπως ορίζεται στο στοιχείο δ) του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης, όταν η 
αποκάλυψή τους θα ήταν πιθανό: 

α)  να βλάψει σημαντικά διπλωματικές σχέσεις, π.χ. αν προκαλέσει επίσημη διαμαρτυρία ή άλλες κυρώσεις· 

β)  να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια ή την ελευθερία προσώπων· 

γ) να θέσει την έκβαση σοβαρών εμπορικών ή πολιτικών διαπραγματεύσεων σε σοβαρό κίνδυνο, προκαλώντας επιχειρη
σιακά προβλήματα για την Ένωση ή για κράτη μέλη· 

δ)  να επιφέρει ζημία στην επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα κρατών μελών ή στην αποτελεσματικότητα επιχειρήσεων 
ασφάλειας ή απόκτησης πληροφοριών· 

ε)  να υπονομεύσει ουσιαστικά την οικονομική βιωσιμότητα μεγάλων οργανισμών ή φορέων εκμετάλλευσης· 

στ)  να παρακωλύσει την έρευνα ή να διευκολύνει τη διάπραξη εγκλημάτων ή τρομοκρατικών ενεργειών· 

ζ)  να αποβεί ουσιαστικά εις βάρος των χρηματοπιστωτικών, νομισματικών, οικονομικών και εμπορικών συμφερόντων της 
Ένωσης ή κρατών μελών· ή 

η)  να παρακωλύσει σοβαρά την ανάπτυξη ή την εφαρμογή πολιτικών της Ένωσης με μείζονες οικονομικές, εμπορικές και 
χρηματοπιστωτικές συνέπειες· 
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—  «RESTREINT UE/EU RESTRICTED», όπως ορίζεται στο στοιχείο δ) του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης, όταν η αποκάλυψή 
τους θα ήταν πιθανό: 

α)  να βλάψει τα γενικά συμφέροντα της Ένωσης· 

β)  να βλάψει τις διπλωματικές σχέσεις· 

γ)  να θέσει σε δυσχερή θέση πρόσωπα ή επιχειρήσεις· 

δ)  να αποδυναμώσει τη θέση της Ένωσης ή κρατών μελών σε εμπορικές ή πολιτικές διαπραγματεύσεις· 

ε)  να δυσχεράνει ουσιαστικά τη διατήρηση της ασφάλειας στην Ένωση ή σε κράτη μέλη· 

στ)  να εμποδίσει την ουσιαστική ανάπτυξη ή την εφαρμογή πολιτικών της Ένωσης· 

ζ)  να υπονομεύσει την ορθή διαχείριση της Ένωσης και των επιχειρήσεών της· 

η)  να προκαλέσει την αθέτηση ανειλημμένων δεσμεύσεων του Κοινοβουλίου σχετικά με τη διατήρηση της διαβάθμισης 
πληροφοριών που έχει λάβει από τρίτα μέρη· 

θ)  να παραβιάσει συμβατικούς περιορισμούς σχετικά με την αποκάλυψη πληροφοριών· 

ι)  να προκαλέσει οικονομική ζημία ή να διευκολύνει αθέμιτα κέρδη ή πλεονεκτήματα για πρόσωπα ή επιχειρήσεις· ή 

ια)  να βλάψει την έρευνα ή διευκολύνει τη διάπραξη εγκλημάτων. 

B.2. Διαβάθμιση συλλογών, διαβιβαστικών και περιλήψεων 

14. Η διαβάθμιση μιας επιστολής ή ενός σημειώματος που περιλαμβάνει συνημμένα έγγραφα καθορίζεται στο επίπεδο της 
υψηλότερης διαβάθμισης που εφαρμόζεται σε ένα από τα συνημμένα έγγραφα. Ο αρχικός συντάκτης επισημαίνει σαφώς σε ποιο 
επίπεδο πρέπει να διαβαθμιστεί η επιστολή ή το σημείωμα όταν αποχωριστεί από τα επισυναπτόμενα έγγραφα. Αν το διαβιβα
στικό σημείωμα ή η διαβιβαστική επιστολή δεν χρειάζεται διαβάθμιση, περιλαμβάνει την ακόλουθη διατύπωση: «Το παρόν 
σημείωμα/η παρούσα επιστολή δεν έχει διαβάθμιση όταν δεν συνοδεύει τα συνημμένα έγγραφα.» 

15. Έγγραφα ή αρχεία που περιλαμβάνουν στοιχεία με διαφορετικά επίπεδα διαβάθμισης πρέπει όποτε είναι δυνατόν να διαρ
θρώνονται με τρόπο ώστε τα στοιχεία που έχουν διαφορετικό επίπεδο διαβάθμισης να εντοπίζονται εύκολα και να διαχωρίζονται 
αν χρειαστεί. Το γενικό επίπεδο διαβάθμισης ενός εγγράφου ή αρχείου είναι τουλάχιστον εκείνο του υψηλότερα διαβαθμισμένου 
στοιχείου του. 

16 Επιμέρους σελίδες, παράγραφοι, τμήματα, παραρτήματα, προσαρτήματα και συνημμένα ενός εγγράφου ενδέχεται να απαι
τούν διαφορετικές διαβαθμίσεις και διαβαθμίζονται ανάλογα. Στα έγγραφα που περιέχουν ΔΠΕΕ μπορούν να χρησιμοποιούνται 
τυποποιημένες συντμήσεις για την επισήμανση του επιπέδου διαβάθμισης τμημάτων ή εδαφίων μικρότερων από μία σελίδα. 

17. Κατά τη συγχώνευση πληροφοριών από διάφορες πηγές, το τελικό προϊόν επανεξετάζεται για να προσδιοριστεί το γενικό 
επίπεδο διαβάθμισής του, δεδομένου ότι μπορεί να απαιτεί υψηλότερο επίπεδο διαβάθμισης από το συστατικό στοιχείο του. 

Γ. ΑΛΛΕΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

18. Οι «άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες» σημαίνονται σύμφωνα με το σημείο Ε της παρούσας κοινοποίησης ασφαλείας και 
τις οδηγίες χειρισμού. 
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Δ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

19. Εμπιστευτικές πληροφορίες μπορούν να δημιουργούν μόνο τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται από την παρούσα απόφαση 
ή που εξουσιοδοτεί η SA. 

20. Οι εμπιστευτικές πληροφορίες δεν καταχωρίζονται σε διαδικτυακά ή ενδοδικτυακά συστήματα διαχείρισης εγγράφων. 

Δ.1. Δημιουργία ΔΠΕΕ 

21. Για τη δημιουργία ΔΠΕΕ με διαβάθμιση CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU SECRET ή TRÈS SECRET 
UE/EU TOP SECRET, οι ενδιαφερόμενοι εξουσιοδοτούνται με βάση την παρούσα απόφαση ή έχουν λάβει προηγουμένως εξουσιο
δότηση δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 1 της παρούσας απόφασης. 

22. ΔΠΕΕ με διαβάθμιση σε επίπεδο CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL δημιουργούνται μόνο στον Ασφαλή Χώρο. 

23. Για τη δημιουργία ΔΠΕΕ ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες: 

α)  κάθε σελίδα σημειώνεται σαφώς με το αντίστοιχο επίπεδο διαβάθμισης· 

β)  σε κάθε σελίδα αναγράφονται ο αριθμός της και ο συνολικός αριθμός σελίδων· 

γ) στην πρώτη σελίδα του εγγράφου αναφέρονται ο αριθμός αναφοράς και το θέμα του, που δεν συνιστά το ίδιο διαβαθμι
σμένη πληροφορία, εκτός αν υπάρχει σχετική αναφορά· 

δ)  στην πρώτη σελίδα του εγγράφου αναγράφεται η ημερομηνία· 

ε)  στην πρώτη σελίδα κάθε εγγράφου με διαβάθμιση CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU SECRET ή TRÈS 
SECRET UE/EU TOP SECRET περιλαμβάνεται κατάλογος όλων των παραρτημάτων και προσαρτημάτων· 

στ)  τα έγγραφα με διαβάθμιση CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU SECRET ή TRÈS SECRET UE/EU TOP 
SECRET περιλαμβάνουν σε όλες τις σελίδες τους τον αριθμό του αντιτύπου, αν διανέμονται σε περισσότερα αντίτυπα. Στην 
πρώτη σελίδα κάθε αντιτύπου αναγράφονται επίσης ο συνολικός αριθμός αντιτύπων και σελίδων, καθώς επίσης 

ζ)  αν το έγγραφο περιλαμβάνει παραπομπές σε άλλα έγγραφα με διαβαθμισμένες πληροφορίες που έχουν ληφθεί από θεσμικά 
όργανα της Ένωσης, ή αν περιλαμβάνει διαβαθμισμένες πληροφορίες από τέτοια έγγραφα, έχει το ίδιο επίπεδο διαβάθμισης 
με τα έγγραφα αυτά και δεν επιτρέπεται να διανέμεται, χωρίς τη γραπτή έγκριση του αρχικού συντάκτη του, σε πρόσωπα 
άλλα από εκείνα που αναφέρονται στον κατάλογο παραληπτών του αρχικού εγγράφου ή των αρχικών εγγράφων που περιέ
χουν τις διαβαθμισμένες πληροφορίες. 

24. Ο αρχικός συντάκτης διατηρεί τον έλεγχο των ΔΠΕΕ που έχει δημιουργήσει. Ζητείται η γραπτή έγκρισή του προκειμένου 
οι συγκεκριμένες ΔΠΕΕ 

α)  να περάσουν σε χαμηλότερο επίπεδο διαβάθμισης ή να αποχαρακτηριστούν· 

β)  να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς άλλους από εκείνους που έχει ορίσει ο αρχικός συντάκτης· 

γ)  να κοινοποιηθούν σε τρίτο κράτος ή σε διεθνή οργανισμό· 

δ)  να κοινοποιηθούν σε οποιοδήποτε πρόσωπο, ίδρυμα, κράτος ή διεθνή οργανισμό άλλο από εκείνα που περιλαμβάνονται 
στον αρχικό κατάλογο παραληπτών που συνέταξε ο αρχικός συντάκτης· 
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ε)  να κοινοποιηθούν σε ανάδοχο ή δυνητικό ανάδοχο που βρίσκεται σε τρίτη χώρα· 

στ)  να αντιγραφούν ή να μεταφραστούν, αν οι πληροφορίες έχουν διαβάθμιση σε επίπεδο TRES SECRET UE/EU TOP SECRET· 

ζ)  να καταστραφούν. 

Δ.2. Δημιουργία άλλων εμπιστευτικών πληροφοριών 

25. Ο Γενικός Γραμματέας, υπό την ιδιότητά του ως SA μπορεί να αποφασίζει σχετικά με την έγκριση της δημιουργίας «άλλων 
εμπιστευτικών πληροφοριών» από όργανο, υπηρεσία και/ή ιδιώτη. 

26. Οι «άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες» φέρουν μία από τις σημάνσεις που ορίζονται στις οδηγίες χειρισμού. 

27. Για τη δημιουργία «άλλων εμπιστευτικών πληροφοριών» ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες: 

α)  η σήμανση τοποθετείται στην κορυφή της πρώτης σελίδας του εγγράφου· 

β)  σε κάθε σελίδα αναγράφονται ο αριθμός της και ο συνολικός αριθμός σελίδων· 

γ)  στην πρώτη σελίδα του εγγράφου αναφέρονται ο αριθμός αναφοράς και το θέμα του· 

δ)  στην πρώτη σελίδα του εγγράφου αναγράφεται η ημερομηνία, και 

ε)  η τελευταία σελίδα του εγγράφου περιλαμβάνει κατάλογο όλων των παραρτημάτων και προσαρτημάτων. 

28. Η δημιουργία «άλλων εμπιστευτικών πληροφοριών» υπόκειται σε ειδικούς κανόνες και διαδικασίες, που καθορίζονται στις 
οδηγίες χειρισμού. 

Ε. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

29. Οι ενδείξεις και οι σημάνσεις ασφάλειας στα έγγραφα έχουν ως στόχο τον έλεγχο της ροής των πληροφοριών και τον 
περιορισμό της πρόσβασης στις εμπιστευτικές πληροφορίες με βάση την αρχή της «ανάγκης γνώσης». 

30. Όταν χρησιμοποιούνται ή τοποθετούνται ενδείξεις και/ή σημάνσεις ασφάλειας, λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή της 
σύγχυσης με τις διαβαθμίσεις ασφάλειας των ΔΠΕΕ: RESTREINT UE/EU RESTRICTED, CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, 
SECRET UE/EU SECRET, TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET. 

31. Στις οδηγίες χειρισμού περιλαμβάνονται ειδικοί κανόνες για τη χρήση ενδείξεων και σημάνσεων ασφάλειας, καθώς και 
κατάλογος των εγκεκριμένων σημάνσεων ασφάλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

E.1. Ενδείξεις ασφάλειας 

32. Οι ενδείξεις ασφάλειας μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο σε συνδυασμό με μια διαβάθμιση ασφάλειας και δεν εφαρμό
ζονται χωριστά σε έγγραφα. Στις ΔΠΕΕ μπορεί να εφαρμοστεί ένδειξη ασφάλειας, για 

α)  τον περιορισμό της ισχύος της διαβάθμισης (που σημαίνει για τις διαβαθμισμένες πληροφορίες αυτόματο υποχαρακτηρισμό 
ή αποχαρακτηρισμό). 

β)  τον περιορισμό της διανομής των ΔΠΕΕ· 

γ)  τον καθορισμό ειδικών ρυθμίσεων χειρισμού, επιπλέον εκείνων που αντιστοιχούν στο επίπεδο διαβάθμισης ασφάλειας. 
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33. Οι πρόσθετοι έλεγχοι που εφαρμόζονται στον χειρισμό και την αποθήκευση εγγράφων που περιέχουν ΔΠΕΕ επιβάλλουν 
πρόσθετο φόρτο σε όλους τους εμπλεκόμενους. Για την ελαχιστοποίηση της απαιτούμενης εργασίας, στο πλαίσιο αυτό, αποτελεί 
ορθή πρακτική να καθορίζεται κατά τη δημιουργία τέτοιου είδους εγγράφων το χρονικό διάστημα ή το γεγονός μετά το οποίο 
η διαβάθμιση παύει αυτομάτως να ισχύει και οι πληροφορίες που περιέχονται στο έγγραφο υποχαρακτηρίζονται ή αποχαρακτη
ρίζονται. 

34. Όταν ένα έγγραφο αφορά συγκεκριμένο τομέα εργασίας και η διανομή του πρέπει να περιορίζεται και/ή να υπόκειται σε 
ειδικό χειρισμό, μπορεί να προστίθεται στη διαβάθμισή του σχετική δήλωση που διευκολύνει τον προσδιορισμό του κοινού στο 
οποίο απευθύνεται. 

E.2. Σημάνσεις 

35. Οι σημάνσεις δεν συνιστούν διαβάθμιση ασφάλειας. Εξυπηρετούν απλώς ως πρόσθετες εντολές χειρισμού του εγγράφου, 
και δεν χρησιμοποιούνται για την περιγραφή των περιεχομένων του. 

36. Οι σημάνσεις μπορούν να χρησιμοποιούνται χωριστά σε έγγραφα ή σε συνδυασμό με διαβάθμιση ασφάλειας. 

37. Κατά γενικό κανόνα, οι σημάνσεις εφαρμόζονται σε πληροφορίες που καλύπτονται από το επαγγελματικό απόρρητο όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 339 ΣΛΕΕ και στο άρθρο 17 του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης, ή οι οποίες πρέπει να προστα
τευτούν για νομικούς λόγους από το Κοινοβούλιο, αλλά δεν χρειάζεται ή δεν είναι δυνατόν να διαβαθμιστούν. 

Ε.3. Χρήση σημάνσεων σε ΣΕΠ 

38. Οι κανόνες για τη χρήση σημάνσεων έχουν εφαρμογή και στα διαπιστευμένα ΣΕΠ. 

39. Η SAA θεσπίζει τους ειδικούς κανόνες για τη χρήση σημάνσεων στα διαπιστευμένα ΣΕΠ. 

ΣΤ. ΠAΡAΛABH ΠΛHΡOΦOΡΙΩN 

40. Μόνο η CIU έχει δικαίωμα στο Κοινοβούλιο να λαμβάνει πληροφορίες διαβαθμισμένες σε επίπεδο CONFIDENTIEL UE/EU 
CONFIDENTIAL; SECRET UE/EU SECRET ή TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET, ή σε ισοδύναμό του από τρίτα μέρη. 

41. Για πληροφορίες με διαβάθμιση σε επίπεδο RESTREINT UE/EU RESTRICTED ή σε ισοδύναμό του και για «άλλες εμπιστευ
τικές πληροφορίες», τόσο η CIU όσο και το αρμόδιο κοινοβουλευτικό όργανο/αξιωματούχος μπορεί να έχουν την ευθύνη για 
την παραλαβή τους από τρίτα μέρη, και για την εφαρμογή των αρχών που καθορίζονται στην παρούσα κοινοποίηση ασφάλειας. 

Ζ. ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ 

42. «Καταχώριση»: η εφαρμογή των διαδικασιών για την καταγραφή του κύκλου ζωής των εμπιστευτικών πληροφοριών, συμπε
ριλαμβανομένων της διάδοσης και της καταστροφής τους. 

43. Για τους σκοπούς της παρούσας κοινοποίησης ασφάλειας, «βιβλίο καταγραφής» είναι ένα μητρώο στο οποίο καταγράφο
νται ειδικότερα οι ημερομηνίες και οι ώρες κατά τις οποίες εμπιστευτικές πληροφορίες 

α) λαμβάνονται ή αποστέλλονται από την αντίστοιχη γραμματεία του κοινοβουλευτικού οργάνου/αξιωματούχου ή, κατά περί
πτωση, από την CIU· 

β)  ανακτώνται από ή διαβιβάζονται σε πρόσωπο που έχει υποστεί έλεγχο ασφάλειας· και 

γ)  καταστρέφονται. 
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44. Ο αρχικός συντάκτης των διαβαθμισμένων πληροφοριών είναι υπεύθυνος για την αρχική δήλωση κατά τη δημιουργία 
εγγράφου που περιλαμβάνει τέτοιες πληροφορίες. Η δήλωση κοινοποιείται στην CIU όταν δημιουργείται το έγγραφο. 

45. Η CIU μπορεί να καταχωρίζει πληροφορίες με διαβάθμιση σε επίπεδο CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET 
UE/EU SECRET ή TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET ή σε ισοδύναμό του μόνο για σκοπούς ασφάλειας. Οι πληροφορίες με 
διαβάθμιση σε επίπεδο RESTREINT UE/EU RESTRICTED ή σε ισοδύναμό του και οι «άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες» που 
λαμβάνονται από τρίτα μέρη καταχωρίζονται από την υπηρεσία που είναι αρμόδια για την επίσημη παραλαβή του εγγράφου, είτε 
αυτή είναι η CIU είτε η γραμματεία του αρμόδιου κοινοβουλευτικού οργάνου/αξιωματούχου, για διοικητικούς σκοπούς. Οι 
«άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες» που δημιουργούνται στο Κοινοβούλιο καταχωρίζονται από τον αρχικό συντάκτη για διοικη
τικούς σκοπούς. 

46. ΔΠΕΕ με διαβάθμιση σε επίπεδο CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU SECRET ή TRÈS SECRET UE/EU TOP 
SECRET ή σε ισοδύναμό του καταχωρίζονται ιδιαίτερα όταν: 

α)  δημιουργούνται· 

β)  λαμβάνονται από την CIU ή αποστέλλονται από εκεί· και 

γ)  λαμβάνονται από το ΣΕΠ ή αποστέλλονται από εκεί. 

47. Πληροφορίες με διαβάθμιση σε επίπεδο RESTREINT UE/EU RESTRICTED ή σε ισοδύναμό του καταχωρίζονται ιδιαίτερα 
όταν: 

α)  δημιουργούνται· 

β)  λαμβάνονται από την αντίστοιχη γραμματεία του κοινοβουλευτικού οργάνου/αξιωματούχου ή στην CIU ή αποστέλλονται 
από εκεί· και 

γ)  λαμβάνονται από ένα ΣΕΠ ή αποστέλλονται από εκεί. 

48. Η καταχώριση εμπιστευτικών πληροφοριών μπορεί να πραγματοποιείται σε χαρτί ή σε ηλεκτρονικά βιβλία 
καταγραφής/ΣΕΠ. 

49. Για πληροφορίες με διαβάθμιση σε επίπεδο RESTREINT UE/EU RESTRICTED ή σε ισοδύναμό τους και για «άλλες εμπιστευ
τικές πληροφορίες», καταγράφονται τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

α)  η ημερομηνία και η ώρα που λαμβάνονται ή αποστέλλονται από την αντίστοιχη γραμματεία του κοινοβουλευτικού οργάνου/ 
αξιωματούχου ή, κατά περίπτωση, από την CIU· 

β)  ο τίτλος του εγγράφου, το επίπεδο διαβάθμισης και οποιοσδήποτε αριθμός αναφοράς που έχει δοθεί στο έγγραφο, 

50. Για πληροφορίες με διαβάθμιση σε επίπεδο CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU SECRET or TRÈS SECRET 
UE/EU TOP SECRET ή σε ισοδύναμό του, και για «άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες», καταγράφονται τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

α)  η ημερομηνία και η ώρα λήψης ή αποστολής από την CIU· 

β)  ο τίτλος του εγγράφου, το επίπεδο διαβάθμισης ή η σήμανση, οποιοσδήποτε αριθμός αναφοράς που έχει δοθεί στο 
έγγραφο, και η καταληκτική ημερομηνία της διαβάθμισης/σήμανσης 

γ)  τα στοιχεία του αρχικού συντάκτη· 
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δ)  ο κατάλογος με τα στοιχεία των προσώπων στα οποία επιτράπηκε η πρόσβαση στο έγγραφο, και η ημερομηνία πρόσβασης· 

ε)  ο κατάλογος των αντιγράφων ή μεταφράσεων του εγγράφου· 

στ)  η ημερομηνία και η ώρα κατά την οποία αποστέλλονται από την CIU ή επιστρέφονται σε αυτήν αντίγραφα ή μεταφράσεις 
του εγγράφου, καθώς και λεπτομερή στοιχεία για το πού στάλθηκαν και ποιος τα επέστρεψε· 

ζ)  η ημερομηνία και η ώρα καταστροφής του εγγράφου, και η ταυτότητα του προσώπου που το κατέστρεψε, σύμφωνα με τους 
κανόνες ασφάλειας του Κοινοβουλίου που ισχύουν για την καταστροφή· και 

η)  ο αποχαρακτηρισμός ή ο υποχαρακτηρισμός του εγγράφου. 

51. Τα βιβλία καταγραφής διαβαθμίζονται ή σημαίνονται ανάλογα. Τα βιβλία καταγραφής πληροφοριών με διαβάθμιση σε 
επίπεδο TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ή σε ισοδύναμό του καταχωρίζονται στο ίδιο επίπεδο. 

52. Οι διαβαθμισμένες πληροφορίες μπορούν να καταχωρίζονται: 

α)  σε ενιαίο βιβλίο καταγραφής· ή 

β) σε χωριστά βιβλία καταγραφής ανάλογα με το επίπεδο διαβάθμισής τους, το αν είναι εισερχόμενες ή εξερχόμενες πληροφο
ρίες και την προέλευση ή τον προορισμό τους. 

53. Στην περίπτωση ηλεκτρονικού χειρισμού στο πλαίσιο ΣΕΠ, μπορεί να εκτελούνται μέσα στο ίδιο το ΣΕΠ διαδικασίες κατα
χώρισης οι οποίες πληρούν απαιτήσεις ισοδύναμες με τις προαναφερόμενες. Όταν ΔΠΕΕ βγαίνουν από την περίμετρο του ΣΕΠ, 
εφαρμόζεται η διαδικασία καταχώρισης που περιγράφεται ανωτέρω. 

54. Η CIU τηρεί μητρώο όλων των διαβαθμισμένων πληροφοριών που έχει κοινοποιήσει το Κοινοβούλιο σε τρίτους, και των 
διαβαθμισμένων πληροφοριών που έχει λάβει το Κοινοβούλιο από τρίτους. 

55. Όταν ολοκληρώνεται η καταχώριση πληροφοριών με διαβάθμιση σε επίπεδο CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, 
SECRET UE/EU SECRET ή TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET ή σε ισοδύναμό του, η CIU ελέγχει αν ο παραλήπτης έχει έγκυρη 
άδεια ασφαλείας. Στην περίπτωση αυτή, ο παραλήπτης ειδοποιείται από την CIU. Η ανάκτηση διαβαθμισμένων πληροφοριών 
μπορεί να γίνει μόνο μετά την καταχώριση του εγγράφου που τις περιέχει. 

Η. ΔΙΑΝΟΜΗ 

56. Ο αρχικός συντάκτης καταρτίζει τον αρχικό κατάλογο παραληπτών για τις ΔΠΕΕ που έχει δημιουργήσει. 

57. Πληροφορίες με διαβάθμιση σε επίπεδο RESTREINT UE/EU RESTRICTED και άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες που 
δημιουργεί το Κοινοβούλιο διανέμονται στο εσωτερικό του Κοινοβουλίου από τον αρχικό συντάκτη σύμφωνα με τις σχετικές 
οδηγίες χειρισμού και με βάση την αρχή της «ανάγκης γνώσης». Για πληροφορίες με διαβάθμιση σε επίπεδο CONFIDENTIEL 
UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU SECRET ή TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET, που δημιουργεί το Κοινοβούλιο στον 
Ασφαλή Χώρο, ο κατάλογος παραληπτών (και τυχόν περαιτέρω οδηγίες σχετικά με τη διανομή) κοινοποιείται στην CIU, η οποία 
είναι υπεύθυνη για τη διαχείρισή του. 

58. ΔΠΕΕ που δημιουργεί το Κοινοβούλιο μπορούν να διανέμονται σε τρίτους μόνο από την CIU, με βάση την αρχή της 
«ανάγκης γνώσης». 

59. Εμπιστευτικές πληροφορίες που λαμβάνονται είτε από την CIU είτε από κοινοβουλευτικό όργανο/αξιωματούχο που έχει 
υποβάλει σχετικό αίτημα διανέμονται σύμφωνα με τις οδηγίες που λαμβάνονται από τον αρχικό συντάκτη. 
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Θ. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ 

60. Ο χειρισμός, η αποθήκευση και η εξέταση εμπιστευτικών πληροφοριών διεξάγονται σύμφωνα με την κοινοποίηση ασφά
λειας 4 και τις οδηγίες χειρισμού. 

Ι. ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ/ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ/ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

61. Έγγραφα που περιέχουν πληροφορίες με διαβάθμιση σε επίπεδο TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ή σε ισοδύναμό του 
δεν επιτρέπεται να αντιγράφονται ή να μεταφράζονται χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του αρχικού συντάκτη. Τα 
έγγραφα με διαβάθμιση σε επίπεδο SECRET UE/EU SECRET ή σε ισοδύναμό του, ή σε επίπεδο CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDE
NTIAL ή σε ισοδύναμό του επιτρέπεται να αντιγραφούν ή να μεταφραστούν καθ' υπόδειξη του κατόχου, με την προϋπόθεση ότι 
δεν το απαγορεύει ο αρχικός συντάκτης. 

62. Κάθε αντίγραφο εγγράφου που περιέχει πληροφορίες με διαβάθμιση σε ε επίπεδο TRES SECRET UE/EU TOP SECRET, 
SECRET UE/EU SECRET ή CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ή σε ισοδύναμό του καταχωρίζονται για λόγους ασφαλείας. 

63. Τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζονται για το αρχικό έγγραφο που περιέχει διαβαθμισμένες πληροφορίες εφαρμόζονται 
επίσης στα αντίγραφα και τις μεταφράσεις του. 

64. Τα έγγραφα που λαμβάνονται από το Συμβούλιο θα πρέπει να λαμβάνονται σε όλες τις επίσημες γλώσσες. 

65. Μπορούν να ζητούνται από τον αρχικό συντάκτη ή τον κάτοχο αντιτύπου αντίγραφα και/ή μεταφράσεις εγγράφων που 
περιέχουν διαβαθμισμένες πληροφορίες. Αντίγραφα εγγράφων που περιέχουν πληροφορίες με διαβάθμιση σε επίπεδο CONFIDE
NTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU SECRET ή TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET ή σε ισοδύναμό του επιτρέπεται να 
δημιουργούνται στον ασφαλή χώρο και σε φωτοαντιγραφικά μηχανήματα που ανήκουν σε διαπιστευμένο ΣΕΠ. Αντίγραφα 
εγγράφων που περιέχουν πληροφορίες με διαβάθμιση σε επίπεδο RESTREINT UE/EU RESTRICTED ή σε ισοδύναμό του και «άλλες 
εμπιστευτικές πληροφορίες» δημιουργούνται σε διαπιστευμένο εξοπλισμό αναπαραγωγής στα κτίρια του Κοινοβουλίου. 

66. Όλα τα αντίγραφα και οι μεταφράσεις οποιουδήποτε εγγράφου ή μερών εγγράφων που περιέχουν διαβαθμισμένες πληρο
φορίες σημαίνονται, αριθμούνται και καταχωρίζονται κατάλληλα. 

67. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία περισσότερων αντιγράφων από όσα είναι αυστηρά αναγκαία. Όλα τα αντίγραφα καταστρέφο
νται σύμφωνα με τις οδηγίες χειρισμού, στη λήξη της περιόδου μελέτης τους. 

68. Μόνο διερμηνείς και μεταφραστές που είναι μόνιμοι υπάλληλοι του Κοινοβουλίου έχουν πρόσβαση σε διαβαθμισμένες 
πληροφορίες. 

69. Οι διερμηνείς και οι μεταφραστές που έχουν πρόσβαση σε έγγραφα με διαβάθμιση σε επίπεδο CONFIDENTIEL UE/EU 
CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU SECRET ή TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET ή σε ισοδύναμό του έχουν το κατάλληλο επίπεδο 
ελέγχου ασφαλείας. 

70. Ο χειρισμός εγγράφων με διαβάθμιση σε επίπεδο CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU SECRET ή TRÈS 
SECRET UE/EU TOP SECRET ή σε ισοδύναμό του από διερμηνείς και μεταφραστές γίνεται στον Ασφαλή Χώρο. 
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ΙΑ. ΥΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. 

ΙΑ.1. Γενικές αρχές 

71. Οι εμπιστευτικές πληροφορίες αποχαρακτηρίζονται, υποχαρακτηρίζονται ή χάνουν τη σήμανση ασφάλειας όταν η 
προστασία τους δεν είναι πλέον αναγκαία ή δεν χρειάζεται να είναι πλέον στο ίδιο επίπεδο. 

72. Αποφάσεις για υποχαρακτηρισμό, αποχαρακτηρισμό ή αφαίρεση σήμανσης πληροφοριών που περιέχονται σε έγγραφα τα 
οποία έχουν δημιουργηθεί στο Κοινοβούλιο λαμβάνονται και σε μεμονωμένη βάση, για παράδειγμα ως απόκριση σε αίτημα για 
πρόσβαση που υποβάλλεται από το κοινό ή από άλλο θεσμικό όργανο της Ένωσης, ή με πρωτοβουλία της CIU ή κοινοβουλευ
τικού οργάνου/αξιωματούχου. 

73. Κατά τη δημιουργία ΔΠΕΕ, ο αρχικός συντάκτες υποδεικνύει, εφόσον είναι δυνατόν, αν η συγκεκριμένη ΔΠΠΕ μπορεί να 
υποχαρακτηριστεί ή να αποχαρακτηριστεί σε συγκεκριμένη ημερομηνία ή έπειτα από συγκεκριμένο γεγονός. Αν δεν είναι 
πρακτικά εφικτή η συγκεκριμένη υπόδειξη, ο αρχικός συντάκτης, η CIU ή το κοινοβουλευτικό όργανο/αξιωματούχος που έχει 
στην κατοχή του την πληροφορία επανεξετάζει το επίπεδο διαβάθμισης της ΔΠΕΕ τουλάχιστον ανά πενταετία. Σε κάθε περί
πτωση, η ΔΠΕΕ μπορεί να υποχαρακτηριστεί ή να αποχαρακτηριστεί μόνο με την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του 
αρχικού συντάκτη. 

74. Αν δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός ή ο εντοπισμός του αρχικού συντάκτη εγγράφου των ΔΠΕΕ που δημιουργήθηκε 
στο Κοινοβούλιο, η Αρχή Ασφάλειας επανεξετάζει το επίπεδο διαβάθμισης των σχετικών ΔΠΕΕ με βάση πρόταση του κοινοβου
λευτικού οργάνου/αξιωματούχου που έχει στην κατοχή του την πληροφορία, που για τον σκοπό αυτό μπορεί να συμβουλευτεί 
την CIU. 

75. Η CIU ή το κοινοβουλευτικό όργανο/αξιωματούχος που έχει στην κατοχή του την πληροφορία έχει την ευθύνη της ειδο
ποίησης των παραληπτών σχετικά με τον αποχαρακτηρισμό ή τον υποχαρακτηρισμό των πληροφοριών, οι δε παραλήπτες έχουν 
από την πλευρά τους την ευθύνη για την ειδοποίηση επόμενων παραληπτών στους οποίους έχουν διαβιβάσει το έγγραφο ή αντί
γραφά του. 

76. Ο αποχαρακτηρισμός, ο υποχαρακτηρισμός ή η αφαίρεση της σήμανσης των πληροφοριών που περιέχονται σε ένα 
έγγραφο καταγράφονται. 

ΙΑ.2. Αποχαρακτηρισμός 

77. Οι ΔΠΕΕ μπορούν να αποχαρακτηρίζονται πλήρως ή εν μέρει. Οι ΔΠΕΕ μπορούν να αποχαρακτηρίζονται εν μέρει, όταν η 
προστασία τους δεν κρίνεται πλέον αναγκαία για ένα συγκεκριμένο μέρος του εγγράφου που τις περιέχει αλλά εξακολουθεί να 
δικαιολογείται για το υπόλοιπο έγγραφο. 

78. Όταν η επανεξέταση ΔΠΕΕ που περιέχονται σε ένα έγγραφο το οποίο δημιουργήθηκε στο Κοινοβούλιο καταλήγει σε 
απόφαση για τον αποχαρακτηρισμό του, εξετάζεται κατά πόσο το έγγραφο μπορεί να δημοσιοποιηθεί ή αν πρέπει να φέρει 
σήμανση διανομής (δηλ. απαγορεύεται η δημοσίευση). 

79. Όταν αποχαρακτηρίζονται ΔΠΕΕ, ο αποχαρακτηρισμός τους καταχωρείται στο βιβλίο καταγραφής μαζί με τα ακόλουθα 
στοιχεία: ημερομηνία αποχαρακτηρισμού, ονόματα των προσώπων που ζήτησαν τον αποχαρακτηρισμό και των προσώπων που 
τον επέτρεψαν, αριθμό αναφοράς του αποχαρακτηρισμένου εγγράφου και τελικό προορισμό του. 

80. Οι επισημάνσεις της παλαιάς διαβάθμισης του αποχαρακτηρισμένου εγγράφου και όλων των αντιγράφων του διαγράφο
νται. Τα έγγραφα και όλα τα αντίγραφά τους αποθηκεύονται αντίστοιχα. 

81. Μετά τον μερικό αποχαρακτηρισμό διαβαθμισμένων πληροφοριών, το μέρος που έχει αποχαρακτηριστεί θα παράγεται στη 
μορφή αποσπάσματος και θα αποθηκεύεται αντίστοιχα. Η αρμόδια υπηρεσία καταχωρεί: 

α)  την ημερομηνία του μερικού αποχαρακτηρισμού· 

β)  τα ονόματα των προσώπων που ζήτησαν τον αποχαρακτηρισμό και των προσώπων που τον επέτρεψαν· και 

γ)  τον αριθμό αναφοράς του αποχαρακτηρισμένου αποσπάσματος. 
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ΙΑ.3. Υποχαρακτηρισμός 

82. Μετά τον υποχαρακτηρισμό διαβαθμισμένων πληροφοριών, το έγγραφο που τις περιέχει θα είναι καταχωρισμένο τόσο στα 
βιβλία καταγραφής που αντιστοιχούν στο παλιό επίπεδο διαβάθμισης όσο και σε κείνα που αντιστοιχούν στο νέο. Καταγράφο
νται η ημερομηνία του υποχαρακτηρισμού καθώς και το όνομα του προσώπου που τον επέτρεψε. 

83. Το έγγραφο που περιέχει τις υποχαρακτηρισμένες πληροφορίες και όλα τα αντίγραφά του διαβαθμίζονται σε νέο επίπεδο 
και αποθηκεύονται αντίστοιχα. 

ΙΒ. ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

84. Οι εμπιστευτικές πληροφορίες (είτε σε χαρτί είτε σε ηλεκτρονική μορφή) που δεν χρειάζονται πλέον καταστρέφονται ή 
σβήνονται, σύμφωνα με τις οδηγίες χειρισμού και τους αντίστοιχους κανόνες αρχειοθέτησης. 

85. Οι πληροφορίες με διαβάθμιση σε επίπεδο TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ή SECRET UE/EU SECRET ή σε ισοδύναμό του 
καταστρέφονται από την CIU. H καταστροφή τους γίνεται παρουσία προσώπου το οποίο έχει επίπεδο ελέγχου ασφάλειας που 
αντιστοιχεί τουλάχιστον στο επίπεδο διαβάθμισης των καταστρεφόμενων πληροφοριών. 

86. Πληροφορίες με διαβάθμιση σε επίπεδο TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ή σε ισοδύναμό του καταστρέφονται μόνο με 
την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του αρχικού συντάκτη. 

87. Η CIU καταστρέφει και εξαφανίζει πληροφορίες με διαβάθμιση σε επίπεδο CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET 
UE/EU SECRET ή TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET ή σε ισοδύναμό του κατ' εντολή του αρχικού συντάκτη ή αρμόδιας αρχής. 
Τα βιβλία καταγραφής και άλλα μητρώα ενημερώνονται αντίστοιχα. Πληροφορίες με διαβάθμιση σε επίπεδο RESTREINT UE/EU 
RESTRICTED ή σε ισοδύναμό του καταστρέφονται και εξαφανίζονται είτε από την CIU είτε από το αρμόδιο κοινοβουλευτικό 
όργανο/αξιωματούχο. 

88. Το πρόσωπο που είναι επίσημα υπεύθυνο για την καταστροφή και ο μάρτυρας για την καταστροφή υπογράφουν πιστο
ποιητικό καταστροφής, το οποίο καταχωρείται και αρχειοθετείται στην CIU. Η CIU διατηρεί, μαζί με τα έντυπα καταστροφής, 
τα πιστοποιητικά καταστροφής πληροφοριών με διαβάθμιση σε επίπεδο TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ή σε ισοδύναμό του, 
για διάστημα τουλάχιστον δέκα ετών, και σε περίπτωση πληροφοριών με διαβάθμιση σε επίπεδο SECRET UE/EU SECRET ή σε 
ισοδύναμό του και CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ή σε ισοδύναμό του για διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών. 

89. Έγγραφα που περιέχουν διαβαθμισμένες πληροφορίες καταστρέφονται με μεθόδους που ανταποκρίνονται στα σχετικά 
πρότυπα της Ένωσης ή σε ισοδύναμα πρότυπα, προκειμένου να μην είναι δυνατή η πλήρης ή μερική ανασύνθεσή τους. 

90. Η καταστροφή μέσων αποθήκευσης σε υπολογιστή που χρησιμοποιούνται για διαβαθμισμένες πληροφορίες γίνεται 
σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες χειρισμού. 

91. Η καταστροφή διαβαθμισμένων πληροφοριών καταχωρείται στο σχετικό βιβλίο καταγραφής με τα ακόλουθα στοιχεία: 

α)  ημερομηνία και ώρα της καταστροφής· 

β)  όνομα του υπαλλήλου που ήταν υπεύθυνος για την καταστροφή· 

γ)  προσδιορισμός του εγγράφου ή των αντιτύπων που καταστράφηκαν· 

δ)  αρχική υλική μορφή των ΔΠΕΕ που καταστράφηκαν· 
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ε)  μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για την καταστροφή· και 

στ)  τόπος καταστροφής. 

ΙΓ. ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 

92. Διαβαθμισμένες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων τυχόν διαβιβαστικού σημειώματος/επιστολής, των παραρτημάτων, 
του φακέλου κατάθεσης ή/και άλλων μερών του φακέλου, μεταφέρονται στον Ασφαλή Χώρο έξι μήνες μετά την τελευταία 
εξέτασή τους ή, το αργότερο, ένα έτος μετά την κατάθεσή τους. Οι λεπτομερείς κανόνες για την αρχειοθέτηση των διαβαθμι
σμένων πληροφοριών καθορίζονται στις οδηγίες χειρισμού. 

93. Για τις «άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες», οι γενικοί κανόνες διαχείρισης εγγράφων εφαρμόζονται με την επιφύλαξη 
άλλων ειδικών ρυθμίσεων σχετικά με τον χειρισμό τους. 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 

Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΣΕΠ) 

Α. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

1. «Διασφάλιση των πληροφοριών» (IA) στον τομέα των συστημάτων πληροφοριών είναι η βεβαιότητα ότι τα συστήματα αυτά 
θα προστατεύουν τις διαβαθμισμένες πληροφορίες που χειρίζονται και θα λειτουργούν οσοδήποτε και οποτεδήποτε χρειάζεται 
υπό τον έλεγχο των νομίμων χρηστών. Η αποτελεσματική ΙΑ εξασφαλίζει κατάλληλα επίπεδα εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας, 
διαθεσιμότητας, μη άρνησης αναγνώρισης των πληροφοριών και γνησιότητας. Η ΙΑ βασίζεται σε διαδικασία διαχείρισης 
κινδύνων. 

2. Ως «σύστημα επικοινωνίας και πληροφοριών» (ΣΕΠ) για τον χειρισμό διαβαθμισμένων πληροφοριών νοείται σύστημα που 
επιτρέπει τον χειρισμό πληροφοριών σε ηλεκτρονική μορφή. Ένα τέτοιο σύστημα πληροφοριών περιλαμβάνει το σύνολο των 
στοιχείων που απαιτούνται για τη λειτουργία του, συμπεριλαμβανομένων της υποδομής, της οργάνωσης, του προσωπικού και 
των πληροφοριών. 

3. Τα ΣΕΠ χειρίζονται τις διαβαθμισμένες πληροφορίες σύμφωνα με την έννοια της IA. 

4. Τα ΣΕΠ υποβάλλονται σε διαδικασία έγκρισης της λειτουργίας. Η έγκριση λειτουργίας αποσκοπεί στη βεβαίωση ότι έχουν 
εφαρμοσθεί όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας και ότι έχει επιτευχθεί ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας των διαβαθμισμένων 
πληροφοριών και του ΣΕΠ, σύμφωνα με την παρούσα κοινοποίηση ασφαλείας. Η δήλωση έγκρισης λειτουργίας καθορίζει το 
μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο διαβάθμισης των πληροφοριών που μπορεί να χειρισθεί το ΣΕΠ, καθώς και τους αντίστοιχους όρους 
και προϋποθέσεις. 

5. Οι ακόλουθες ιδιότητες και έννοιες ΙΑ είναι ουσιαστικές για την ασφάλεια και την ορθή εφαρμογή δράσεων στο πλαίσιο 
συστημάτων ΣΕΠ: 

α)  γνησιότητα: η εγγύηση ότι οι πληροφορίες είναι γνήσιες και ότι προέρχονται από καλόπιστες πηγές 

β)  διαθεσιμότητα: η ιδιότητα του συστήματος να είναι διαθέσιμο και έτοιμο προς χρήση κατόπιν αιτήματος εξουσιοδοτημένου 
φορέα 

γ)  εμπιστευτικότητα: η ιδιότητα της μη κοινολόγησης πληροφοριών σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, φορείς ή διαδικασίες 
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δ)  ακεραιότητα: η ιδιότητα της διαφύλαξης της ακρίβειας και της πληρότητας των πληροφοριών και των στοιχείων 

ε)  μη άρνηση αναγνώρισης: η ικανότητα απόδειξης της διεξαγωγής ενέργειας ή γεγονότος, ούτως ώστε να μην είναι δυνατή η 
άρνηση της εν λόγω ενέργειας ή του γεγονότος. 

Β. ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

6. Οι κατωτέρω διατάξεις αποτελούν τη βάση για την ασφάλεια όλων των ΣΕΠ που χειρίζονται διαβαθμισμένες πληροφορίες. 
Λεπτομερείς απαιτήσεις για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών θα καθορισθούν σε πολιτικές ασφαλείας ΙΑ και κατευθυντήριες 
γραμμές ασφαλείας. 

B.1. Διαχείριση των κινδύνων κατά της ασφάλειας 

7. Η διαχείριση κινδύνων κατά της ασφαλείας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του σχεδιασμού, της ανάπτυξης, της λειτουργίας 
και της συντήρησης των ΣΕΠ. Η διαχείριση του κινδύνου (αξιολόγηση, χειρισμός, αποδοχή και κοινοποίηση) διεξάγεται ως 
επαναληπτική διαδικασία, από κοινού από τους εκπροσώπους των ιδιοκτητών των συστημάτων, τις αρχές των προγραμμάτων, τις 
επιχειρησιακές αρχές και τις αρχές έγκρισης ασφαλείας, όπως ορίζεται στην κοινοποίηση ασφαλείας 1, με χρήση δοκιμασμένης, 
διαφανούς και πλήρως κατανοητής διαδικασίας αξιολόγησης του κινδύνου. Το πεδίο εφαρμογής των ΣΕΠ και τα στοιχεία τους 
ορίζονται με σαφήνεια στην αρχή της διαδικασίας διαχείρισης του κινδύνου. 

8. Οι αρμόδιες αρχές, όπως ορίζονται στην κοινοποίηση ασφαλείας 1, εξετάζουν τις εν δυνάμει απειλές που αντιμετωπίζουν 
τα ΣΕΠ και διατηρούν ενημερωμένες και ακριβείς αξιολογήσεις κινδύνου που αντιστοιχούν στο τρέχον επιχειρησιακό περι
βάλλον. Ενημερώνουν διαρκώς τις γνώσεις τους ως προς τα ζητήματα τρωτότητας και επανεξετάζουν περιοδικά την αξιολόγηση 
τρωτότητας προκειμένου να ανταποκρίνονται στο εξελισσόμενο περιβάλλον της τεχνολογίας των πληροφοριών (ΤΠ). 

9. Ο χειρισμός των κινδύνων για την ασφάλεια αποσκοπεί στην εφαρμογή δέσμης μέτρων ασφαλείας που αποτελούν μια ικανο
ποιητική ισορροπία μεταξύ των απαιτήσεων των χρηστών, του κόστους και του υπολειπόμενου κινδύνου για την ασφάλεια. 

10. Η έγκριση λειτουργίας ενός ΣΕΠ περιλαμβάνει τυπική δήλωση υπολειπόμενου κινδύνου και την αποδοχή του υπολειπό
μενου κινδύνου από υπεύθυνη αρχή. Οι ειδικές προδιαγραφές, η κλίμακα και ο βαθμός των λεπτομερειών που καθορίζονται από 
την αρμόδια SAA για την έγκριση της λειτουργίας ενός ΣΕΠ είναι αναλογικές προς τον αξιολογούμενο κίνδυνο, λαμβάνουν δε 
υπόψη όλους τους συναφείς παράγοντες και μεταξύ άλλων το επίπεδο διαβάθμισης των διαβαθμισμένων πληροφοριών που 
τυγχάνουν χειρισμού σε ΣΕΠ. 

B.2. Ασφάλεια καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του ΣΕΠ 

11. Η εγγύηση της ασφάλειας αποτελεί απαίτηση σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του ΣΕΠ από τον σχεδιασμό έως την 
απόσυρση από την υπηρεσία. 

12. Ο ρόλος και η συμβολή κάθε συμμετέχοντος σε ΣΕΠ φορέα ως προς την ασφάλεια του συστήματος προσδιορίζεται σε 
κάθε φάση του κύκλου ζωής. 

13. Τα ΣΕΠ, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών και μη τεχνικών μέτρων ασφαλείας, υποβάλλονται σε δοκιμές ασφαλείας 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έγκρισης προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι έχει επιτευχθεί το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας 
και να επαληθεύεται ότι τα ΣΕΠ, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών και μη τεχνικών μέτρων ασφαλείας, έχουν ορθώς εφαρμο
σθεί, ολοκληρωθεί και διαμορφωθεί. 
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14. Αξιολογήσεις ασφαλείας, επιθεωρήσεις και έλεγχοι διεξάγονται κατά τακτά διαστήματα στη διάρκεια της λειτουργίας και 
της συντήρησης του ΣΕΠ καθώς και όταν προκύπτουν έκτακτες καταστάσεις. 

15. Η τεκμηρίωση ασφαλείας ενός ΣΕΠ εξελίσσεται κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του ως αναπόσπαστο μέρος της διαδι
κασίας διαχείρισης της αλλαγής. 

16. Οι διαδικασίες καταχώρισης που εκτελεί ένα ΣΕΠ, εφόσον απαιτείται, επαληθεύονται ως μέρος της διαδικασίας έγκρισης. 

B.3. Βέλτιστη πρακτική 

17. Η αρχή IA αναπτύσσει τη βέλτιστη πρακτική για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών τις οποίες χειρίζονται 
τα ΣΕΠ. Οι κατευθυντήριες γραμμές βέλτιστων πρακτικών περιλαμβάνουν κατάλογο μέτρων τεχνικής, υλικής, οργανωτικής και 
διαδικαστικής ασφαλείας για ΣΕΠ των οποίων έχει αποδειχθεί η αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση δεδομένων απειλών και 
τρωτών σημείων. 

18. Η προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών τις οποίες χειρίζονται τα ΣΕΠ επωφελείται από τα διδάγματα που έχουν 
αποκομίσει οι αρχές που συμμετέχουν σε IA. 

19. Η διάδοση και επακόλουθη εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών βοηθούν στην επίτευξη ισοδύναμου επιπέδου διασφάλισης για 
τα ΣΕΠ που χρησιμοποιούνται από τη Γραμματεία του Κοινοβουλίου και τα οποία χειρίζονται διαβαθμισμένες πληροφορίες. 

B.4. Ασφάλεια εις βάθος 

20. Για τον περιορισμό του κινδύνου που αντιμετωπίζουν τα ΣΕΠ, εφαρμόζεται σειρά τεχνικών και μη τεχνικών μέτρων ασφα
λείας, τα οποία οργανώνονται ως πολλαπλά επίπεδα άμυνας. Τα επίπεδα αυτά περιλαμβάνουν τα εξής: 

α)  αποτροπή: μέτρα ασφαλείας που αποσκοπούν στην αποτροπή οποιουδήποτε αντίπαλου σχεδιασμού για επίθεση σε ΣΕΠ, 

β)  πρόληψη: μέτρα ασφαλείας που αποσκοπούν στην παρεμπόδιση ή στην ανάσχεση επίθεσης σε ΣΕΠ, 

γ)  ανίχνευση: μέτρα ασφαλείας που αποσκοπούν στον εντοπισμό της εμφάνισης επίθεσης σε ΣΕΠ, 

δ) ανθεκτικότητα: μέτρα ασφαλείας που αποσκοπούν στον περιορισμό των συνεπειών της επίθεσης σε ελάχιστο σύνολο πληρο
φοριών ή στοιχείων ΣΕΠ και στην πρόληψη περαιτέρω ζημιών, και 

ε)  ανάκτηση: μέτρα ασφαλείας που αποσκοπούν στην αποκατάσταση της ασφάλειας του ΣΕΠ. 

Ο βαθμός αυστηρότητας των εν λόγω μέτρων ασφαλείας καθορίζεται από την αξιολόγηση κινδύνου. 

21. Οι αρμόδιες αρχές, όπως καθορίζονται στην κοινοποίηση ασφαλείας 1, διασφαλίζουν ότι μπορούν να αντιμετωπίζουν 
συμβάντα που ενδέχεται να υπερβαίνουν τα όρια οργανισμών για τον συντονισμό των αντιδράσεων και την ανταλλαγή πληροφο
ριών ως προς τα συμβάντα αυτά και τον συναφή κίνδυνο (ικανότητες αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στην πληροφορική). 

B.5. Αρχή των μινιμαλιστικών και ελάχιστων προνομίων 

22. Προκειμένου να αποφεύγονται περιττοί κίνδυνοι, θα χρησιμοποιούνται μόνο οι βασικές λειτουργίες, συσκευές και υπηρε
σίες για την κάλυψη των λειτουργικών απαιτήσεων. 

23. Στους χρήστες ΣΕΠ και στις αυτοματοποιημένες διαδικασίες θα παρέχονται μόνο οι απαραίτητες δυνατότητες πρόσβασης, 
προνόμια ή εξουσιοδοτήσεις για την εκτέλεση των καθηκόντων τους προκειμένου να περιορίζονται τυχόν βλάβες λόγω ατυχή
ματος, σφάλματος ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης των πόρων των ΣΕΠ. 
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B.6. Ευαισθητοποίηση ως προς τη διασφάλιση πληροφοριών 

24. Η ευαισθητοποίηση ως προς τους κινδύνους και τα διαθέσιμα μέτρα ασφαλείας αποτελεί την πρώτη γραμμή άμυνας για 
την ασφάλεια των ΣΕΠ. Ειδικότερα, το σύνολο του προσωπικού που συμμετέχει στον κύκλο ζωής του ΣΕΠ, περιλαμβανομένων 
και των χρηστών, κατανοεί: 

α)  ότι οι διαρροές ασφαλείας μπορούν να βλάψουν σημαντικά το ΣΕΠ που χειρίζεται τις διαβαθμισμένες πληροφορίες· 

β)  τις ενδεχόμενες βλάβες σε τρίτους που μπορεί να προκύψουν από τη διασυνδεσιμότητα και την αλληλεξάρτηση, και 

γ)  την ατομική ευθύνη και την υποχρέωση λογοδοσίας τους ως προς την ασφάλεια των ΣΕΠ ανάλογα με τον δικό τους ρόλο 
στο πλαίσιο των συστημάτων και διαδικασιών. 

25. Για να διασφαλισθεί ότι γίνονται αντιληπτές οι ευθύνες ως προς την ασφάλεια, η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση σε 
θέματα ΙΑ είναι υποχρεωτική για όλα τα μέλη του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των ανώτερων στελεχών, των βουλευτών 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των χρηστών ΣΕΠ. 

B.7. Αξιολόγηση και έγκριση προϊόντων ασφαλείας ΤΠ 

26. Τα ΣΕΠ που χειρίζονται πληροφορίες με διαβάθμιση σε επίπεδο CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU 
SECRET ή TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET ή σε ισοδύναμό του προστατεύονται κατά τρόπον ώστε οι διαβαθμισμένες πληροφο
ρίες να μην μπορούν να διαρρεύσουν μέσω ακούσιων ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών («μέτρα ασφαλείας TEMPEST»). 

27. Όταν η προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών παρέχεται με κρυπτογραφικά προϊόντα, τα προϊόντα αυτά πιστο
ποιούνται από την SAA ως μέρος των εγκεκριμένων σε επίπεδο ΕΕ κρυπτογραφικών προϊόντων. 

28. Κατά τη μετάδοση διαβαθμισμένων πληροφοριών με ηλεκτρονικά μέσα χρησιμοποιούνται εγκεκριμένα σε επίπεδο ΕΕ 
κρυπτογραφικά προϊόντα. Παρά την απαίτηση αυτή, μπορούν να χρησιμοποιούνται ειδικές διαδικασίες ή ειδικές τεχνικές διαμορ
φώσεις σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης όπως ορίζονται στα σημεία 41 έως 44. 

29. Ο απαιτούμενος βαθμός εμπιστοσύνης στα μέτρα ασφαλείας, οριζόμενος ως επίπεδο διασφάλισης, καθορίζεται ανάλογα 
με την έκβαση της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων και σύμφωνα με τις οικείες πολιτικές και κατευθυντήριες γραμμές ασφα
λείας. 

30. Το επίπεδο διασφάλισης επαληθεύεται με τη χρήση διεθνώς αναγνωρισμένων ή εθνικά εγκεκριμένων διαδικασιών και 
μεθόδων. Πρόκειται κυρίως για τη διενέργεια αξιολογήσεων και διεξαγωγή ελέγχων. 

31. Η SAA εγκρίνει κατευθυντήριες γραμμές ασφαλείας για την αποδοχή και έγκριση μη κρυπτογραφικών προϊόντων ασφα
λείας ΤΠ. 

B.8. Διαβίβαση εντός του ασφαλούς χώρου 

32. Όταν η διαβίβαση διαβαθμισμένων πληροφοριών περιορίζεται εντός του ασφαλούς χώρου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μη 
κρυπτογραφημένη διανομή ή κρυπτογράφηση χαμηλότερου επιπέδου βάσει του αποτελέσματος της διαδικασίας διαχείρισης 
κινδύνων και εφόσον χορηγηθεί έγκριση από την SAA. 
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B.9. Ασφαλής διασύνδεση ΣΕΠ 

33. Ως διασύνδεση νοείται η άμεση σύνδεση μονής ή πολλαπλής κατεύθυνσης δύο ή περισσότερων συστημάτων ΤΠ για την 
ανταλλαγή δεδομένων και άλλων πληροφοριών. 

34. Ένα ΣΕΠ αντιμετωπίζει οποιοδήποτε διασυνδεδεμένο σύστημα ΤΠ ως μη έμπιστο και να εφαρμόζει μέτρα προστασίας για 
τον έλεγχο της ανταλλαγής διαβαθμισμένων πληροφοριών με οποιοδήποτε άλλο ΣΕΠ. 

35. Για όλες τις διασυνδέσεις ΣΕΠ με άλλο σύστημα ΤΠ τηρούνται οι ακόλουθες βασικές απαιτήσεις: 

α)  οι αρμόδιες αρχές αναφέρουν και εγκρίνουν τις επαγγελματικές ή λειτουργικές απαιτήσεις για τις διασυνδέσεις αυτές· 

β)  η διασύνδεση υποβάλλεται σε διαδικασία διαχείρισης κινδύνου και έγκρισης και απαιτεί την έγκριση της αρμόδιας SAA· 

γ)  στην περίμετρο των ΣΕΠ συστήνονται υπηρεσίες προστασίας (PS). 

36. Δεν επιτρέπεται διασύνδεση μεταξύ ενός ΣΕΠ που έχει λάβει έγκριση με μη προστατευόμενο ή δημόσιο δίκτυο, εκτός εάν 
το ΣΕΠ έχει εγκρίνει υπηρεσίες προστασίας (PS) που έχουν εγκατασταθεί για τον σκοπό αυτό μεταξύ του ΣΕΠ και του μη 
προστατευόμενου ή δημόσιου δικτύου. Τα μέτρα ασφαλείας για τις διασυνδέσεις αυτές επανεξετάζονται από την αρμόδια IAA 
και εγκρίνονται από την αρμόδια SAA. 

37. Όταν το μη προστατευόμενο ή δημόσιο δίκτυο χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως φορέας και τα δεδομένα έχουν κρυπτο
γραφηθεί από κρυπτογραφικό προϊόν το οποίο έχει λάβει έγκριση σε επίπεδο ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 27, η σύνδεση αυτή δεν 
θεωρείται διασύνδεση. 

38. Απαγορεύεται η άμεση ή διαδοχική σύνδεση ενός ΣΕΠ που έχει λάβει έγκριση να χειρίζεται πληροφορίες με διαβάθμιση 
σε επίπεδο TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ή σε ισοδύναμό του και πληροφορίες με διαβάθμιση σε επίπεδο SECRET UE/EU 
SECRET ή σε ισοδύναμό του, με μη προστατευόμενο ή δημόσιο δίκτυο. 

B.10. Ηλεκτρονικοί φορείς αποθήκευσης 

39. Οι ηλεκτρονικοί φορείς αποθήκευσης καταστρέφονται σύμφωνα με εγκεκριμένες από την αρμόδια αρχή ασφαλείας διαδι
κασίες. 

40. Οι ηλεκτρονικοί φορείς αποθήκευσης επαναχρησιμοποιούνται, υποχαρακτηρίζονται ή αποχαρακτηρίζονται σύμφωνα με τις 
οδηγίες χειρισμού. 

B.11. Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 

41. Οι κατωτέρω περιγραφόμενες ειδικές διαδικασίες μπορούν να εφαρμόζονται σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όπως κατα
στάσεις επικείμενης ή πραγματικής κρίσης, σύγκρουσης ή πολέμου ή υπό εξαιρετικές επιχειρησιακές περιστάσεις. 

42. Οι διαβαθμισμένες πληροφορίες μπορούν να διαβιβάζονται με τη συγκατάθεση της αρμόδιας αρχής, με τη χρήση κρυπτο
γραφικών προϊόντων που έχουν λάβει έγκριση για χαμηλότερο επίπεδο διαβάθμισης ή χωρίς κρυπτογράφηση, εάν οποιαδήποτε 
καθυστέρηση θα ήταν ικανή να προξενήσει ζημιά σαφώς μεγαλύτερη από τη ζημιά που θα προκαλούσε η τυχόν κοινολόγηση 
του διαβαθμισμένου υλικού και εφόσον: 

α)  ο αποστολέας και ο παραλήπτης δεν διαθέτουν αντιστοίχως τους απαιτούμενους κρυπτογραφικούς χώρους ή καθόλου 
κρυπτογραφικούς χώρους, και 

β)  δεν υπάρχει άλλος τρόπος έγκαιρης μετάδοσης του διαβαθμισμένου υλικού. 
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43. Οι διαβαθμισμένες πληροφορίες που διαβιβάζονται υπό τις περιστάσεις που περιγράφονται στην παράγραφο 41 δεν 
φέρουν σημάνσεις ή ενδείξεις που τις διακρίνουν από μη διαβαθμισμένες πληροφορίες ή από πληροφορίες που μπορούν να 
προστατευθούν με τα διαθέσιμα κρυπτογραφικά προϊόντα. Οι παραλήπτες τους ενημερώνονται αμελλητί για το επίπεδο διαβάθ
μισης με άλλα μέσα. 

44. Σε περίπτωση εφαρμογής των παραγράφων 41 ή 42, αποστέλλεται σχετική έκθεση στην αρμόδια αρχή. 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 4 

ΥΛΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Με την παρούσα κοινοποίηση ασφαλείας καθορίζονται οι αρχές ασφαλείας για τη δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος για την 
εξασφάλιση του ορθού χειρισμού διαβαθμισμένων πληροφοριών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι αρχές αυτές, συμπεριλαμβανο
μένων αυτών που αφορούν την τεχνική ασφάλεια, θα συμπληρωθούν με τις οδηγίες χειρισμού. 

Β. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

1. Οι κίνδυνοι κατά των διαβαθμισμένων πληροφοριών αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο διαδικασίας. Η διαδικασία αυτή 
αποσκοπεί στον προσδιορισμό των γνωστών κινδύνων κατά της ασφάλειας, τον καθορισμό μέτρων ασφαλείας για τον περιορισμό 
των κινδύνων αυτών σε αποδεκτό επίπεδο σύμφωνα με τις βασικές αρχές και τις ελάχιστες προδιαγραφές της παρούσας κοινο
ποίησης ασφαλείας και στην εφαρμογή των εν λόγω μέτρων σύμφωνα με την έννοια της ασφάλειας εις βάθος όπως ορίζεται στην 
κοινοποίηση ασφαλείας 3. Η αποτελεσματικότητα τέτοιων μέτρων αξιολογείται διαρκώς. 

2. Τα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους 
είναι ανάλογα, ιδίως προς τη διαβάθμιση ασφαλείας τους, τη μορφή και τον όγκο των σχετικών πληροφοριών ή του σχετικού 
υλικού, την τοποθεσία και την κατασκευή των εγκαταστάσεων όπου ευρίσκονται διαβαθμισμένες πληροφορίες και την επιτόπου 
εκτιμώμενη απειλή δόλιων ή/και εγκληματικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της κατασκοπείας, της δολιοφθοράς και 
της τρομοκρατίας. 

3. Τα σχέδια έκτακτης ανάγκης λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη προστασίας των διαβαθμισμένων πληροφοριών σε καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης προκειμένου να εμποδίζονται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, η κοινολόγηση και η απώλεια ακεραιότητας ή 
διαθεσιμότητας. 

4. Προληπτικά και επανορθωτικά μέτρα με στόχο να ελαχιστοποιούνται οι συνέπειες σοβαρών αστοχιών ή συμβάντων κατά 
τον χειρισμό και την αποθήκευση διαβαθμισμένων πληροφοριών περιλαμβάνονται στα σχέδια συνέχισης των δραστηριοτήτων. 

Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

5. Το επίπεδο διαβάθμισης ή σήμανσης των πληροφοριών καθορίζει το επίπεδο προστασίας τους στους τομείς της υλικής 
ασφάλειας. 

6. Οι πληροφορίες που χρειάζονται διαβάθμιση υφίστανται σχετική σήμανση και χειρισμό, ανεξάρτητα από την υλική τους 
μορφή. Η διαβάθμιση κοινοποιείται σαφώς στους αποδέκτες της, είτε με σήμανση διαβάθμισης (αν δίνεται σε έγγραφη μορφή, 
είτε σε χαρτί είτε σε ΣΕΠ) ή με ανακοίνωση (αν δίνεται προφορικά, όπως κατά τη διάρκεια συνομιλίας ή παρουσίασης). Το 
διαβαθμισμένο υλικό έχει υλική σήμανση προκειμένου να διευκολύνεται η αναγνώριση της διαβάθμισης ασφαλείας του. 

7. Οι διαβαθμισμένες πληροφορίες δεν διαβάζονται σε καμία περίπτωση σε δημόσιους χώρους όπου είναι εκτεθειμένες σε 
άτομα τα οποία δεν χρειάζεται τις γνωρίζουν, π.χ. τρένα, αεροπλάνα, καφέ, μπαρ κ.λπ. Δεν αφήνονται σε θυρίδες ασφαλείας ή 
δωμάτια ξενοδοχείων. Δεν εγκαταλείπονται αφύλακτες σε δημόσιους χώρους. 
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Δ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

8. Η CIU είναι αρμόδια για την εξασφάλιση της υλικής ασφάλειας κατά τη διαχείριση των εμπιστευτικών πληροφοριών που 
κατατίθενται στις ασφαλείς της εγκαταστάσεις. Η CIU είναι επίσης αρμόδια για τη διαχείριση των ασφαλών της εγκαταστάσεων. 

9. Η υλική ασφάλεια κατά τη διαχείριση πληροφοριών με διαβάθμιση σε επίπεδο RESTREINT UE/EU RESTRICTED ή σε ισοδύ
ναμό του και «άλλων εμπιστευτικών πληροφοριών» αποτελεί αρμοδιότητα του αντίστοιχου κοινοβουλευτικού οργάνου/αξιωμα
τούχου. 

10. Η Διεύθυνση Ασφαλείας και Αξιολόγησης Κινδύνου είναι αρμόδια για την προσωπική ασφάλεια και τον έλεγχο ασφαλείας 
που απαιτούνται για την εξασφάλιση του ασφαλούς χειρισμού των εμπιστευτικών πληροφοριών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

11. Η DIT παρέχει συμβουλές και εξασφαλίζει ότι κάθε δημιουργούμενο ή χρησιμοποιούμενο ΣΕΠ συμμορφώνεται πλήρως με 
την κοινοποίηση ασφαλείας 3 και τις αντίστοιχες οδηγίες χειρισμού. 

Ε. ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

12. Στο πλαίσιο των προτύπων τεχνικής ασφαλείας και σύμφωνα με το επίπεδο που καθορίζεται για τις διαβαθμισμένες πληρο
φορίες, όπως ορίζεται στο άρθρο 7, είναι δυνατή η διευθέτηση χωριστών ασφαλών εγκαταστάσεων. 

13. Οι ασφαλείς εγκαταστάσεις πιστοποιούνται από την SAA και λαμβάνουν έγκριση από την SA. 

ΣΤ. ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

14. Όταν πληροφορίες με διαβάθμιση σε επίπεδο RESTREINT UE/EU RESTRICTED ή σε ισοδύναμό του και «άλλες εμπιστευτικές 
πληροφορίες» έχουν κατατεθεί στην CIU και πρέπει να εξεταστούν εκτός του ασφαλούς χώρου, η CIU διαβιβάζει αντίγραφο 
στην αντίστοιχη εξουσιοδοτημένη υπηρεσία, η οποία εξασφαλίζει ότι η εξέταση και ο χειρισμός των εν λόγω πληροφοριών 
συμμορφώνεται με το άρθρο 8 παράγραφος 2 και το άρθρο 10 της παρούσας απόφασης και τις αντίστοιχες οδηγίες χειρισμού. 

15. Όταν πληροφορίες με διαβάθμιση σε επίπεδο RESTREINT UE/EU RESTRICTED ή σε ισοδύναμό του και «άλλες εμπιστευτικές 
πληροφορίες» έχουν κατατεθεί σε κοινοβουλευτικό όργανο/αξιωματούχο εκτός της CIU, η γραμματεία του εν λόγω κοινοβου
λευτικού οργάνου/αξιωματούχου εξασφαλίζει ότι η εξέταση και ο χειρισμός των εν λόγω πληροφοριών συμμορφώνεται με το 
άρθρο 7 παράγραφος 3, το άρθρο 8 παράγραφοι 1, 2 και 4, το άρθρο 9 παράγραφοι 3, 4 και 5, το άρθρο 10 παράγραφοι 2 
έως 6, και το άρθρο 11 της παρούσας απόφασης και τις αντίστοιχες οδηγίες χειρισμού. 

16. Όταν πληροφορίες με διαβάθμιση σε επίπεδο RESTREINT UE/EU RESTRICTED, SECRET UE/EU SECRET ή TRÈS SECRET 
UE/EU TOP SECRET ή σε ισοδύναμό του πρέπει να εξεταστούν στον ασφαλή χώρο, η CIU εξασφαλίζει ότι η εξέταση και ο χειρι
σμός των εν λόγω πληροφοριών συμμορφώνεται με τα άρθρα 9 και 10 της παρούσας απόφασης και τις αντίστοιχες οδηγίες 
χειρισμού. 

Ζ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

17. Τα μέτρα τεχνικής ασφαλείας αποτελούν αρμοδιότητα της SAA, η οποία καθορίζει στο πλαίσιο των αντίστοιχων οδηγιών 
χειρισμού τα ειδικά μέτρα τεχνικής ασφαλείας που πρέπει να εφαρμόζονται. 

18. Οι ασφαλείς αίθουσες ανάγνωσης για την εξέταση πληροφοριών με διαβάθμιση σε επίπεδο RESTREINT UE/EU RESTRICTED 
ή σε ισοδύναμό του και «άλλων εμπιστευτικών πληροφοριών» συμμορφώνονται με ειδικά μέτρα τεχνικής ασφαλείας, όπως 
προβλέπεται στις οδηγίες χειρισμού. 
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19. Ο ασφαλής χώρος αποτελείται από τις παρακάτω εγκαταστάσεις: 

α) αίθουσα ελέγχου πρόσβασης ασφαλείας (SAS), η οποία διευθετείται σύμφωνα με τα μέτρα τεχνικής ασφαλείας που καθορί
ζονται στο πλαίσιο των οδηγιών χειρισμού. Η πρόσβαση στην εγκατάσταση αυτή καταχωρείται. Η SAS ανταποκρίνεται σε 
υψηλά πρότυπα όσον αφορά την ταυτοποίηση των ατόμων που διαθέτουν πρόσβαση, την εγγραφή βίντεο και τον ασφαλή 
χώρο για την κατάθεση προσωπικών αντικειμένων τα οποία δεν επιτρέπονται στις ασφαλείς αίθουσες (τηλέφωνα, στυλο
γράφοι κ.λπ.)· 

β)  αίθουσα επικοινωνιών για τη διαβίβαση και λήψη εμπιστευτικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων διαβαθμισμένων 
πληροφοριών, σύμφωνα με την κοινοποίηση ασφαλείας 3 και τις αντίστοιχες οδηγίες χειρισμού· 

γ)  ασφαλές αρχείο, στο οποίο χρησιμοποιούνται εγκεκριμένοι και πιστοποιημένοι φωριαμοί χωριστά για τις πληροφορίες με 
διαβάθμιση σε επίπεδο RESTREINT UE/EU RESTRICTED, CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL και/ή SECRET EU/EU SECRET 
ή σε ισοδύναμό του. Οι πληροφορίες με διαβάθμιση σε επίπεδο TRES SECRETUE/EU TOP SECRET ή σε ισοδύναμό του τοπο
θετούνται σε χωριστή αίθουσα, σε ειδικό πιστοποιημένο φωριαμό. Το μόνο πρόσθετο υλικό που βρίσκεται στην αίθουσα 
αυτή είναι το γραφείο υποστήριξης για τον χειρισμό του αρχείου από την CIU· 

δ) αίθουσα καταχώρισης, η οποία διαθέτει τα απαραίτητα εργαλεία για την πραγματοποίηση της καταχώρισης σε χαρτί ή ηλεκ
τρονικά, και παράλληλα είναι εξοπλισμένη με τις απαραίτητες ασφαλείς εγκαταστάσεις για την εγκατάσταση του κατάλ
ληλου ΣΕΠ. Μόνο η αίθουσα καταχώρισης μπορεί να περιέχει εγκεκριμένες και διαπιστευμένες συσκευές αναπαραγωγής (για 
τη δημιουργία αντιγράφων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή). Οι οδηγίες χειρισμού ορίζουν τις εγκεκριμένες και διαπιστευ
μένες συσκευές αναπαραγωγής. Η αίθουσα καταχώρισης διαθέτει επίσης τα απαραίτητα μέσα για την αποθήκευση και τον 
χειρισμό του διαπιστευμένου υλικού που απαιτείται για τη σήμανση, την αντιγραφή και την αποστολή εμπιστευτικών πληρο
φοριών σε υλική μορφή, κατά επίπεδο διαβάθμισης. Το σύνολο του διαπιστευμένου υλικού ορίζεται από την CIU και 
λαμβάνει διαπίστευση από την SAA, σύμφωνα με τις συμβουλές που παρέχει η IAOA. Η αίθουσα καταχώρισης διαθέτει 
επίσης τη διαπιστευμένη συσκευή καταστροφής που έχει εγκριθεί για το υψηλότερο επίπεδο διαβάθμισης, όπως περιγρά
φεται στις οδηγίες χειρισμού. Η μετάφραση των πληροφοριών με διαβάθμιση σε επίπεδο CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDE
NTIAL EU, SECRET UE/EU SECRET ή TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET ή σε ισοδύναμό του πραγματοποιείται στην αίθουσα 
καταχώρισης, στο κατάλληλο και διαπιστευμένο σύστημα. Η αίθουσα καταχώρισης διαθέτει χώρους εργασίας για έως δύο 
μεταφραστές ταυτόχρονα και για το ίδιο έγγραφο. Στην αίθουσα παρευρίσκεται ένα μέλος του προσωπικού της CIU. 

ε)  αίθουσα ανάγνωσης, για ατομική εξέταση διαβαθμισμένων πληροφοριών από δεόντως εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Η 
αίθουσα ανάγνωσης διαθέτει επαρκή χώρο για δύο άτομα, μεταξύ των οποίων ένα μέλος του προσωπικού της CIU, το οποίο 
παρευρίσκεται στην αίθουσα καθόλη τη διάρκεια κάθε εξέτασης. Το επίπεδο ασφαλείας για την αίθουσα αυτή είναι επαρκές 
για εξέταση διαβαθμισμένων πληροφοριών σε επίπεδο CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU SECRET ή TRÈS 
SECRET UE/EU TOP SECRET ή σε ισοδύναμό του. Η αίθουσα ανάγνωσης μπορεί να διαθέτει εξοπλισμό TEMPEST για την 
εξέταση πληροφοριών σε ηλεκτρονική μορφή, όταν είναι απαραίτητο, σύμφωνα με το επίπεδο διαβάθμισης των σχετικών 
πληροφοριών. 

στ)  αίθουσα συνεδριάσεων, η οποία διαθέτει επαρκή χώρο για έως 25 άτομα, για τη συζήτηση πληροφοριών με διαβάθμιση σε 
επίπεδο CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET EU/EU SECRET ή σε ισοδύναμό του. Η αίθουσα συνεδριάσεων 
διαθέτει τις απαραίτητες τεχνικώς ασφαλείς και πιστοποιημένες εγκαταστάσεις για διερμηνεία σε έως και δύο γλώσσες. Όταν 
δεν χρησιμοποιείται για συνεδριάσεις, η αίθουσα συνεδριάσεων μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως πρόσθετη αίθουσα 
ανάγνωσης για ατομική εξέταση. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η CIU μπορεί να επιτρέψει την εξέταση διαβαθμισμένων πληρο
φοριών από περισσότερα από ένα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, εφόσον το επίπεδο ελέγχου ασφαλείας και η ανάγκη γνώσης 
είναι ίδια για όλα τα πρόσωπα στην αίθουσα. Δεν επιτρέπεται η εξέταση διαβαθμισμένων πληροφοριών από περισσότερα από 
τέσσερα πρόσωπα ταυτόχρονα. Η εκεί παρουσία υπαλλήλων της CIU είναι ενισχυμένη. 

ζ)  τεχνικώς ασφαλείς αίθουσες για την τοποθέτηση του συνόλου του τεχνικού εξοπλισμού που συνδέεται με την ασφάλεια 
ολόκληρου του ασφαλούς χώρου, και των ασφαλών διακομιστών ΤΠ. 

20. Ο ασφαλής χώρος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας που έχουν εφαρμογή και πιστοποιείται από τη Διεύ
θυνση Ασφαλείας και Αξιολόγησης Κινδύνου. Ο ασφαλής χώρος περιέχει τον παρακάτω ελάχιστο εξοπλισμό τεχνικής ασφα
λείας: 

α)  συστήματα συναγερμού και παρακολούθησης· 

β)  εξοπλισμό ασφαλείας και συστήματα έκτακτης ανάγκης (αμφίδρομο σύστημα προειδοποίησης)· 
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γ)  σύστημα CCTV· 

δ)  σύστημα ανίχνευσης εισβολών· 

ε)  έλεγχο πρόσβασης (συμπεριλαμβανομένου βιομετρικού συστήματος ασφαλείας)· 

στ)  φωριαμούς· 

ζ)  ερμάρια· 

η)  διατάξεις ηλεκτρομαγνητικής προστασίας. 

21. Όταν είναι απαραίτητα τυχόν πρόσθετα μέτρα τεχνικής ασφαλείας, η SAA μπορεί να τα λάβει ενεργώντας σε στενή συνερ
γασία με την CIU και ακολουθώντας την έγκριση της SA. 

22. Ο εξοπλισμός υποδομής μπορεί να συνδέεται με τα συστήματα γενικής διαχείρισης του κτιρίου στο οποίο βρίσκεται ο 
ασφαλής χώρος. Ωστόσο, ο εξοπλισμός ασφαλείας που προορίζεται για τον έλεγχο πρόσβασης και για το ΣΕΠ είναι ανεξάρτητος 
από οποιαδήποτε άλλα υφιστάμενα συστήματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Η. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΩΡΟΥ 

23. Οι επιθεωρήσεις του ασφαλούς χώρου διενεργούνται τακτικά από την SAA και κατόπιν αιτήματος της CIU. 

24. Η SAA καταρτίζει και επικαιροποιεί τη λίστα ελέγχου της επιθεώρησης ασφαλείας, στην οποία περιλαμβάνονται τα στοι
χεία που πρέπει να ελέγχονται κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων σύμφωνα με τις οδηγίες χειρισμού. 

Θ. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

25. Κατά τη μεταφορά τους. οι εμπιστευτικές πληροφορίες είναι κατάλληλα καλυμμένες, χωρίς ένδειξη του εμπιστευτικού 
χαρακτήρα του περιεχομένου, σύμφωνα με τις οδηγίες χειρισμού. 

26. Μόνο κλητήρες ή προσωπικό με κατάλληλο επίπεδο άδειας ασφαλείας μπορεί να μεταφέρει πληροφορίες με διαβάθμιση 
σε επίπεδο CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU SECRET ή TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET ή σε ισοδύναμό 
του. 

27. Οι εμπιστευτικές πληροφορίες μπορούν να αποστέλλονται με χρήση εξωτερικής αλληλογραφίας ή με ιδιόχειρη μεταφορά 
εκτός κτιρίου μόνο σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις οδηγίες χειρισμού. 

28. Οι πληροφορίες με διαβάθμιση σε επίπεδο CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU SECRET ή TRÈS SECRET 
UE/EU TOP SECRET ή σε ισοδύναμό του δεν αποστέλλονται ποτέ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή φαξ, ακόμη και αν έχει 
εγκατασταθεί «ασφαλές» σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή κρυπτογραφικό φαξ. Οι πληροφορίες με διαβάθμιση σε επίπεδο 
RESTREINT UE/EU RESTRICTED ή σε ισοδύναμό του και «άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες» μπορούν να αποστέλλονται μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με τη χρήση διαπιστευμένου κρυπτογραφικού συστήματος. 

Ι. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

29. Το επίπεδο διαβάθμισης ή σήμανσης των εμπιστευτικών πληροφοριών καθορίζει το επίπεδο προστασίας τους όσον αφορά 
την αποθήκευση. Αποθηκεύονται στον αντίστοιχα πιστοποιημένο εξοπλισμό σύμφωνα με τις οδηγίες χειρισμού. 
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30. Οι πληροφορίες με διαβάθμιση σε επίπεδο RESTREINT UE/EU RESTRICTED ή σε ισοδύναμο του και οι «άλλες εμπιστευτικές 
πληροφορίες»: 

α)  αποθηκεύονται σε τυπικό, ατσάλινο ερμάριο με κλειδαριά, εντός γραφείου ή χώρου εργασίας, όταν δεν χρησιμοποιούνται· 

β)  δεν εγκαταλείπονται αφύλακτες, παρά μόνον αν έχουν κλειδωθεί και αποθηκευτεί κατάλληλα· 

γ)  δεν αφήνονται πάνω σε γραφείο, τραπέζι κ.λπ. με τρόπο ώστε οποιοδήποτε μη εξουσιοδοτημένο άτομο, π.χ. επισκέπτες, 
προσωπικό καθαρισμού, προσωπικό συντήρησης κ.λπ. να είναι σε θέση να τις διαβάσει ή να τις αφαιρέσει· 

δ)  δεν επιδεικνύονται, ούτε αποτελούν αντικείμενο συζήτησης με οποιοδήποτε μη εξουσιοδοτημένο άτομο. 

31. Οι πληροφορίες με διαβάθμιση σε επίπεδο RESTREINT UE/EU RESTRICTED ή σε ισοδύναμό του και «άλλες εμπιστευτικές 
πληροφορίες» αποθηκεύονται μόνο στη γραμματεία του κοινοβουλευτικού οργάνου/αξιωματούχου, ή στην CIU σύμφωνα με τις 
οδηγίες χειρισμού. 

32. Οι πληροφορίες με διαβάθμιση σε επίπεδο CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU SECRET ή TRÈS SECRET 
UE/EU TOP SECRET ή σε ισοδύναμό του: 

α)  αποθηκεύονται στον ασφαλή χώρο, σε φωριαμό ασφαλείας ή σε θωρακισμένη αίθουσα. Κατ' εξαίρεση, για παράδειγμα αν η 
CIU είναι κλειστή, μπορούν να αποθηκευτούν σε εγκεκριμένη και πιστοποιημένη θυρίδα ασφαλείας εντός των υπηρεσιών 
ασφαλείας· 

β)  δεν εγκαταλείπονται σε καμία περίπτωση αφύλακτες εντός του ασφαλούς χώρου, χωρίς να κλειδωθούν πρώτα σε εγκεκριμένο 
χρηματοκιβώτιο (ακόμη και σε περιπτώσεις σύντομης απουσίας)· 

γ)  δεν αφήνονται πάνω σε γραφείο, τραπέζι κ.λπ. με τρόπο ώστε οποιοδήποτε μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο να είναι σε θέση 
να τις διαβάσει ή να τις αφαιρέσει, ακόμη και αν το υπεύθυνο μέλος του προσωπικού της CIU παραμείνει στην αίθουσα. 

Όταν ένα έγγραφο που περιέχει διαβαθμισμένες πληροφορίες δημιουργείται σε ηλεκτρονική μορφή στον ασφαλή χώρο, ο 
υπολογιστής κλειδώνεται και η οθόνη καθίσταται μη προσβάσιμη, εάν ο συντάκτης του εγγράφου ή το υπεύθυνο μέλος του 
προσωπικού της CIU εγκαταλείψει την αίθουσα (ακόμη και σε περιπτώσεις σύντομης απουσίας). Η αυτόματη ενεργοποίηση κλει
δώματος ασφαλείας μετά από μερικά λεπτά δεν θεωρείται επαρκές μέτρο. 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 5 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1. Η παρούσα κοινοποίηση ασφαλείας αφορά μόνο τις διαβαθμισμένες πληροφορίες. 

2. Καθορίζει διατάξεις για την εφαρμογή των κοινών ελάχιστων προτύπων του παραρτήματος I μέρος 1 της παρούσας 
απόφασης. 

3. Ως «βιομηχανική ασφάλεια» νοείται η εφαρμογή μέτρων διασφάλισης της προστασίας των διαβαθμισμένων πληροφοριών 
από τους εργολάβους ή τους υπεργολάβους κατά τις διαπραγματεύσεις πριν από την ανάθεση της σύμβασης και καθ' όλη τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής των διαβαθμισμένων συμβάσεων. Οι συμβάσεις αυτές δεν περιλαμβάνουν πρόσβαση σε πληροφορίες 
με διαβάθμιση σε επίπεδο TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET. 

4. Κατά την ανάθεση διαβαθμισμένων συμβάσεων σε βιομηχανικούς ή άλλους φορείς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διασφαλίζει, 
ως αναθέτουσα αρχή, ότι τηρούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές βιομηχανικής ασφάλειας που καθορίζονται στην παρούσα 
απόφαση και αναφέρονται στη σύμβαση. 
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Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

B.1. Οδηγός Διαβάθμισης Ασφαλείας (ΟΔΑ) 

5. Πριν από την έναρξη διαδικασίας πρόσκλησης υποβολής προσφορών ή τη σύναψη διαβαθμισμένης σύμβασης, το Ευρω
παϊκό Κοινοβούλιο, ως αναθέτουσα αρχή, καθορίζει τη διαβάθμιση ασφαλείας κάθε πληροφορίας που πρέπει να παρέχεται στους 
υποβάλλοντες προσφορά και στους εργολάβους, καθώς και τη διαβάθμιση ασφαλείας κάθε πληροφορίας που παράγεται από 
τον εργολάβο. Προς τούτου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταρτίζει Οδηγό Διαβάθμισης Ασφαλείας (ΟΔΑ) που θα χρησιμο
ποιείται για την εκτέλεση της σύμβασης. 

6. Προκειμένου να καθορισθεί το επίπεδο διαβάθμισης ασφαλείας των διάφορων στοιχείων μιας διαβαθμισμένης σύμβασης, 
εφαρμόζονται οι ακόλουθες αρχές: 

α) κατά την κατάρτιση ΟΔΑ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λαμβάνει υπόψη κάθε σχετικό ζήτημα ασφαλείας, συμπεριλαμβανο
μένης της διαβάθμισης ασφαλείας των πληροφοριών που παρέχονται και που εγκρίνονται προς χρήση για τη σύμβαση από 
τον αρχικό συντάκτη των πληροφοριών· 

β)  η συνολική διαβάθμιση ασφαλείας της σύμβασης δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερη από το ανώτατο επίπεδο διαβάθμισης 
οποιουδήποτε μέρους της. 

B.2. Έγγραφο θεμάτων ασφαλείας (ΕΘΑ) 

7. Οι προδιαγραφές ασφαλείας της εκάστοτε σύμβασης περιγράφονται σε έγγραφο θεμάτων ασφαλείας (ΕΘΑ). Εφόσον απαι
τείται, το ΕΘΑ περιλαμβάνει τον ΟΔΑ και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος διαβαθμισμένης σύμβασης ή υπεργολαβίας. 

8. Το ΕΘΑ περιέχει τις διατάξεις που προβλέπουν ότι ο εργολάβος και/ή ο υπεργολάβος οφείλει να συμμορφώνεται προς τις 
ελάχιστες προδιαγραφές της παρούσας απόφασης. Η μη συμμόρφωση με αυτές τις ελάχιστες προδιαγραφές μπορεί να συνιστά 
λόγο καταγγελίας της σύμβασης. 

B.3. Εντολές ασφαλείας του προγράμματος/έργου (PSI) 

9. Ανάλογα με το πεδίο εφαρμογής προγραμμάτων ή έργων που αφορούν την πρόσβαση σε ΔΠΕΕ ή τον χειρισμό ή την 
αποθήκευσή τους, η αρχή ανάθεσης η οποία έχει αναλάβει τη διαχείριση του σχετικού προγράμματος ή έργου μπορεί να εκπο
νήσει ειδικές εντολές ασφαλείας του προγράμματος/έργου (PSI). 

Γ. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΟΡΕΑ (FSC) 

10. Η FSC χορηγείται από την ΕΑΑ ή οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή ασφαλείας κράτους μέλους και δηλώνει, βάσει των 
εθνικών νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων, ότι ένας βιομηχανικός ή άλλος φορέας μπορεί να προστατεύει στις εγκαταστά
σεις του τις ΔΠΕΕ με διαβάθμιση σε επίπεδο CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ή SECRET UE/EU SECRET ή σε ισοδύναμό 
του. Απόδειξη της χορήγησης FSC προσκομίζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως αναθέτουσα αρχή, προκειμένου να παρασχε
θούν ΔΠΕΕ σε εργολάβο ή υπεργολάβο ή ενδεχόμενο εργολάβο ή υπεργολάβο ή να εγκριθεί η πρόσβαση των εν λόγω 
προσώπων σε ΔΠΕΕ. 

11. Η FSC: 

α)  αξιολογεί την ακεραιότητα του βιομηχανικού ή άλλου φορέα· 

β)  αξιολογεί την κυριότητα, τον έλεγχο, ή/και τη δυνατότητα άσκησης αθέμιτης επιρροής που θα μπορούσε να θεωρηθεί ως 
κίνδυνος κατά της ασφάλειας· 
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γ)  εξακριβώνει ότι ο βιομηχανικός ή άλλος φορέας έχει θεσπίσει σύστημα ασφαλείας στις εγκαταστάσεις του το οποίο καλύπτει 
όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας τα οποία είναι αναγκαία για την προστασία πληροφοριών ή υλικού με διαβάθμιση σε 
επίπεδο CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ή SECRET UE/EU SECRET σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης· 

δ)  εξακριβώνει ότι το καθεστώς ασφαλείας του προσωπικού –διευθυντικών στελεχών, ιδιοκτητών, εργαζομένων– που πρέπει να 
έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες με διαβάθμιση σε επίπεδο CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ή SECRET UE/EU SECRET 
έχει καθορισθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης· και 

ε)  εξακριβώνει ότι ο βιομηχανικός ή άλλος φορέας έχει διορίσει υπάλληλο υπεύθυνο για την ασφάλεια της εγκατάστασης ο 
οποίος είναι υπόλογος στη διεύθυνση για την τήρηση των υποχρεώσεων ασφαλείας εντός του φορέα. 

12. Οσάκις απαιτείται, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως αναθέτουσα αρχή, ενημερώνει την αρμόδια ΕΑΑ ή οποιαδήποτε άλλη 
αρμόδια αρχή ασφαλείας ότι απαιτείται FSC κατά το προσυμβατικό στάδιο ή για την εκτέλεση της σύμβασης. Απαιτείται FSC ή 
ΕΑΠ (PSC) κατά το προσυμβατικό στάδιο όταν πρέπει να παρασχεθούν πληροφορίες με διαβάθμιση σε επίπεδο CONFIDENTIEL 
UE/EU CONFIDENTIAL ή SECRET UE/EU SECRET κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής προσφορών. 

13. Η αναθέτουσα αρχή δεν αναθέτει διαβαθμισμένη σύμβαση στον προτιμώμενο υποψήφιο προτού λάβει επιβεβαίωση από 
την ΕΑΑ ή οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή ασφαλείας του κράτους μέλους στο οποίο έχει την έδρα του ο εργολάβος ή υπερ
γολάβος ότι έχει εκδοθεί η δέουσα FSC όπου απαιτείται. 

14. Κάθε αρμόδια αρχή ασφαλείας που έχει εκδώσει FSC γνωστοποιεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπό την ιδιότητά του ως 
αναθέτουσας αρχής, τυχόν αλλαγές που επηρεάζουν την FSC. Σε περίπτωση υπεργολαβίας, η αρμόδια αρχή ασφαλείας ενημερώ
νεται αναλόγως. 

15. Η ανάκληση FSC από την αρμόδια ΕΑΑ ή οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή ασφαλείας συνιστά επαρκή λόγο για το Ευρω
παϊκό Κοινοβούλιο, ως αναθέτουσα αρχή, να καταγγείλει διαβαθμισμένη σύμβαση ή να αποκλείσει συμμετέχοντα από τον διαγω
νισμό. 

Δ. ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 

16. Όταν, κατά το προσυμβατικό στάδιο, παρέχονται διαβαθμισμένες πληροφορίες σε πιθανό υποψήφιο, η πρόσκληση 
υποβολής προσφοράς περιέχει διάταξη που να υποχρεώνει τον υποψήφιο ο οποίος τελικά δεν υποβάλλει προσφορά ή δεν επιλέ
γεται, να επιστρέψει όλα τα διαβαθμισμένα έγγραφα εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. 

17. Μόλις ανατεθεί διαβαθμισμένη σύμβαση εργολαβίας ή υπεργολαβίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως αναθέτουσα αρχή, 
ενημερώνει την ΕΑΑ του εργολάβου ή του υπεργολάβου ή/και οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή ασφαλείας σχετικά με τις διατά
ξεις ασφαλείας της διαβαθμισμένης σύμβασης. 

18. Σε περίπτωση καταγγελίας των συμβάσεων αυτών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως αναθέτουσα αρχή (ή/και η αρμόδια 
αρχή ασφαλείας, αναλόγως, σε περίπτωση υπεργολαβίας), ενημερώνει αμέσως την ΕΑΑ ή οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή ασφα
λείας του κράτους μέλους στο οποίο έχει την έδρα του ο εργολάβος ή ο υπεργολάβος. 

19. Κατά κανόνα, ο εργολάβος ή υπεργολάβος οφείλει να επιστρέψει στην αναθέτουσα αρχή, σε περίπτωση καταγγελίας της 
διαβαθμισμένης σύμβασης εργολαβίας ή υπεργολαβίας, τυχόν διαβαθμισμένες πληροφορίες που έχει στην κατοχή του. 

20. Ειδικές διατάξεις για τη διάθεση των διαβαθμισμένων πληροφοριών κατά την εκτέλεση της σύμβασης ή κατά την καταγ
γελία της ορίζονται στο ΕΘΑ. 
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21. Όταν ο εργολάβος ή ο υπεργολάβος έχει δικαίωμα διατήρησης των διαβαθμισμένων πληροφοριών μετά τη λύση της 
σύμβασης, οι ελάχιστες προδιαγραφές που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση συνεχίζουν να τηρούνται και το απόρρητο των 
ΔΠΕΕ προστατεύεται από τον εργολάβο ή τον υπεργολάβο. 

22. Οι όροι υπό τους οποίους ο κύριος εργολάβος μπορεί να συνάπτει σύμβαση υπεργολαβίας καθορίζονται στην προσφορά 
και στη σύμβαση. 

23. Ο εργολάβος λαμβάνει άδεια από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως αναθέτουσα αρχή, προτού αναθέσει τμήματα διαβαθμι
σμένης σύμβασης σε υπεργολάβους. Δεν ανατίθεται σύμβαση υπεργολαβίας σε βιομηχανικούς ή άλλους φορείς οι οποίοι έχουν 
την έδρα τους σε τρίτο κράτος το οποίο δεν έχει συνάψει συμφωνία ασφάλειας πληροφοριών με την Ένωση. 

24. Ο εργολάβος μεριμνά ώστε όλες οι υπεργολαβικές δραστηριότητες να αναλαμβάνονται σύμφωνα με τις ελάχιστες προδια
γραφές της παρούσας απόφασης και δεν παρέχει ΔΠΕΕ σε υπεργολάβο χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της αναθέ
τουσας αρχής. 

25. Όσον αφορά τις διαβαθμισμένες πληροφορίες τις οποίες παράγει ή χειρίζεται ο εργολάβος ή ο υπεργολάβος, τα δικαιώ
ματα του φορέα προέλευσης ασκούνται από την αναθέτουσα αρχή. 

Ε. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

26. Όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι εργολάβοι ή υπεργολάβοι χρειάζονται πρόσβαση σε πληροφορίες με διαβάθμιση σε 
επίπεδο CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ή SECRET UE/EU SECRET στις αντίστοιχες εγκαταστάσεις τους για την εκτέλεση 
διαβαθμισμένης σύμβασης, διοργανώνονται επισκέψεις σε συνεργασία με τις ΕΑΑ ή κάθε άλλη οικεία αρμόδια αρχή ασφαλείας. 
Ωστόσο, στο πλαίσιο ειδικών σχεδίων, οι ΕΑΑ μπορούν επίσης να συμφωνούν διαδικασία απευθείας οργάνωσης των επισκέψεων. 

27. Όλοι οι επισκέπτες φέρουν τη δέουσα ΕΑΠ και έχουν «ανάγκη γνώσης» προκειμένου να τους επιτραπεί πρόσβαση στις 
διαβαθμισμένες πληροφορίες που σχετίζονται με τη σύμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

28. Οι επισκέπτες δικαιούνται πρόσβαση μόνο στις διαβαθμισμένες πληροφορίες που έχουν σχέση με τον σκοπό της 
επίσκεψης. 

ΣΤ. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

29. Όσον αφορά τη διαβίβαση διαβαθμισμένων πληροφοριών με ηλεκτρονικά μέσα, ισχύουν οι οικείες διατάξεις της κοινο
ποίησης ασφαλείας 3. 

30. Όσον αφορά τη μεταφορά διαβαθμισμένων πληροφοριών, ισχύουν οι οικείες διατάξεις της κοινοποίησης ασφαλείας 4 και 
οι αντίστοιχες οδηγίες χειρισμού. 

31. Κατά τον καθορισμό των ρυθμίσεων ασφαλείας για τη μεταφορά διαβαθμισμένου υλικού ως φορτίου, εφαρμόζονται οι 
ακόλουθες αρχές: 

α)  η ασφάλεια πρέπει να είναι εγγυημένη σε όλα τα στάδια της μεταφοράς από το αρχικό σημείο προέλευσης ως τον τελικό 
προορισμό· 

β) ο βαθμός προστασίας κάθε αποστολής στοιχείων προσδιορίζεται με βάση την ανώτατη διαβάθμιση του υλικού που περιέ
χεται στην αποστολή· 

γ)  χορηγείται FSC στο κατάλληλο επίπεδο για τις εταιρείες που πραγματοποιούν τη μεταφορά. Στις περιπτώσεις αυτές, το 
προσωπικό που χειρίζεται την αποστολή στοιχείων λαμβάνει εξουσιοδότηση ασφαλείας σύμφωνα με το παράρτημα Ι· 
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δ)  πριν από κάθε διασυνοριακή μεταφορά υλικού με διαβάθμιση σε επίπεδο CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ή SECRET 
UE/EU SECRET ή σε ισοδύναμό του, ο αποστολέας καταρτίζει σχέδιο μεταφοράς το οποίο εγκρίνεται από τον Γενικό Γραμ
ματέα· 

ε)  οι μεταφορές εκτελούνται κατά το δυνατόν από γνωστό σημείο αναχώρησης σε γνωστό σημείο άφιξης και ολοκληρώνονται 
όσο πιο γρήγορα το επιτρέπουν οι εκάστοτε συνθήκες· 

στ)  τα δρομολόγια που ακολουθούνται διέρχονται εφόσον είναι εφικτό, από το έδαφος κρατών μελών. 

Ζ. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΡΙΤΑ ΚΡΑΤΗ 

32. Η μεταφορά διαβαθμισμένων πληροφοριών σε εργολάβους και υπεργολάβους που βρίσκονται σε τρίτα κράτη διεξάγεται 
σύμφωνα με τα μέτρα ασφαλείας που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ως αναθέτουσας αρχής, και του 
οικείου τρίτου κράτους όπου έχει την έδρα του ο εργολάβος. 

Η. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔO RESTREINT UE/EU RESTRICTED 

33. Σε συνεργασία με την ΕΑΑ του οικείου κράτους μέλους κατά περίπτωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως αναθέτουσα 
αρχή, έχει δικαίωμα διεξαγωγής επισκέψεων στις εγκαταστάσεις των εργολάβων/υπεργολάβων βάσει συμβατικών διατάξεων 
προκειμένου να εξακριβώσει ότι έχουν τεθεί σε ισχύ τα οικεία μέτρα ασφαλείας για την προστασία των ΔΠΕΕ στο επίπεδο 
RESTREINT UE/EU RESTRICTED όπως απαιτείται στο πλαίσιο της σύμβασης. 

34. Στον βαθμό που απαιτείται δυνάμει εθνικών νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως 
αναθέτουσα αρχή, γνωστοποιεί στις ΕΑΑ ή σε οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή ασφαλείας τις συμβάσεις ή τις συμβάσεις υπερ
γολαβίας που περιέχουν πληροφορίες με διαβάθμιση σε επίπεδο RESTREINT UE/EU RESTRICTED. 

35. Δεν απαιτείται FSC ή ΕΑΠ για τους εργολάβους ή τους υπεργολάβους και το προσωπικό τους για τις συμβάσεις που 
ανατίθενται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι οποίες περιέχουν πληροφορίες με διαβάθμιση σε επίπεδο RESTREINT UE /EU 
RESTRICTED. 

36. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως αναθέτουσα αρχή, εξετάζει τις απαντήσεις στις προσκλήσεις υποβολής προσφορών για τις 
συμβάσεις που απαιτούν πρόσβαση σε πληροφορίες με διαβάθμιση σε επίπεδο RESTREINT UE/EU RESTRICTED, παρά τις οποιε
σδήποτε απαιτήσεις σχετικά με FSC ή ΕΑΠ που ενδέχεται να υπάρχουν βάσει των εθνικών νομοθετικών και κανονιστικών διατά
ξεων. 

37. Οι όροι υπό τους οποίους ο κύριος εργολάβος μπορεί να συνάπτει σύμβαση υπεργολαβίας καθορίζονται στην προσφορά 
και στη σύμβαση. 

38. Όταν μια σύμβαση αφορά τον χειρισμό πληροφοριών με διαβάθμιση σε επίπεδο RESTREINT UE/EU RESTRICTED σε συστή
ματα επικοινωνίας και πληροφοριών που διαχειρίζεται εργολάβος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως αναθέτουσα αρχή μεριμνά 
ώστε η σύμβαση ή οι τυχόν συμβάσεις υπεργολαβίας να καθορίζουν τις απαραίτητες τεχνικές και διοικητικές προδιαγραφές όσον 
αφορά τη διαπίστευση των συστημάτων επικοινωνίας και πληροφοριών σε αναλογία προς τον αξιολογούμενο κίνδυνο, λαμβάνο
ντας υπόψη όλους τους συναφείς παράγοντες. Το πεδίο διαπίστευσης των εν λόγω συστημάτων επικοινωνίας και πληροφοριών 
συμφωνείται μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και της οικείας ΕΑΑ. 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 6 

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ Η ΔΙΑΡΡΟΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

1. Παραβίαση της ασφάλειας προκύπτει ως αποτέλεσμα πράξης ή παράλειψης η οποία μπορεί να θέσει σε κίνδυνο εμπιστευ
τικές πληροφορίες ή να οδηγήσει στη διαρροή αυτών. 
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2. Διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών προκύπτει όταν οι πληροφορίες αυτές έχουν καταλήξει εξ ολοκλήρου ή εν μέρει στην 
κατοχή μη εξουσιοδοτημένων προσώπων, δηλαδή προσώπων που είτε δεν διαθέτουν το κατάλληλο επίπεδο ελέγχου ασφαλείας 
είτε δεν έχουν την απαραίτητη «ανάγκη γνώσης», ή όταν θεωρείται πιθανό να έχει συμβεί κάτι τέτοιο. 

3. Οι εμπιστευτικές πληροφορίες μπορούν να διαρρεύσουν ως αποτέλεσμα απροσεξίας, αμέλειας ή ακριτομυθίας, καθώς και 
ως συνέπεια των δραστηριοτήτων υπηρεσιών που έχουν ως στόχο την Ένωση ή ανατρεπτικών οργανώσεων. 

4. Όταν ο Γενικός Γραμματέας ανακαλύπτει ή πληροφορείται αποδεδειγμένη ή εικαζόμενη παραβίαση της ασφάλειας, απώλεια 
ή διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών: 

α)  διαπιστώνει τα πραγματικά περιστατικά, 

β)  εκτιμά και ελαχιστοποιεί την επελθούσα ζημία, 

γ)  λαμβάνει μέτρα προκειμένου να μην επαναληφθεί το συμβάν, 

δ)  ενημερώνει την αρμόδια αρχή του τρίτου κράτους ή του κράτους μέλους το οποίο συνέταξε ή διαβίβασε τις εμπιστευτικές 
πληροφορίες. 

Όταν το συμβάν αφορά βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Γενικός Γραμματέας ενεργεί από κοινού με τον Πρόεδρο 
του Κοινοβουλίου. 

Αν οι πληροφορίες έχουν ληφθεί από άλλα θεσμικά όργανα της Ένωσης, ο Γενικός Γραμματέας ενεργεί σύμφωνα με τα κατάλ
ληλα μέτρα ασφαλείας για διαβαθμισμένες πληροφορίες και τις καθορισμένες ρυθμίσεις που ορίζονται στη συμφωνία-πλαίσιο με 
την Επιτροπή ή στη διοργανική συμφωνία με το Συμβούλιο. 

5. Όλα τα πρόσωπα τα οποία απαιτείται να χειρίζονται εμπιστευτικές πληροφορίες ενημερώνονται αναλυτικά για τις ρυθμίσεις 
ασφαλείας, τους κινδύνους τυχόν ακριτομυθιών και τις σχέσεις τους με τον Τύπο και, κατά περίπτωση, υπογράφουν δήλωση ότι 
δεν θα αποκαλύψουν το περιεχόμενο εμπιστευτικών πληροφοριών σε τρίτους, ότι θα σέβονται τις υποχρεώσεις προστασίας 
διαβαθμισμένων πληροφοριών και ότι αναγνωρίζουν τις συνέπειες της μη εκπλήρωσης αυτών. Η πρόσβαση σε διαβαθμισμένες 
πληροφορίες ή η χρήση αυτών από πρόσωπο που δεν έχει ενημερωθεί και δεν έχει υπογράψει την αντίστοιχη δήλωση θεωρείται 
παραβίαση της ασφάλειας. 

6. Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι υπάλληλοι του Κοινοβουλίου και το λοιπό προσωπικό του Κοινοβουλίου 
που εργάζεται για τις πολιτικές ομάδες ή εργολάβους αναφέρουν αμέσως στον Γενικό Γραμματέα οποιαδήποτε παραβίαση της 
ασφάλειας, απώλεια ή διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών η οποία μπορεί να υποπέσει στην αντίληψή τους. 

7. Κάθε πρόσωπο υπεύθυνο για τη διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών υπόκειται σε πειθαρχικές κυρώσεις σύμφωνα με τους 
οικείους κανόνες και κανονισμούς. Οι κυρώσεις επιβάλλονται με την επιφύλαξη τυχόν περαιτέρω δικαστικών ενεργειών, σύμφωνα 
με τις εφαρμοστέες διατάξεις. 

8. Με την επιφύλαξη τυχόν περαιτέρω δικαστικών ενεργειών, οι παραβιάσεις που διαπράττονται από υπαλλήλους του Κοινο
βουλίου και το λοιπό προσωπικό του Κοινοβουλίου που εργάζεται για τις πολιτικές ομάδες συνεπάγονται την εφαρμογή των 
διαδικασιών και την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται από τον τίτλο VI του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης. 

9. Με την επιφύλαξη τυχόν περαιτέρω δικαστικών ενεργειών, οι παραβιάσεις που διαπράττονται από βουλευτές του Ευρω
παϊκού Κοινοβουλίου αντιμετωπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 και τα άρθρα 152, 153 και 154 του Κανονι
σμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  
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1.3.1. 

 

  PE 422.604/BUR 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ 

 

ΤΗΣ 12ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20021 

 

 

 

Η ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ, 

 

 

έχοντας υπόψη τα άρθρα 27, 29, 132, 133, 37, 46, 49, 51, 52, 54, 216 παράγραφος 2, και 220 

παράγραφος 1 του Κανονισμού· 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

 

Άρθρο 1 

Γενικές διατάξεις 

 

Πεδίο εφαρμογής 

 

1. Η απόφαση εφαρμόζεται στις εξής κατηγορίες εκθέσεων πρωτοβουλίας:  

 

α) στις νομοθετικές εκθέσεις πρωτοβουλίας, που εκπονούνται σύμφωνα με το άρθρο 225 

της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 46 του 

Κανονισμού· 

 

β) στις στρατηγικές εκθέσεις, που εκπονούνται επί τη βάσει στρατηγικών πρωτοβουλιών 

και προτεραιότητας, μη νομοθετικού χαρακτήρα, οι οποίες περιλαμβάνονται στο 

πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής· 
 

γ) στις μη νομοθετικές εκθέσεις πρωτοβουλίας, οι οποίες δεν εκπονούνται με βάση 

έγγραφο άλλου θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εκπονούνται 

με βάση έγγραφο που διαβιβάστηκε στο Κοινοβούλιο προς ενημέρωση, υπό την επιφύλαξη 

του άρθρου 2 παράγραφος 3· 
 

δ) στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων και παρακολούθησης που μνημονεύονται στο 

                                                 
1 Η παρούσα απόφαση τροποποιήθηκε με απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της 26ης Ιουνίου 2003 και 

κωδικοποιήθηκε στις 3 Μαΐου 2004. Τροποποιήθηκε εκ νέου ως αποτέλεσμα των αποφάσεων που εγκρίθηκαν 

από την ολομέλεια στις 15 Ιουνίου 2006 και στις 13 Νοεμβρίου 2007 και των αποφάσεων της Διάσκεψης των 

Προέδρων της 14ης Φεβρουαρίου 2008, της 15ης Δεκεμβρίου 2011, της 6ης Μαρτίου 2014 και της 7ης 

Απριλίου 2016, των τεχνικών τροποποιήσεων της 15ης Ιουλίου 2016 και της απόφασης της Διάσκεψης των 

Προέδρων της 3ης Απριλίου 2019. 
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παράρτημα 12·3  

 

ε) στις εκθέσεις εφαρμογής σχετικά με τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο, εφαρμογή και 

επιβολή των Συνθηκών και του λοιπού ενωσιακού δικαίου, μη δεσμευτικά νομικά μέσα 

και διεθνείς συμφωνίες εν ενεργεία ή υπό προσωρινή ισχύ4. 

 

 

Ποσόστωση 

 

2. Κατά το πρώτο ήμισυ μιας κοινοβουλευτικής περιόδου, κάθε κοινοβουλευτική επιτροπή 

δύναται να εκπονεί ταυτόχρονα έως έξι εκθέσεις ιδίας πρωτοβουλίας. Επιπλέον, για τις 

κοινοβουλευτικές επιτροπές που έχουν υποεπιτροπές, η ποσόστωση αυτή αυξάνεται κατά 

τρεις εκθέσεις ανά υποεπιτροπή. Οι εν λόγω επιπλέον εκθέσεις εκπονούνται από την 

υποεπιτροπή. 

 

Κατά το δεύτερο ήμισυ μιας κοινοβουλευτικής περιόδου, κάθε κοινοβουλευτική επιτροπή 

δύναται να εκπονεί ταυτόχρονα έως τρεις εκθέσεις πρωτοβουλίας. Επιπλέον, για τις 

κοινοβουλευτικές επιτροπές που έχουν υποεπιτροπές, η ποσόστωση αυτή αυξάνεται κατά 

δύο εκθέσεις ανά υποεπιτροπή. Οι εν λόγω επιπλέον εκθέσεις εκπονούνται από την 

υποεπιτροπή. 

 

Εξαιρούνται από το όριο αυτό: 

 

 οι εκθέσεις νομοθετικής πρωτοβουλίας· 

 

 οι εκθέσεις εφαρμογής (κάθε επιτροπή μπορεί να εκπονήσει τέτοια έκθεση ανά 

πάσα στιγμή). 

 

Ελάχιστο διάστημα πριν την έγκριση 

 

3. Η κοινοβουλευτική επιτροπή που ζητεί εξουσιοδότηση να εκπονήσει έκθεση δεν μπορεί 

να εγκρίνει την εν λόγω έκθεση προτού παρέλθουν τρεις μήνες από την ημερομηνία που 

εξουσιοδοτήθηκε να την εκπονήσει ή, στην περίπτωση ανακοίνωσης, προτού παρέλθουν 

τρεις μήνες από τη συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών κατά την 

οποία έγινε η σχετική ανακοίνωση. 

 

 

Άρθρο 2 

Προϋποθέσεις της εξουσιοδότησης 

 

                                                 
2 Οι κοινοβουλευτικές επιτροπές που σκοπεύουν να συντάξουν ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων και 

παρακολούθησης σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 1 του Κανονισμού ή σύμφωνα με άλλες νομικές 

διατάξεις (εξ αυτών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα 2), ενημερώνουν εκ των προτέρων σχετικώς τη 

Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών, δηλώνοντας ιδίως την προσήκουσα νομική βάση που απορρέει από 

τις συνθήκες και άλλες νομικές διατάξεις, του Κανονισμού του Κοινοβουλίου συμπεριλαμβανομένου. Εν 

συνεχεία, η Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών υποβάλλει τα εν λόγω στοιχεία στη Διάσκεψη των 

Προέδρων. Η εξουσιοδότηση για την εκπόνηση των εκθέσεων αυτών δίδεται αυτομάτως και δεν υπόκεινται 

στην ποσόστωση περί της οποίας γίνεται λόγος στο άρθρο 1 παράγραφος 2. 
3
  Στην απόφασή της, της 7ης Απριλίου 2011, η Διάσκεψη των Προέδρων δήλωσε ότι οι εκθέσεις πρωτοβουλίας οι 

οποίες καταρτίζονται επί τη βάσει των ετήσιων εκθέσεων δραστηριοτήτων και ελέγχου που περιλαμβάνονται 

στα παραρτήματα 1 και 2 της παρούσας απόφασης θεωρούνται στρατηγικές εκθέσεις κατά την έννοια του 

άρθρου 52 παράγραφος 5 του Κανονισμού. 
4 Βλ. παράρτημα 3 της παρούσας απόφασης. 
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1. Η προτεινόμενη έκθεση δεν πρέπει να αφορά θέματα που αναφέρονται κυρίως σε 

δραστηριότητες ανάλυσης και έρευνας, τα οποία θα μπορούσαν να καλυφθούν από άλλα 

μέσα, όπως μελέτες. 

 

2. Η προτεινόμενη έκθεση δεν πρέπει να αφορά θέματα που έχουν ήδη αποτελέσει 

αντικείμενο έκθεσης η οποία έχει εγκριθεί στην ολομέλεια κατά τους τελευταίους 12 

μήνες, εκτός εάν νέα στοιχεία δικαιολογούν κατ’ εξαίρεση τέτοια έκθεση. 

 

3. Όσον αφορά τις εκθέσεις που καταρτίζονται βάσει εγγράφου που διαβιβάσθηκε στο 

Κοινοβούλιο προς ενημέρωση, ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις: 

 

 το έγγραφο βάσης πρέπει να είναι επίσημο έγγραφο προερχόμενο από θεσμικό όργανο 

ή οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει 

 

(a) να έχει διαβιβαστεί επισήμως στο Κοινοβούλιο προς διαβούλευση ή ενημέρωση, 

ή 

(b) να έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο 

πλαίσιο των διαβουλεύσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη, ή 

(c)  να έχει υποβληθεί επισήμως στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο· 

 

 το έγγραφο πρέπει να έχει διαβιβασθεί σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης· και 

 

 η αίτηση εξουσιοδότησης πρέπει να υποβληθεί το αργότερο τέσσερις μήνες μετά τη 

διαβίβαση του εν λόγω εγγράφου στο Κοινοβούλιο ή τη δημοσίευσή του στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

 

Άρθρο 3 

Διαδικασία 

 

Αυτόματη εξουσιοδότηση 

 

1. Μετά την ανακοίνωση της αίτησης στη Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών, η άδεια 

εκπόνησης χορηγείται αυτομάτως για 

 

 τις εκθέσεις εφαρμογής·  

 

 τις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων και παρακολούθησης που μνημονεύονται στο 

παράρτημα 1. 

 

Ο ρόλος της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών 

 

2. Οι αιτήσεις εξουσιοδότησης, δεόντως αιτιολογημένες, υποβάλλονται στη Διάσκεψη των 

Προέδρων των Επιτροπών η οποία εξετάζει κατά πόσον πληρούνται τα μνημονευόμενα στα 

άρθρα 1 και 2 κριτήρια, καθώς και η οριζόμενη στο άρθρο 1 ποσόστωση. Οι αιτήσεις 

περιέχουν ένδειξη του τύπου και τον ακριβή τίτλο της έκθεσης, καθώς και ενδεχόμενα 

έγγραφα βάσης. 

 

3. Οι εξουσιοδοτήσεις εκπόνησης στρατηγικών εκθέσεων χορηγούνται από τη Διάσκεψη των 

Προέδρων των Επιτροπών μετά την επίλυση ενδεχόμενων συγκρούσεων αρμοδιοτήτων. Η 

Διάσκεψη των Προέδρων δύναται να ανακαλέσει τις εν λόγω εξουσιοδοτήσεις κατόπιν 
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ρητού αιτήματος πολιτικής ομάδας εντός τεσσάρων εβδομάδων κοινοβουλευτικής 

δραστηριότητας.  

 

4. Η Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών διαβιβάζει στη Διάσκεψη των Προέδρων προς 

έγκριση τις αιτήσεις σχετικά με την εξουσιοδότηση εκπόνησης νομοθετικών εκθέσεων 

πρωτοβουλίας και μη νομοθετικών εκθέσεων πρωτοβουλίας, οι οποίες κρίθηκαν σύμφωνες 

με τα κριτήρια και την αναλογούσα ποσόστωση. Η Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών 

ανακοινώνει ταυτόχρονα στη Διάσκεψη των Προέδρων τις άλλες εκθέσεις δραστηριότητας 

και παρακολούθησης που μνημονεύονται στα παραρτήματα 1 και 2, τις εκθέσεις εφαρμογής 

και τις στρατηγικές εκθέσεις για τις οποίες έχει δοθεί εξουσιοδότηση εκπόνησης. 

 

Εξουσιοδότηση από την Διάσκεψη των Προέδρων και επίλυση των συγκρούσεων αρμοδιοτήτων 

 

5. Η Διάσκεψη των Προέδρων λαμβάνει απόφαση σχετικά με αυτές τις αιτήσεις εκπόνησης 

νομοθετικών εκθέσεων πρωτοβουλίας ή μη νομοθετικών εκθέσεων πρωτοβουλίας εντός 

τεσσάρων εβδομάδων κοινοβουλευτικής δραστηριότητας μετά την παραπομπή τους από την 

Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών, εκτός εάν η Διάσκεψη των Προέδρων αποφασίσει, 

κατ’ εξαίρεση, να παραταθεί η προθεσμία αυτή. 

 

6. Εφόσον τεθεί υπό αμφισβήτηση η αρμοδιότητα επιτροπής να συντάξει έκθεση, η Διάσκεψη 

των Προέδρων λαμβάνει απόφαση εντός έξι εβδομάδων κοινοβουλευτικής δραστηριότητας 

βάσει συστάσεως της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών ή, ελλείψει αυτής της 

σύστασης, του Προέδρου της. Αν η Διάσκεψη των Προέδρων δεν αποφασίσει εντός της 

προθεσμίας αυτής, η σύσταση θεωρείται εγκριθείσα.  

 

 

Άρθρο 4 

Εφαρμογή του άρθρου 54 του Κανονισμού – διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών 

 

1. Οι αιτήσεις εφαρμογής του άρθρου 54 του Κανονισμού υποβάλλονται το αργότερο τη 

Δευτέρα που προηγείται της μηνιαίας συνεδρίασης της Διάσκεψης των Προέδρων των 

Επιτροπών κατά την οποία εξετάζονται οι αιτήσεις σχετικά με την εξουσιοδότηση εκπόνησης 

εκθέσεων πρωτοβουλίας. 

 

2. Η Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών εξετάζει τις αιτήσεις εκπόνησης εκθέσεων 

πρωτοβουλίας και εφαρμογής του άρθρου 54 του Κανονισμού κατά τη διάρκεια της μηνιαίας 

της συνεδρίασης.  

 

3. Εφόσον οι αρμόδιες επιτροπές δεν καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με την αίτηση 

εφαρμογής του άρθρου 54 του Κανονισμού, η Διάσκεψη των Προέδρων αποφασίζει εντός έξι 

εβδομάδων κοινοβουλευτικής δραστηριότητας βάσει συστάσεως της Διάσκεψης των 

Προέδρων των Επιτροπών ή, ελλείψει αυτής της σύστασης, του Προέδρου της. Αν η 

Διάσκεψη των Προέδρων δεν αποφασίσει εντός της προθεσμίας αυτής, η σύσταση θεωρείται 

εγκριθείσα. 

 

 

Άρθρο 5 

Τελικές διατάξεις 

 

1. Προς το τέλος της κοινοβουλευτικής περιόδου, οι αιτήσεις εκπόνησης εκθέσεων 

πρωτοβουλίας πρέπει να έχουν υποβληθεί το αργότερο εντός του Ιουλίου του έτους προ των 

εκλογών. Όταν παρέλθει η προθεσμία αυτή, ουδεμία αίτηση εγκρίνεται, εκτός εάν πρόκειται 
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για αιτήσεις εξαιρετικού χαρακτήρα, δεόντως αιτιολογημένες. 

 

2. Η Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών υποβάλλει κάθε δυόμιση έτη στη Διάσκεψη των 

Προέδρων έκθεση σχετικά με την πορεία της εκπόνησης εκθέσεων πρωτοβουλίας. 

 

3. Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ στις 12 Δεκεμβρίου 2002. Καταργεί και αντικαθιστά τις 

κάτωθι αποφάσεις: 

 

– την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της 9ης Δεκεμβρίου 1999 σχετικά με τη 

διαδικασία εξουσιοδότησης της εκπόνησης εκθέσεων πρωτοβουλίας κατά την έννοια του 

άρθρου 52 του Κανονισμού και τις αποφάσεις της Διάσκεψης των Προέδρων της 15ης 

Φεβρουαρίου 2001 και της 17ης Μαΐου 2001 για την ενημέρωση του παραρτήματος της 

εν λόγω απόφασης· 

 

– την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της 15ης Ιουνίου 2000 σχετικά με τη 

διαδικασία εξουσιοδότησης της εκπόνησης εκθέσεων επί εγγράφων που διαβιβάστηκαν 

προς ενημέρωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από άλλα θεσμικά όργανα ή οργανισμούς 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Παράρτημα 1 

 

 

Ετήσιες εκθέσεις δραστηριότητας και παρακολούθησης που αποτελούν αντικείμενο 

αυτόματης εξουσιοδότησης και υπόκεινται στην ποσόστωση που περιορίζει τον αριθμό των 

εκθέσεων που μπορούν να εκπονούνται εκ παραλλήλου (σύμφωνα με το άρθρο 1 

παράγραφος 2 και το άρθρο 3 της απόφασης) 

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΙΤΛΟΣ 

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων  [τακτικός αριθμός] ετήσια έκθεση του 

Συμβουλίου δυνάμει της λειτουργικής διάταξης 

αριθ. 8 του Κώδικα Συμπεριφοράς της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εξαγωγές όπλων 

Επιτροπή Ανάπτυξης Οι εργασίες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης 

Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ — ετήσια έκθεση 

[έτος] 

Επιτροπή Προϋπολογισμών/ Επιτροπή 

Οικονομικής και Νομισματικής 

Πολιτικής — κάθε δεύτερο έτος σε 

σύνδεση με την αντίστοιχη άλλη 

επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 54 του 

Κανονισμού 

Οικονομικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής 

Τράπεζας Επενδύσεων — ετήσια έκθεση [έτος] 

Επιτροπή Ελέγχου του 

Προϋπολογισμού 

Έλεγχος των οικονομικών δραστηριοτήτων της 

Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων — ετήσια 

έκθεση [έτος] 

Επιτροπή Οικονομικής και 

Νομισματικής Πολιτικής 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα — ετήσια έκθεση 

[έτος] 

Επιτροπή Οικονομικής και 

Νομισματικής Πολιτικής 

Πολιτική ανταγωνισμού — ετήσια έκθεση [έτος] 

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και 

Προστασίας των Καταναλωτών 

Διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο 

του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου — ετήσια έκθεση 

[έτος] 

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και 

Προστασίας των Καταναλωτών 

Προστασία των καταναλωτών — ετήσια έκθεση 

[έτος] 

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και 

Προστασίας των Καταναλωτών 

Υπηρεσίες και προϊόντα στην ενιαία αγορά — 

ετήσια έκθεση [έτος] 

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης [τακτικός αριθμός] έκθεση σχετικά με την 

οικονομική και κοινωνική συνοχή 

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων Παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης —[τακτικός αριθμός] ετήσια 

έκθεση [έτος] 

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων Καταλληλότητα του κανονιστικού πλαισίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και επικουρικότητα και 

αναλογικότητα — [τακτικός αριθμός] έκθεση για 

την καλή νομοθέτηση που καλύπτει το έτος [έτος] 

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, 

Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 

Υποθέσεων  

Κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση — ετήσια έκθεση [έτος] 

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών 

και Ισότητας των Φύλων  

Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση — ετήσια έκθεση [έτος] 
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Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών 

και Ισότητας των Φύλων 

Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο — ετήσια έκθεση [έτος] 
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Παράρτημα 2 

 

 

Ετήσιες εκθέσεις δραστηριότητας και ελέγχου που αποτελούν αντικείμενο αυτόματης 

εξουσιοδότησης και με ειδική μνεία στον Κανονισμό (δεν υπόκεινται στην ποσόστωση που 

περιορίζει τον αριθμό των εκθέσεων που μπορούν να εκπονούνται εκ παραλλήλου) 

 

 

 

  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΙΤΛΟΣ 

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων Υποψήφιες χώρες — ετήσια έκθεση προόδου [έτος] 

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων Εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και 

Πολιτικής Ασφάλειας — ετήσια έκθεση [έτος] 

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 

(Υποεπιτροπή Ασφάλειας και 

Άμυνας) 

Εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και 

Πολιτικής Ασφάλειας — ετήσια έκθεση [έτος] 

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 

(Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων) 

Ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατία στον 

κόσμο και πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον 

τομέα αυτό — ετήσια έκθεση [έτος] 

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου Εφαρμογή της Κοινής Εμπορικής Πολιτικής — 

ετήσια έκθεση [έτος] 

Επιτροπή Ελέγχου του 

Προϋπολογισμού 

Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης — Καταπολέμηση της απάτης 

— ετήσια έκθεση [έτος] 

Επιτροπή Οικονομικής και 

Νομισματικής Πολιτικής 

Τραπεζική Ένωση — ετήσια έκθεση [έτος] 

Επιτροπή Οικονομικής και 

Νομισματικής Πολιτικής 

Έκθεση για τη φορολογία [έτος] 

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και 

Ενέργειας 

Κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης — ετήσια 

έκθεση [έτος] 

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, 

Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 

Υποθέσεων 

Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του 

Κοινοβουλίου — ετήσια έκθεση [έτος] 

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων Πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο — 

έκθεση [έτος] 

Επιτροπή Αναφορών Συζητήσεις της Επιτροπής Αναφορών κατά το 

[έτος] 

Επιτροπή Αναφορών 

 

Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή — 

ετήσια έκθεση [έτος] 
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Παράρτημα 3 

 

 

Εκθέσεις εφαρμογής 

 

 

1. Οι εκθέσεις εφαρμογής έχουν σκοπό να ενημερώνουν το Κοινοβούλιο σχετικά με την 

εφαρμογή τμήματος της ενωσιακής νομοθεσίας ή άλλου μέσου το οποίο αναφέρεται στο 

άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ε), για να μπορεί η Ολομέλεια να εξάγει συμπεράσματα 

και να προβαίνει σε συστάσεις για τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων. Υπό αυτή τους την 

ιδιότητα, αποτελούνται από δύο μέρη: 

 
– αιτιολογική έκθεση στην οποία ο εισηγητής περιγράφει τα γεγονότα και εκθέτει τα 

πορίσματά του σχετικά με την κατάσταση της εφαρμογής, 
 
– πρόταση ψηφίσματος στην οποία αναφέρονται τα βασικά συμπεράσματα και οι 

συγκεκριμένες συστάσεις για μέτρα που πρέπει να ληφθούν. 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 52α παράγραφος 2 του Κανονισμού, η αιτιολογική έκθεση 

συντάσσεται με ευθύνη του εισηγητή, και ως εκ τούτου δεν αποτελεί αντικείμενο 

ψηφοφορίας. Όταν φαίνεται ότι δεν υπάρχει συναίνεση ή ευρεία πλειοψηφία ως προς το 

περιεχόμενο ή την αιτιολογική έκθεση, ο πρόεδρος μπορεί να διαβουλευθεί με την 

επιτροπή. 

 
2. Κατά τον σχεδιασμό έκθεσης εφαρμογής η επιτροπή λαμβάνει δεόντως υπόψη τη 

διαθεσιμότητα αξιόπιστων γεγονότων ως προς την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η 

εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας. 

 

3. Η επιτροπή οργανώνει την ανάθεση των εκθέσεων εφαρμογής κατά τρόπο ώστε να μην 

αποβαίνει εις βάρος της ανάθεσης άλλων νομοθετικών ή μη νομοθετικών εκθέσεων. 

 

4. Η έκθεση εφαρμογής τίθεται σε ψηφοφορία σε επίπεδο επιτροπής εντός 12 μηνών από την 

κοινοποίησή της στη Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών. Αυτή η προθεσμία μπορεί 

να παραταθεί από τους συντονιστές κατόπιν αιτιολογημένης αιτήσεως εκ μέρους του 

εισηγητή. 

 

5. Ο εισηγητής έχει τη βοήθεια διοικητικής ομάδας έργου, υπό τον συντονισμό διοικητικού 

υπαλλήλου της επιτροπής. Ο εισηγητής εξασφαλίζει τη συμμετοχή σκιωδών εισηγητών σε 

όλα τα στάδια της έκθεσης. 

 

6. Ο εισηγητής έχει στη διάθεσή του όλα τα αναγκαία μέσα εμπειρογνωμοσύνης, τόσο εντός 

όσο και εκτός του Κοινοβουλίου, και ειδικότερα: 

 
– έχει το δικαίωμα να ζητήσει την οργάνωση τουλάχιστον μίας ακρόασης σε επιτροπή 

και να προτείνει την ομάδα εμπειρογνωμόνων στους συντονιστές, οι οποίοι και θα 
λάβουν την τελική απόφαση· 

 
– λαμβάνει αναλυτική στήριξη από τα αντίστοιχα τμήματα χάραξης πολιτικής του 

Κοινοβουλίου και τη Μονάδα εκ των Υστέρων Εκτίμησης Αντικτύπου της Γενικής 

Διεύθυνσης Υπηρεσιών Κοινοβουλευτικής Έρευνας (και συγκεκριμένα, Ευρωπαϊκές 

αξιολογήσεις εφαρμογής)· 
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– έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διεξαγωγή οποιουδήποτε ταξιδιού ενημέρωσης κρίνει 

αναγκαίο σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 9 του Κανονισμού· 

 
– λαμβάνει έγκριση ή εντολή να έρθει σε επαφή, εκ μέρους της επιτροπής, με εθνικά 

κοινοβούλια, το Ελεγκτικό Συνέδριο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή Περιφερειών, καθώς και με όλους τους άλλους αρμόδιους 
φορείς, για να λάβει τεκμηριωμένη ενημέρωση· 

 
– λαμβάνει επιστολή διαπιστευτηρίων από τον Πρόεδρο με την οποία εξουσιοδοτείται 

να ζητήσει από την Επιτροπή να του γνωστοποιήσει κάθε πληροφορία σχετικά με την 

εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας ή άλλου μέσου που αναφέρεται στο άρθρο 1 

παράγραφος 1 στοιχείο ε). 

 
Όλα αυτά τα στοιχεία προσδιορίζονται και οργανώνονται από τον εισηγητή στο πλαίσιο 

ενός «έργου» και υποβάλλονται προς έγκριση στους συντονιστές ή στην επιτροπή. 
 
7.  Ο εισηγητής ενημερώνει τακτικά την επιτροπή σχετικά με την πρόοδο των 

δραστηριοτήτων του για τη συγκέντρωση πληροφοριών. 
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Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν 
φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των 

προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο 
EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο 

►B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 211/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της 16ης Φεβρουαρίου 2011 

σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών 

(EE L 65 της 11.3.2011, σ. 1) 

Τροποποιείται από: 

Επίσημη Εφημερίδα 

αριθ. σελίδα ημερομηνία 

►M1 Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 268/2012 της Επιτροπής 
της 25ης Ιανουαρίου 2012 

L 89 1 27.3.2012 

►M2 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 517/2013 του Συμβουλίου της 13ης 
Μαΐου 2013 

L 158 1 10.6.2013 

►M3 Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 887/2013 της Επιτροπής 
της 11ης Ιουλίου 2013 

L 247 11 18.9.2013 

►M4 Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 531/2014 της Επιτροπής 
της 12ης Μαρτίου 2014 

L 148 52 20.5.2014 

►M5 Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/1070 της Επιτροπής της 
31ης Μαρτίου 2015 

L 178 1 8.7.2015 

►M6 Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/1239 της Επιτροπής της 
9ης Ιουλίου 2018 

L 234 1 18.9.2018 

Διορθώνεται από: 

►C1 Διορθωτικό ΕΕ L 94 της 30.3.2012, σ. 49 (211/2011) 
►C2 Διορθωτικό ΕΕ L 354 της 11.12.2014, σ. 90 (887/2013) 
►C3 Διορθωτικό ΕΕ L 213 της 12.8.2015, σ. 65 (2015/1070) 

02011R0211 — EL — 08.10.2018 — 005.001 — 1
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 211/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της 16ης Φεβρουαρίου 2011 

σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο 

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις που 
απαιτούνται για την υποβολή πρωτοβουλίας πολιτών όπως προβλέπει το 
άρθρο 11 ΣΕΕ και το άρθρο 24 ΣΛΕΕ. 

Άρθρο 2 

Ορισμοί 

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι 
ορισμοί: 

1. ως «πρωτοβουλία πολιτών» νοείται πρωτοβουλία η οποία υποβάλλε 
ται στην Επιτροπή σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, με την 
οποία η Επιτροπή καλείται, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, να 
υποβάλει οποιαδήποτε κατάλληλη πρόταση επί θεμάτων στα οποία 
οι πολίτες θεωρούν ότι απαιτείται νομική πράξη της Επιτροπής για 
την εφαρμογή των συνθηκών και την οποία υποστηρίζουν έγκυρα 
τουλάχιστον ένα εκατομμύριο υπογράφοντες προερχόμενοι από το 
ένα τέταρτο τουλάχιστον των κρατών μελών· 

2. ως «υπογράφοντες» νοούνται οι πολίτες της Ένωσης οι οποίοι έχουν 
υποστηρίξει μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία πολιτών με τη συμπλή 
ρωση εντύπου δήλωσης υποστήριξης της εν λόγω προωτοβουλίας· 

3. ως «διοργανωτές» νοούνται τα φυσικά πρόσωπα τα οποία σχηματί 
ζουν μια επιτροπή πολιτών υπεύθυνη για την κατάρτιση και υποβολή 
πρωτοβουλίας πολιτών στην Επιτροπή. 

Άρθρο 3 

Απαιτήσεις για τους διοργανωτές και για τους υπογράφοντες 

1. Οι διοργανωτές πρέπει να είναι πολίτες της Ένωσης και να βρί 
σκονται σε ηλικία που να τους παρέχει δικαίωμα ψήφου στις εκλογές 
για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

2. Οι διοργανωτές συγκροτούν επιτροπή πολιτών που αποτελείται 
από τουλάχιστον επτά πρόσωπα τα οποία είναι κάτοικοι τουλάχιστον 
επτά διαφορετικών κρατών μελών. 

Οι διοργανωτές ορίζουν έναν εκπρόσωπο και έναν αναπληρωτή («πρό 
σωπα επικοινωνίας»), οι οποίοι επέχουν ρόλο συνδέσμου ανάμεσα στην 
επιτροπή πολιτών και στα θεσμικά όργανα της Ένωσης καθ’ όλη τη 
διάρκεια της διαδικασίας και στους οποίους δίδεται η εντολή να ομι 
λούν και να ενεργούν εξ ονόματος της επιτροπής πολιτών. 

Διοργανωτές που είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν υπο 
λογίζονται όσον αφορά την επίτευξη του ελάχιστου αριθμού που απαι 
τείται για τον σχηματισμό επιτροπής πολιτών. 

Για την καταχώριση προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών σύμφωνα με 
το άρθρο 4, μόνο οι πληροφορίες που αφορούν τα επτά μέλη της 
επιτροπής πολιτών που χρειάζονται για τη συμμόρφωση προς τις απαι 
τήσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και της παρούσας 
παραγράφου εξετάζονται από την Επιτροπή. 

▼B
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3. Η Επιτροπή δύναται να ζητά από τους διοργανωτές να παρέχουν 
τις δέουσες αποδείξεις περί του ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των 
παραγράφων 1 και 2. 

4. Για να μπορούν να υποστηρίξουν προτεινόμενη πρωτοβουλία 
πολιτών, οι υπογράφοντες πρέπει να είναι πολίτες της Ένωσης και να 
βρίσκονται σε ηλικία που να τους παρέχει δικαίωμα ψήφου στις εκλο 
γές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Άρθρο 4 

Καταχώριση προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών 

1. Πριν από την έναρξη της συγκέντρωσης των δηλώσεων υποστή 
ριξης από τους υπογράφοντες σχετικά με προτεινόμενη πρωτοβουλία 
πολιτών, οι διοργανωτές οφείλουν να καταχωρίσουν την πρωτοβουλία 
στην Επιτροπή, παρέχοντας τις πληροφορίες στις οποίες αναφέρεται το 
παράρτημα II, ιδίως σχετικά με το αντικείμενο και τους στόχους της 
προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών. 

Οι εν λόγω πληροφορίες παρέχονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες 
της Ένωσης, σε επιγραμμικό μητρώο το οποίο διατίθεται ειδικά για τον 
σκοπό αυτόν από την Επιτροπή («μητρώο»). 

Οι διοργανωτές παρέχουν, για το μητρώο και, όταν κρίνεται σκόπιμο, 
στον δικτυακό τόπο τους, τακτική ενημέρωση των πληροφοριών σχε 
τικά με τις πηγές στήριξης και χρηματοδότησης της προτεινόμενης 
πρωτοβουλίας πολιτών. 

Μετά την επικύρωση της καταχώρισης σύμφωνα με την παράγραφο 2, 
οι διοργανωτές μπορούν να καταθέσουν στο μητρώο το κείμενο της 
προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών και σε άλλες επίσημες γλώσσες 
της Ένωσης. Η μετάφραση της προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών 
σε άλλες επίσημες γλώσσες της Ένωσης αποτελεί ευθύνη των διοργα 
νωτών. 

Η Επιτροπή δημιουργεί σημείο επαφής για την παροχή πληροφοριών 
και συνδρομής. 

2. Εντός δύο μηνών από την παραλαβή των πληροφοριών στις 
οποίες αναφέρεται το παράρτημα II, η Επιτροπή καταχωρίζει προτεινό 
μενη πρωτοβουλία πολιτών με μοναδικό αριθμό μητρώου και αποστέλ 
λει βεβαίωση της καταχώρισης στους διοργανωτές, υπό τον όρο ότι 
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) έχει συσταθεί η επιτροπή πολιτών και έχουν ορισθεί τα πρόσωπα 
επικοινωνίας σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2· 

β) η προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών δεν ευρίσκεται καταφανώς 
εκτός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής να υποβάλλει 
πρόταση για την έκδοση νομικής πράξης της Ένωσης για την εφαρ 
μογή των συνθηκών· 

γ) η προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών δεν είναι κατάφωρα καταχρη 
στική, επιπόλαια ή κακόβουλη και 

δ) η προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών δεν αντίκειται προφανώς στις 
αξίες της Ένωσης όπως αυτές ορίζονται με το άρθρο 2 ΣΕΕ. 

3. Η Επιτροπή απορρίπτει την καταχώριση εάν δεν πληρούνται οι 
προϋποθέσεις της παραγράφου 2. 

▼B
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Εφόσον αρνηθεί την καταχώριση προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών, 
η Επιτροπή αναφέρει στους διοργανωτές τους λόγους της άρνησης, 
καθώς και όλα τα πιθανά ένδικα και εξώδικα μέσα που τίθενται στη 
διάθεσή τους. 

4. Προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών που έχει καταχωρισθεί δημο 
σιεύεται στο μητρώο. Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων τους δυνάμει 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001, τα υποκείμενα των δεδομένων 
δικαιούνται να ζητήσουν τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων 
τους από το μητρώο μετά την παρέλευση δύο ετών από την ημερομηνία 
καταχώρισης μιας προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών. 

5. Οιαδήποτε στιγμή πριν από την υποβολή δηλώσεων υποστήριξης 
σύμφωνα με το άρθρο 8, οι διοργανωτές μπορούν να αποσύρουν μια 
προταθείσα πρωτοβουλία πολιτών που έχει καταχωρισθεί. Σε αυτήν την 
περίπτωση, εγγράφεται στο μητρώο σχετική ένδειξη. 

Άρθρο 5 

Διαδικασίες και προϋποθέσεις για τη συγκέντρωση των δηλώσεων 
υποστήριξης 

1. Οι διοργανωτές είναι υπεύθυνοι για τη συγκέντρωση των δηλώ 
σεων υποστήριξης από τους υπογράφοντες σχετικά με προτεινόμενη 
πρωτοβουλία πολιτών που έχει καταχωρισθεί σύμφωνα με το άρθρο 4. 

Μόνον έντυπα που ακολουθούν τα υποδείγματα του παραρτήματος III 
και διατίθενται σε μία από τις γλωσσικές αποδόσεις που περιλαμβάνο 
νται στο μητρώο για την εν λόγω προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συγκέντρωση δηλώσεων υποστή 
ριξης. Οι διοργανωτές συμπληρώνουν τα έντυπα όπως αναφέρεται στο 
παράρτημα III πριν ξεκινήσει η συγκέντρωση των δηλώσεων υποστή 
ριξης από τους υπογράφοντες. Οι πληροφορίες που παρέχονται στα 
έντυπα αντιστοιχούν στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο 
μητρώο. 

2. Οι διοργανωτές μπορούν να συγκεντρώσουν τις δηλώσεις υποστή 
ριξης σε έντυπη μορφή ή ηλεκτρονικά. Σε περίπτωση που η συγκέ 
ντρωση των δηλώσεων υποστήριξης γίνεται επιγραμμικά, εφαρμόζεται 
το άρθρο 6. 

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, οι δηλώσεις υποστήριξης 
που έχουν υπογραφεί ηλεκτρονικά με προηγμένη ηλεκτρονική υπο 
γραφή κατά την έννοια της οδηγίας 1999/93/ΕΚ Ευρωπαϊκού Κοινο 
βουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 1999, σχετικά με το 
κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές ( 1 ), αντιμετωπίζονται 
κατά τον ίδιο τρόπο με τις δηλώσεις υποστήριξης σε έντυπη μορφή. 

3. Οι υπογράφοντες πρέπει να συμπληρώνουν τα έντυπα των δηλώ 
σεων υποστήριξης που θέτουν στη διάθεσή τους οι διοργανωτές. Ανα 
φέρουν μόνο τα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται για τους σκο 
πούς επαλήθευσης από τα κράτη μέλη, όπως ορίζεται στο παράρ- 
τημα III. 

Οι υπογράφοντες μπορούν να υποστηρίξουν συγκεκριμένη πρωτοβουλία 
πολιτών μόνο μία φορά. 

4. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή όποιες αλλαγές επι 
φέρουν στις πληροφορίες του παραρτήματος III. Λαμβάνοντας υπόψη 
τις εν λόγω αλλαγές, η Επιτροπή δύναται να θεσπίζει, με κατ’ εξουσιο 
δότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 17 και υπό τους όρους των 
άρθρων 18 και 19, τροποποιήσεις του παραρτήματος III. 

▼B 

( 1 ) ΕΕ L 13 της 19.1.2000, σ. 12.
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5. Όλες οι δηλώσεις υποστήριξης συγκεντρώνονται μετά την ημερο 
μηνία καταχώρισης της προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών και εντός 
προθεσμίας που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες. 

Στο τέλος της προθεσμίας αυτής, το μητρώο αναγράφει ότι η προθεσμία 
έληξε και, εφόσον κριθεί σκόπιμο, ότι δεν έχει συγκεντρωθεί ο απαι 
τούμενος αριθμός δηλώσεων υποστήριξης. 

Άρθρο 6 

Επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης 

1. Εφόσον η συγκέντρωση των δηλώσεων υποστήριξης γίνεται επι 
γραμμικά, τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω του επιγραμμικού 
συστήματος συγκέντρωσης αποθηκεύονται στο έδαφος κράτους μέλους. 

Το επιγραμμικό σύστημα συγκέντρωσης πιστοποιείται σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 στο κράτος μέλος στο οποίο πρόκειται να αποθηκευθούν 
τα συλλεγόμενα μέσω του επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης 
δεδομένα. Οι διοργανωτές μπορούν να χρησιμοποιούν επιγραμμικό 
σύστημα συγκέντρωσης για να συγκεντρώνουν δηλώσεις υποστήριξης 
σε περισσότερα ή και σε όλα τα κράτη μέλη. 

Τα υποδείγματα των εντύπων των δηλώσεων υποστήριξης μπορούν να 
προσαρμόζονται προς τον σκοπό της επιγραμμικής συγκέντρωσης. 

2. Οι διοργανωτές μεριμνούν ώστε το επιγραμμικό σύστημα συγκέ 
ντρωσης που χρησιμοποιείται για τη συγκέντρωση δηλώσεων υποστή 
ριξης να είναι συμβατό με την παράγραφο 4. 

Πριν από την έναρξη της συγκέντρωσης δηλώσεων υποστήριξης, οι 
διοργανωτές ζητούν από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους 
να πιστοποιήσει ότι το επιγραμμικό σύστημα που χρησιμοποιείται για 
τον σκοπό αυτόν πληροί τις διατάξεις της παραγράφου 4. 

Οι διοργανωτές μπορούν να αρχίσουν να συγκεντρώνουν δηλώσεις υπο 
στήριξης μέσω του επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης μόνο αφού 
λάβουν το κατά την παράγραφο 3 πιστοποιητικό. Οι διοργανωτές δημο 
σιεύουν αντίγραφο του εν λόγω πιστοποιητικού στον ιστότοπο που 
χρησιμοποιείται για το επιγραμμικό σύστημα συγκέντρωσης. 

Έως την 1η Ιανουαρίου 2012, η Επιτροπή καταρτίζει και στη συνέχεια 
διατηρεί λογισμικό ανοικτού πηγαίου κώδικα που ενσωματώνει τα σχε 
τικά τεχνικά χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά ασφαλείας τα οποία 
απαιτούνται για τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις του παρόντος κανο 
νισμού όσον αφορά τα επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης. Το λογι 
σμικό τίθεται στη διάθεση των ενδιαφερομένων δωρεάν. 

3. Εφόσον το επιγραμμικό σύστημα συγκέντρωσης είναι συμβατό με 
την παράγραφο 4, η οικεία αρμόδια αρχή εκδίδει εντός μηνός πιστοποι 
ητικό προς αυτόν τον σκοπό σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτή 
ματος IV. 

Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι αρμό 
διες αρχές άλλων κρατών μελών. 

4. Τα επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης διαθέτουν τα κατάλ 
ληλα χαρακτηριστικά ασφαλείας, καθώς και τα κατάλληλα τεχνικά 
χαρακτηριστικά, ώστε να διασφαλίζουν ότι: 

α) μόνο φυσικά πρόσωπα μπορούν να υποβάλουν έντυπο δήλωσης υπο 
στήριξης επιγραμμικά· 

▼B
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β) τα δεδομένα που παρέχονται επιγραμμικά συγκεντρώνονται και απο 
θηκεύονται με ασφάλεια, ώστε να διασφαλίζεται, μεταξύ άλλων, ότι 
δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθούν ούτε να χρησιμοποιηθούν για 
σκοπό άλλο πέραν της αναφερόμενης υποστήριξης της συγκεκριμέ 
νης πρωτοβουλίας πολιτών και να προστατεύονται τα δεδομένα προ 
σωπικού χαρακτήρα από τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή τυχαία 
απώλεια, αλλοίωση ή απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση· 

γ) το σύστημα μπορεί να δημιουργεί δηλώσεις υποστήριξης σε μορφή 
σύμφωνη με τα υποδείγματα του παραρτήματος III, ώστε να επιτρέ 
πει την επαλήθευση από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 8 
παράγραφος 2. 

5. Έως την 1η Ιανουαρίου 2012, η Επιτροπή θεσπίζει τεχνικές προ 
διαγραφές για την εφαρμογή της παραγράφου 4, σύμφωνα με την κανο 
νιστική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 20 παράγραφος 2. 

Άρθρο 7 

Ελάχιστος αριθμός υπογραφόντων ανά κράτος μέλος 

1. Οι υπογράφοντες πρωτοβουλία πολιτών προέρχονται από το ένα 
τέταρτο τουλάχιστον των κρατών μελών. 

2. Στο ένα τέταρτο τουλάχιστον των κρατών μελών, οι υπογράφοντες 
πρέπει να ανέρχονται τουλάχιστον στον ελάχιστο αριθμό πολιτών που 
προβλέπεται, κατά τη στιγμή της καταχώρισης της προτεινόμενης πρω 
τοβουλίας πολιτών, στο παράρτημα I. Αυτοί οι ελάχιστοι αριθμοί αντι 
στοιχούν στον αριθμό των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που 
εκλέγονται σε κάθε κράτος μέλος επί 750. 

3. Η Επιτροπή, διά πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το 
άρθρο 17 και με την επιφύλαξη των όρων των άρθρων 18 και 19, 
εγκρίνει τις δέουσες αναπροσαρμογές του παραρτήματος I προκειμένου 
να λαμβάνεται υπόψη οιαδήποτε τροποποίηση στη σύνθεση του Ευρω 
παϊκού Κοινοβουλίου. 

4. Θεωρείται ότι οι υπογράφοντες προέρχονται από το κράτος μέλος 
το οποίο είναι υπεύθυνο για την επαλήθευση της δήλωσης υποστήριξής 
τους σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο. 

Άρθρο 8 

Επαλήθευση και πιστοποίηση από τα κράτη μέλη των δηλώσεων 
υποστήριξης 

1. Μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δηλώσεων υποστήριξης 
από τους υπογράφοντες σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 7, οι διοργανωτές 
υποβάλλουν τις δηλώσεις υποστήριξης, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική 
μορφή, προς επαλήθευση και πιστοποίηση στις οικείες αρμόδιες αρχές 
που αναφέρονται στο άρθρο 15. Για τον σκοπό αυτόν, οι διοργανωτές 
χρησιμοποιούν το έντυπο του παραρτήματος V και διαχωρίζουν αυτές 
τις δηλώσεις υποστήριξης που έχουν υποβληθεί εντύπως, εκείνες που 
έχουν υπογραφεί ηλεκτρονικά με τη βοήθεια προηγμένου συστήματος 
ηλεκτρονικής υπογραφής και εκείνες που έχουν συγκεντρωθεί μέσω 
επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης. 

Οι διοργανωτές υποβάλλουν τις δηλώσεις υποστήριξης στο οικείο κρά 
τος μέλος ως εξής: 

α) στο κράτος μέλος στο οποίο διαμένει ή του οποίου έχει την ιθαγέ 
νεια ο υπογράφων, όπως προσδιορίζεται στο παράρτημα III μέρος Γ 
σημείο 1, ή 

▼B
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β) στο κράτος μέλος που εξέδωσε τον προσωπικό αριθμό αναγνώρισης 
ή το προσωπικό έγγραφο αναγνώρισης που παρέχεται στη δήλωση 
υποστήριξης, όπως αναφέρεται στο παράρτημα III μέρος Γ σημείο 2. 

2. Οι αρμόδιες αρχές, εντός προθεσμίας που δεν υπερβαίνει τους 
τρεις μήνες από την παραλαβή της αίτησης, επαληθεύουν τις δηλώσεις 
υποστήριξης που έχουν υποβληθεί βάσει κατάλληλων ελέγχων, σύμ 
φωνα με την εθνική νομοθεσία και πρακτική, εφόσον κρίνεται ανα 
γκαίο. Βάσει αυτού του ελέγχου παραδίδουν στους διοργανωτές πιστο 
ποιητικό σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος VI, στο οποίο 
πιστοποιείται ο αριθμός των έγκυρων δηλώσεων υποστήριξης για το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος. 

Για τον σκοπό της επαλήθευσης των δηλώσεων υποστήριξης δεν απαι 
τείται επικύρωση της γνησιότητας των υπογραφών. 

3. Το πιστοποιητικό που προβλέπεται στην παράγραφο 2 εκδίδεται 
δωρεάν. 

Άρθρο 9 

Υποβολή πρωτοβουλίας πολιτών στην Επιτροπή 

Μετά την παραλαβή των πιστοποιητικών που προβλέπει το άρθρο 8 
παράγραφος 2 και εφόσον πληρούνται όλες οι σχετικές διαδικασίες 
και προϋποθέσεις κατά τον παρόντα κανονισμό, οι διοργανωτές μπο 
ρούν να υποβάλουν την πρωτοβουλία πολιτών στην Επιτροπή, μαζί με 
πληροφορίες σχετικά με τυχόν στήριξη και χρηματοδότηση της οποίας 
έτυχε η πρωτοβουλία. Οι πληροφορίες αυτές δημοσιεύονται στο 
μητρώο. 

Το ποσόν της στήριξης και χρηματοδότησης από οποιαδήποτε πηγή 
πέρα από το οποίο απαιτείται η παροχή πληροφοριών είναι ίδιο με το 
προβλεπόμενο στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2004/2003 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά 
με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο ( 1 ). 

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οι διοργανωτές χρησιμοποιούν 
το έντυπο του παραρτήματος VII και υποβάλλουν το συμπληρωμένο 
έντυπο μαζί με αντίγραφα, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, των πιστο 
ποιητικών που προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2. 

Άρθρο 10 

Διαδικασία για την εξέταση πρωτοβουλίας πολιτών από την 
Επιτροπή 

1. Σε περίπτωση που η Επιτροπή λάβει πρωτοβουλία πολιτών σύμ 
φωνα με το άρθρο 9: 

α) δημοσιεύει χωρίς καθυστέρηση την πρωτοβουλία πολιτών στο 
μητρώο· 

β) συναντά τους διοργανωτές σε κατάλληλο επίπεδο για να τους δώσει 
την ευκαιρία να εξηγήσουν λεπτομερώς τα θέματα που θίγονται 
στην πρωτοβουλία πολιτών· 

γ) εντός τριών μηνών, εκθέτει σε ανακοίνωση τα νομικά και πολιτικά 
συμπεράσματά της σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών, τις ενδε 
χόμενες ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί και τους λόγους 
για τους οποίους θα προβεί ή δεν θα προβεί στις εν λόγω ενέργειες. 

▼B 

( 1 ) ΕΕ L 297 της 15.11.2003, σ. 1.
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2. Η ανακοίνωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) 
κοινοποιείται στους διοργανωτές, καθώς και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβού 
λιο και στο Συμβούλιο, και δημοσιεύεται. 

Άρθρο 11 

Δημόσια ακρόαση 

Όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 10 παράγραφος 1 στοι 
χεία α) και β) και εντός της προθεσμίας που προβλέπει το άρθρο 10 
παράγραφος 1 στοιχείο γ), δίδεται στους διοργανωτές η ευκαιρία να 
παρουσιάσουν την πρωτοβουλία πολιτών σε δημόσια ακρόαση. Η Επι 
τροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διασφαλίζουν ότι αυτή η ακρό 
αση διοργανώνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εάν κρίνεται σκόπιμο 
από κοινού με άλλα θεσμικά και λοιπά όργανα της Ένωσης που επιθυ 
μούν να συμμετάσχουν, και ότι η Επιτροπή εκπροσωπείται στο κατάλ 
ληλο επίπεδο. 

Άρθρο 12 

Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

1. Κατά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, οι διοργανωτές πρωτοβουλίας 
πολιτών και οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους τηρούν την οδηγία 
95/46/ΕΚ, καθώς και τις εθνικές διατάξεις που εκδόθηκαν μετά την 
ενσωμάτωσή της στο εθνικό δίκαιο. 

2. Για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, οι διοργανωτές πρωτοβουλίας πολιτών και οι αρμόδιες 
αρχές που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2 θεωρού 
νται οι υπεύθυνοι της επεξεργασίας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 2 
στοιχείο δ) της οδηγίας 95/46/ΕΚ. 

3. Οι διοργανωτές μεριμνούν ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρα 
κτήρα που συλλέγονται για δεδομένη πρωτοβουλία πολιτών να μη χρη 
σιμοποιούνται για κανέναν άλλο σκοπό πλην της υποστήριξής τους της 
εν λόγω πρωτοβουλίας και καταστρέφουν όλες τις δηλώσεις υποστήρι 
ξης που έχουν λάβει σχετικά με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία και κάθε 
αντίγραφό τους το αργότερο έναν μήνα από την υποβολή της πρωτο 
βουλίας στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 9 ή 18 μήνες από την 
ημερομηνία καταχώρισης της προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών, 
ανάλογα με το ποια πράξη προηγείται χρονικά. 

4. Η αρμόδια αρχή χρησιμοποιεί τα δεδομένα προσωπικού χαρα 
κτήρα που λαμβάνει για δεδομένη πρωτοβουλία πολιτών αποκλειστικά 
και μόνο για την επαλήθευση των δηλώσεων υποστήριξης σύμφωνα με 
το άρθρο 8 παράγραφος 2 και καταστρέφει όλες τις δηλώσεις υποστή 
ριξης και τα αντίγραφά τους το αργότερο έναν μήνα από την έκδοση 
του αναφερόμενου στο εν λόγω άρθρο πιστοποιητικού. 

5. Οι δηλώσεις υποστήριξης για δεδομένη πρωτοβουλία πολιτών και 
τα αντίγραφά τους μπορούν να διατηρούνται πέραν των χρονικών ορίων 
που τίθενται στις παραγράφους 3 και 4, εάν χρειάζεται για σκοπούς 
δικαστικών ή διοικητικών διαδικασιών σε σχέση με προτεινόμενη πρω 
τοβουλία πολιτών. Οι διοργανωτές και η αρμόδια αρχή καταστρέφουν 
όλες τις δηλώσεις υποστήριξης και τα αντίγραφά τους το αργότερο μία 
εβδομάδα μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης των ανωτέρω διαδικα 
σιών με τελική απόφαση. 

▼B
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6. Οι διοργανωτές λαμβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά 
μέτρα για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από 
τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγο 
ρευμένη διάδοση ή πρόσβαση, ιδίως αν η επεξεργασία περιλαμβάνει 
διαβίβαση δεδομένων μέσω δικτύου, και από κάθε άλλη μορφή αθέμι 
της επεξεργασίας. 

Άρθρο 13 

Ευθύνη 

Οι διοργανωτές υπέχουν ευθύνη σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό 
δίκαιο για όποιες βλάβες προξενούν κατά τη διοργάνωση πρωτοβουλίας 
πολιτών. 

Άρθρο 14 

Κυρώσεις 

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι διοργανωτές να υπόκεινται σε 
κυρώσεις για παραβάσεις του παρόντος κανονισμού, και ιδίως για: 

α) ψευδείς δηλώσεις εκ μέρους των διοργανωτών· 

β) την απατηλή χρησιμοποίηση των δεδομένων. 

2. Οι κυρώσεις της παραγράφου 1 οφείλουν να είναι ουσιαστικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές. 

Άρθρο 15 

Αρμόδιες αρχές εντός των κρατών μελών 

1. Με σκοπό την εφαρμογή του άρθρου 6 παράγραφος 3, τα κράτη 
μέλη ορίζουν αρμόδιες αρχές υπεύθυνες για την έκδοση του προβλεπό 
μενου πιστοποιητικού. 

2. Για την εφαρμογή του άρθρου 8 παράγραφος 2, κάθε κράτος 
μέλος διορίζει μια αρμόδια αρχή υπεύθυνη για τον συντονισμό της 
διαδικασίας επαλήθευσης δηλώσεων υποστήριξης και για τη χορήγηση 
των προβλεπόμενων πιστοποιητικών. 

3. Το αργότερο μέχρι την 1η Μαρτίου 2012, τα κράτη μέλη διαβι 
βάζουν στην Επιτροπή τα ονόματα και τις διευθύνσεις των αρμόδιων 
αρχών. 

4. Η Επιτροπή δημοσιεύει τον κατάλογο των αρμόδιων αρχών. 

Άρθρο 16 

Τροποποίηση των παραρτημάτων 

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει, διά πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση σύμ 
φωνα με το άρθρο 17 και με την επιφύλαξη των όρων των άρθρων 18 
και 19, τροποποιήσεις των παραρτημάτων του παρόντος κανονισμού, 
εντός του πεδίου εφαρμογής των σχετικών διατάξεων του παρόντος 
κανονισμού. 

Άρθρο 17 

Άσκηση της εξουσιοδότησης 

1. Η εξουσία για την έκδοση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων στις 
οποίες αναφέρεται το άρθρο 16 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον. 

▼B
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2. Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοι 
νοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. 

3. Οι εξουσίες για την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
ανατίθενται στην Επιτροπή υπόκεινται στις προϋποθέσεις των άρθρων 
18 και 19. 

Άρθρο 18 

Ανάκληση της εξουσιοδότησης 

1. Η κατά το άρθρο 16 εξουσιοδότηση μπορεί να ανακληθεί ανά 
πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 

2. Το θεσμικό όργανο που έχει κινήσει εσωτερική διαδικασία προ 
κειμένου να αποφασισθεί εάν θα ανακληθεί η εξουσιοδότηση καταβάλ 
λει προσπάθεια να ενημερώσει το άλλο θεσμικό όργανο και την Επι 
τροπή, σε εύλογο χρονικό διάστημα, πριν από τη λήψη της τελικής 
απόφασης, αναφέροντας τις υπό εξουσιοδότηση εξουσίες που ενδέχεται 
να αποτελέσουν αντικείμενο ανάκλησης, καθώς και τους λόγους της εν 
λόγω ανάκλησης. 

3. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την ανάθεση εξουσιών που 
προσδιορίζονται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει αμέσως ή 
σε μεταγενέστερη ημερομηνία η οποία καθορίζεται. Δεν επηρεάζει την 
εγκυρότητα των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη. Δημο 
σιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Άρθρο 19 

Αντιρρήσεις έναντι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύναται να διατυπώ 
σει αντιρρήσεις έναντι της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης εντός δύο 
μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης. Με πρωτοβουλία του Ευρω 
παϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, η εν λόγω προθεσμία μπορεί 
να παραταθεί κατά δύο μήνες. 

2. Αν, κατά την εκπνοή της προθεσμίας της παραγράφου 1, δεν 
διατυπωθούν αντιρρήσεις έναντι της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης ούτε 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε από το Συμβούλιο, αυτή δημοσι 
εύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τίθεται σε 
ισχύ την ημερομηνία που προβλέπεται στις διατάξεις της. 

Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη μπορεί να δημοσιευτεί στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τεθεί σε ισχύ πριν από 
την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο έχουν αμφότερα ενημερώσει την Επιτροπή για την 
πρόθεσή τους να μη διατυπώσουν αντιρρήσεις. 

3. Αν είτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε το Συμβούλιο διατυπώσει 
αντιρρήσεις σχετικά με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη εντός της προθε 
σμίας της παραγράφου 1, αυτή δεν τίθεται σε ισχύ. Το θεσμικό όργανο 
που διατυπώνει αντιρρήσεις έναντι της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης 
εκθέτει τους σχετικούς λόγους. 

▼B
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Άρθρο 20 

Επιτροπή 

1. Για τον σκοπό της εφαρμογής του άρθρου 6 παράγραφος 5, η 
Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. 

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, 
εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμέ 
νων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής. 

Η προθεσμία του άρθρου 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ 
ορίζεται τρίμηνη. 

Άρθρο 21 

Κοινοποίηση εθνικών διατάξεων 

Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή τις ειδικές διατάξεις που 
θεσπίζει για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. 

Η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά τα άλλα κράτη μέλη. 

Άρθρο 22 

Επανεξέταση 

Έως την 1η Απριλίου 2015 και στη συνέχεια ανά τριετία, η Επιτροπή 
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο 
σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. 

Άρθρο 23 

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη 
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Εφαρμόζεται από την 1η Απριλίου 2012. 

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και 
ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. 

▼B
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΩΝ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ 

Βέλγιο 15 750 

Βουλγαρία 12 750 

Τσεχική Δημοκρατία 15 750 

Δανία 9 750 

Γερμανία 72 000 

Εσθονία 4 500 

Ιρλανδία 8 250 

Ελλάδα 15 750 

Ισπανία 40 500 

Γαλλία 55 500 

Κροατία 8 250 

Ιταλία 54 750 

Κύπρος 4 500 

Λετονία 6 000 

Λιθουανία 8 250 

Λουξεμβούργο 4 500 

Ουγγαρία 15 750 

Μάλτα 4 500 

Κάτω Χώρες 19 500 

Αυστρία 13 500 

Πολωνία 38 250 

Πορτογαλία 15 750 

Ρουμανία 24 000 

Σλοβενία 6 000 

Σλοβακία 9 750 

Φινλανδία 9 750 

Σουηδία 15 000 

Ηνωμένο Βασίλειο 54 750 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 

1. Ο τίτλος της προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών, ο οποίος δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τους 100 χαρακτήρες. 

2. Το αντικείμενο, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 200 χαρακτήρες. 

3. Περιγραφή των στόχων της προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών για την 
οποία καλείται να αναλάβει δράση η Επιτροπή, η οποία δεν πρέπει να υπερ 
βαίνει τους 500 χαρακτήρες. 

4. Οι διατάξεις των συνθηκών που θεωρούνται από τους διοργανωτές σχετικές 
με την προτεινόμενη δράση. 

5. Τα πλήρη ονόματα, οι ταχυδρομικές διευθύνσεις, οι υπηκοότητες και οι ημε 
ρομηνίες γεννήσεως των επτά μελών της επιτροπής πολιτών, με ειδική ανα 
φορά του εκπροσώπου και του αναπληρωτή, καθώς και των ηλεκτρονικών 
διευθύνσεων και των αριθμών τηλεφώνου τους ( 1 ). 

6. Τα έγγραφα που αποδεικνύουν τα πλήρη ονόματα, τις διευθύνσεις, τις υπη 
κοότητες και τις ημερομηνίες γεννήσεως καθενός από τα επτά μέλη της 
επιτροπής πολιτών. 

7. Όλες οι πηγές στήριξης και χρηματοδότησης της προτεινόμενης πρωτοβου 
λίας πολιτών κατά τον χρόνο της καταχώρισης ( 1 ). 

Οι διοργανωτές δύνανται να παραθέσουν σε παράρτημα περισσότερες πληρο 
φορίες σχετικά με το αντικείμενο, τους στόχους και το πλαίσιο της προτει 
νόμενης πρωτοβουλίας πολιτών. Μπορούν επίσης, αν το επιθυμούν, να υπο 
βάλουν σχέδιο νομικής πράξης. 

▼M3 

( 1 ) Δήλωση περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής: σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης 
Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επε 
ξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της 
Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, τα υπο 
κείμενα των δεδομένων ενημερώνονται σχετικά με το ότι αυτά τα προσωπικά δεδομένα 
συγκεντρώνονται από την Επιτροπή σε σχέση με τη διαδικασία της προτεινόμενης 
πρωτοβουλίας των πολιτών. Μόνο τα πλήρη ονόματα των διοργανωτών, οι ηλεκτρονικές 
διευθύνσεις των προσώπων επικοινωνίας και οι πληροφορίες σχετικά με τις πηγές στή 
ριξης και χρηματοδότησης θα τίθενται στη διάθεση του κοινού μέσω του επιγραμμικού 
μητρώου της Επιτροπής. Τα υποκείμενα των δεδομένων δικαιούνται να αντιτάσσονται 
στη δημοσίευση προσωπικών δεδομένων τους για επιτακτικούς και σύννομους λόγους 
σχετικούς με την προσωπική τους κατάσταση και να ζητούν τη διόρθωση αυτών των 
δεδομένων ανά πάσα στιγμή και τη διαγραφή τους από το επιγραμμικό μητρώο της 
Επιτροπής μετά την παρέλευση δύο ετών από την ημερομηνία καταχώρισης της προτει 
νόμενης πρωτοβουλίας πολιτών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 
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►(1) C3 

►(2) M6 
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►(1) C3 

►(2) M6 
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Μέρος Γ 

1. Απαιτήσεις των κρατών μελών που δεν απαιτούν την παροχή προσωπικού 
αριθμού ταυτότητας/αριθμού προσωπικού εγγράφου ταυτότητας (έντυπο 
δήλωσης υποστήριξης — Μέρος Α) 

Κράτος μέλος Υπογράφοντες που υποβάλλουν το έντυπο δήλωσης 
υποστήριξης στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος 

Βέλγιο — διαμένοντες στο Βέλγιο 
— βέλγοι πολίτες οι οποίοι διαμένουν εκτός της χώρας, 

εφόσον έχουν ενημερώσει τις εθνικές αρχές για τον 
τόπο διαμονής τους 

Δανία — διαμένοντες στη Δανία 
— δανοί πολίτες οι οποίοι διαμένουν εκτός της χώρας, 

εφόσον έχουν ενημερώσει τις εθνικές αρχές τους για 
τον τόπο διαμονής τους 

Γερμανία — διαμένοντες στη Γερμανία 
— γερμανοί πολίτες οι οποίοι διαμένουν εκτός της 

χώρας, εφόσον έχουν ενημερώσει τις εθνικές αρχές 
τους για τον τόπο διαμονής τους 

Εσθονία — διαμένοντες στην Εσθονία 
— εσθονοί πολίτες διαμένοντες εκτός της χώρας 

Ιρλανδία — διαμένοντες στην Ιρλανδία 

Λουξεμβούργο — διαμένοντες στο Λουξεμβούργο 
— πολίτες του Λουξεμβούργου οι οποίοι διαμένουν 

εκτός της χώρας, εφόσον έχουν ενημερώσει τις εθνι 
κές αρχές τους για τον τόπο διαμονής τους 

Κάτω Χώρες — διαμένοντες στις Κάτω Χώρες 
— ολλανδοί πολίτες διαμένοντες εκτός της χώρας 

Σλοβακία — διαμένοντες στη Σλοβακία 
— σλοβάκοι πολίτες διαμένοντες εκτός της χώρας 

Φινλανδία — διαμένοντες στη Φινλανδία 
— φινλανδοί πολίτες διαμένοντες εκτός της χώρας 

Ηνωμένο Βασίλειο — διαμένοντες στο Ηνωμένο Βασίλειο 

2. Κατάλογος κρατών μελών που απαιτούν την παροχή ενός από τους προ 
σωπικούς αριθμούς ταυτότητας/αριθμούς προσωπικού εγγράφου ταυτότη 
τας που προσδιορίζονται κατωτέρω και εκδίδονται από το ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος (έντυπο δήλωσης υποστήριξης — Μέρος Β) 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

— Единен граждански номер (προσωπικός αριθμός) 

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

— Občanský průkaz (εθνικό δελτίο ταυτότητας) 

— Cestovní pas (διαβατήριο) 

ΕΛΛΑΔΑ 

— Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας 

▼M5
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— Διαβατήριο 

— Βεβαίωση εγγραφής πολιτών ΕΕ/Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμο 
νής πολίτη ΕΕ 

ΙΣΠΑΝΙΑ 

— Documento Nacional de Identidad (εθνικό δελτίο ταυτότητας) 

— Pasaporte (διαβατήριο) 

— Número de Identidad de Extranjero, de la tarjeta o certificado, correspon
diente a la inscripción en el Registro Central de Extranjeros [αριθμός 
ταυτότητας αλλοδαπού (ΝΙΕ), του δελτίου ή πιστοποιητικού, που αντι 
στοιχεί στην καταχώριση στο κεντρικό μητρώο αλλοδαπών] 

ΓΑΛΛΙΑ 

— Passeport (διαβατήριο) 

— Carte nationale d'identité (εθνικό δελτίο ταυτότητας) 

ΚΡΟΑΤΙΑ 

— Osobni identifikacijski broj (προσωπικός αριθμός ταυτότητας) 

ΙΤΑΛΙΑ 

— Passaporto (διαβατήριο), με συμπεριλαμβανόμενη την ένδειξη της εκδού 
σας αρχής 

— Carta d'identità (δελτίο ταυτότητας), με συμπεριλαμβανόμενη την ένδειξη 
της εκδούσας αρχής 

ΚΥΠΡΟΣ 

▼C3 
— Δελτίο Ταυτότητας 

▼M5 
— Διαβατήριο 

ΛΕΤΟΝΙΑ 

— Personas kods (προσωπικός αριθμός ταυτότητας) 

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 

— Asmens kodas (προσωπικός αριθμός) 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 

— Szémelyazonosító igazolvány (δελτίο ταυτότητας) 

— Útlevél (διαβατήριο) 

— Személyi azonosító szám (személyi szám) (προσωπικός αριθμός μητρώου) 

ΜΑΛΤΑ 

— Karta tal-Identità (δελτίο ταυτότητας) 

— Dokument ta 'residenza (έγγραφο κατοικίας) 

ΑΥΣΤΡΙΑ 

— Reisepass (διαβατήριο) 

— Personalausweis (δελτίο ταυτότητας) 

ΠΟΛΩΝΙΑ 

— Numer ewidencyjny PESEL (αριθμός μητρώου PESEL) 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

— Bilhete de identidaded (δελτίο ταυτότητας) 

— Passaporte (διαβατήριο) 

— Cartão de Cidadão (δελτίο πολίτη) 

▼M5

ΣΤ2_Κανονισμός σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών

- 240 - 



 

02011R0211 — EL — 08.10.2018 — 005.001 — 20 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

— carte de identitate (δελτίο ταυτότητας) 

— pașaport (διαβατήριο) 

— certificat de înregistrare (πιστοποιητικό εγγραφής) 

— cartea de rezidență permanentă pentru cetățenii UE (άδεια μόνιμης διαμο 
νής πολίτη ΕΕ) 

— Cod Numeric Personal (προσωπικός αριθμός μητρώου) 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 

— Enotna matična številka občana (προσωπικός αριθμός ταυτότητας) 

ΣΟΥΗΔΙΑ 

— Personnummer (προσωπικός αριθμός ταυτότητας) 

▼M5
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΟΣ 
ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 211/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒ- 
ΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ 16ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011, 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 

… (όνομα της αρμόδιας αρχής) της/του … (όνομα κράτους μέλους) με την 
παρούσα βεβαιώνει ότι το επιγραμμικό σύστημα συγκέντρωσης … (διεύθυνση 
ιστοτόπου) που χρησιμοποιείται για τη συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης για 
… (τίτλος προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών) πληροί τις σχετικές διατάξεις 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011. 

Ημερομηνία, υπογραφή και επίσημη σφραγίδα της αρμόδιας αρχής: 

▼B
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ 
ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 

▼M5
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΕΓΚΥΡΩΝ 
ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΗΚΑΝ ΓΙΑ … 

(ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ) 

… (όνομα της αρμόδιας αρχής) της/του … (ονομασία κράτους μέλους), μετά τη 
διενέργεια των απαιτούμενων επαληθεύσεων που ορίζει το άρθρο 8 του κανονι 
σμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 16ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών, διά της 
παρούσης πιστοποιεί ότι … δηλώσεις υποστήριξης της προτεινόμενης πρωτοβου 
λίας πολιτών με αριθμό μητρώου … είναι έγκυρες σύμφωνα με τις διατάξεις του 
εν λόγω κανονισμού. 

Ημερομηνία, υπογραφή και επίσημη σφραγίδα της αρμόδιας αρχής: 

▼B
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

▼M5
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Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

►B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

της 9ης Μαρτίου 1994

σχετικά με το καθεστώς του ευρωπαϊκού διαμεσολαβητή και τους γενικούς όρους άσκησης των
καθηκόντων του

(94/262/ΕΚΑΧ, ΕΚ, Ευρατόμ)

(EE L 113 της 4.5.1994, σ. 15)

Τροποποιείται από:

Επίσημη Εφημερίδα

αριθ. σελίδα ημερομηνία

►M1 Απόφαση 2002/262/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόμ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου της 14ης Μαρτίου 2002

L 92 13 9.4.2002

►M2 Απόφαση 2008/587/ΕΚ, Ευρατόμ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της
18ης Ιουνίου 2008

L 189 25 17.7.2008

1994D0262 — EL — 31.07.2008 — 002.001— 1
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▼B

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

της 9ης Μαρτίου 1994

σχετικά με το καθεστώς του ευρωπαϊκού διαμεσολαβητή και τους
γενικούς όρους άσκησης των καθηκόντων του

(94/262/ΕΚΑΧ, ΕΚ, Ευρατόμ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ,

Έχοντας υπόψη:

τις συνθήκες περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το
άρθρο 138Ε παράγραφος 4 της συνθήκης ΕΚ, ►M2 __________ ◄
και το άρθρο 107Δ παράγραφος 4 της συνθήκης ΕΚΑΕ,

τη γνώμη της Επιτροπής,

την έγκριση του Συμβουλίου,

Εκτιμώντας:

ότι πρέπει να ορισθεί το καθεστώς και οι γενικοί όροι άσκησης των
καθηκόντων του διαμεσολαβητή, τηρουμένων των διατάξεων που προ-
βλέπονται στις συνθήκες για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·

ότι πρέπει να καθορισθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες υποβάλλεται
καταγγελία στο διαμεσολαβητή καθώς και οι σχέσεις μεταξύ της άσκη-
σης των καθηκόντων του διαμεσολαβητή και των δικαστικών ή διοικη-
τικών διαδικασιών·

▼M2
εκτιμώντας ότι ο Διαμεσολαβητής, ο οποίος μπορεί να ενεργεί και με
δική του πρωτοβουλία, πρέπει να έχει στη διάθεσή του όλα τα αναγκαία
στοιχεία για την άσκηση των καθηκόντων του· ότι, προς το σκοπό αυτό,
τα κοινοτικά θεσμικά ή άλλα όργανα υποχρεούνται να παρέχουν στο
Διαμεσολαβητή τις πληροφορίες που τους ζητεί και με την επιφύλαξη
της υποχρέωσης του Διαμεσολαβητή να μην τις κοινοποιεί· ότι η πρό-
σβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες ή έγγραφα, ιδίως σε ευαίσθητα
έγγραφα κατά την έννοια του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1049/2001 (1), υπόκειται στην τήρηση των κανόνων περί ασφα-
λείας που ισχύουν στο σχετικό θεσμικό όργανο ή οργανισμό· ότι τα
θεσμικά όργανα ή οι οργανισμοί που παρέχουν διαβαθμισμένες πληρο-
φορίες ή έγγραφα, όπως ορίζει το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του
άρθρου 3, κοινοποιούν στον Διαμεσολαβητή αυτή τη διαβάθμιση· ότι,
για την εφαρμογή των κανόνων που θεσπίζονται στο πρώτο εδάφιο της
παραγράφου 2 του άρθρου 3, ο Διαμεσολαβητής πρέπει να συμφωνήσει
εκ των προτέρων με τα σχετικά θεσμικά όργανα ή οργανισμούς τις
ειδικές προϋποθέσεις για τον χειρισμό διαβαθμισμένων πληροφοριών
ή εγγράφων ή άλλων πληροφοριών που καλύπτονται από την υπο-
χρέωση επαγγελματικού απορρήτου· ότι εάν δεν λάβει τη βοήθεια
που ζητεί, ο Διαμεσολαβητής ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
το οποίο είναι αρμόδιο να προβεί στα ενδεικνυόμενα διαβήματα·

▼B
ότι πρέπει να ορισθεί ποιες διαδικασίες κινούνται όταν τα αποτελέ-
σματα των ερευνών του διαμεσολαβητή καταδεικνύουν περιπτώσεις
κακής διοίκησης· ότι πρέπει επίσης να προβλεφθεί ότι, στο τέλος
κάθε ετήσιας συνόδου, ο διαμεσολαβητής υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο πλήρη έκθεση·

ότι ο διαμεσολαβητής και οι υφιστάμενοί του είναι υποχρεωμένοι να
τηρούν εχεμύθεια όσον αφορά τις πληροφορίες στις οποίες έχουν πρό-
σβαση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους· ότι ο διαμεσολαβητής,
αντίθετα, είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές για τα
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έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής
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ΣΤ3_Απόφαση σχετικά με το καθεστώς του ευρωπαϊκού διαμεσολαβητή και τους γενικούς όρους άσκησης των καθηκόντων του

- 247 - 



▼B

γεγονότα, των οποίων έλαβε γνώση στα πλαίσια μιας έρευνας και κρίνει
ότι μπορεί να εμπίπτουν στο ποινικό δίκαιο·

ότι πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ του δια-
μεσολαβητή και των παρεμφερών αρχών που υπάρχουν σε ορισμένα
κράτη μέλη, τηρουμένων των ισχυουσών εθνικών νομοθεσιών·

ότι είναι έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ορίζει τον διαμεσολα-
βητή στην αρχή και για όλη τη διάρκεια της κάθε κοινοβουλευτικής
περιόδου, μεταξύ προσωπικοτήτων που είναι πολίτες της Ένωσης και
παρέχουν τα απαιτούμενα εχέγγυα ανεξαρτησίας και αρμοδιότητας·

ότι πρέπει να προβλεφθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες παύουν τα
καθήκοντα του διαμεσολαβητή·

ότι ο διαμεσολαβητής οφείλει να ασκεί τα καθήκοντά του με πλήρη
ανεξαρτησία, πράγμα για το οποίο δεσμεύεται επίσημα ενώπιον του
Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, κατά την ανάληψη των
καθηκόντων του· ότι πρέπει να καθοριστούν οι δραστηριότητες που
είναι ασυμβίβαστες με το λειτούργημα του διαμεσολαβητή, καθώς και
οι αποδοχές, τα προνόμια και οι ασυλίες που του παρέχονται,

ότι πρέπει να προβλεφθούν διατάξεις σχετικές με τους υπαλλήλους και
το λοιπό προσωπικό της γραμματείας που επικουρεί τον διαμεσολα-
βητή, όπως και διατάξεις σχετικές με τον προϋπολογισμό της· ότι
έδρα του διαμεσολαβητή είναι η έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

ότι ο διαμεσολαβητής θεσπίζει τις εκτελεστικές διατάξεις της παρούσας
απόφασης· ότι πρέπει να θεσπισθούν, εξάλλου, ορισμένες μεταβατικές
διατάξεις για τον πρώτο διαμεσολαβητή που θα διορισθεί μετά την
έναρξη ισχύος της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

1. Το καθεστώς και οι γενικοί όροι άσκησης των καθηκόντων του
διαμεσολαβητή καθορίζονται από την παρούσα απόφαση σύμφωνα με
τα άρθρα 138Ε παράγραφος 4 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρω-
παϊκής Κοινότητας, ►M2 __________ ◄ και 107Δ παράγραφος 4
της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής
Ενέργειας.

2. Ο διαμεσολαβητής ασκεί τα καθήκοντά του σεβόμενος τις εξου-
σίες που παρέχονται από τις συνθήκες στα κοινοτικά θεσμικά όργανα ή
οργανισμούς.

3. Ο διαμεσολαβητής δεν μπορεί να παρέμβει σε διαδικασία εκκρε-
μούσα ενώπιον δικαστικής αρχής, ούτε να αμφισβητήσει το βάσιμο μιας
δικαστικής απόφασης.

Άρθρο 2

1. Υπό τους όρους και εντός των ορίων που καθορίζονται στις προα-
ναφερόμενες συνθήκες, ο διαμεσολαβητής συμβάλλει στη διαπίστωση
κρουσμάτων κακής διοίκησης κατά τη δράση των κοινοτικών θεσπιμών
οργάνων ή οργανισμών, πλην του Δικαστηρίου και του Πρωτοδικείου,
όταν ασκούν τα δικαιοδοτικά τους καθήκοντα, και στην υποβολή
συστάσεων για την θεραπεία των κρουσμάτων αυτών. Η δράση οιασδή-
ποτε άλλη αρχής ή προσώπου δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο
καταγγελίας στον διαμεσολαβητή.

2. Κάθε πολίτης της Ενώσεως ή κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που
κατοικεί ή έχει την καταστατική έδρα του σε κράτος μέλος της Ενώ-
σεως δικαιούται να υποβάλλει στον διαμεσολαβητή απευθείας ή μέσω
βουλευτού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καταγγελία σχετική με περί-
πτωση κακής διοικήσεως των θεσμικών οργάνων ή οργανισμών, πλην
του Δικαστηρίου και του Πρωτοδικείου όταν ασκούν τα δικαιοδοτικά
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τους καθήκοντα. Ο διαμεσολαβητής ενημερώνει το θεσμικό όργανο ή
οργανισμό αμέσως μόλις λάβει την καταγγελία.

3. Στην καταγγελία εμφαίνεται το θέμα της καθώς και η ταυτότητα
του καταγγέλλοντος· αυτός μπορεί να ζητήσει η καταγγελία να παρα-
μείνει εμπιστευτική.

4. Η καταγγελία πρέπει να υποβάλλεται εντός δύο ετών αφότου ο
καταγγέλλων έλαβε γνώση των γεγονότων, προηγουμένως δε πρέπει να
έχουν πραγματοποιηθεί τα ενδεδειγμενα διοικητικά διαβήματα προς τα
ενδιαφερόμενα θεσμικά όργανα και οργανισμούς.

5. Ο διαμεσολαβητής μπορεί να συμβουλεύσει τον καταγγέλλοντα να
απευθυνθεί σε άλλη αρχή.

6. Οι καταγγελίες που υποβάλλονται στον διαμεσολαβητή δεν έχουν
ανασταλτικό χαρακτήρα όσον αφορά τις προθεσμίες σχετικά με την
άσκηση δικαστικής ή διοικητικής προσφυγής.

7. Εάν ο διαμεσολαβητής, λόγω εκκρεμούσας ή περατωθείσας δικα-
στικής διαδικασίας ως προς τα προβαλλόμενα πραγματικά περιστατικά,
οφείλει να κηρύξει την καταγγελία απαράδεκτη ή να θέσει τέλος στην
εξέτασή της, τα αποτελέσματα των ερευνών τις οποίες ενδεχομένως
διεξήγαγε προηγουμένως τίθενται στο αρχείο.

8. Δεν μπορεί να υποβληθεί στο διαμεσολαβητή καταγγελία σχετικά
με τις εργασιακές σχέσεις μεταξύ θεσμικών οργάνων της Κοινότητας
και των μονίμων ή λοιπών υπαλλήλων τους παρά μόνο αν έχουν εξαν-
τληθεί, από τον ενδιαφερόμενο, όλες οι εσωτερικές δυνατότητες απαι-
τήσεως ή διοικητικής προσφυγής, και ιδίως οι διαδικασίες του άρθρου
90 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού υπηρεσιακής καταστάσεως των
υπαλλήλων, και μετά τη λήξη των προθεσμιών απαντήσεως εκ μέρους
της αρχής.

9. Ο διαμεσολαβητή ενημερώνει το συντομότερο δυνατό τον καταγ-
γέλλοντα σχετικά με την τύχη της καταγγελίας του.

Άρθρο 3

1. Ο διαμεσολαβητής διενεργεί κάθε έρευνα που κρίνει αναγκαία για
τη διαφώτιση ενδεχομένων περιπτώσεων κακής διοίκησης κατά τη
δράση των κοινοτικών θεσμικών οργάνων ή οργανισμών, ιδία πρωτο-
βουλία ή κατόπιν καταγγελίας. Ενημερώνει σχετικώς το ενδιαφερόμενο
θεσμικό όργανο ή οργανισμό, που μπορεί να απευθύνει στο διαμεσο-
λαβητή κάθε χρήσιμη παρατήρηση.

▼M2
2. Τα κοινοτικά θεσμικά ή άλλα όργανα υποχρεούνται να παρέχουν
στο Διαμεσολαβητή τις πληροφορίες που τους ζητεί και να του επιτρέ-
πουν την πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα. Η πρόσβαση σε διαβαθμι-
σμένες πληροφορίες ή έγγραφα, ιδίως σε ευαίσθητα έγγραφα κατά την
έννοια του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, υπόκειται
στην τήρηση των κανόνων περί ασφαλείας που ισχύουν στο σχετικό
θεσμικό όργανο ή οργανισμό.

Τα θεσμικά όργανα ή οι οργανισμοί που παρέχουν διαβαθμισμένες
πληροφορίες ή έγγραφα, όπως ορίζει το προηγούμενο εδάφιο, κοινο-
ποιούν στον Διαμεσολαβητή αυτή τη διαβάθμιση.

Για την εφαρμογή των κανόνων που θεσπίζονται στο πρώτο εδάφιο, ο
Διαμεσολαβητής πρέπει να συμφωνήσει εκ των προτέρων με τα σχετικά
θεσμικά όργανα ή οργανισμούς τις ειδικές προϋποθέσεις για τον χειρι-
σμό διαβαθμισμένων πληροφοριών ή εγγράφων ή άλλων πληροφοριών
που καλύπτονται από την υποχρέωση επαγγελματικού απορρήτου.

Τα κοινοτικά θεσμικά ή άλλα όργανα επιτρέπουν την πρόσβαση σε
έγγραφα που προέρχονται από ένα κράτος μέλος και καλύπτονται από
απόρρητο δυνάμει νομοθετικής ή κανονιστικής διάταξης μόνο με τη
συγκατάθεση του εν λόγω κράτους μέλους.
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Επιτρέπουν την πρόσβαση σε άλλα έγγραφα που προέρχονται από ένα
κράτος μέλος αφού ειδοποιήσουν σχετικά το εν λόγω κράτος μέλος.

Και στις δύο περιπτώσεις, και σύμφωνα με το άρθρο 4, ο Διαμεσολα-
βητής δεν μπορεί να κοινολογήσει το περιεχόμενο αυτών των εγγρά-
φων.

Οι υπάλληλοι και το λοιπό προσωπικό των κοινοτικών θεσμικών και
άλλων οργάνων υποχρεούνται να καταθέτουν ως μάρτυρες, εάν τους το
ζητήσει ο Διαμεσολαβητής· δεσμεύονται από τους σχετικούς κανόνες
του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, ιδίως από το επαγγελματικό
απόρρητο.

▼B
3. Οι αρχές των κρατών μελών υποχρεούνται να θέτουν στη διάθεση
του διαμεσολαβητή, όταν τους το ζητά, και μέσω των Μόνιμων Αντι-
προσωπιών των κρατών μελών στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, όλες τις
πληροφορίες που μπορούν να συμβάλουν στη διαλεύκανση περιπτώ-
σεων κακής διοίκησης εκ μέρους κοινοτικών θεσμικών οργάνων ή
οργανισμών, εκτός εάν οι πληροφορίες αυτές καλύπτονται είτε από
νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις περί απορρήτου, είτε από οιαδή-
ποτε άλλη διάταξη εμποδίζει την κοινοποίησή τους. Στην τελευταία
αυτή περίπτωση, ωστόσο, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος μπορεί να
επιτρέψει στο διαμεσολαβητή να λάβει γνώση αυτών των πληροφοριών
υπό τον όρο ότι θα δεσμευθεί να μην κοινοποιήσει το περιεχόμενό τους.

4. Εάν δεν του παρασχεθεί η αιτούμενη συνδρομή, ο διαμεσολαβη-
τής ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο και προβαίνει στα
κατάλληλα διαβήματα.

5. Στο μέτρο του δυνατού, ο διαμεσολαβητής αναζητεί, από κοινού
με το ενδιαφερόμενο θεσμικό όργανο ή οργανισμό, λύση ικανή να
εξαλείψει τις περιπτώσεις κακής διοικήσεως και να ικανοποιήσει τον
καταγγέλλοντα.

6. Όταν ο διαμεσολαβητής ανακαλύπτει κρούσμα κακής διοίκησης,
το θέτει υπόψη του σχετικού θεσμικού οργάνου ή οργανισμού, υποβάλ-
λοντας, ενδεχομένως, σχέδια συστάσεων. Το θεσμικό όργανο ή οργανι-
σμός πρέπει να του αποστείλει λεπτομερή σχετική γνώμη εντός προθε-
σμίας τριών μηνών.

7. Ο διαμεσολαβητής υποβάλλει εν συνεχεία έκθεση στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και στο ενδιαφερόμενο θεσμικό όργανο ή οργανισμό.
Μπορεί να υποβάλει και σχετικές συστάσεις. Ο καταγγέλλων ενημερώ-
νεται, με φροντίδα του διαμεσολαβητή, για το αποτέλεσμα της έρευνας,
για τη γνώμη του ενδιαφερόμενου θεσμικού οργάνου ή οργανισμού,
καθώς και για τις συστάσεις που ενδεχομένως έχει υποβάλει ο διαμε-
σολαβητής.

8. Στο τέλος κάθε ετήσιας συνόδου, ο διαμεσολαβητής υποβάλλει
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα των
ερευνών του.

▼M2

Άρθρο 4

1. Ο Διαμεσολαβητής και το προσωπικό του –για τους οποίους
ισχύουν τα άρθρα 287 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και 194 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας– υποχρεούνται να μην κοινολογούν
τις πληροφορίες και τα στοιχεία των οποίων λαμβάνουν γνώση στο
πλαίσιο των ερευνών τους. Είναι ειδικότερα υποχρεωμένοι να μην κοι-
νολογούν οιανδήποτε διαβαθμισμένη πληροφορία ή οιοδήποτε έγγραφο
που παρέχονται στον Διαμεσολαβητή, ιδίως ευαίσθητα έγγραφα κατά
την έννοια του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 ή
έγγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο της κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά
με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς επίσης
και να τηρούν εχεμύθεια για κάθε πληροφορία που θα μπορούσε να
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βλάψει τον καταγγέλλοντα ή κάθε άλλο ενδιαφερόμενο πρόσωπο, με
την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2.

2. Αν ο Διαμεσολαβητής λάβει γνώση, στο πλαίσιο των ερευνών
του, γεγονότων που κρίνει ότι εμπίπτουν στο ποινικό δίκαιο, ενημερώ-
νει πάραυτα σχετικώς τις αρμόδιες εθνικές αρχές, μέσω των Μόνιμων
Αντιπροσωπειών των κρατών μελών στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες,
καθώς και, στο βαθμό που η περίπτωση εμπίπτει στις αρμοδιότητές
του, το αρμόδιο κοινοτικό θεσμικό όργανο, οργανισμό ή υπηρεσία
που είναι επιφορτισμένα για την καταπολέμηση της απάτης· ενδεχομέ-
νως ο Διαμεσολαβητής πληροφορεί επίσης το κοινοτικό όργανο ή οργα-
νισμό στο οποίο υπάγεται ο εν λόγω υπάλληλος ή μέλος του λοιπού
προσωπικού και το οποίο μπορεί ενδεχομένως να εφαρμόσει το άρθρο
18, δεύτερο εδάφιο, του πρωτοκόλλου περί προνομίων και ασυλιών των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ο Διαμεσολαβητής μπορεί επίσης να ενημε-
ρώσει το ενδιαφερόμενο κοινοτικό θεσμικό όργανο ή οργανισμό σχε-
τικά με γεγονότα που, από πειθαρχική άποψη, βαρύνουν τη συμπερι-
φορά υπαλλήλου τους ή μέλους του λοιπού προσωπικού τους.

Άρθρο 4α

Ο Διαμεσολαβητής και το προσωπικό του χειρίζονται τις αιτήσεις για
την πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα άλλα από αυτά που αναφέρονται
στο άρθρο 4, παράγραφος 1, σύμφωνα με τους όρους και τους περιορι-
σμούς που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001.

Άρθρο 5

1. Στο μέτρο που αυτό μπορεί να συμβάλει στη μεγαλύτερη αποτε-
λεσματικότητα των δικών του ερευνών και να διασφαλίσει καλύτερα τα
δικαιώματα και τα συμφέροντα των προσώπων που καταθέτουν καταγ-
γελίες ενώπιόν του, ο Διαμεσολαβητής μπορεί να συνεργάζεται με τις
ανάλογες αρχές που υπάρχουν σε ορισμένα κράτη μέλη, τηρουμένων
των ισχυουσών εθνικών νομοθεσιών. Ο Διαμεσολαβητής δεν μπορεί να
απαιτήσει μέσω αυτής της οδού έγγραφα στα οποία δεν θα είχε πρό-
σβαση βάσει του άρθρου 3.

2. O Διαμεσολαβητής μπορεί, στο πλαίσιο των καθηκόντων του
όπως ορίζονται στο άρθρο 195 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρω-
παϊκής Κοινότητας και στο άρθρο 107 Δ της συνθήκης για την ίδρυση
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, και αποφεύγοντας
οποιαδήποτε επικάλυψη με τις δραστηριότητες των λοιπών θεσμικών
οργάνων ή οργανισμών, να συνεργάζεται, υπό τους ίδιους όρους, με τα
όργανα και τους φορείς των κρατών μελών που είναι αρμόδια για την
προαγωγή και προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

▼B

Άρθρο 6

1. Ο διαμεσολαβητής διορίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
ύστερα από κάθε εκλογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και για τη
διάρκεια της κοινοβουλευτικής περιόδου. Η εντολή του είναι ανανεώ-
σιμη.

2. Ο διαμεσολαβητής επιλέγεται μεταξύ των προσωπικοτήτων που
είναι πολίτες της Ένωσης, απολαύουν πλήρως των αστικών και πολιτι-
κών τους δικαιωμάτων, παρέχουν εχέγγυα ανεξαρτησίας και πληρούν
τις προϋποθέσεις που απαιτούνται στη χώρα τους για την άσκηση δικα-
στικών καθηκόντων ανώτατης βαθμίδας ή διαθέτουν αναγνωρισμένη
πείρα και ικανότητες για να ανταποκριθούν στα καθήκοντα του διαμε-
σολαβητή.

Άρθρο 7

1. Η άσκηση των καθηκόντων του διαμεσολαβητή λήγει είτε με τη
λήξη της θητείας του, είτε κατόπιν εκουσίας ή αναγκαστικής παραιτή-
σεως.
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▼B

2. Πλην της περίπτωσης αναγκαστικής παραιτήσεως, ο διαμεσολα-
βητής εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του έως ότου αντικαταστα-
θεί.

3. Σε περίπτωση πρόωρης παύσης των καθηκόντων του διαμεσολα-
βητή, ορίζεται διάδοχός του εντός τριών μηνών από της ενάρξεως της
χηρείας, και τούτο αποκλειστικώς για το εναπομένον, έως τη λήξη της
κοινοβουλευτικής περιόδου, χρονικό διάστημα.

Άρθρο 8

Διαμεσολαβητής ο οποίος δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις τις απα-
ραίτητες για την άσκηση των καθηκόντων του ή έχει υποπέσει σε
σοβαρό παράπτωμα είναι δυνατόν να παυθεί από το Δικαστήριο των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τη αιτήσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Άρθρο 9

1. Ο διαμεσολαβητής ασκεί τα καθήκοντά του με πλήρη ανεξαρτη-
σία, προς το γενικό συμφέρον των Κοινοτήτων και των πολιτών της
Ένωσης. Κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων του δεν ζητεί ούτε
δέχεται οδηγίες από καμία κυβέρνηση ή οργανισμό, απέχει δε από
κάθε πράξη αντιβαίνουσα προς τη φύση των καθηκόντων του.

2. Κατά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο διαμεσολαβητής
δεσμεύεται επισήμως ενώπιον του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοι-
νοτήτων ότι θα εκτελεί τα καθήκοντά του με πλήρη ανεξαρτησία και
αμεροληψία, ότι θα τηρεί, καθόλη τη διάρκεια της άσκησης των καθη-
κόντων του και μετά το πέρας της, τις υποχρεώσεις που απορρέουν από
το λειτούργημά του, ιδίως δε την υποχρέωση να ενεργεί με εντιμότητα
και διακριτικότητα όσον αφορά την ανάληψη, μετά την αποχώρησή
του, ορισμένων δραστηριοτήτων ή την αποδοχή ορισμένων προνομίων.

Άρθρο 10

1. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο διαμεσολαβητής δεν επιτρέ-
πεται να ασκεί άλλα πολιτικά ή διοικητικά καθήκοντα, ή επαγγελματική
δραστηριότητα, αμειβόμενη ή μη.

2. Ο διαμεσολαβητής εξομοιούται, όσον αφορά τις αποδοχές, τις
αποζημιώσεις και τη σύνταξη αρχαιότητας, προς δικαστή του Δικαστη-
ρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

3. Τα άρθρα 12 έως και 15 και το άρθρο 18 το πρωτοκόλλου περί
των προνομίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εφαρμόζο-
νται και για το διαμεσολαβητή και τους υπαλλήλους και λοιπά μέλη του
προσωπικού της γραμματείας του.

Άρθρο 11

1. Ο διαμεσολαβητής επικουρείται από γραμματεία της οποίας διο-
ρίζει τον κύριο υπέθυνο.

2. Οι υπάλληλοι και το λοιπό προσωπικό της γραμματείας του δια-
μεσολαβητή υπόκεινται στους κανονισμούς και κανόνες που ισχύουν
για τους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινο-
τήτων. Ο αριθμός τους καθορίζεται κάθε χρόνο στα πλαίσια της διαδι-
κασίας του προϋπολογισμού (1).

3. Οι υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών
μελών που διορίζονται στη γραμματεία του διαμεσολαβητή αποσκώνται
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(1) Σε κοινή δήλωση των τριών θεσμικών οργάνων θα διατυπωθούν οι κατευθυ-
ντήριες αρχές σχετικά με τον αριθμό των υπαλλήλων στην υπηρεσία του
διαμεσολαβητή, καθώς και την ιδιότητα του εκτάκτου ή επί συμβάσει υπαλ-
λήλου των προσώπων που θα αναλάβουν να πραγματοποιούν τις έρευνες.
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▼B

προς το συμφέρον της υπηρεσίας με την εγγύηση της αυτοδικαίας
επανένταξής τους στο θεσμικό όργανο από το οποίο προέρχονται.

4. Για όλα τα θέματα που αφορούν το προσωπικό του, ο διαμεσο-
λαβητής εξομοιώνεται με τα θεσμικά όργανα κατά την έννοια του
άρθρου 1 του καθεστώτος υπηρεσιακής καταστάσεως των υπαλλήλων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

▼M1
__________

▼B

Άρθρο 13

Έδρα του διαμεσολαβητή είναι η έδρα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου (1).

Άρθρο 14

Ο διαμεσολαβητής θεσπίζει τις εκτελεστικές διατάξεις της παρούσας
απόφασης.

Άρθρο 15

Ο πρώτος διαμεσολαβητής διορίζεται μετά τη θέση σε ισχύ της συν-
θήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και για το εναπομένον έως τη λήξη
της κοινοβουλευτικής περιόδου χρονικό διάστημα.

▼M1
__________

▼B

Άρθρο 17

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρω-
παϊκών Κοινοτήτων. Τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία της δημο-
σίευσής της.
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(1) Προβλ. απόφαση ληφθείσα με κοινή συμφωνία των αντιπροσώπων των
κυβερνήσεων των κρατών μελών σχετικά με τον καθορισμό των εδρών
των οργάνων και ορισμένων οργανισμών και υπηρεσιών των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (ΕΕ αριθ. C 341 της 23.12.1992, σ. 1).
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Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν 
φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των 

προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο 
EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο 

►B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 1141/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της 22ας Οκτωβρίου 2014 

σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση ►C1 των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και 
των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων ◄ 

(EE L 317 της 4.11.2014, σ. 1) 

Τροποποιείται από: 

Επίσημη Εφημερίδα 

αριθ. σελίδα ημερομηνία 

►M1 Κανονισμός (EE, Ευρατόμ) 2018/673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 3ης Μαΐου 2018 

L 114I 1 4.5.2018 

Διορθώνεται από: 

►C1 Διορθωτικό ΕΕ L 131 της 20.5.2016, σ. 91 (1141/2014) 
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 1141/2014 ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της 22ας Οκτωβρίου 2014 

σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση ►C1 των ευρω- 
παϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών 

ιδρυμάτων ◄ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο 

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τις προϋποθέσεις που διέπουν το καθε 
στώς και τη χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επί 
πεδο («ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα») και πολιτικών ιδρυμάτων σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο («ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα»). 

Άρθρο 2 

Ορισμοί 

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, νοούνται ως: 

1) «πολιτικό κόμμα»: ένωση πολιτών: 

— η οποία επιδιώκει πολιτικούς σκοπούς, και 

— η οποία έχει αναγνωρισθεί ή ιδρυθεί σύμφωνα με την έννομη 
τάξη ενός τουλάχιστον κράτους μέλους· 

2) «πολιτικός συνασπισμός»: διαρθρωμένη συνεργασία μεταξύ πολιτι 
κών κομμάτων και/ή πολιτών· 

3) «ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα»: πολιτικός συνασπισμός ο οποίος 
επιδιώκει πολιτικούς στόχους και είναι καταχωρισμένος στην 
Αρχή για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και ιδρύματα που 
συγκροτείται με το άρθρο 6, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και 
τις διαδικασίες που θεσπίζονται στον παρόντα κανονισμό· 

4) «ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα»: οντότητα η οποία συνδέεται επί 
σημα με ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα, η οποία είναι καταχωρι 
σμένη στην Αρχή σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες 
που θεσπίζονται στον παρόντα κανονισμό, και η οποία, μέσω των 
δραστηριοτήτων της, στο πλαίσιο των σκοπών και των θεμελιωδών 
αξιών της Ένωσης, στηρίζει και συμπληρώνει τους στόχους του 
ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος επιτελώντας ένα ή περισσότερα 
από τα ακόλουθα καθήκοντα: 

α) παρατήρηση, ανάλυση και συμβολή στη συζήτηση σχετικά με 
θέματα ευρωπαϊκής δημόσιας πολιτικής και σχετικά με τη δια 
δικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης· 

β) ανάπτυξη δραστηριοτήτων οι οποίες σχετίζονται με ζητήματα 
ευρωπαϊκής δημόσιας πολιτικής, όπως οργάνωση και υποστή 
ριξη σεμιναρίων, κατάρτισης, συνεδρίων και μελετών σχετικά 
με τέτοια θέματα μεταξύ ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμ 
βανομένων οργανώσεων νεολαίας και άλλων εκπροσώπων της 
κοινωνίας των πολιτών· 

▼B
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γ) ανάπτυξη συνεργασίας για την προώθηση της δημοκρατίας, 
μεταξύ άλλων σε τρίτες χώρες· 

δ) παροχή ενός πλαισίου συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για 
εθνικά πολιτικά ιδρύματα, πανεπιστημιακούς και άλλους συνα 
φείς παράγοντες· 

5) «περιφερειακό κοινοβούλιο» ή «περιφερειακή συνέλευση»: όργανο 
του οποίου τα μέλη είτε κατέχουν περιφερειακή εκλογική εντολή 
είτε είναι πολιτικά υπόλογα σε εκλεγμένη συνέλευση· 

6) «χρηματοδότηση από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης»: επιδότηση χορηγούμενη σύμφωνα με τον τίτλο VΙ του 
μέρους Ι ή συνεισφορά χορηγούμενη σύμφωνα με το μέρος ΙΙ 
τίτλος VIII του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 ) («ο δημοσιονο 
μικός κανονισμός»)· 

7) «δωρεά»: κάθε παροχή μετρητών, κάθε παροχή σε είδος, κάθε 
προμήθεια αγαθών, παροχή υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων 
δανείων) ή εκτέλεση έργων σε τιμή χαμηλότερη της αγοραίας 
και/ή κάθε άλλη συναλλαγή που συνιστά οικονομικό πλεονέκτημα 
για το οικείο ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή το ευρωπαϊκό πολιτικό 
ίδρυμα, με εξαίρεση τις συνεισφορές των μελών και τις συνήθεις 
πολιτικές δραστηριότητες που διεξάγονται από ιδιώτες σε εθελο 
ντική βάση· 

8) «συνεισφορά μελών»: κάθε καταβολή μετρητών, συμπεριλαμβανο 
μένων των συνδρομών μέλους ή εισφορά σε είδος ή κάθε προμή 
θεια αγαθών, παροχή υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων δανείων) 
ή εκτέλεση έργων σε τιμή χαμηλότερη της αγοραίας και/ή κάθε 
άλλη συναλλαγή που συνιστά οικονομικό πλεονέκτημα για το 
οικείο ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή το ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα, 
όταν παρέχονται στο εν λόγω ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή στο εν 
λόγω ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα από ένα από τα αντίστοιχα μέλη 
τους, με εξαίρεση τις συνήθεις πολιτικές δραστηριότητες που διε 
ξάγονται από τα μεμονωμένα μέλη σε εθελοντική βάση· 

9) «ετήσιος προϋπολογισμός»: για τους σκοπούς των άρθρων 20 και 
27: το συνολικό ποσό δαπανών ενός συγκεκριμένου έτους, όπως 
αναφέρεται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του σχετικού 
ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος ή του σχετικού ευρωπαϊκού πολι 
τικού ιδρύματος· 

▼M1 
10) «εθνικό σημείο επαφής»: οποιοδήποτε πρόσωπο ή πρόσωπα που 

έχουν οριστεί ειδικά από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών κατά την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού· 

▼B 
11) «έδρα»: ο τόπος στον οποίο το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή το 

ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα έχει την κεντρική του διοίκηση· 

12) «συρροή αδικημάτων»: δύο ή περισσότερα αδικήματα που διαπράτ 
τονται ως μέρος της ίδιας παράνομης πράξης· 

▼B 

( 1 ) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιο 
νομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης 
και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1).
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13) «αδίκημα καθ’ υποτροπήν»: αδίκημα που διαπράττεται εντός πεν 
ταετίας από την κύρωση που είχε επιβληθεί στο πρόσωπο που το 
διέπραξε για το ίδιο είδος αξιόποινης πράξης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 

Άρθρο 3 

Προϋποθέσεις καταχώρισης 

1. Ένας πολιτικός συνασπισμός δικαιούται να ζητήσει την καταχώ 
ρισή του ως ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα υπό τις ακόλουθες προϋποθέ 
σεις: 

α) η έδρα του πρέπει να βρίσκεται σε κράτος μέλος, όπως αναφέρεται 
στο καταστατικό του· 

β) ►M1 τα κόμματα μέλη του πρέπει να εκπροσωπούνται, τουλάχι 
στον στο ένα τέταρτο των κρατών μελών, από μέλη του Ευρωπαϊ 
κού Κοινοβουλίου, των εθνικών κοινοβουλίων, των περιφερειακών 
κοινοβουλίων ή των περιφερειακών συνελεύσεων ή ◄ 

αυτός ή τα μέλη του πρέπει να έλαβαν, τουλάχιστον στο ένα 
τέταρτο των κρατών μελών, τουλάχιστον τρία τοις εκατό των 
ψήφων σε καθένα από τα εν λόγω κράτη μέλη στις τελευταίες 
εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· 

▼M1 
βα) τα κόμματα μέλη του δεν είναι μέλη άλλου ευρωπαϊκού πολιτικού 

κόμματος· 

▼B 
γ) πρέπει να τηρεί, ιδίως στο πρόγραμμα και στις δραστηριότητές του, 

τις αξίες επί των οποίων ερείδεται η Ένωση, όπως διατυπώνονται 
στο άρθρο 2 ΣΕΕ, κυρίως τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέ 
πειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους 
δικαίου και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπερι 
λαμβανομένων των δικαιωμάτων των μελών μειονοτήτων· 

δ) αυτός ή τα μέλη του πρέπει να έχουν λάβει μέρος σε εκλογές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή να έχουν εκφράσει δημόσια την πρό 
θεσή του(-ς) να λάβουν μέρος στις επόμενες εκλογές του Ευρωπαϊ 
κού Κοινοβουλίου· και 

ε) δεν πρέπει να επιδιώκει κερδοσκοπικούς σκοπούς. 

2. Αιτών δικαιούται να ζητήσει την καταχώρισή του ως ευρωπαϊκό 
πολιτικό ίδρυμα υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) πρέπει να συνδέεται με ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα που έχει 
καταχωριστεί σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που 
θεσπίζονται στον παρόντα κανονισμό· 

β) η έδρα του πρέπει να βρίσκεται σε κράτος μέλος όπως αναφέρεται 
στο καταστατικό του· 

▼B
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γ) πρέπει να τηρεί, ιδίως στο πρόγραμμα και στις δραστηριότητές του, 
τις αξίες επί των οποίων ερείδεται η Ένωση, όπως διατυπώνονται 
στο άρθρο 2 ΣΕΕ, κυρίως τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέ 
πειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους 
δικαίου και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπερι 
λαμβανομένων των δικαιωμάτων των μελών μειονοτήτων· 

δ) οι στόχοι του πρέπει να συμπληρώνουν τους στόχους του ευρωπαϊ 
κού πολιτικού κόμματος με το οποίο συνδέεται επίσημα· 

ε) το διοικητικό του όργανο πρέπει να απαρτίζεται από μέλη από το 
ένα τέταρτο τουλάχιστον των κρατών μελών· και 

στ) δεν πρέπει να επιδιώκει κερδοσκοπικούς σκοπούς. 

3. Ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα μπορεί να έχει μόνον ένα ευρω 
παϊκό πολιτικό ίδρυμα το οποίο συνδέεται επίσημα με αυτό. Κάθε 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα και το ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα που συν 
δέεται με αυτό διασφαλίζουν τον διαχωρισμό των δομών καθημερινής 
διαχείρισης και διοίκησης καθώς και των οικονομικών λογαριασμών 
τους. 

Άρθρο 4 

Διακυβέρνηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων 

1. Το καταστατικό ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος συμμορφώνεται 
προς το εφαρμοστέο δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο έχει την 
έδρα του και περιλαμβάνει διατάξεις οι οποίες αφορούν τουλάχιστον 
τα ακόλουθα: 

α) το όνομα και το λογότυπό του, τα οποία πρέπει να διακρίνονται 
σαφώς από εκείνα οποιουδήποτε άλλου υφιστάμενου ευρωπαϊκού 
πολιτικού κόμματος ή ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος· 

β) τη διεύθυνση της έδρας του· 

γ) ένα πολιτικό πρόγραμμα, το οποίο περιγράφει τον σκοπό και τους 
στόχους του· 

δ) δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο ε) ότι δεν 
επιδιώκει κερδοσκοπικούς σκοπούς· 

ε) όπου συντρέχει περίπτωση, το όνομα του πολιτικού ιδρύματος που 
συνδέεται με αυτό και περιγραφή της επίσημης σχέσης που υφί 
σταται μεταξύ τους· 

στ) τη διοικητική και χρηματοοικονομική οργάνωση και διαδικασίες, 
προσδιορίζοντας ειδικότερα τα όργανα και τις υπηρεσίες που 
έχουν την αρμοδιότητα της διοικητικής, οικονομικής και νομικής 
εκπροσώπησης και τους κανόνες που διέπουν την κατάρτιση, την 
έγκριση και τον έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών· και 

ζ) την εσωτερική διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται σε περί 
πτωση εκούσιας λύσης του ως ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος. 

2. Το καταστατικό ενός ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος περιλαμβά 
νει διατάξεις για την εσωκομματική οργάνωση, οι οποίες αναφέρονται 
τουλάχιστον στα ακόλουθα σημεία: 

α) στους λεπτομερείς όρους για την αποδοχή, την παραίτηση και τον 
αποκλεισμό των μελών του, με συνημμένο στο καταστατικό τον 
κατάλογο των κομμάτων-μελών του· 

▼B
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β) στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που συνδέονται με κάθε είδους 
συμμετοχή και τα σχετικά δικαιώματα ψήφου· 

γ) στις εξουσίες, τις αρμοδιότητες και τη σύνθεση των διοικητικών 
του οργάνων, προσδιορίζοντας για το καθένα τα κριτήρια επιλογής 
υποψηφίων και τους λεπτομερείς όρους για τον διορισμό και την 
απομάκρυνσή τους· 

δ) στις εσωτερικές του διαδικασίες λήψης αποφάσεων, ιδίως τις δια 
δικασίες ψηφοφορίας και τις απαιτήσεις που αφορούν την απαρτία· 

ε) στην προσέγγιση που υιοθετεί ως προς τη διαφάνεια, ιδίως όσον 
αφορά τα βιβλία, τους λογαριασμούς και τις δωρεές, την προστασία 
της ιδιωτικής ζωής και την προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα· και 

στ) στην εσωτερική διαδικασία τροποποίησης του καταστατικού του. 

3. Το κράτος μέλος της έδρας μπορεί να επιβάλλει πρόσθετες απαι 
τήσεις για το καταστατικό, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω πρό 
σθετες απαιτήσεις δεν αντίκεινται στον παρόντα κανονισμό. 

Άρθρο 5 

Διακυβέρνηση των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων 

1. Το καταστατικό του ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος συμμορφώ 
νεται προς το εφαρμοστέο δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο έχει 
την έδρα του και περιλαμβάνει διατάξεις οι οποίες αφορούν τουλάχι 
στον τα ακόλουθα: 

α) το όνομα και το λογότυπό του, τα οποία πρέπει να διακρίνονται 
σαφώς από εκείνα οποιουδήποτε άλλου υφιστάμενου ευρωπαϊκού 
πολιτικού κόμματος ή ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος· 

β) τη διεύθυνση της έδρας του· 

γ) περιγραφή του σκοπού και των στόχων του, οι οποίοι πρέπει να 
είναι συμβατοί με τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 2 
σημείο 4· 

δ) δήλωση ότι δεν επιδιώκει κερδοσκοπικούς σκοπούς, σύμφωνα με 
το άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο στ)· 

ε) το όνομα του ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος με το οποίο συνδέ 
εται άμεσα και περιγραφή της επίσημης σχέσης που υφίσταται 
μεταξύ τους· 

στ) κατάλογο των οργάνων του, προσδιορίζοντας για καθένα τις εξου 
σίες, τις αρμοδιότητες και τη σύνθεσή του, συμπεριλαμβανομένων 
των όρων διορισμού και απομάκρυνσης των μελών και των διαχει 
ριστών των οργάνων αυτών· 

ζ) τη διοικητική και χρηματοοικονομική οργάνωση και διαδικασίες, 
προσδιορίζοντας ειδικότερα τα όργανα και τις υπηρεσίες που 
έχουν την αρμοδιότητα της διοικητικής, οικονομικής και νομικής 
εκπροσώπησης και τους κανόνες που διέπουν την κατάρτιση, την 
έγκριση και τον έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών· 

η) την εσωτερική διαδικασία τροποποίησης του καταστατικού του· και 

▼B
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θ) την εσωτερική διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται σε περί 
πτωση εκούσιας λύσης του ως ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος. 

2. Το κράτος μέλος της έδρας μπορεί να επιβάλλει πρόσθετες απαι 
τήσεις για το καταστατικό, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω πρό 
σθετες απαιτήσεις δεν αντίκεινται στον παρόντα κανονισμό. 

Άρθρο 6 

Αρχή για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά 
πολιτικά ιδρύματα 

1. Ιδρύεται Αρχή για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρω 
παϊκά πολιτικά ιδρύματα (η «Αρχή») με σκοπό την καταχώριση, τον 
έλεγχο και την επιβολή κυρώσεων στα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα 
και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα, σύμφωνα με τον παρόντα κανονι 
σμό. 

2. Η Αρχή έχει νομική προσωπικότητα. Είναι ανεξάρτητη και ασκεί 
τα καθήκοντά της συμμορφούμενη πλήρως προς τον παρόντα κανονι 
σμό. 

Η Αρχή αποφασίζει σχετικά με την καταχώριση και τη διαγραφή από το 
Μητρώο των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών 
πολιτικών ιδρυμάτων σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους όρους που 
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Επιπλέον, η Αρχή ελέγχει τακτικά 
ότι εξακολουθούν να τηρούνται από τα καταχωρισμένα ευρωπαϊκά 
πολιτικά κόμματα και ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα οι προϋποθέσεις 
καταχώρισης που καθορίζονται στο άρθρο 3 και οι διατάξεις περί δια 
κυβέρνησης που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) 
και δ) έως στ) και στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως ε) και ζ). 

Στις αποφάσεις της, η Αρχή λαμβάνει πλήρως υπόψη το θεμελιώδες 
δικαίωμα της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και την ανάγκη να δια 
σφαλίζεται ο πλουραλισμός των πολιτικών κομμάτων στην Ευρώπη. 

Η Αρχή εκπροσωπείται από τον διευθυντή της, ο οποίος λαμβάνει όλες 
τις αποφάσεις εξ ονόματός της. 

3. Ο διευθυντής της Αρχής διορίζεται για μία πενταετή μη ανανεώ 
σιμη θητεία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή (που αναφέρονται ομού ως «η διορίζουσα αρχή») με κοινή 
συμφωνία, βάσει προτάσεων επιτροπής επιλογής που αποτελείται από 
τους γενικούς γραμματείς των εν λόγω θεσμικών οργάνων και μετά από 
ανοικτή πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων. 

Ο διευθυντής της Αρχής επιλέγεται βάσει των ατομικών και επαγγελ 
ματικών του προσόντων. Δεν είναι βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινο 
βουλίου, δεν κατέχει οποιουδήποτε είδους αιρετό αξίωμα ούτε είναι εν 
ενεργεία ή πρώην υπάλληλος ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος ή ευρω 
παϊκού πολιτικού ιδρύματος. Ο επιλεγείς διευθυντής δεν βρίσκεται σε 
σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ της ιδιότητάς του ως διευθυντή της 
Αρχής και άλλων επίσημων καθηκόντων που μπορεί ενδεχομένως να 
ασκεί, ειδικότερα στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων του παρό 
ντος κανονισμού. 

Η χηρεύουσα θέση διευθυντή λόγω παραίτησης, συνταξιοδότησης, απο 
μάκρυνσης ή θανάτου καλύπτεται σύμφωνα με την ίδια διαδικασία. 

Σε περίπτωση κανονικής αντικατάστασης ή οικειοθελούς παραίτησης, ο 
διευθυντής εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του έως την ανάληψη 
καθηκόντων του αντικαταστάτη. 

▼B
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Εάν ο διευθυντής της Αρχής δεν πληροί πλέον τους απαιτούμενους 
όρους για την εκτέλεση των καθηκόντων του, μπορεί να απομακρυνθεί 
με κοινή συμφωνία τουλάχιστον δύο εκ των τριών θεσμικών οργάνων 
που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο και με βάση έκθεση που εκπονεί η 
αναφερόμενη στο πρώτο εδάφιο επιτροπή επιλογής με δική της πρωτο 
βουλία ή μετά από αίτηση οποιουδήποτε από τα τρία θεσμικά όργανα. 

Ο διευθυντής της Αρχής είναι ανεξάρτητος κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων του. Όταν ενεργεί εξ ονόματος της Αρχής, ο διευθυντής 
δεν ζητεί ούτε λαμβάνει οδηγίες από οποιοδήποτε θεσμικό όργανο ή 
κυβέρνηση ή από οποιοδήποτε άλλο όργανο, υπηρεσία ή οργανισμό. Ο 
διευθυντής της Αρχής απέχει από κάθε ενέργεια που δεν συνάδει με τη 
φύση των καθηκόντων του. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή ασκούν από 
κοινού, όσον αφορά τον διευθυντή, τις εξουσίες που ανατίθενται στην 
αρμόδια για τους διορισμούς αρχή από τον κανονισμό υπηρεσιακής 
κατάστασης των υπαλλήλων (και από το καθεστώς που εφαρμόζεται 
επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης) όπως ορίζεται 
στον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 του Συμβουλί 
ου ( 1 ). Με την επιφύλαξη των αποφάσεων περί διορισμού και απομά 
κρυνσης, τα τρία θεσμικά όργανα μπορούν να συμφωνήσουν να ανα 
θέσουν σε οποιοδήποτε από αυτά την άσκηση ορισμένων ή όλων των 
υπόλοιπων εξουσιών της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής. 

Η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή μπορεί να αναθέσει στον διευ 
θυντή άλλα καθήκοντα υπό τον όρο ότι τα καθήκοντα αυτά δεν είναι 
ασυμβίβαστα με τον φόρτο εργασίας που προκύπτει από τα καθήκοντά 
του ως διευθυντή της Αρχής και δεν μπορούν να προκαλέσουν 
σύγκρουση συμφερόντων ή να θέσουν σε κίνδυνο την πλήρη ανεξαρ 
τησία του διευθυντή. 

4. Η Αρχή στεγάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο παρα 
χωρεί στην Αρχή τα αναγκαία γραφεία και την απαραίτητη διοικητική 
υποστήριξη. 

5. Ο διευθυντής της Αρχής επικουρείται από υπαλλήλους προερχό 
μενους από ένα ή περισσότερα θεσμικά όργανα της Ένωσης. Όταν 
εργάζονται για λογαριασμό της Αρχής, οι υπάλληλοι αυτοί ενεργούν 
υπό την αποκλειστική δικαιοδοσία του διευθυντή της Αρχής. 

Η επιλογή των υπαλλήλων δεν πρέπει να μπορεί να έχει ως συνέπεια 
σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των καθηκόντων τους στην Αρχή και 
άλλων επίσημων καθηκόντων που μπορεί ενδεχομένως να ασκούν, και 
πρέπει να απέχουν από κάθε ενέργεια που δεν συνάδει με τη φύση των 
καθηκόντων τους. 

6. Η Αρχή συνάπτει συμφωνίες με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και, 
κατά περίπτωση, με άλλα θεσμικά όργανα σχετικά με διοικητικές ρυθ 
μίσεις που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των καθηκόντων της, 
ειδικότερα συμφωνίες σχετικά με το προσωπικό, τις υπηρεσίες και 
την υποστήριξη που παρέχονται σύμφωνα με τις παραγράφους 4, 5 
και 8. 

7. Οι πιστώσεις για τις δαπάνες της Αρχής προβλέπονται σε χωριστό 
τίτλο του τμήματος για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του γενικού προϋ 
πολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πιστώσεις είναι επαρκείς ώστε 

▼B 

( 1 ) Κανονισμός (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 του Συμβουλίου, της 29ης 
Φεβρουαρίου 1968, περί καθορισμού του κανονισμού υπηρεσιακής καταστά 
σεως των υπαλλήλων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού 
προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και περί θεσπίσεως ειδικών 
μέτρων προσωρινώς εφαρμοστέων στους υπαλλήλους της Επιτροπής (ΕΕ L 56 
της 4.3.1968, σ. 1).
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να διασφαλίζεται η πλήρης και ανεξάρτητη λειτουργία της Αρχής. Ένα 
σχέδιο προϋπολογισμού για την Αρχή υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο από τον διευθυντή και δημοσιοποιείται. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο αναθέτει τα καθήκοντα του διατάκτη σε σχέση με τις 
πιστώσεις αυτές στον διευθυντή της Αρχής. 

8. Ο κανονισμός αριθ. 1 του Συμβουλίου ( 1 ) εφαρμόζεται στην Αρχή. 

Οι μεταφραστικές υπηρεσίες που απαιτούνται για τη λειτουργία της 
Αρχής και του Μητρώου παρέχονται από το Μεταφραστικό Κέντρο 
των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

9. Η Αρχή και ο διατάκτης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανταλ 
λάσσουν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την άσκηση των 
αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού. 

10. Ο διευθυντής υποβάλλει ετησίως έκθεση προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με τις δραστη 
ριότητες της Αρχής. 

11. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξετάζει τη νομιμότητα 
των αποφάσεων της Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 263 ΣΛΕΕ και είναι 
αρμόδιο για τις διαφορές σχετικά με την αποκατάσταση ζημιών που 
έχουν προκληθεί από την Αρχή σύμφωνα με τα άρθρα 268 και 340 
ΣΛΕΕ. Εάν η Αρχή δεν λάβει απόφαση, όταν αυτό προβλέπεται από 
τον παρόντα κανονισμό, είναι δυνατόν να ασκείται προσφυγή επί παρα 
λείψει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 
265 ΣΛΕΕ. 

Άρθρο 7 

Μητρώο για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά 
πολιτικά ιδρύματα 

1. Η Αρχή καταρτίζει και διαχειρίζεται Μητρώο για τα ευρωπαϊκά 
πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα. Οι πληροφορίες 
που περιέχει το Μητρώο διατίθενται ηλεκτρονικά σύμφωνα με το 
άρθρο 32. 

2. Προκειμένου να εξασφαλισθεί η κατάλληλη λειτουργία του 
Μητρώου, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξου 
σιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 36 και εντός του πεδίου 
εφαρμογής των σχετικών διατάξεων του παρόντος κανονισμού όσον 
αφορά: 

α) τις πληροφορίες και τα έγγραφα τεκμηρίωσης που κατέχει η Αρχή 
για τα οποία το Μητρώο πρόκειται να αποτελέσει το ενδεδειγμένο 
αποθετήριο και στα οποία περιλαμβάνονται το καταστατικό ευρω 
παϊκού πολιτικού κόμματος ή ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος, 
οποιαδήποτε άλλα έγγραφα υποβάλλονται ως μέρος αίτησης κατα 
χώρισης σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2, οποιαδήποτε 
έγγραφα λαμβάνονται από τα κράτη μέλη της έδρας όπως αναφέρε 
ται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 και στοιχεία σχετικά με την ταυ 
τότητα των προσώπων που είναι μέλη οργάνων ή κατέχουν αξιώ 
ματα που περιβάλλονται με αρμοδιότητες διοικητικής, οικονομικής 
και νομικής εκπροσώπησης, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 
4 παράγραφος 1 στοιχείο στ) και στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοι 
χείο ζ)· 

▼B 

( 1 ) Κανονισμός αριθ. 1 του Συμβουλίου, της 15ης Απριλίου 1958, περί καθορι 
σμού του γλωσσικού καθεστώτος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος 
(ΕΕ 17 της 6.10.1958, σ. 385/58).

ΣΤ4_Κανονισμός σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών 
ιδρυμάτων

- 262 - 



 

02014R1141 — EL — 04.05.2018 — 001.001 — 10 

β) το υλικό από το Μητρώο που αναφέρεται υπό το στοιχείο α) της 
παρούσας παραγράφου για την πιστοποίηση της νομιμότητας του 
οποίου πρόκειται να είναι αρμόδια η Αρχή σύμφωνα με τις αρμο 
διότητές της δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Η Αρχή δεν είναι 
αρμόδια να ελέγχει τη συμμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών 
κομμάτων ή των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων προς οποι 
αδήποτε υποχρέωση ή απαίτηση επιβάλλεται στο σχετικό κόμμα ή 
ίδρυμα από το κράτος μέλος της έδρας σύμφωνα με τα άρθρα 4, 5 
και το άρθρο 14 παράγραφος 2 και οι οποίες είναι επιπλέον των 
υποχρεώσεων και των απαιτήσεων που θεσπίζει ο παρών κανονι 
σμός. 

3. Η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικών πράξεων, προσδιορίζει τις λεπτο 
μέρειες του συστήματος αριθμητικής καταχώρισης που πρόκειται να 
εφαρμόζεται για το Μητρώο καθώς και τα τυποποιημένα αποσπάσματα 
του Μητρώου που πρόκειται να διατίθενται σε τρίτους μετά από αίτηση, 
συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου επιστολών και εγγράφων. Τα 
αποσπάσματα αυτά δεν περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρα 
κτήρα πέραν της ταυτότητας των προσώπων που είναι μέλη οργάνων 
ή κατέχουν αξιώματα που περιβάλλονται με αρμοδιότητες διοικητικής, 
οικονομικής και νομικής εκπροσώπησης, κατά τα αναφερόμενα στο 
άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο στ) και στο άρθρο 5 παράγραφος 1 
στοιχείο ζ). Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 37. 

Άρθρο 8 

Αίτηση καταχώρισης 

1. Για την καταχώριση, υποβάλλεται αίτηση στην Αρχή. Αίτηση 
καταχώρισης ως ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα υποβάλλεται μόνο μέσω 
του ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος με το οποίο ο αιτών συνδέεται 
επίσημα. 

2. Η αίτηση συνοδεύεται από: 

α) έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν ότι ο αιτών πληροί τις προϋποθέ 
σεις που ορίζονται στο άρθρο 3, συμπεριλαμβανομένης μιας τυπο 
ποιημένης επίσημης δήλωσης με τη μορφή που προβλέπεται στο 
παράρτημα· 

β) το καταστατικό του κόμματος ή του ιδρύματος, το οποίο περιλαμ 
βάνει τις απαιτούμενες από τα άρθρα 4 και 5 διατάξεις, συμπερι 
λαμβανομένων των σχετικών παραρτημάτων και, κατά περίπτωση, 
της δήλωσης του κράτους μέλους της έδρας που αναφέρεται στο 
άρθρο 15 παράγραφος 2. 

3. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδό 
τηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 36 και εντός του πεδίου εφαρμογής 
των σχετικών διατάξεων του παρόντος κανονισμού: 

α) προκειμένου να επισημαίνει τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες ή 
συμπληρωματικά έγγραφα τεκμηρίωσης σε σχέση με την παράγραφο 
2 που απαιτούνται για να μπορεί η Αρχή να ασκεί πλήρως τις 
αρμοδιότητές της σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό όσον 
αφορά τη λειτουργία του Μητρώου, 

β) προκειμένου να τροποποιήσει την τυποποιημένη επίσημη δήλωση 
του παραρτήματος σε σχέση με τα στοιχεία που πρέπει να συμπλη 
ρώνει, κατά περίπτωση, ο αιτών ώστε να διασφαλίζεται η ύπαρξη 
επαρκών πληροφοριών σε σχέση με τον υπογράφοντα, την εντολή 
του και το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή το ευρωπαϊκό πολιτικό 
ίδρυμα το οποίο εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί για τους σκοπούς 
της δήλωσης. 

▼B
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4. Η τεκμηρίωση που υποβάλλεται στην Αρχή ως μέρος της αίτησης 
αναρτάται αμέσως στον δικτυακό τόπο που αναφέρεται στο άρθρο 32. 

Άρθρο 9 

Εξέταση της αίτησης και απόφαση της Αρχής 

1. Η αίτηση εξετάζεται από την Αρχή προκειμένου να διαπιστωθεί 
κατά πόσο ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις καταχώρισης που ορίζονται 
στο άρθρο 3 και κατά πόσο το καταστατικό περιέχει τις απαιτούμενες 
από τα άρθρα 4 και 5 διατάξεις. 

2. Η Αρχή εκδίδει απόφαση καταχώρισης του αιτούντος, εκτός εάν 
διαπιστώσει ότι ο αιτών δεν πληροί τις προϋποθέσεις καταχώρισης που 
ορίζονται στο άρθρο 3 ή ότι το καταστατικό δεν περιέχει τις απαιτού 
μενες από τα άρθρα 4 και 5 διατάξεις. 

Η Αρχή δημοσιεύει την απόφαση καταχώρισης του αιτούντος εντός 
μηνός από την παραλαβή της αίτησης καταχώρισης ή, σε περίπτωση 
εφαρμογής των διαδικασιών του άρθρου 15 παράγραφος 4, εντός τεσ 
σάρων μηνών από την παραλαβή της αίτησης καταχώρισης. 

Σε περίπτωση που μια αίτηση είναι ελλιπής, η Αρχή καλεί αμελλητί τον 
αιτούντα να υποβάλει τα απαιτούμενα συμπληρωματικά στοιχεία. Για 
τους σκοπούς της προθεσμίας που ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο, ο χρό 
νος αρχίζει να υπολογίζεται μόνο από την ημερομηνία παραλαβής πλή 
ρους αίτησης από την Αρχή. 

3. Η τυποποιημένη επίσημη δήλωση που αναφέρεται στο άρθρο 8 
παράγραφος 2 στοιχείο α) θεωρείται επαρκής προκειμένου η Αρχή να 
διαπιστώσει ότι ο αιτών συμμορφώνεται προς τις προϋποθέσεις που 
προσδιορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) ή στο άρθρο 
3 παράγραφος 2 στοιχείο γ), ανάλογα με το ποιο από τα δύο εφαρμό 
ζεται. 

4. Η απόφαση της Αρχής να καταχωρίσει τον αιτούντα δημοσιεύεται 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί με το κατα 
στατικό του οικείου κόμματος ή του οικείου ιδρύματος. Η απόφαση της 
Αρχής να μην καταχωρίσει τον αιτούντα δημοσιεύεται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί με τους λεπτομερείς λόγους 
απόρριψης. 

5. Κάθε τροποποίηση των εγγράφων ή του καταστατικού που υπο 
βάλλονται στο πλαίσιο της αίτησης καταχώρισης σύμφωνα με το άρθρο 
8 παράγραφος 2 κοινοποιείται στην Αρχή, η οποία επικαιροποιεί την 
καταχώριση σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο 15 
παράγραφοι 2 και 4, τηρουμένων των αναλογιών. 

6. Ο επικαιροποιημένος κατάλογος των κομμάτων-μελών ενός ευρω 
παϊκού πολιτικού κόμματος, που επισυνάπτεται στο καταστατικό του 
κόμματος σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2, αποστέλλεται στην 
Αρχή κατ’ έτος. Κάθε αλλαγή που έχει ως αποτέλεσμα το ευρωπαϊκό 
πολιτικό κόμμα να μην μπορεί να πληροί πλέον την προϋπόθεση που 
ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) ανακοινώνεται στην 
Αρχή εντός τεσσάρων εβδομάδων αφ’ ης πραγματοποιείται. 

▼B
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Άρθρο 10 

Έλεγχος της συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις και τις απαιτήσεις 
καταχώρισης 

1. Με την επιφύλαξη της διαδικασίας που ορίζεται στην παράγραφο 
3, η Αρχή ελέγχει τακτικά ότι εξακολουθούν να τηρούνται από τα 
καταχωρισμένα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και ευρωπαϊκά πολιτικά 
ιδρύματα οι προϋποθέσεις καταχώρισης που καθορίζονται στο άρθρο 3 
και οι διατάξεις περί διακυβέρνησης που ορίζονται στο άρθρο 4 παρά 
γραφος 1 στοιχεία α), β) και δ) έως στ) και στο άρθρο 5 παράγραφος 1 
στοιχεία α) έως ε) και ζ). 

2. Εάν η Αρχή διαπιστώσει ότι οποιαδήποτε προϋπόθεση καταχώρι 
σης ή διάταξη περί διακυβέρνησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, 
με εξαίρεση τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα 3 παράγραφος 1 
στοιχείο γ) και 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ), δεν τηρείται πλέον, ενη 
μερώνει το οικείο ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή το οικείο ευρωπαϊκό 
πολιτικό ίδρυμα. 

3. ►M1 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατόπιν δικής πρωτοβουλίας 
ή κατόπιν αιτιολογημένης αιτήσεως από ομάδα πολιτών, που υποβάλ 
λεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού του, ή το 
Συμβούλιο ή η Επιτροπή μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην Αρχή 
για ελεγχθεί η συμμόρφωση ενός συγκεκριμένου ευρωπαϊκού πολιτικού 
κόμματος ή ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος προς τις προϋποθέσεις 
που καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και στο 
άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ). Στις περιπτώσεις αυτές και στις 
περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 16 παράγραφος 3 στοιχείο 
α), η Αρχή ζητεί από την επιτροπή ανεξάρτητων διακεκριμένων προ 
σωπικοτήτων που συστήνεται με το άρθρο 11 να γνωμοδοτήσει επί του 
θέματος. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της εντός δύο μηνών. ◄ 

Σε περίπτωση που περιέλθουν σε γνώση της Αρχής πραγματικά περι 
στατικά που ενδέχεται να εγείρουν αμφιβολίες όσον αφορά τη συμμόρ 
φωση ενός συγκεκριμένου ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος ή ευρωπαϊ 
κού πολιτικού ιδρύματος προς τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στα 
άρθρα 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ), η 
Αρχή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή προκειμένου να επιτρέψει σε οποιοδήποτε από αυτά να υπο 
βάλει αίτηση ελέγχου κατά τα αναφερόμενα στο πρώτο εδάφιο. Με την 
επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμ 
βούλιο και η Επιτροπή δηλώνουν την πρόθεσή τους εντός δύο μηνών 
από την παραλαβή των εν λόγω πληροφοριών. 

Οι διαδικασίες που προβλέπονται στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο δεν 
κινούνται εντός του διμήνου που προηγείται των εκλογών για το Ευρω 
παϊκό Κοινοβούλιο. 

Λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη της επιτροπής, η Αρχή αποφασίζει εάν 
θα διαγράψει από το Μητρώο το οικείο ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή το 
οικείο ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα. Η απόφαση της Αρχής είναι δεόντως 
αιτιολογημένη. 

Η Αρχή μπορεί να εκδώσει απόφαση διαγραφής από το Μητρώο για 
λόγους μη συμμόρφωσης προς τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στα 
άρθρα 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ) μόνο 
σε περίπτωση προφανούς και σοβαρής παράβασης των εν λόγω προϋπο 
θέσεων. Η απόφαση υπόκειται στη διαδικασία της παραγράφου 4. 

▼B
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4. Η απόφαση της Αρχής να διαγράψει από το Μητρώο ένα ευρω 
παϊκό πολιτικό κόμμα ή ένα ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα λόγω προφα 
νούς και σοβαρής παράβασης όσον αφορά τη συμμόρφωση προς τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) ή 
στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ) κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Η απόφαση τίθεται σε ισχύ μόνον 
εφόσον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεν διατυπώσουν 
αντιρρήσεις εντός προθεσμίας τριών μηνών από την κοινοποίηση της 
απόφασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή εφόσον, 
πριν από την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό Κοινο 
βούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Αρχή ότι δεν 
προτίθενται να διατυπώσουν αντιρρήσεις. Σε περίπτωση που το Ευρω 
παϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο διατυπώσουν αντίρρηση, το ευρω 
παϊκό πολιτικό κόμμα ή το ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα παραμένουν 
καταχωρισμένα στο Μητρώο. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν να διατυπώ 
σουν αντιρρήσεις για την απόφαση μόνο για λόγους που σχετίζονται με 
την αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τις προϋποθέσεις καταχώρισης 
που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και στο άρθρο 3 
παράγραφος 2 στοιχείο γ). 

Το οικείο ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή το οικείο ευρωπαϊκό πολιτικό 
ίδρυμα ενημερώνεται ότι διατυπώθηκε αντίρρηση σχετικά με την από 
φαση της Αρχής για τη διαγραφή από το Μητρώο. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εγκρίνουν θέση κατά 
τους αντίστοιχους για το κάθε θεσμικό όργανο κανόνες για τη λήψη 
αποφάσεων όπως έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με τις Συνθήκες. Κάθε 
αντίρρηση δικαιολογείται δεόντως και δημοσιοποιείται. 

5. Απόφαση της Αρχής για τη διαγραφή από το Μητρώο ευρωπαϊκού 
πολιτικού κόμματος ή ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος, για την οποία 
δεν διατυπώθηκε αντίρρηση σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται 
στην παράγραφο 4, δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρω 
παϊκής Ένωσης, μαζί με τους λεπτομερείς λόγους για τη διαγραφή και 
τίθεται σε ισχύ τρεις μήνες μετά την ημερομηνία της δημοσίευσης 
αυτής. 

6. Ένα ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα εκπίπτει αυτομάτως του καθε 
στώτος του, ως ευρωπαϊκού, εάν το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα με το 
οποίο συνδέεται διαγραφεί από το Μητρώο. 

Άρθρο 11 

Επιτροπή ανεξάρτητων διακεκριμένων προσωπικοτήτων 

1. Συγκροτείται επιτροπή ανεξάρτητων διακεκριμένων προσωπικοτή 
των. Αποτελείται από έξι μέλη· το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμ 
βούλιο και η Επιτροπή διορίζουν από δύο μέλη. Τα μέλη της επιτροπής 
επιλέγονται βάσει των ατομικών και επαγγελματικών τους προσόντων. 
Δεν είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου ή της 
Επιτροπής, δεν κατέχουν αιρετό αξίωμα, δεν είναι μόνιμοι υπάλληλοι ή 
λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε είναι εν ενεργεία ή 
πρώην υπάλληλοι ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος ή ευρωπαϊκού πολι 
τικού ιδρύματος. 

Τα μέλη της επιτροπής ασκούν τα καθήκοντά τους με ανεξαρτησία. Δεν 
ζητούν ούτε λαμβάνουν οδηγίες από οποιοδήποτε θεσμικό όργανο ή 
κυβέρνηση ή από οποιοδήποτε άλλο λοιπό όργανο, υπηρεσία ή οργανι 
σμό και απέχουν από κάθε ενέργεια που δεν συνάδει με τη φύση των 
καθηκόντων τους. 
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Η επιτροπή ανανεώνεται εντός έξι μηνών από τη λήξη της πρώτης 
συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά τις εκάστοτε εκλογές 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η θητεία των μελών δεν ανανεώνεται. 

2. Η επιτροπή εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό της. Ο πρόεδρος 
της επιτροπής εκλέγεται από τα μέλη της και μεταξύ των μελών της 
σύμφωνα με τον εσωτερικό της κανονισμό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
παρέχει τη γραμματεία και τη χρηματοδότηση της επιτροπής. Η γραμ 
ματεία της επιτροπής ενεργεί υπό την αποκλειστική δικαιοδοσία της 
επιτροπής. 

3. Όταν καλείται από την Αρχή, η επιτροπή γνωμοδοτεί σχετικά με 
κάθε προφανή και σοβαρή καταπάτηση των αξιών επί των οποίων 
ερείδεται η Ένωση, όπως αναφέρεται στα άρθρα 3 παράγραφος 1 στοι 
χείο γ) και 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ), από ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα 
ή ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα. Προς τούτο, η επιτροπή μπορεί να ζητή 
σει κάθε σχετικό έγγραφο και αποδεικτικό στοιχείο από την Αρχή, τις 
υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οικείο ευρωπαϊκό πολι 
τικό κόμμα ή το οικείο ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα, άλλα πολιτικά 
κόμματα, άλλα πολιτικά ιδρύματα ή άλλους ενδιαφερόμενους παράγο 
ντες και μπορεί να ζητήσει να ακούσει τους εκπροσώπους τους. 

Στις γνωμοδοτήσεις της, η επιτροπή λαμβάνει πλήρως υπόψη το θεμε 
λιώδες δικαίωμα της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και την ανάγκη να 
διασφαλίζεται ο πλουραλισμός των πολιτικών κομμάτων στην Ευρώπη. 

Οι γνώμες της επιτροπής δημοσιοποιούνται χωρίς καθυστέρηση. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III 

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 

Άρθρο 12 

Νομική προσωπικότητα 

Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα 
έχουν ευρωπαϊκή νομική προσωπικότητα. 

Άρθρο 13 

Νομική αναγνώριση και δικαιοπρακτική ικανότητα 

Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα 
διαθέτουν νομική αναγνώριση και δικαιοπρακτική ικανότητα σε όλα τα 
κράτη μέλη. 

Άρθρο 14 

Εφαρμοστέο δίκαιο 

1. Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύ 
ματα διέπονται από τον παρόντα κανονισμό. 

2. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα κανονισμό ή, 
εάν κάποια θέματα ρυθμίζονται μόνον εν μέρει από αυτόν, για τις 
πτυχές εκείνες που δεν καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα διέ 
πονται από τις εφαρμοστέες διατάξεις του εθνικού δικαίου του κράτους 
μέλους στα οποία βρίσκονται αντιστοίχως οι έδρες τους. 
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Οι δραστηριότητες του ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος και του ευρω 
παϊκού πολιτικού ιδρύματος σε άλλα κράτη μέλη διέπονται από το 
συναφές εθνικό δίκαιο των εν λόγω κρατών μελών. 

3. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα κανονισμό ή 
από τις εφαρμοστέες διατάξεις σύμφωνα με την παράγραφο 2, ή, εάν 
κάποια θέματα ρυθμίζονται μόνον εν μέρει από αυτές, για τις πτυχές 
εκείνες που δεν καλύπτονται από αυτές, τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμ 
ματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα διέπονται από τις διατάξεις 
των αντίστοιχων καταστατικών τους. 

Άρθρο 15 

Απόκτηση της ευρωπαϊκής νομικής προσωπικότητας 

1. Ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα απο 
κτούν ευρωπαϊκή νομική προσωπικότητα από την ημερομηνία της 
δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 
απόφασης της Αρχής να τα καταχωρίσει, σύμφωνα με το άρθρο 9. 

2. Εφόσον το απαιτεί το κράτος μέλος στο οποίο έχει την έδρα του 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα το οποίο 
αιτείται την καταχώρισή του στο Μητρώο, η αίτηση που υποβάλλεται 
σύμφωνα με το άρθρο 8 συνοδεύεται από δήλωση που εκδίδει το εν 
λόγω κράτος μέλος, η οποία πιστοποιεί ότι ο αιτών έχει συμμορφωθεί 
προς όλες τις σχετικές εθνικές απαιτήσεις για την αίτηση και ότι το 
καταστατικό του συνάδει με το εφαρμοστέο δίκαιο που αναφέρεται στο 
άρθρο 14 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο. 

3. Σε περίπτωση που ο αιτών διαθέτει νομική προσωπικότητα βάσει 
του δικαίου κράτους μέλους, η απόκτηση ευρωπαϊκής νομικής προσω 
πικότητας θεωρείται από το εν λόγω κράτος μέλος μετατροπή της εθνι 
κής νομικής προσωπικότητας σε διάδοχη ευρωπαϊκή νομική προσωπι 
κότητα. Η τελευταία διατηρεί πλήρως προϋπάρχοντα δικαιώματα και 
υποχρεώσεις της πρώην εθνικής νομικής οντότητας που παύει να υφί 
σταται. Το οικείο κράτος μέλος δεν θεσπίζει απαγορευτικούς όρους στο 
πλαίσιο αυτής της μετατροπής. Ο αιτών διατηρεί την έδρα του στο 
οικείο κράτος μέλος έως τη δημοσίευση απόφασης σύμφωνα με το 
άρθρο 9. 

4. Εφόσον το απαιτεί το κράτος μέλος στο οποίο ο αιτών έχει την 
έδρα του, η Αρχή καθορίζει την ημερομηνία της δημοσίευσης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 μόνο μετά από διαβούλευση με το εν 
λόγω κράτος μέλος. 

Άρθρο 16 

Λύση της ευρωπαϊκής νομικής προσωπικότητας 

1. Ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα αποστε 
ρείται της ευρωπαϊκής νομικής προσωπικότητάς του μετά την έναρξη 
ισχύος απόφασης της Αρχής να το διαγράψει από το Μητρώο, όπως η 
απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Η απόφαση τίθεται σε ισχύ τρεις μήνες μετά τη δημοσίευση 
αυτή, εκτός εάν το οικείο ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό 
πολιτικό ίδρυμα ζητήσει μικρότερη περίοδο. 

2. Ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα διαγρά 
φεται από το Μητρώο με απόφαση της Αρχής: 
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α) ως επακόλουθο απόφασης που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 10 
παράγραφοι 2 έως 5· 

β) στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 10 παράγραφος 6· 

γ) κατόπιν αιτήσεως του οικείου ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος ή 
του οικείου ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος· ή 

δ) στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 πρώτο εδάφιο 
στοιχείο β) του παρόντος άρθρου. 

3. Εάν ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα 
απέτυχε σοβαρά να εκπληρώσει σημαντικές υποχρεώσεις βάσει του 
εθνικού δικαίου που εφαρμόζεται δυνάμει του άρθρου 14 παράγραφος 
2 πρώτο εδάφιο, το κράτος μέλος της έδρας μπορεί να υποβάλει στην 
Αρχή δεόντως αιτιολογημένη αίτηση διαγραφής από το Μητρώο στην 
οποία πρέπει να προσδιορίζονται σαφώς και εξαντλητικά οι παράνομες 
πράξεις και οι συγκεκριμένες εθνικές απαιτήσεις που παραβιάστηκαν. 
Στις περιπτώσεις αυτές, η Αρχή: 

α) για θέματα που συνδέονται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο με 
στοιχεία που επηρεάζουν τον σεβασμό των αξιών επί των οποίων 
ερείδεται η Ένωση, όπως διατυπώνονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ, κινεί 
διαδικασία ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3. Εφαρ 
μόζεται επίσης το άρθρο 10 παράγραφοι 4, 5 και 6· 

β) για κάθε άλλο θέμα και όταν η αιτιολογημένη αίτηση του οικείου 
κράτους μέλους επιβεβαιώνει ότι έχουν εξαντληθεί όλα τα εθνικά 
μέσα έννομης προστασίας, αποφασίζει να διαγράψει το οικείο ευρω 
παϊκό πολιτικό κόμμα ή το οικείο ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα από 
το Μητρώο. 

Εάν ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα απέτυχε 
σοβαρά να εκπληρώσει σημαντικές υποχρεώσεις βάσει του εθνικού 
δικαίου που εφαρμόζεται δυνάμει του άρθρου 14 παράγραφος 2 δεύτερο 
εδάφιο και εάν το θέμα συνδέεται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο με 
στοιχεία που επηρεάζουν τον σεβασμό των αξιών επί των οποίων ερεί 
δεται η Ένωση, όπως διατυπώνονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ, το οικείο κρά 
τος μέλος μπορεί να υποβάλει αίτηση στην Αρχή σύμφωνα με τις 
διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Η Αρχή 
ενεργεί σύμφωνα με το στοιχείο α) του πρώτου εδαφίου της παρούσας 
παραγράφου. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, η Αρχή ενεργεί χωρίς αδικαιολόγητη καθυ 
στέρηση. Η Αρχή ενημερώνει το οικείο κράτος μέλος και το οικείο 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή το οικείο ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα 
για τη συνέχεια που δόθηκε στην αιτιολογημένη αίτηση διαγραφής 
από το Μητρώο. 

4. Η Αρχή καθορίζει την ημερομηνία της δημοσίευσης που αναφέ 
ρεται στην παράγραφο 1 μετά από διαβούλευση με το κράτος μέλος στο 
οποίο το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή το ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα 
έχει την έδρα του. 

5. Εάν το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή το ευρωπαϊκό πολιτικό 
ίδρυμα αποκτά νομική προσωπικότητα βάσει του δικαίου του κράτους 
μέλους της έδρας του, η απόκτηση αυτή θεωρείται από το εν λόγω 
κράτος μέλος μετατροπή της ευρωπαϊκής νομικής προσωπικότητας σε 
εθνική νομική προσωπικότητα που διατηρεί πλήρως τα προϋπάρχοντα 
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δικαιώματα και υποχρεώσεις της πρώην ευρωπαϊκής νομικής οντότητας. 
Το εν λόγω κράτος μέλος δεν θεσπίζει απαγορευτικούς όρους στο 
πλαίσιο αυτής της μετατροπής. 

6. Εάν το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή το ευρωπαϊκό πολιτικό 
ίδρυμα δεν αποκτά νομική προσωπικότητα βάσει του δικαίου του κρά 
τους μέλους της έδρας του, το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή το ευρω 
παϊκό πολιτικό ίδρυμα λύεται σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο του εν 
λόγω κράτους μέλους. Το οικείο κράτος μέλος μπορεί να απαιτήσει, 
πριν από τη λύση αυτή, να αποκτηθεί εκ νέου εθνική νομική προσω 
πικότητα από το οικείο κόμμα ή το οικείο ίδρυμα σύμφωνα με την 
παράγραφο 5. 

7. Σε όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 5 και 
6, το οικείο κράτος μέλος διασφαλίζει την πλήρη τήρηση της προϋπό 
θεσης του μη κερδοσκοπικού σκοπού που ορίζεται στο άρθρο 3. Η 
Αρχή και ο διατάκτης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορούν να συμ 
φωνούν λεπτομερείς όρους με το οικείο κράτος μέλος για τη λύση της 
ευρωπαϊκής νομικής προσωπικότητας, ιδίως προκειμένου να διασφαλι 
στεί η ανάκτηση των χρηματοδοτικών πόρων που ελήφθησαν από τον 
γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η καταβολή τυχόν 
ποσών που επιβλήθηκαν στο πλαίσιο οικονομικών κυρώσεων σύμφωνα 
με το άρθρο 27. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Άρθρο 17 

Προϋποθέσεις χρηματοδότησης 

1. Ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα το οποίο είναι καταχωρισμένο 
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που προβλέπονται 
στον παρόντα κανονισμό, εκπροσωπείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
από τουλάχιστον ένα εκ των μελών του και δεν εμπίπτει σε καμία από 
τις περιπτώσεις αποκλεισμού που αναφέρονται στο άρθρο 106 παρά 
γραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού μπορεί να υποβάλει αίτηση 
χρηματοδότησης από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένω 
σης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που δημοσιεύει ο 
διατάκτης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρόσκληση συνεισφορών. 

2. Ένα ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα το οποίο συνδέεται με ένα ευρω 
παϊκό πολιτικό κόμμα επιλέξιμο για την υποβολή αίτησης χρηματοδό 
τησης βάσει της παραγράφου 1 το οποίο είναι καταχωρισμένο σύμφωνα 
με τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό και το οποίο δεν εμπίπτει σε καμία από τις περι 
πτώσεις αποκλεισμού που αναφέρονται στο άρθρο 106 παράγραφος 1 
του δημοσιονομικού κανονισμού μπορεί να υποβάλει αίτηση χρηματο 
δότησης από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμ 
φωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που δημοσιεύει ο διατάκτης 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρόσκληση υποβολής προτάσεων. 

3. Για τους σκοπούς του καθορισμού της επιλεξιμότητας για χρημα 
τοδότηση από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμ 
φωνα με την παράγραφο 1 και το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) 
και για την εφαρμογή του άρθρου 19 παράγραφος 1, ένας βουλευτής 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θεωρείται μέλος ενός μόνον ευρωπαϊ 
κού πολιτικού κόμματος, το οποίο, εφόσον συντρέχει περίπτωση, είναι 
εκείνο με το οποίο συνδέεται το εθνικό ή περιφερειακό πολιτικό του 
κόμμα κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων χρημα 
τοδότησης. 

▼B
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4. Οι οικονομικές συνεισφορές ή επιδοτήσεις από τον γενικό προϋ 
πολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπερβαίνουν το 90 % των 
ετήσιων επιστρεπτέων εξόδων που σημειώνονται στον προϋπολογισμό 
ενός ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος και το 95 % των επιλέξιμων 
δαπανών ενός ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος. Τα ευρωπαϊκά πολι 
τικά κόμματα μπορούν να χρησιμοποιούν οποιοδήποτε μη δαπανηθέν 
τμήμα της συνεισφοράς της Ένωσης που χορηγήθηκε για την κάλυψη 
επιστρεπτέων εξόδων εντός του οικονομικού έτους που έπεται της 
χορήγησης. Τα μη χρησιμοποιηθέντα ποσά μετά το εν λόγω οικονομικό 
έτος ανακτώνται σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό. 

▼B 
5. Εντός των ορίων που καθορίζονται στα άρθρα 21 και 22, οι επι 
στρεπτέες δαπάνες μέσω οικονομικής συνεισφοράς περιλαμβάνουν διοι 
κητικά έξοδα και έξοδα που συνδέονται με τεχνική συνδρομή, συνε 
δριάσεις, έρευνα, διασυνοριακές εκδηλώσεις, μελέτες, ενημέρωση και 
δημοσιεύσεις, καθώς και έξοδα που συνδέονται με εκστρατείες. 

Άρθρο 18 

Αίτηση χρηματοδότησης 

1. Για τη λήψη χρηματοδότησης από τον γενικό προϋπολογισμό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό 
ίδρυμα το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 17 παράγραφος 
1 ή 2 υποβάλλει αίτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά την πρό 
σκληση συνεισφορών ή την πρόσκληση υποβολής προτάσεων. 

2. Το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα και το ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα 
πρέπει, κατά την υποβολή της αίτησης, να συμμορφώνονται προς τις 
υποχρεώσεις που απαριθμούνται στο άρθρο 23 και, από την ημερομηνία 
της αίτησης έως τη λήξη του οικονομικού έτους ή της δράσης που 
καλύπτει η συνεισφορά ή η επιδότηση, να παραμείνουν καταχωρισμένα 
στο Μητρώο και να μην είναι δυνατόν να τους επιβληθεί καμία από τις 
κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 27 παράγραφος 1 και στο άρθρο 
27 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημεία v) και vi). 

▼M1 
2α. Ένα ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα περιλαμβάνει στην αίτησή του 
στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα ενωσιακά κόμματα μέλη του έχουν, 
κατά κανόνα, δημοσιεύσει αδιάλειπτα στους δικτυακούς τόπους τους, 
με ορατό και φιλικό προς το χρήστη τρόπο κατά τους 12 μήνες πριν την 
τελική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, το πολιτικό πρόγραμμα και 
τον λογότυπο του ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος. 

▼B 
3. Ένα ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα περιλαμβάνει στην αίτησή του το 
ετήσιο πρόγραμμα εργασίας ή το σχέδιο δράσης του. 

4. Ο διατάκτης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκδίδει απόφαση 
εντός τριών μηνών από τη λήξη της πρόσκλησης συνεισφορών ή της 
πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και εγκρίνει και διαχειρίζεται τις 
αντίστοιχες πιστώσεις, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό. 

5. Ένα ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα μπορεί να υποβάλει αίτηση χρη 
ματοδότησης από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
μόνον μέσω του ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος με το οποίο συνδέε 
ται. 

▼M1
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Άρθρο 19 

Κριτήρια χορήγησης και κατανομή της χρηματοδότησης 

▼M1 
1. Οι αντίστοιχες πιστώσεις οι οποίες είναι διαθέσιμες για τα εν 
λόγω ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύ 
ματα στα οποία χορηγήθηκαν συνεισφορές ή επιδοτήσεις σύμφωνα με 
το άρθρο 18 κατανέμονται ετησίως βάσει της ακόλουθης κλείδας κατα 
νομής: 

— 10 % κατανέμεται ισομερώς μεταξύ των δικαιούχων ευρωπαϊκών 
πολιτικών κομμάτων, 

— 90 % κατανέμεται μεταξύ των δικαιούχων ευρωπαϊκών πολιτικών 
κομμάτων, αναλογικά προς το ποσοστό των εκλεγμένων βουλευτών 
τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Η ίδια κλείδα κατανομής χρησιμοποιείται για τη χορήγηση χρηματοδό 
τησης σε ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα, βάσει της σύνδεσής τους με 
ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα. 

▼B 
2. Η κατανομή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 βασίζεται στον 
αριθμό των εκλεγμένων βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οι 
οποίοι είναι μέλη του αιτούντος ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος κατά 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, 
λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 17 παράγραφος 3. 

Μετά την εν λόγω ημερομηνία, κάθε αλλαγή στον αριθμό των εκλεγ 
μένων βουλευτών δεν επηρεάζει το αντίστοιχο ποσοστό χρηματοδότη 
σης που κατανέμεται μεταξύ ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων ή ευρω 
παϊκών πολιτικών ιδρυμάτων. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη της απαί 
τησης που προβλέπεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 περί εκπροσώπη 
σης του ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
από τουλάχιστον ένα εκ των μελών του. 

Άρθρο 20 

Δωρεές και εισφορές 

1. Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύ 
ματα μπορούν να δέχονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα δωρεές 
ύψους έως 18 000 EUR ανά έτος και ανά δωρητή. 

2. Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύ 
ματα, κατά την υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεών τους 
σύμφωνα με το άρθρο 23, διαβιβάζουν επίσης κατάλογο όλων των 
δωρητών και των αντίστοιχων δωρεών τους, που αναφέρει τόσο τη 
φύση όσο και την αξία των επιμέρους δωρεών. Η παρούσα παράγραφος 
εφαρμόζεται επίσης στις εισφορές των κομμάτων-μελών των ευρωπαϊ 
κών πολιτικών κομμάτων καθώς και στις εισφορές των οργανώσεων- 
μελών των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων. 

Για δωρεές φυσικών προσώπων η αξία των οποίων υπερβαίνει τα 
1 500 EUR και είναι μικρότερη ή ίση των 3 000 EUR, το οικείο ευρω 
παϊκό πολιτικό κόμμα ή το οικείο ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα αναφέρει 
εάν οι αντίστοιχοι δωρητές έχουν παράσχει προηγούμενη γραπτή 
συγκατάθεση για τη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 
1 στοιχείο ε). 

3. Οι δωρεές τις οποίες λαμβάνουν ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και 
ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα κατά τους έξι μήνες που προηγούνται 
των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανακοινώνονται σε εβδο 
μαδιαία βάση στην Αρχή εγγράφως και σύμφωνα με την παράγραφο 2. 

▼B
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4. Μεμονωμένες δωρεές των οποίων η αξία υπερβαίνει τα 
12 000 EUR που έγιναν δεκτές από τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα 
και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα ανακοινώνονται πάραυτα στην 
Αρχή εγγράφως και σύμφωνα με την παράγραφο 2. 

5. Ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα και ένα ευρωπαϊκό πολιτικό 
ίδρυμα δεν δέχονται: 

α) ανώνυμες δωρεές ή εισφορές· 

β) δωρεές από τον προϋπολογισμό πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου· 

γ) δωρεές προερχόμενες από οιαδήποτε δημόσια αρχή, από κράτος 
μέλος ή από τρίτη χώρα ή από οιαδήποτε επιχείρηση στην οποία 
παρόμοια δημόσια αρχή μπορεί να ασκεί, άμεσα ή έμμεσα, δεσπό 
ζουσα επιρροή, επειδή η επιχείρηση αυτή της ανήκει ή λόγω της 
οικονομικής συμμετοχής της στην επιχείρηση αυτή ή λόγω των 
κανόνων που διέπουν την επιχείρηση· ή 

δ) δωρεές από οποιεσδήποτε οντότητες ιδιωτικού δικαίου που εδρεύουν 
σε τρίτη χώρα ή από άτομα προερχόμενα από τρίτη χώρα τα οποία 
δεν δικαιούνται να ψηφίζουν στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοι 
νοβούλιο. 

6. Εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της λήψης της από το 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή το ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα, κάθε 
δωρεά η οποία δεν επιτρέπεται βάσει του παρόντος κανονισμού: 

α) επιστρέφεται στον δωρητή ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί εξ 
ονόματος του δωρητή· ή, 

β) εάν η επιστροφή της δεν είναι εφικτή, αναφέρεται στην Αρχή και 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο διατάκτης του Ευρωπαϊκού Κοινο 
βουλίου εκδίδει βεβαίωση απαίτησης και εντολή είσπραξης σύμ 
φωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στα άρθρα 78 και 79 του 
δημοσιονομικού κανονισμού. Τα κεφάλαια εγγράφονται ως γενικά 
έσοδα στο τμήμα του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

7. Επιτρέπονται οι εισφορές σε ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα από τα 
μέλη του. Η αξία των εν λόγω εισφορών δεν υπερβαίνει το 40 % του 
ετήσιου προϋπολογισμού του συγκεκριμένου ευρωπαϊκού πολιτικού 
κόμματος. 

8. Επιτρέπονται οι εισφορές σε ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα από τα 
μέλη του και από το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα με το οποίο συνδέεται. 
Η αξία των εν λόγω εισφορών δεν υπερβαίνει το 40 % του ετήσιου 
προϋπολογισμού του συγκεκριμένου ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος 
και δεν επιτρέπεται να προέρχονται από κεφάλαια τα οποία έλαβε ένα 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα βάσει του παρόντος κανονισμού από τον 
γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το βάρος της απόδειξης φέρει το οικείο ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα, το 
οποίο αναφέρει σαφώς στους λογαριασμούς του την προέλευση των 
κεφαλαίων που χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση του ευρωπαϊ 
κού πολιτικού ιδρύματος που συνδέεται με αυτό. 

▼B
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9. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 7 και 8, τα ευρωπαϊκά πολι 
τικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα μπορούν να δέχο 
νται από πολίτες που είναι μέλη τους εισφορές αξίας 18 000 EUR κατ’ 
ανώτατο όριο ανά έτος και ανά μέλος, όταν οι εισφορές αυτές κατα 
βάλλονται από το οικείο μέλος εξ ονόματός του. 

Το όριο του πρώτου εδαφίου δεν ισχύει όταν το εν λόγω μέλος είναι 
επίσης εκλεγμένο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εθνικού κοι 
νοβουλίου ή περιφερειακού κοινοβουλίου ή περιφερειακής συνέλευσης. 

10. Τυχόν εισφορά που δεν επιτρέπεται βάσει του παρόντος κανονι 
σμού επιστρέφεται σύμφωνα με την παράγραφο 6. 

Άρθρο 21 

Χρηματοδότηση εκστρατειών στο πλαίσιο των εκλογών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

1. Με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου, η χρηματοδότηση ευρω 
παϊκών πολιτικών κομμάτων από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρω 
παϊκής Ένωσης ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή μπορεί να χρησιμοποι 
ηθεί για τη χρηματοδότηση εκστρατειών οι οποίες διεξάγονται από τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα στο πλαίσιο των εκλογών του Ευρωπαϊ 
κού Κοινοβουλίου, στις οποίες λαμβάνουν μέρος αυτά ή τα μέλη τους 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο δ). 

Σύμφωνα με το άρθρο 8 της Πράξης περί εκλογής των μελών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση καθολική ψηφοφορία ( 1 ), η χρη 
ματοδότηση και ο πιθανός περιορισμός των εκλογικών δαπανών για όλα 
τα πολιτικά κόμματα, υποψηφίους και τρίτους στις εκλογές του Ευρω 
παϊκού Κοινοβουλίου, πέραν της συμμετοχής τους σε αυτές, διέπεται σε 
κάθε κράτος μέλος από τις εθνικές διατάξεις. 

2. Οι δαπάνες οι οποίες συνδέονται με τις εκστρατείες που αναφέρο 
νται στην παράγραφο 1 προσδιορίζονται σαφώς ως τέτοιες από τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 
τους. 

Άρθρο 22 

Απαγόρευση χρηματοδότησης 

1. Παρά το άρθρο 21 παράγραφος 1, η χρηματοδότηση των ευρω 
παϊκών πολιτικών κομμάτων από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρω 
παϊκής Ένωσης ή από οιαδήποτε άλλη πηγή δεν χρησιμοποιείται για 
την, άμεση ή έμμεση, χρηματοδότηση άλλων πολιτικών κομμάτων, και 
ιδίως εθνικών κομμάτων ή υποψηφίων. Τα εν λόγω εθνικά πολιτικά 
κόμματα και οι υποψήφιοι εξακολουθούν να υπόκεινται στους εθνικούς 
κανόνες. 

2. Η χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων από τον 
γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από οποιαδήποτε 
άλλη πηγή δεν χρησιμοποιείται για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός 
της χρηματοδότησης των καθηκόντων τους, όπως παρατίθενται στο 
άρθρο 2 σημείο 4, και της κάλυψης δαπανών οι οποίες συνδέονται 
άμεσα με τους στόχους που περιγράφονται στο καταστατικό τους σύμ 
φωνα με το άρθρο 5. Ειδικότερα, δεν χρησιμοποιείται για την άμεση ή 
έμμεση χρηματοδότηση εκλογών, πολιτικών κομμάτων ή υποψηφίων ή 
άλλων ιδρυμάτων. 

▼B 

( 1 ) ΕΕ L 278 της 8.10.1976, σ. 5.
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3. Η χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των 
ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων από τον γενικό προϋπολογισμό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή δεν χρησιμοποιεί 
ται για τη χρηματοδότηση εκστρατειών που αφορούν δημοψηφίσματα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Άρθρο 23 

Υποχρεώσεις τήρησης λογαριασμών, υποβολής εκθέσεων και 
οικονομικού ελέγχου 

1. Το αργότερο εντός έξι μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους, 
τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα 
υποβάλλουν στην Αρχή, με κοινοποίηση στον διατάκτη του Ευρωπαϊ 
κού Κοινοβουλίου και στο αρμόδιο εθνικό σημείο επαφής του κράτους 
μέλους της έδρας τους: 

α) τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα προσαρτήματά τους, οι 
οποίες αναφέρουν τα έσοδα και τα έξοδά τους, το ενεργητικό και το 
παθητικό στην αρχή και στο τέλος του οικονομικού έτους, σύμφωνα 
με το εφαρμοστέο δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται η 
έδρα τους και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τους με βάση τα 
διεθνή λογιστικά πρότυπα, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του κανονι 
σμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου ( 1 )· 

β) έκθεση εξωτερικού ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, 
η οποία αναφέρεται τόσο στην αξιοπιστία των εν λόγω ετήσιων 
οικονομικών καταστάσεων όσο και στη νομιμότητα και στην κανο 
νικότητα των εσόδων και των εξόδων, εκπονείται δε από ανεξάρ 
τητο φορέα ή εμπειρογνώμονα· και 

γ) τον κατάλογο των δωρητών και των συνεισφερόντων και των αντί 
στοιχων δωρεών ή συνεισφορών τους, οι οποίες αναφέρονται σύμ 
φωνα με το άρθρο 20 παράγραφοι 2, 3 και 4. 

2. Εάν τα έξοδα πραγματοποιούνται από ευρωπαϊκά πολιτικά κόμ 
ματα από κοινού με εθνικά πολιτικά κόμματα ή από ευρωπαϊκά πολι 
τικά ιδρύματα από κοινού με εθνικά πολιτικά ιδρύματα, ή με άλλους 
οργανισμούς, τα δικαιολογητικά των εξόδων που πραγματοποιήθηκαν 
από τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα ή από τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
ιδρύματα, άμεσα ή μέσω των εν λόγω τρίτων μερών, επισυνάπτονται 
στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που αναφέρονται στην παρά 
γραφο 1. 

3. Οι ανεξάρτητοι εξωτερικοί φορείς ή εμπειρογνώμονες που αναφέ 
ρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) επιλέγονται, εξουσιοδοτούνται 
και αμείβονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εξουσιοδοτούνται δεό 
ντως να ελέγχουν τους λογαριασμούς σύμφωνα με το εφαρμοστέο 
δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο έχουν την έδρα ή την εγκατά 
στασή τους. 

4. Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύ 
ματα παρέχουν στους ανεξάρτητους φορείς ή εμπειρογνώμονες κάθε 
πληροφορία που ζητούν προκειμένου να διενεργήσουν τον οικονομικό 
έλεγχο. 

▼B 

( 1 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2002, για την εφαρμογή διεθνών λογιστικών 
προτύπων (ΕΕ L 243 της 11.9.2002, σ. 1).
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5. Οι ανεξάρτητοι φορείς ή εμπειρογνώμονες γνωστοποιούν στην 
Αρχή και στον διατάκτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κάθε ύποπτο 
περιστατικό παράνομης δραστηριότητας, απάτης ή δωροδοκίας που 
ενδέχεται να βλάψει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. Η Αρχή 
και ο διατάκτης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενημερώνουν σχετικώς 
τα εθνικά σημεία επαφής. 

Άρθρο 24 

Γενικοί κανόνες σχετικά με τον έλεγχο 

1. Ο έλεγχος της συμμόρφωσης των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμά 
των και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων προς τις υποχρεώσεις 
που προβλέπει ο παρών κανονισμός ασκείται, σε συνεργασία, από την 
Αρχή, τον διατάκτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και από τα αρμόδια 
κράτη μέλη. 

2. Η Αρχή ελέγχει τη συμμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομ 
μάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων προς τις υποχρεώσεις 
που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό, ειδικότερα όσον αφορά το 
άρθρο 3, το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχεία α), β), και δ) έως στ), το 
άρθρο 5 στοιχεία α) έως ε) και ζ), το άρθρο 9 παράγραφοι 5 και 6, τα 
άρθρα 20, 21 και 22. 

Ο διατάκτης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ελέγχει τη συμμόρφωση 
των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών 
ιδρυμάτων προς τις υποχρεώσεις που συνδέονται με την ενωσιακή χρη 
ματοδότηση που απορρέει από τον παρόντα κανονισμό σύμφωνα με τον 
δημοσιονομικό κανονισμό. Κατά τη διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα στους τομείς της 
πρόληψης και της καταπολέμησης της απάτης εις βάρος των οικονομι 
κών συμφερόντων της Ένωσης. 

3. Ο έλεγχος από την Αρχή και τον διατάκτη του Ευρωπαϊκού Κοι 
νοβουλίου που αναφέρεται στην παράγραφο 2 δεν επεκτείνεται στη 
συμμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊ 
κών πολιτικών ιδρυμάτων προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το 
εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 14. 

4. Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύ 
ματα παρέχουν στην Αρχή, στον διατάκτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβου 
λίου, στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, στην Υπηρεσία Καταπολέ 
μησης της Απάτης (OLAF) ή στα κράτη μέλη κάθε πληροφορία που 
ζητούν και που είναι αναγκαία για τη διενέργεια των ελέγχων για τους 
οποίους είναι υπεύθυνα βάσει του παρόντος κανονισμού. 

Κατόπιν αιτήσεως και για τον σκοπό του ελέγχου της συμμόρφωσης 
προς το άρθρο 20, τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά 
πολιτικά ιδρύματα παρέχουν στην Αρχή πληροφορίες σχετικά με τις 
συνεισφορές που έχουν καταβάλει μεμονωμένα μέλη και με την ταυτό 
τητα των μελών αυτών. Επιπλέον, κατά περίπτωση, η Αρχή μπορεί να 
απαιτήσει από τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα να διαβιβάσουν υπογε 
γραμμένες επιβεβαιωτικές δηλώσεις από τα μέλη που κατέχουν αιρετά 
αξιώματα για τον σκοπό του ελέγχου της συμμόρφωσης προς την προϋ 
πόθεση του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) πρώτο εδάφιο. 

Άρθρο 25 

Εφαρμογή και έλεγχος σε σχέση με τη χρηματοδότηση από την 
Ένωση 

1. Οι πιστώσεις για τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών 
κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων καθορίζονται 
βάσει της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού και διατίθενται 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και τον δημοσιονομικό κανονισμό. 

▼B
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Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τις συνεισφορές και τις επιδοτήσεις 
θεσπίζονται από τον διατάκτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην πρό 
σκληση συνεισφορών και στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων. 

2. Ο έλεγχος της χρηματοδότησης που χορηγείται από τον γενικό 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και της χρήσης της, 
ασκείται σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό. 

Ο έλεγχος ασκείται επίσης βάσει ετήσιας πιστοποίησης από εξωτερικό 
και ανεξάρτητο έλεγχο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1. 

3. Το Ελεγκτικό Συνέδριο ασκεί τις ελεγκτικές του εξουσίες σύμ 
φωνα με το άρθρο 287 ΣΛΕΕ. 

4. Κάθε έγγραφο ή πληροφορία την οποία χρειάζεται το Ελεγκτικό 
Συνέδριο για να εκτελέσει τα καθήκοντά του παρέχεται σε αυτό κατόπιν 
αιτήματός του από τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά 
πολιτικά ιδρύματα που λαμβάνουν χρηματοδότηση σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό. 

5. Η απόφαση ή η συμφωνία χορήγησης συνεισφοράς και επιδότη 
σης προβλέπει ρητώς τον λογιστικό έλεγχο, από τον διατάκτη του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το Ελεγκτικό Συνέδριο, βάσει αρχείων 
και επιτοπίως, του ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος το οποίο έλαβε 
συνεισφορά ή του ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος το οποίο έλαβε 
επιδότηση από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

6. Το Ελεγκτικό Συνέδριο και ο διατάκτης του Ευρωπαϊκού Κοινο 
βουλίου, ή οποιοσδήποτε άλλος εξωτερικός φορέας εξουσιοδοτημένος 
από τον διατάκτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μπορούν να διενερ 
γούν τους αναγκαίους ελέγχους και τις επαληθεύσεις επιτοπίως με 
σκοπό να ελέγχουν τη νομιμότητα των δαπανών και την ορθή εφαρμογή 
των διατάξεων της απόφασης ή της συμφωνίας χορήγησης της συνει 
σφοράς και της επιδότησης και, στην περίπτωση ευρωπαϊκών πολιτικών 
ιδρυμάτων, την ορθή εφαρμογή του προγράμματος εργασίας ή της δρά 
σης. Το εν λόγω ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή το εν λόγω ευρωπαϊκό 
πολιτικό ίδρυμα παρέχει κάθε έγγραφο ή πληροφορία που απαιτείται για 
την εκτέλεση του συγκεκριμένου καθήκοντος. 

7. Η OLAF δύναται να διενεργεί έρευνες, συμπεριλαμβανομένων 
επιτόπιων ελέγχων και επιθεωρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις και 
τις διαδικασίες του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 ) και του κανονισμού 
(Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου ( 2 ), για να διαπιστώσει 
εάν έχει διαπραχθεί απάτη, δωροδοκία ή άλλη παράνομη δραστηριότητα 
που επηρεάζει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης σε σχέση με 
συνεισφορές ή επιδοτήσεις στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού. Εφό 
σον συντρέχει περίπτωση, τα πορίσματά του ενδέχεται να έχουν ως 
αποτέλεσμα την έκδοση αποφάσεων ανάκτησης από τον διατάκτη του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

▼B 

( 1 ) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που 
πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της 
Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού 
(Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1). 

( 2 ) Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμ 
βρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτο 
πίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 
της 15.11.1996, σ. 2).
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Άρθρο 26 

Τεχνική υποστήριξη 

Κάθε τεχνική υποστήριξη που παρέχεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβού 
λιο προς τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα βασίζεται στην αρχή της ίσης 
μεταχείρισης. Χορηγείται υπό όρους οι οποίοι δεν είναι λιγότερο ευνοϊ 
κοί από εκείνους που χορηγούνται σε άλλες εξωτερικές οργανώσεις και 
ενώσεις στις οποίες τυχόν παρέχονται παρόμοιες διευκολύνσεις, παρέ 
χεται δε έναντι τιμολογίου και πληρωμής. 

Άρθρο 27 

Κυρώσεις 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 16, η Αρχή αποφασίζει να διαγράψει ευρω 
παϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα από το Μητρώο ως 
κύρωση στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν έχει βεβαιωθεί με δικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου 
ότι το εν λόγω κόμμα ή ίδρυμα έχει τελέσει παράνομες δραστη 
ριότητες εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, 
όπως καθορίζονται στο άρθρο 106 παράγραφος 1 του δημοσιονο 
μικού κανονισμού· 

▼M1 
β) όταν διαπιστώνεται, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται 

στο άρθρο 10 παράγραφοι 2 έως 5, ότι δεν πληροί πλέον μία ή 
περισσότερες από τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 ή 2· 

βα) εάν η απόφαση να καταχωριστεί το εν λόγω κόμμα ή ίδρυμα 
βασίζεται σε ανακριβείς ή παραπλανητικές πληροφορίες για τις 
οποίες είναι υπεύθυνος ο αιτών, ή όταν η απόφαση αυτή έχει 
επιτευχθεί με εξαπάτηση· ή 

▼B 
γ) όταν η αίτηση κράτος μέλους για διαγραφή από το Μητρώο λόγω 

σοβαρής αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων δυνάμει του εθνι 
κού δικαίου πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 16 
παράγραφος 3 στοιχείο β). 

2. Η αρχή επιβάλλει οικονομικές κυρώσεις στις ακόλουθες περιπτώ 
σεις: 

α) ποσοτικώς μη προσδιορίσιμα αδικήματα: 

i) σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις του άρθρου 
9 παράγραφος 5 ή παράγραφος 6: 

ii) σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις δεσμεύσεις που ανέ 
λαβε και τις πληροφορίες που παρέσχε ευρωπαϊκό πολιτικό 
κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και δ) έως στ) και το άρθρο 5 
παράγραφος 1 στοιχεία α), β), δ) και ε)· 

iii) εάν παραλείψει να διαβιβάσει τον κατάλογο των δωρητών και 
των αντίστοιχων δωρεών τους σύμφωνα με το άρθρο 20 παρά 
γραφος 2 ή να αναφέρει τις δωρεές σύμφωνα με το άρθρο 20 
παράγραφοι 3 και 4· 

▼B
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iv) στις περιπτώσεις που ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό 
πολιτικό ίδρυμα παραβίασε τις υποχρεώσεις που καθορίζονται 
στο άρθρο 23 παράγραφος 1 ή στο άρθρο 24 παράγραφος 4· 

v) όταν έχει βεβαιωθεί με δικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμέ 
νου ότι το εν λόγω κόμμα ή ίδρυμα έχει διαπράξει παράνομες 
δραστηριότητες εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της 
Ένωσης, όπως καθορίζονται στο άρθρο 106 παράγραφος 1 του 
δημοσιονομικού κανονισμού· 

vi) όταν το οικείο ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό 
ίδρυμα παρέλειψε, οποτεδήποτε και εκ προθέσεως, να διαβιβάσει 
πληροφορίες ή διαβίβασε εσφαλμένες ή παραπλανητικές πληρο 
φορίες ή εάν οι φορείς που έχουν εξουσιοδοτηθεί από τον 
παρόντα κανονισμό να διενεργούν οικονομικό έλεγχο ή άλλους 
ελέγχους στους δικαιούχους χρηματοδότησης από τον γενικό 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντοπίσουν ανακρί 
βειες στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που θεωρούνται 
ουσιαστικές παραλείψεις ή δηλώσεις ψευδών στοιχείων σύμ 
φωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που καθορίζονται στο 
άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002· 

β) ποσοτικώς προσδιορίσιμα αδικήματα: 

i) όταν ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα 
δέχθηκε δωρεές και συνεισφορές οι οποίες δεν επιτρέπονται 
βάσει του άρθρου 20 παράγραφος 1 ή παράγραφος 5, εκτός 
εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 20 παράγραφος 6· 

ii) σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις των άρθρων 
21 και 22. 

3. Ο διατάκτης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να αποκλείσει 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα από μελλο 
ντική χρηματοδότηση της Ένωσης έως πέντε έτη ή έως 10 έτη σε 
περίπτωση υποτροπής εντός πενταετίας, εφόσον κρίθηκε ένοχο για 
οποιοδήποτε από τα αδικήματα που απαριθμούνται στην παράγραφο 2 
στοιχείο α) σημεία v) και vi). Η διάταξη αυτή δεν θίγει τις αρμοδιότη 
τες του διατάκτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 204ιδ του δημοσιονομικού κανονισμού. 

4. Για τους σκοπούς της εφαρμογής των παραγράφων 2 και 3, επι 
βάλλονται οι ακόλουθες οικονομικές κυρώσεις σε ευρωπαϊκό πολιτικό 
κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα: 

α) στις περιπτώσεις ποσοτικώς μη προσδιορίσιμων αδικημάτων, ένα 
σταθερό ποσοστό του ετήσιου προϋπολογισμού του οικείου ευρω 
παϊκού πολιτικού κόμματος ή ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος: 

— 5 %· ή 

— 7,5 % σε περίπτωση συρροής αδικημάτων· ή 

— 20 % όταν το εν λόγω αδίκημα τελείται καθ’ υποτροπήν· ή 

— το ένα τρίτο των ως άνω οριζόμενων ποσοστών εάν το οικείο 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα 
δήλωσε οικειοθελώς το αδίκημα πριν η Αρχή να κινήσει επισή 
μως έρευνα, ακόμη και στην περίπτωση συρροής αδικημάτων ή 
αδικήματος καθ’ υποτροπήν και εάν το οικείο κόμμα ή ίδρυμα 
έλαβε τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα· 

▼B
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— 50 % του ετήσιου προϋπολογισμού του οικείου ευρωπαϊκού 
πολιτικού κόμματος ή ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος για το 
προηγούμενο έτος, όταν έχει βεβαιωθεί με δικαστική απόφαση 
με ισχύ δεδικασμένου ότι το εν λόγω κόμμα ή ίδρυμα έχει 
τελέσει παράνομες δραστηριότητες εις βάρος των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης, όπως καθορίζονται στο άρθρο 106 
παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού· 

β) στις περιπτώσεις ποσοτικώς προσδιορίσιμων αδικημάτων, ένα στα 
θερό ποσοστό επί των ποσών που εισπράχθηκαν παράτυπα ή δεν 
αναφέρθηκαν σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα και με μέγιστο 
ποσό το 10 % του ετήσιου προϋπολογισμού του οικείου ευρωπαϊκού 
πολιτικού κόμματος ή ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος: 

— 100 % των ποσών που εισπράχθηκαν παράτυπα ή δεν αναφέρ 
θηκαν εφόσον τα ποσά αυτά δεν υπερβαίνουν τα 50 000 EUR· ή 

— 150 % των ποσών που εισπράχθηκαν παράτυπα ή δεν αναφέρ 
θηκαν εφόσον τα ποσά αυτά υπερβαίνουν τα 50 000 EUR αλλά 
δεν υπερβαίνουν τα 100 000 EUR, ή 

— 200 % των ποσών που εισπράχθηκαν παράτυπα ή δεν αναφέρ 
θηκαν εφόσον τα ποσά αυτά υπερβαίνουν τα 100 000 EUR αλλά 
δεν υπερβαίνουν τα 150 000 EUR, ή 

— 250 % των ποσών που εισπράχθηκαν παράτυπα ή δεν αναφέρ 
θηκαν εφόσον τα ποσά αυτά υπερβαίνουν τα 150 000 EUR αλλά 
δεν υπερβαίνουν τα 200 000 EUR, ή 

— 300 % των ποσών που εισπράχθηκαν παράτυπα ή δεν αναφέρ 
θηκαν εφόσον τα ποσά αυτά υπερβαίνουν τα 200 000 EUR, ή 

— το ένα τρίτο των προαναφερόμενων ποσοστών εάν το οικείο 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα 
δήλωσε οικειοθελώς το αδίκημα πριν η Αρχή και/ή ο διατάκτης 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κινήσουν επισήμως έρευνα και 
εάν το οικείο κόμμα ή ίδρυμα έλαβε τα κατάλληλα διορθωτικά 
μέτρα. 

Για την εφαρμογή των προαναφερόμενων ποσοστών, κάθε δωρεά ή 
συνεισφορά εξετάζεται χωριστά. 

5. Κάθε φορά που ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό 
ίδρυμα διαπράττει κατά συρροή αδικήματα βάσει του παρόντος κανονι 
σμού, επιβάλλεται μόνο η κύρωση που προβλέπεται για το σοβαρότερο 
αδίκημα, εκτός εάν ορίζεται άλλως στην παράγραφο 4 στοιχείο α). 

6. Οι κυρώσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό υπόκεινται 
σε πενταετή προθεσμία παραγραφής από την ημέρα διάπραξης της 
σχετικής παράβασης ή, στην περίπτωση διαρκών ή καθ’ υποτροπήν 
παραβάσεων, από την ημέρα που έπαυσαν οι εν λόγω παραβάσεις. 

▼M1 

Άρθρο 27α 

Ευθύνη των φυσικών προσώπων 

Εάν η Αρχή επιβάλλει οικονομική κύρωση στις περιπτώσεις που ανα 
φέρονται στο άρθρο 27 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημεία v) ή vi), 
δύναται, για τον σκοπό της ανάκτησης δυνάμει του άρθρου 30 παρά 
γραφος 2, να κρίνει ότι φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
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διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου του ευρωπαϊκού πολι 
τικού κόμματος ή του ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος, ή το οποίο έχει 
εξουσίες εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε σχέση με το 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή το ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα, φέρει και 
αυτό ευθύνη για το αδίκημα στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος 2 στοι 
χείο α) σημείο v) εφόσον, με τη δικαστική απόφαση που αναφέρεται 
στην εν λόγω διάταξη, έχει κριθεί ότι το φυσικό πρόσωπο φέρει και 
αυτό ευθύνη για τις συγκεκριμένες παράνομες δραστηριότητες· 

β) στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος 2 στοι 
χείο α) σημείο vi) εφόσον το φυσικό πρόσωπο φέρει και αυτό 
ευθύνη για τις συγκεκριμένες πράξεις ή ανακρίβειες. 

▼B 

Άρθρο 28 

Συνεργασία μεταξύ της Αρχής, του διατάκτη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και των κρατών μελών 

1. Η Αρχή, ο διατάκτης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τα κράτη 
μέλη μέσω των εθνικών σημείων επαφής ανταλλάσσουν πληροφορίες 
και αλληλοενημερώνονται τακτικά για θέματα που αφορούν τους όρους 
χρηματοδότησης, τους ελέγχους και τις κυρώσεις. 

2. Συμφωνούν επίσης επί πρακτικών ρυθμίσεων για την εν λόγω 
ανταλλαγή πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων που 
αφορούν τη δημοσιοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών ή αποδεικτι 
κών στοιχείων και για τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. 

3. Ο διατάκτης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενημερώνει την Αρχή 
για κάθε εύρημα που μπορεί να οδηγήσει στην επιβολή κυρώσεων 
σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφοι 2 έως 4 προκειμένου να δοθεί 
στην Αρχή η δυνατότητα να λάβει τα κατάλληλα μέτρα. 

4. Η Αρχή ενημερώνει τον διατάκτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
για κάθε απόφαση που έλαβε όσον αφορά τις κυρώσεις προκειμένου ο 
τελευταίος να έχει τη δυνατότητα να συναγάγει τα κατάλληλα συμπερά 
σματα στο πλαίσιο του δημοσιονομικού κανονισμού. 

Άρθρο 29 

Διορθωτικά μέτρα και αρχές χρηστής διοίκησης 

1. Πριν να λάβει οριστική απόφαση σχετικά με οποιαδήποτε από τις 
κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 27, η Αρχή ή ο διατάκτης του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παρέχει τη δυνατότητα στο ενδιαφερόμενο 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα να θεσπίσει τα 
μέτρα που απαιτούνται για την επανόρθωση της κατάστασης εντός 
εύλογης προθεσμίας, η οποία κανονικά δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα. 
Ειδικότερα, η Αρχή ή ο διατάκτης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
παρέχουν τη δυνατότητα διόρθωσης σφαλμάτων εκ παραδρομής και 
αριθμητικών λαθών, διαβίβασης πρόσθετων εγγράφων ή πληροφοριών, 
όταν απαιτείται, ή διόρθωσης τυχόν σφαλμάτων ήσσονος σημασίας. 

2. Σε περίπτωση που ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολι 
τικό ίδρυμα δεν λάβει διορθωτικά μέτρα εντός της προθεσμίας που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, λαμβάνεται απόφαση σχετικά με την 
επιβολή των κατάλληλων κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 27. 

▼M1
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3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν ισχύουν για τις προϋποθέσεις που 
καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία β) έως δ) και στο 
άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ). 

Άρθρο 30 

Ανάκτηση 

1. Με βάση την απόφαση της Αρχής για τη διαγραφή από το 
Μητρώο ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος ή ευρωπαϊκού πολιτικού 
ιδρύματος, ο διατάκτης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανακαλεί ή τερ 
ματίζει κάθε τρέχουσα απόφαση ή συμφωνία σχετικά με χρηματοδό 
τηση από την Ένωση, εκτός από την περίπτωση που προβλέπεται στο 
άρθρο 16 παράγραφος 2 στοιχείο γ) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
στοιχεία β) και δ). Ανακτά επίσης κάθε χρηματοδότηση της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν μη δαπανηθέντων χρηματοδοτικών πόρων 
προηγουμένων ετών. 

2. ►M1 Ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ένα ευρωπαϊκό πολιτικό 
ίδρυμα στο οποίο επιβλήθηκε κύρωση για οποιαδήποτε από τις παρα 
βάσεις που απαριθμούνται στο άρθρο 27 παράγραφος 1 και στο άρθρο 
27 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημεία v) και vi) δεν συμμορφώνεται 
πλέον, για τον λόγο αυτό, προς το άρθρο 18 παράγραφος 2. Ως εκ 
τούτου, ο διατάκτης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τερματίζει τη συμ 
φωνία ή απόφαση συνεισφοράς ή επιδότησης σχετικά με χορηγηθείσα 
από την Ένωση χρηματοδότηση βάσει του παρόντος κανονισμού και 
ανακτά τα αδικαιολογήτως καταβληθέντα ποσά βάσει της συμφωνίας ή 
απόφασης συνεισφοράς ή επιδότησης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν μη 
δαπανηθέντων χρηματοδοτικών πόρων της Ένωσης προηγουμένων 
ετών. Ο διατάκτης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανακτά επίσης αδι 
καιολογήτως καταβληθέντα ποσά βάσει συμφωνίας ή απόφασης συνει 
σφοράς ή επιδότησης από φυσικό πρόσωπο σε σχέση με το οποίο έχει 
ληφθεί απόφαση δυνάμει του άρθρου 27α, λαμβάνοντας υπόψη, κατά 
περίπτωση, τις εξαιρετικές περιστάσεις σε σχέση με τα εν λόγω φυσικά 
πρόσωπα. ◄ 

▼M1 
Σε περίπτωση παρόμοιου τερματισμού, οι πληρωμές από τον διατάκτη 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιορίζονται στις επιστρεπτέες δαπάνες 
που όντως πραγματοποίησε το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή τις επιλέ 
ξιμες δαπάνες που πραγματοποίησε το ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα έως 
την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης περί τερματισμού. 

▼B 
Η παρούσα παράγραφος ισχύει επίσης στις περιπτώσεις που αναφέρο 
νται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 στοιχείο γ) και στο άρθρο 3 παρά 
γραφος 1 στοιχεία β) και δ). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 31 

Παροχή ενημέρωσης στους πολίτες 

Με την επιφύλαξη των άρθρων 21 και 22 και των οικείων καταστατι 
κών και εσωτερικών διαδικασιών, τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα μπο 
ρούν, στο πλαίσιο των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να 
λαμβάνουν κάθε κατάλληλο μέτρο για να ενημερώνουν τους πολίτες 
της Ένωσης για τις σχέσεις μεταξύ εθνικών πολιτικών κομμάτων και 
υποψηφίων και των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. 

▼B

ΣΤ4_Κανονισμός σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών 
ιδρυμάτων

- 282 - 



 

02014R1141 — EL — 04.05.2018 — 001.001 — 30 

Άρθρο 32 

Διαφάνεια 

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημοσιοποιεί, υπό την εποπτεία του 
διατάκτη του ή υπό την εποπτεία της Αρχής, σε δικτυακό τόπο που 
δημιουργείται για τον εν λόγω σκοπό τα ακόλουθα: 

α) το όνομα και το καταστατικό όλων των καταχωρισμένων ευρωπαϊ 
κών πολιτικών κομμάτων και ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων, 
μαζί με τα έγγραφα που υποβάλλονται στο πλαίσιο της αίτησης 
καταχώρισης σύμφωνα με το άρθρο 8, το αργότερο τέσσερις εβδο 
μάδες μετά την έκδοση της απόφασης της Αρχής και, εφεξής, κάθε 
τροποποίηση η οποία κοινοποιείται στην Αρχή βάσει του άρθρου 9 
παράγραφοι 5 και 6· 

β) κατάλογο των αιτήσεων που δεν εγκρίθηκαν, μαζί με τα έγγραφα 
που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της αίτησης καταχώρισης σύμφωνα 
με το άρθρο 8 και τους λόγους απόρριψης, το αργότερο τέσσερις 
εβδομάδες μετά την έκδοση της απόφασης της Αρχής· 

γ) ετήσια έκθεση με πίνακα των ποσών που καταβλήθηκαν σε κάθε 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα και ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα, για 
κάθε οικονομικό έτος για το οποίο ελήφθησαν συνεισφορές ή κατα 
βλήθηκαν επιδοτήσεις από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρω 
παϊκής Ένωσης· 

δ) τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις εκθέσεις εξωτερικού 
ελέγχου που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 1 και, για τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα, τις τελικές εκθέσεις σχετικά με την 
εφαρμογή του προγράμματος εργασίας τους ή δράσεων· 

ε) τα ονόματα των δωρητών και τις αντίστοιχες δωρεές τους που 
αναφέρονται από τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρω 
παϊκά πολιτικά ιδρύματα σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφοι 
2, 3 και 4, εξαιρουμένων των δωρεών φυσικών προσώπων η ετήσια 
αξία των οποίων δεν υπερβαίνει τα 1 500 EUR ανά έτος και ανά 
δωρητή, οι οποίες αναφέρονται ως «ελάσσονες δωρεές». Οι δωρεές 
φυσικών προσώπων η ετήσια αξία των οποίων υπερβαίνει τα 
1 500 EUR και είναι μικρότερη ή ίση των 3 000 EUR δημοσιεύο 
νται μόνο με προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του αντίστοιχου 
δωρητή για τη δημοσίευσή τους. Εάν δεν έχει δοθεί προηγούμενη 
συγκατάθεση, οι δωρεές αυτές αναφέρονται ως «ελάσσονες δωρε 
ές». Δημοσιεύεται επίσης το συνολικό ποσό των ελασσόνων 
δωρεών και ο αριθμός των δωρητών ανά ημερολογιακό έτος· 

στ) τις εισφορές που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφοι 7 και 8 
και αναφέρονται από τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρω 
παϊκά πολιτικά ιδρύματα σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 2, 
συμπεριλαμβανομένης επίσης της ταυτότητας των κομμάτων-μελών 
ή των οργανώσεων που κατέβαλαν τις εν λόγω εισφορές· 

ζ) τις λεπτομέρειες και τους λόγους κάθε οριστικής απόφασης η οποία 
λαμβάνεται από την Αρχή βάσει του άρθρου 27, συμπεριλαμβανο 
μένων, όπου συντρέχει περίπτωση, τυχόν γνωμοδοτήσεων που εκδί 
δει η επιτροπή ανεξάρτητων διακεκριμένων προσωπικοτήτων σύμ 
φωνα με τα άρθρα 10 και 11, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των 
διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001: 

η) τις λεπτομέρειες και τους λόγους κάθε οριστικής απόφασης, η 
οποία λαμβάνεται από τον διατάκτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
βάσει του άρθρου 27· 
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θ) περιγραφή της τεχνικής υποστήριξης που παρέχεται σε ευρωπαϊκά 
πολιτικά κόμματα· 

ι) την έκθεση αξιολόγησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με 
την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και τις χρηματοδοτούμε 
νες δραστηριότητες οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 38· και 

ια) επικαιροποιημένο κατάλογο των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοι 
νοβουλίου που είναι μέλη ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος. 

▼B 
2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημοσιοποιεί τον κατάλογο των νομι 
κών προσώπων που είναι μέλη ενός ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος, ο 
οποίος επισυνάπτεται στο καταστατικό του κόμματος σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παράγραφος 2, και επικαιροποιείται σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 6, καθώς και τον συνολικό αριθμό των μεμονωμένων 
μελών. 

3. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν δημοσιεύονται στον 
δικτυακό τόπο που αναφέρεται στην παράγραφο 1, εκτός εάν τα εν 
λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δημοσιεύονται σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 στοιχεία α), ε) ή ζ). 

4. Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύ 
ματα, με δήλωση για την προστασία της ιδιωτικής ζωής που είναι 
διαθέσιμη στο κοινό, παρέχουν στα εν δυνάμει μέλη και δωρητές 
τους τις πληροφορίες που απαιτούνται από το άρθρο 10 της οδηγίας 
95/46/ΕΚ και τους ενημερώνουν σχετικά με τους όρους υπό τους οποί 
ους τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν θα δημο 
σιοποιηθούν στο δικτυακό τόπο που αναφέρεται στην παράγραφο 1, 
καθώς και ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν 
θα υποστούν επεξεργασία για λόγους οικονομικού και άλλου ελέγχου 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Αρχή, την OLAF, το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, τα κράτη μέλη ή τους εξωτερικούς φορείς ή εμπειρογνώμονες 
που έχουν εξουσιοδοτηθεί από αυτά, υπό την προϋπόθεση ότι υπόκει 
νται στην εν λόγω επεξεργασία βάσει του παρόντος κανονισμού. Ο 
διατάκτης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 
11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001, περιλαμβάνει τις ίδιες πληρο 
φορίες στις προσκλήσεις συνεισφορών ή τις προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 του παρόντος 
κανονισμού. 

Άρθρο 33 

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

1. Κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βάσει 
του παρόντος κανονισμού, η Αρχή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η 
επιτροπή ανεξάρτητων διακεκριμένων προσωπικοτήτων που θεσπίζεται 
στο άρθρο 11 συμμορφώνονται προς τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 45/2001. Για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, θεωρούνται ως υπεύθυνοι επεξεργασίας των 
δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο δ) του εν λόγω κανονι 
σμού. 

2. Κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βάσει 
του παρόντος κανονισμού, τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα, τα κράτη μέλη τα οποία είναι αρμόδια 
για την άσκηση ελέγχου σε πτυχές που σχετίζονται με τη χρηματοδό 
τηση ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ευρωπαϊκών πολιτικών 
ιδρυμάτων σύμφωνα με το άρθρο 24 και οι ανεξάρτητοι φορείς ή οι 
εμπειρογνώμονες που εξουσιοδοτούνται να ελέγχουν λογαριασμούς 
σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 1 συμμορφώνονται προς την 
οδηγία 95/46/ΕΚ και προς τις εθνικές διατάξεις που θεσπίζονται 
βάσει αυτής. Για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προ 
σωπικού χαρακτήρα, θεωρούνται ως υπεύθυνοι επεξεργασίας των δεδο 
μένων σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο δ) της εν λόγω οδηγίας. 
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3. Η Αρχή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η επιτροπή διακεκριμέ 
νων προσωπικοτήτων που θεσπίζεται στο άρθρο 11 διασφαλίζουν ότι τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία συλλέγονται από αυτά βάσει 
του παρόντος κανονισμού δεν χρησιμοποιούνται για κανέναν άλλο 
σκοπό εκτός της διασφάλισης της νομιμότητας, της κανονικότητας 
και της διαφάνειας της χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών πολιτικών 
κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων και των μελών 
των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. Διαγράφουν όλα τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που έχουν συλλεγεί για τον σκοπό αυτό το 
αργότερο 24 μήνες μετά τη δημοσίευση των συναφών μερών σύμφωνα 
με το άρθρο 32. 

4. Τα κράτη μέλη και οι ανεξάρτητοι φορείς ή οι εμπειρογνώμονες 
που εξουσιοδοτούνται να ελέγχουν λογαριασμούς χρησιμοποιούν τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνουν μόνον για τον έλεγχο 
της χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των 
ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων. Διαγράφουν τα εν λόγω δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο μετά 
τη διαβίβασή τους βάσει του άρθρου 28. 

5. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να διατηρούνται 
πέραν των προθεσμιών που ορίζονται στην παράγραφο 3 ή όπως προ 
βλέπεται από το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο που αναφέρεται στην παρά 
γραφο 4, εάν η διατήρηση αυτή απαιτείται για σκοπούς νομικών ή 
διοικητικών διαδικασιών που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση ενός 
ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος ή ενός ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύμα 
τος ή με τα μέλη ενός ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος. Όλα τα εν 
λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαγράφονται το αργότερο μία 
εβδομάδα μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης των ως άνω διαδικασιών 
μέσω οριστικής απόφασης ή μετά την οριστική διευθέτηση οποιωνδή 
ποτε ελέγχων, προσφυγών, αντιδικιών ή αξιώσεων. 

6. Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας των δεδομένων, οι οποίοι αναφέρονται 
στις παραγράφους 1 και 2, εφαρμόζουν κατάλληλα τεχνικά και οργα 
νωτικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρα 
κτήρα κατά της τυχαίας ή της παράνομης καταστροφής, της τυχαίας 
απώλειας, αλλοίωσης ή μη εξουσιοδοτημένης γνωστοποίησης ή προ 
σπέλασης, ιδίως εάν η επεξεργασία των δεδομένων αυτών περιλαμβάνει 
τη διαβίβασή τους σε δίκτυο και κατά κάθε άλλης παράνομης μορφής 
επεξεργασίας. 

7. Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων είναι υπεύθυνος 
να ελέγχει και να διασφαλίζει ότι η Αρχή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και η επιτροπή ανεξάρτητων διακεκριμένων προσωπικοτήτων που 
θεσπίζεται στο άρθρο 11 σέβονται και προστατεύουν τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων κατά την επε 
ξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βάσει του παρόντος κανο 
νισμού. Με την επιφύλαξη τυχόν ένδικων βοηθημάτων, κάθε πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα μπορεί να υποβάλει καταγγελία 
στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, εάν θεωρεί ότι το 
δικαίωμά του στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
που το αφορούν παραβιάζεται ως αποτέλεσμα της επεξεργασίας των εν 
λόγω δεδομένων από την Αρχή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή την 
επιτροπή. 

8. Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύ 
ματα, τα κράτη μέλη και οι ανεξάρτητοι φορείς ή οι εμπειρογνώμονες 
που εξουσιοδοτούνται να ελέγχουν λογαριασμούς στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού ευθύνονται σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό 
δίκαιο για κάθε ζημία την οποία προκαλούν κατά την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει του παρόντος κανονισμού. 
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι εφαρμόζονται αποτελεσματικές, ανα 
λογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις για τις παραβάσεις του παρόντος 
κανονισμού, της οδηγίας 95/46/ΕΚ και των εθνικών διατάξεων που 
θεσπίζονται βάσει αυτής, και ιδίως για τη δόλια χρήση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. 
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Άρθρο 34 

Δικαίωμα ακρόασης 

Πριν η Αρχή ή ο διατάκτης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να λάβει 
απόφαση που ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τα δικαιώματα ενός 
ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος, ενός ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύμα 
τος, ενός αιτούντος σύμφωνα με το άρθρο 8 ή ενός φυσικού προσώπου 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 27α, ακούει τους εκπροσώπους του εν 
λόγω ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος, ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύμα 
τος, του αιτούντος ή του οικείου φυσικού προσώπου. Η Αρχή ή το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αιτιολογούν δεόντως την απόφασή τους. 

▼B 

Άρθρο 35 

Δικαίωμα προσφυγής 

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται βάσει του παρόντος κανονισμού μπο 
ρούν να αποτελέσουν αντικείμενο δικαστικών διαδικασιών ενώπιον του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις συναφείς δια 
τάξεις της ΣΛΕΕ. 

Άρθρο 36 

Άσκηση της εξουσιοδότησης 

1. Η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις ανατίθεται στην 
Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος άρθρου. 

2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 7 παράγραφος 2 και στο άρθρο 8 
παράγραφος 3 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθε 
ται στην Επιτροπή για μία περίοδο πέντε ετών από τις 24 Νοεμβρίου 
2014. Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της 
έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της πεντα 
ετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως για περιό 
δους της αυτής διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο προβάλλουν αντιρρήσεις το αργότερο τρεις μήνες πριν από 
τη λήξη κάθε περιόδου. 

3. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 7 παράγραφος 2 και στο άρθρο 8 
παράγραφος 3 ανάθεση εξουσιών δύναται να ανακληθεί, ανά πάσα 
στιγμή, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση 
ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν 
λόγω απόφαση. Παράγει αποτελέσματα από την επομένη της δημοσί 
ευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το 
κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. 

4. Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την 
κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβού 
λιο. 

5. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η οποία εκδίδεται δυνάμει του 
άρθρου 7 παράγραφος 2 και του άρθρου 8 παράγραφος 3 τίθεται σε 
ισχύ μόνον εφόσον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δεν 
διατύπωσαν αντιρρήσεις εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της 
πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή εφόσον, 
πριν από τη λήξη αυτής της προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο ενημέρωσαν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα 
εγείρουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες 
κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβου 
λίου. 
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Άρθρο 37 

Διαδικασία επιτροπής 

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. Πρόκειται για επιτροπή 
κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. 

2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το 
άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. 

▼M1 

Άρθρο 38 

Αξιολόγηση 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μετά από διαβούλευση με την Αρχή, 
δημοσιεύει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021 και έκτοτε κάθε πέντε έτη 
έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και με τις 
χρηματοδοτηθείσες δραστηριότητες. Η έκθεση αναφέρει, όπου συντρέ 
χει περίπτωση, τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις που πρέπει να επέλθουν 
στο καθεστώς και στα συστήματα χρηματοδότησης. 

Εντός έξι μηνών το αργότερο από τη δημοσίευση της έκθεσης από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, στην οποία δίδεται ιδιαίτερη προ 
σοχή στις συνέπειες για τη θέση των μικρών ευρωπαϊκών πολιτικών 
κομμάτων και ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων. Η εν λόγω έκθεση 
συνοδεύεται, εάν κρίνεται σκόπιμο, από νομοθετική πρόταση για την 
τροποποίηση του παρόντος κανονισμού. 

▼B 

Άρθρο 39 

Αποτελεσματική εφαρμογή 

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κατάλληλες διατάξεις για την αποτελεσμα 
τική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. 

Άρθρο 40 

Κατάργηση 

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2004/2003 καταργείται από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού. Ωστόσο εξακολουθεί να 
ισχύει όσον αφορά πράξεις και δεσμεύσεις που συνδέονται με τη χρη 
ματοδότηση πολιτικών κομμάτων και πολιτικών ιδρυμάτων σε ευρω 
παϊκό επίπεδο για τα οικονομικά έτη 2014, 2015, 2016 και 2017. 

▼M1 

Άρθρο 40α 

Μεταβατική διάταξη 

1. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού που ήταν σε ισχύ πριν από 
τις 4 Μαΐου 2018 έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονι 
σμού] εξακολουθούν να ισχύουν όσον αφορά πράξεις και δεσμεύσεις 
που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομ 
μάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
για το οικονομικό έτος 2018. 
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2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 18 παράγραφος 2α, ο διατάκτης 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προτού λάβει απόφαση επί αίτησης 
χρηματοδότησης για το οικονομικό έτος 2019, ζητά τα στοιχεία που 
αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 2α, μόνο για την περίοδο από 
τις 5 Ιουλίου 2018. 

3. Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα που έχουν καταχωριστεί πριν 
από την 4η Μαΐου 2018 υποβάλλουν, το αργότερο έως τις 5 Ιουλίου 
2018, δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις 
που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία β) και βα). 

4. Η Αρχή διαγράφει το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα και το ευρω 
παϊκό πολιτικό ίδρυμα που συνδέεται με αυτό από το Μητρώο, αν το εν 
λόγω κόμμα δεν αποδείξει εντός της χρονικής περιόδου που ορίζεται 
στην παράγραφο 3 ότι πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία β) και βα). 

▼B 

Άρθρο 41 

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη 
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η Επιτροπή εκδίδει τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται 
στο άρθρο 7 παράγραφος 2 και στο άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο α) 
το αργότερο έως την 1η Ιουλίου 2015. 

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2017. Ωστό 
σο, η Αρχή στην οποία αναφέρεται το άρθρο 6 συστήνεται έως την 1η 
Σεπτεμβρίου 2016. Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά 
πολιτικά ιδρύματα που καταχωρίζονται μετά την 1η Ιανουαρίου 2017 
μπορούν να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης μόνο για δραστηριό 
τητες που αρχίζουν το 2018 ή μεταγενέστερα. 

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και 
ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. 

▼M1
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Τυποποιημένη δήλωση που πρέπει να συμπληρώνεται από κάθε αιτούντα 

Ο κάτωθι υπογράφων / Η κάτωθι υπογράφουσα, που έχω εξουσιοδοτηθεί πλήρως 
από [ονομασία του ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος ή του ευρωπαϊκού πολιτικού 
ιδρύματος], βεβαιώνω ότι: 

Ο/Η/Το [ονομασία του ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος ή του ευρωπαϊκού πολι 
τικού ιδρύματος] δεσμεύεται να συμμορφώνεται προς τις προϋποθέσεις καταχώ 
ρισης που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) ή στο άρθρο 3 
παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ 1141/2014, 
δηλαδή να τηρεί, στο πρόγραμμα και στις δραστηριότητές του, τις αξίες επί 
των οποίων ερείδεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως διατυπώνονται στο άρθρο 2 
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως τον σεβασμό της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους 
δικαίου και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων 
των δικαιωμάτων των μελών μειονοτήτων. 

Υπογραφή εξουσιοδοτημένου προσώπου: 

Τίτλος (κύριος, κυρία, …), ονοματεπώνυμο 

Ιδιότητα στον οργανισμό που υποβάλλει αίτηση 
καταχώρισης ως ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα / 
ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα: 

Τόπος/ημερομηνία: 

Υπογραφή: 

▼B
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5.2.1. 

  PE 422.618/ΠΡΟΕ∆Ρ. 

ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑ 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟΥ 

 

ΤΗΣ 16ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
1
 

 
 
ΤΟ ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, 
 
- έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 

24 και 342, 
 
- έχοντας υπόψη τον κανονισµό αριθ. 1/1958 του Συµβουλίου περί καθορισµού του 

γλωσσικού καθεστώτος της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητος, 
 
- έχοντας υπόψη τον Κανονισµό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως τα άρθρα 25 

παράγραφος 2, 64 παράγραφος 1, 73, 154 παράγραφος 2, 156, 158, 159, 169, 193, 194 και 
195, 

 
- έχοντας υπόψη τη διοργανική συµφωνία της 16ης Οκτωβρίου 2003 για τη βελτίωση της 

νοµοθεσίας2, 
 
- έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της 

Επιτροπής, της 13ης Ιουνίου 2007, σχετικά µε την εφαρµογή στην πράξη της διαδικασίας 
συναπόφασης, και ιδίως το σηµείο 40, 

 
- έχοντας υπόψη την απόφαση του Προεδρείου, της 11ης Μαρτίου 2003, σχετικά µε τη 

νοµοθετική επικουρία προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα µέλη του: «Αυξάνοντας την 
απόδοσή µας» («Raising the Game»), 

 
- έχοντας υπόψη την απόφαση του Προεδρείου, της 12ης ∆εκεµβρίου 2011, µε θέµα «Πλήρης 

πολυγλωσσία µε αποτελεσµατική χρήση των πόρων στη διερµηνεία - εκτέλεση του 
προϋπολογισµού 2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», 

 
- έχοντας υπόψη την απόφαση του Προεδρείου, της 3ης Μαΐου 2004, σχετικά µε τους 

κανόνες για τις µετακινήσεις των αντιπροσωπειών των επιτροπών εκτός των τριών τόπων 
εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το άρθρο 6, 

 
- έχοντας υπόψη την απόφαση της ∆ιάσκεψης των Προέδρων, της 10ης Μαρτίου 2011, 

σχετικά µε τις εκτελεστικές ρυθµίσεις που διέπουν τις εργασίες των αντιπροσωπειών, και 
ιδίως το άρθρο 6, 

 
- έχοντας υπόψη το ψήφισµα του Κοινοβουλίου, της 10ης Σεπτεµβρίου 2013, µε τίτλο: «Μια 

περισσότερο αποτελεσµατική και οικονοµικά αποδοτική διερµηνεία στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο»3 

 

                                                 
1 Ο παρών Κώδικας Συµπεριφοράς αντικαθιστά τον Κώδικα Συµπεριφοράς της 17ης Νοεµβρίου 2008. 
2 ΕΕ C 321, 31.12.2003, σ. 1. 
3 P7_TA PROV(2013)0347 
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- έχοντας υπόψη την απόφαση του Κοινοβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά µε την 
τροποποίηση του άρθρου 173 και την προσθήκη του άρθρου 173α του Κανονισµού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου4 καθώς και την απόφαση του Κοινοβουλίου, της 20ής 
Νοεµβρίου 2012, σχετικά µε την τροποποίηση των άρθρων 181 και 182 του Κανονισµού 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα οποία σχετίζονται αµφότερα µε τα Πλήρη Πρακτικά και 
την οπτικοακουστική εγγραφή των πρακτικών (νυν άρθρα 194 και 195 του Κανονισµού), 

 
- έχοντας υπόψη τη συµφωνία-πλαίσιο συνεργασίας της 15ης Μαρτίου 2006 που συνήφθη µε 

τον Ευρωπαίο ∆ιαµεσολαβητή, 
 
- έχοντας υπόψη τις διοικητικές πρακτικές διευθετήσεις µεταξύ Κοινοβουλίου και 

Συµβουλίου, της 26ης Ιουλίου 2011, για την εφαρµογή του άρθρου 294 παράγραφος 4 
ΣΛΕΕ σε περίπτωση συµφωνίας σε πρώτη ανάγνωση, 

 
- έχοντας υπόψη τη συµφωνία συνεργασίας της 5ης Φεβρουαρίου 2014 που συνήφθη µεταξύ 

του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής των Περιφερειών και της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής, 

 
λαµβάνοντας υπόψη ότι: 
 
(1)  Στο ψήφισµά του της 1ης Ιουνίου 2006 σχετικά µε την κατάσταση προβλέψεων για το 2007, 

το Κοινοβούλιο θεώρησε ότι η πολυγλωσσία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για το 
θεσµικό όργανο και τα µέλη του, αλλά παραδέχθηκε το υψηλό κόστος που συνεπάγεται η 
διατήρηση µιας υπερµεγέθους υπηρεσίας µετάφρασης και διερµηνείας. Στα ψηφίσµατά του 
της 5ης Σεπτεµβρίου 2006 σχετικά µε την ειδική έκθεση αριθ. 5/2005 του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου για τις δαπάνες διερµηνείας του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και του 
Συµβουλίου, και της 10ης Ιουλίου 2007 σχετικά µε την ειδική έκθεση αριθ. 9/2006 του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά µε τις δαπάνες µετάφρασης της Επιτροπής, του 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, το Κοινοβούλιο επεσήµανε ότι η πολυγλωσσία παρέχει 
στους πολίτες τη δυνατότητα να ασκούν το δικαίωµα του δηµοκρατικού ελέγχου και ότι οι 
γλωσσικές υπηρεσίες των θεσµικών οργάνων της ΕΕ συµβάλλουν ώστε τα όργανα αυτά να 
παραµένουν ανοιχτά και διαφανή για τους πολίτες της Ευρώπης και χαιρέτισε µε 
ικανοποίηση την υψηλή ποιότητα των γλωσσικών υπηρεσιών. Στο ψήφισµά του της 29ης 
Μαρτίου 2012 σχετικά µε την κατάσταση προβλέψεων για το 2013, το Κοινοβούλιο 
υπεράσπισε την αρχή της πολυγλωσσίας και τόνισε τη µοναδικότητα του Κοινοβουλίου 
όσον αφορά τις ανάγκες διερµηνείας και µετάφρασης, υπογραµµίζοντας συγχρόνως τη 
σπουδαιότητα της διοργανικής συνεργασίας στον τοµέα αυτό. 

 
(2) Τα έγγραφα που παράγονται από το Κοινοβούλιο πρέπει να έχουν την υψηλότερη δυνατή 

ποιότητα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στην ποιότητα όταν το Κοινοβούλιο ενεργεί 
ως νοµοθέτης, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της διοργανικής συµφωνίας για τη βελτίωση της 
νοµοθεσίας. 

 
(3) Για να διατηρηθεί η υψηλή ποιότητα των γλωσσικών υπηρεσιών του Κοινοβουλίου, η οποία 

είναι απαραίτητη για να διασφαλίζεται πλήρως το δικαίωµα των βουλευτών να εκφράζονται 
στη γλώσσα της επιλογής τους, όλοι οι χρήστες πρέπει να τηρούν σχολαστικά τις 
υποχρεώσεις του παρόντος κώδικα, όταν κάνουν χρήση των γλωσσικών υπηρεσιών. 

 

                                                 
4 ΕΕ C 263 E, 16.10.2008, σ.409. 
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(4) Η βιώσιµη εφαρµογή της πλήρους πολυγλωσσίας προϋποθέτει την ευαισθητοποίηση των 
χρηστών των γλωσσικών υπηρεσιών µε πλήρη επίγνωση του κόστους παροχής αυτών των 
υπηρεσιών και, εποµένως, της ευθύνης που φέρουν ως προς τη χρήση τους µε βέλτιστη 
αξιοποίηση των πόρων. 

 
(5) Κατά τη µεταβατική περίοδο που θα παρουσιαστεί έλλειψη γλωσσικών πόρων συνεπεία 

µιας διεύρυνσης, απαιτείται η λήψη ειδικών µέτρων για τον καταµερισµό αυτών των πόρων, 
 
 
ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: 

 

Άρθρο 1 

Γενικές διατάξεις 

 
1. Τα γλωσσικά δικαιώµατα των βουλευτών διέπονται από τον Κανονισµό του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου. Τα δικαιώµατα αυτά διασφαλίζονται βάσει των αρχών της «πλήρους 
πολυγλωσσίας µε αποτελεσµατική χρήση των πόρων». Ο παρών κώδικας συµπεριφοράς 
καθορίζει τους όρους εφαρµογής αυτής της αρχής, ιδίως δε τις προτεραιότητες που πρέπει 
να τηρούνται στις περιπτώσεις που οι γλωσσικοί πόροι δεν επιτρέπουν την παροχή όλων 
των ζητούµενων διευκολύνσεων. 

 
2. Η διαχείριση των γλωσσικών διευκολύνσεων στο Κοινοβούλιο γίνεται µε βάση τις αρχές 

της «πλήρους πολυγλωσσίας µε αποτελεσµατική χρήση των πόρων». Έτσι, υπάρχει πλήρης 
σεβασµός του δικαιώµατος των βουλευτών να χρησιµοποιούν στο Κοινοβούλιο την επίσηµη 
γλώσσα της επιλογής τους, σύµφωνα µε τον Κανονισµό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι 
πόροι που διατίθενται στην πολυγλωσσία ελέγχονται µε τη διαχείρισή τους βάσει των 
πραγµατικών αναγκών των χρηστών, µε µέτρα αύξησης της ευαισθητοποίησης των χρηστών 
όσον αφορά τις ευθύνες τους καθώς και µε έναν καλύτερο προγραµµατισµό των αιτήσεων 
για γλωσσικές διευκολύνσεις. 

 
3. Το σχέδιο χρονοδιαγράµµατος των περιόδων συνόδου που υποβάλλεται στη ∆ιάσκεψη των 

Προέδρων λαµβάνει υπόψη όσο το δυνατόν περισσότερο τους περιορισµούς που επιβάλλει 
στις εργασίες των επίσηµων οργάνων του Κοινοβουλίου η «πλήρης πολυγλωσσία µε 
αποτελεσµατική χρήση των πόρων». 

 
4. Οι διευκολύνσεις διερµηνείας και µετάφρασης παρέχονται αποκλειστικά στους χρήστες και 

για τις κατηγορίες εγγράφων που απαριθµούνται στα άρθρα 2 και 13. Χωρίς τη ρητή και 
κατ’ εξαίρεσιν χορηγούµενη άδεια του Προεδρείου, δεν µπορούν να τεθούν στη διάθεση 
ούτε των βουλευτών, σε ατοµικό επίπεδο, ούτε εξωτερικών οργανισµών. Η νοµογλωσσική 
οριστικοποίηση αφορά αποκλειστικά τις κατηγορίες εγγράφων που απαριθµούνται στο 
άρθρο 11. 

 
5. Η διαχείριση των γλωσσικών πόρων οργανώνεται στο πλαίσιο ενός συστήµατος ανταλλαγής 

πληροφοριών µεταξύ των χρηστών και των γλωσσικών υπηρεσιών. Οι χρήστες καθορίζουν 
και αναπροσαρµόζουν τις γλωσσικές τους ανάγκες µέσω ενός «γλωσσικού προφίλ 
διερµηνείας» και τριµηνιαίων προβλέψεων των µεταφραστικών αναγκών, των οποίων ο 
στόχος είναι να διευκολύνουν τη µεσοπρόθεσµη όσο και τη µακροπρόθεσµη διαχείριση των 
γλωσσικών πόρων. Οι χρήστες ανακοινώνουν στις γλωσσικές υπηρεσίες τις πραγµατικές 
τους ανάγκες εντός των προθεσµιών που καθορίζει ο παρών κώδικας συµπεριφοράς. Οι 
γλωσσικές υπηρεσίες ενηµερώνουν τους χρήστες για τυχόν έλλειψη πόρων. 
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6. Λαµβάνοντας υπόψη ότι οι χρήστες είναι αρµόδιοι για τον καθορισµό των γλωσσικών τους 

αναγκών, εναπόκειται στην υπηρεσία παροχής των διευκολύνσεων να προβεί στις αναγκαίες 
οργανωτικές διευθετήσεις και αποφάσεις. 

 
7. Οι συνεδριάσεις των πολιτικών οµάδων ρυθµίζονται από τους «∆ιοικητικούς κανόνες για 

τις συνεδριάσεις των πολιτικών οµάδων». Στις περιπτώσεις στις οποίες οι γλωσσικοί πόροι 
δεν επιτρέπουν την παροχή όλων των ζητούµενων διευκολύνσεων στις οµάδες, 
εφαρµόζονται οι όροι του παρόντος κώδικα συµπεριφοράς. 

 
 

ΜΕΡΟΣ I 

∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 

 
 

Άρθρο 2 

Σειρά προτεραιότητας για τη διερµηνεία 

 
1. Η διερµηνεία προορίζεται αποκλειστικά για τους χρήστες σύµφωνα µε την ακόλουθη σειρά 

προτεραιότητας: 
 

α) σύνοδος ολοµελείας· 
β) πολιτικές συνεδριάσεις προτεραιότητας, όπως είναι οι συνεδριάσεις του Προέδρου, 

των ιθυνόντων οργάνων του Κοινοβουλίου (όπως καθορίζονται στον Τίτλο Ι 
Κεφάλαιο IΙΙ του Κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) και των επιτροπών 
συνδιαλλαγής· 

γ) i) κοινοβουλευτικές επιτροπές, κοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες και τριµερείς 
διάλογοι: κατά τις περιόδους επιτροπών, οι κοινοβουλευτικές επιτροπές και 
αντιπροσωπείες καθώς και οι τριµερείς διάλογοι έχουν προτεραιότητα σε σχέση µε 
όλους τους άλλους χρήστες, εκτός από εκείνους που αναφέρονται στα στοιχεία α) 
και β), 

 ii) πολιτικές οµάδες: κατά τις περιόδους συνόδου ολοµελείας και τις περιόδους 
οµάδων, οι πολιτικές οµάδες έχουν προτεραιότητα σε σχέση µε όλους τους άλλους 
χρήστες, εκτός από εκείνους που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β)· 

δ) κοινές συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εθνικών κοινοβουλίων της 
ΕΕ· 

ε) συνεντεύξεις Τύπου, δράσεις θεσµικών µέσων ενηµέρωσης, περιλαµβανοµένων των 
σεµιναρίων, άλλες θεσµικές εκδηλώσεις επικοινωνίας· 

στ) άλλα επίσηµα όργανα εξουσιοδοτούµενα από το Προεδρείο και τη ∆ιάσκεψη των 
Προέδρων· 

ζ) ορισµένες διοικητικές λειτουργίες (δοκιµασίες στο πλαίσιο διαγωνισµών, σεµινάρια, 
γενικές συνελεύσεις του προσωπικού, κ.λπ.). 

 
Η διερµηνεία περιορίζεται κατ’ αρχήν στις συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών οργάνων. Η 
διερµηνεία για διοικητικές συνεδριάσεις µπορεί εποµένως να παρασχεθεί µόνο µε 
προηγούµενη έγκριση του Γενικού Γραµµατέα, βάσει δεόντως αιτιολογηµένης αίτησης του 
χρήστη, καθώς και τεχνικής γνωµάτευσης της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ιερµηνείας και 
Συνεδρίων σχετικά µε τη διαθεσιµότητα των πόρων µε σκοπό τη διάθεση για την εν λόγω 
συνεδρίαση χρονοθυρίδας στην οποία δεν έχει προγραµµατισθεί µεγάλος αριθµός 
κοινοβουλευτικών συνεδριάσεων. 
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2. Το Κοινοβούλιο παρέχει επίσης υπηρεσίες διερµηνείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση 

Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ - ΕΕ (σύµφωνα µε το Πρώτο Πρωτόκολλο της Συµφωνίας του 
Κοτονού), στην Ευρωµεσογειακή Κοινοβουλευτική Συνέλευση, στην Κοινοβουλευτική 
Συνέλευση ΕΕ - Λατινικής Αµερικής και στις µικτές κοινοβουλευτικές συνεδριάσεις 
(σύµφωνα µε τις εν ισχύι διατάξεις), καθώς και στον Ευρωπαίο ∆ιαµεσολαβητή (σύµφωνα 
µε τη συµφωνία-πλαίσιο συνεργασίας της 15ης Μαρτίου 2006). 

 
3. Επιπλέον, το Κοινοβούλιο παρέχει υπηρεσίες διερµηνείας σε άλλα ευρωπαϊκά θεσµικά 

όργανα, καθώς και στην Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και 
Κοινωνική Επιτροπή βάσει της συµφωνίας συνεργασίας της 5ης Φεβρουαρίου 2014. 

 
 

Άρθρο 3 

Σύστηµα διερµηνείας 

 
Η διερµηνεία για όλους τους χρήστες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 2 παρέχεται 
αποκλειστικά από τη Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιερµηνείας και Συνεδρίων. 
 
Η ταυτόχρονη διερµηνεία παρέχεται βάσει ενός µεικτού συστήµατος, το οποίο µπορεί να κάνει 
χρήση όλων των γενικώς αναγνωρισµένων συστηµάτων διερµηνείας, µε βάση τις πραγµατικές 
γλωσσικές ανάγκες και τη διαθεσιµότητα των διερµηνέων. 
 
 
 

Άρθρο 4 

Γλωσσικό καθεστώς για τις συνεδριάσεις στους τόπους εργασίας 

 
1. Με εξαίρεση τη σύνοδο της Ολοµελείας, για τις συνεδριάσεις στους τόπους εργασίας κάθε 

χρήστης καθορίζει, κατά τη συγκρότησή του, και ενηµερώνει τακτικά ένα γλωσσικό προφίλ 
διερµηνείας, σύµφωνα µε τις πραγµατικές ανάγκες των βουλευτών που απαρτίζουν το εν 
λόγω όργανο. Η διαχείριση του προφίλ υπάγεται στην αρµοδιότητα της γραµµατείας του 
οργάνου, σε συµφωνία µε τον πρόεδρό του. Ενηµερώνεται τακτικά µε βάση τις 
απαιτούµενες και πραγµατικά χρησιµοποιούµενες γλώσσες, µε κοινή συµφωνία µεταξύ της 
Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ιερµηνείας και Συνεδρίων και της γραµµατείας του κοινοβουλευτικού 
οργάνου, βάσει των εκθέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 15. Κάθε γραµµατεία επιτροπής 
και αντιπροσωπείας ορίζει έναν µόνο υπεύθυνο για την επικοινωνία µε τη Γενική 
∆ιεύθυνση ∆ιερµηνείας και Συνεδρίων, η οποία µε τη σειρά της ορίζει έναν µόνο υπεύθυνο 
επικοινωνίας για κάθε επιτροπή και αντιπροσωπεία. 

 
2. Οι συνεδριάσεις διοργανώνονται µε τις ενεργητικές και παθητικές γλώσσες που 

προβλέπονται στο γλωσσικό προφίλ διερµηνείας. Αν µε βάση τις προβλέψεις για τη 
συµµετοχή βουλευτών και επίσηµων προσκεκληµένων σε µια συγκεκριµένη συνεδρίαση 
είναι σαφές ότι δεν θα χρειαστεί µια δεδοµένη γλώσσα, η γραµµατεία του οργάνου 
ενηµερώνει αµέσως τη Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιερµηνείας και Συνεδρίων. 

 
 

Άρθρο 5 

Γλωσσικό καθεστώς για τις συνεδριάσεις εκτός των τόπων εργασίας 
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Κοινοβουλευτικές επιτροπές και αντιπροσωπείες 
1. Το γλωσσικό καθεστώς καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 158 παράγραφοι 3 και 4 του 

Κανονισµού, µέσω της επιβεβαίωσης, από τα µέλη, της παρουσίας τους στη συνεδρίαση, το 
αργότερο την Πέµπτη της δεύτερης εβδοµάδας που προηγείται της εν λόγω συνεδρίασης. 

2. Για τις αποστολές που πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια των εβδοµάδων που 
προβλέπονται για εξωτερικές κοινοβουλευτικές δραστηριότητες, η ενεργητική διερµηνεία 
παρέχεται κατ' ανώτατο όριο σε πέντε γλώσσες που περιλαµβάνονται στο γλωσσικό προφίλ 
της επιτροπής ή αντιπροσωπείας. 
Παθητική διερµηνεία των γλωσσών που περιλαµβάνονται στο γλωσσικό προφίλ της 
επιτροπής ή αντιπροσωπείας µπορεί να παρέχεται εφόσον δεν απαιτεί αύξηση του αριθµού 
των θαλάµων διερµηνείας και/ή των διερµηνέων. Σε εξαιρετικές περιστάσεις, το Προεδρείο 
µπορεί να επιτρέψει τη διερµηνεία σε περισσότερες από πέντε γλώσσες, εντός των ορίων 
των δηµοσιονοµικών πόρων και της διαθεσιµότητας διερµηνέων5. 

3.  Για τις αποστολές που πραγµατοποιούνται εκτός των εβδοµάδων που προβλέπονται για 
εξωτερικές κοινοβουλευτικές δραστηριότητες εφαρµόζεται περιορισµένο γλωσσικό 
καθεστώς το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει τη διερµηνεία προς µία από τις γλώσσες που 
περιλαµβάνονται στο προφίλ της επιτροπής ή αντιπροσωπείας. 
 

Πολιτικές οµάδες 
4. Η ενεργητική διερµηνεία παρέχεται κατ’ ανώτατο όριο στο 60%, των γλωσσών του 

γλωσσικού προφίλ διερµηνείας της οµάδας, χωρίς ο αριθµός των ενεργητικών γλωσσών να 
µπορεί να υπερβεί τις επτά γλώσσες. 
Η παθητική διερµηνεία των γλωσσών που εκπροσωπούνται στην οµάδα µπορεί να 
παρέχεται εφόσον δεν απαιτεί αύξηση του αριθµού των θαλάµων διερµηνείας και/ή 
διερµηνέων. 
Αν η γλώσσα της φιλοξενούσας χώρας δεν περιλαµβάνεται στο γλωσσικό προφίλ 
διερµηνείας της οµάδας, η παθητική και ενεργητική διερµηνεία της γλώσσας αυτής µπορεί 
να παρέχεται συµπληρωµατικώς. 
Κατ’ εξαίρεσιν, το Προεδρείο µπορεί να επιτρέπει παρεκκλίσεις από τους κανόνες που 
θεσπίζονται στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο. Όταν επιτρέπει παρέκκλιση, το Προεδρείο 
µπορεί να ζητεί από την οµάδα να συµµετάσχει στα έξοδα που συνεπάγεται η παρέκκλιση. 

 
 

Άρθρο 6 

Προγραµµατισµός, συντονισµός και εξέταση των αιτήσεων για τη διεξαγωγή συνεδρίασης µε 

διερµηνεία 

 
1. Οι Γενικές ∆ιευθύνσεις Εσωτερικών Πολιτικών και Εξωτερικών Πολιτικών και οι γενικοί 

γραµµατείς των πολιτικών οµάδων υποβάλλουν στη Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιερµηνείας και 
Συνεδρίων, τουλάχιστον τρεις µήνες πριν, ένα προσωρινό χρονοδιάγραµµα των 
συνεδριάσεών τους, εξασφαλίζοντας, σε συνεργασία µε τη Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιερµηνείας 
και Συνεδρίων, ότι οι συνεδριάσεις κατανέµονται κατά τρόπο ισόρροπο σε όλες τις 
χρονοθυρίδες της εβδοµάδας εργασίας. 
Το χρονοδιάγραµµα περιλαµβάνει τον χρόνο και τον τόπο των συνεδριάσεων και, κατά το 
δυνατόν, τις γλώσσες που ζητούνται. 

 
2. Η Μονάδα Χρονοδιαγράµµατος των Γενικών ∆ιευθύνσεων Εσωτερικών Πολιτικών και 

Εξωτερικών Πολιτικών, αφενός, και οι γενικοί γραµµατείς των πολιτικών οµάδων, 

                                                 
5 Οι χρήστες θα πρέπει να υποβάλουν δεόντως αιτιολογηµένη αίτηση βάσει της οποίας η Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιερµηνείας και 
Συνεδρίων συντάσσει τεχνική γνωµάτευση. 
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αφετέρου, λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να συντονίσουν τις αιτήσεις των 
αντίστοιχων χρηστών τους. 

 
3. Η Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιερµηνείας και Συνεδρίων εξετάζει τις αιτήσεις διερµηνείας και τις 

τροποποιήσεις αυτών των αιτήσεων κατά χρονολογική σειρά, λαµβάνοντας υπόψη τη σειρά 
προτεραιότητας που καθορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1. 

 
4. Η Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιερµηνείας και Συνεδρίων εξασφαλίζει τον απαραίτητο συντονισµό 

στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ένας χρήστης υποβάλλει αίτηση διεξαγωγής συνεδρίασης 
µε διερµηνεία για χρονοθυρίδα η οποία κανονικά προορίζεται για άλλο χρήστη. Ωστόσο, 
εναπόκειται στον χρήστη να λάβει ενδεχοµένως τη σύµφωνη γνώµη των πολιτικών αρχών 
για την παρέκκλιση από το κοινοβουλευτικό χρονοδιάγραµµα. 

 
5. Σε περίπτωση ανταγωνιστικών αιτήσεων µε τον ίδιο βαθµό προτεραιότητας ή σε περίπτωση 

ανωτέρας βίας που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο α) και παράγραφος 2 
στοιχείο α), το ζήτηµα παραπέµπεται στον Γενικό Γραµµατέα για προηγούµενη έγκριση, 
βάσει δεόντως αιτιολογηµένης αίτησης του χρήστη και τεχνικής γνωµάτευσης της Γενικής 
∆ιεύθυνσης ∆ιερµηνείας και Συνεδρίων6. 

 
 

Άρθρο 7 

Αρχές προγραµµατισµού 

 
1. Με την εξαίρεση των εβδοµάδων ολοµελείας, και ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα 

ανθρώπινων πόρων, ο αριθµός των παράλληλων συνεδριάσεων µε διερµηνεία δεν 
υπερβαίνει σε καµία περίπτωση τις 16 συνεδριάσεις ηµερησίως7. Στο πλαίσιο του ανώτατου 
ορίου ισχύουν τα ακόλουθα όρια: 
- το πολύ 5 συνεδριάσεις µπορούν να έχουν κάλυψη έως 23 επίσηµων γλωσσών (εκ των 
οποίων µία, η συνεδρίαση της Ολοµέλειας, µπορεί να έχει κάλυψη όλων των επίσηµων 
γλωσσών)· 

- άλλες 4 συνεδριάσεις µπορούν να έχουν κάλυψη έως 16 επίσηµων γλωσσών8· 
- άλλες 5 συνεδριάσεις µπορούν να έχουν κάλυψη έως 12 επίσηµων γλωσσών· και 
- άλλες 2 συνεδριάσεις µπορούν να έχουν κάλυψη έως 6 επίσηµων γλωσσών. 
Η κάλυψη γλωσσών πέραν των επίσηµων γλωσσών της ΕΕ παρέχεται µόνο σε περίπτωση 
που διατίθενται οι σχετικοί πόροι, και οι αιτήσεις εξετάζονται από τη Γενική ∆ιεύθυνση 
∆ιερµηνείας και Συνεδρίων, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 8 
παράγραφος 1 στοιχείο β). 

 
2. Οι επιτροπές οργανώνουν τις συνεδριάσεις τους κατά τις εβδοµάδες των επιτροπών, 

επιλέγοντας χρόνο µεταξύ: 
- χρονοθυρίδας A: ∆ευτέρα µεσηµέρι έως Τρίτη απόγευµα (το πολύ 3 περίοδοι µισής 
ηµέρας), και 
- χρονοθυρίδας B: Τετάρτη πρωί έως Πέµπτη απόγευµα (το πολύ 4 περίοδοι µισής ηµέρας). 

                                                 
6 Η Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιερµηνείας και Συνεδρίων µπορεί να προτείνει άλλες διαθέσιµες χρονοθυρίδες κοντά στη 
χρονοθυρίδα που της ζητείται, προκειµένου να εξασφαλίσει την καλύτερη χρονική κατανοµή των συνεδριάσεων, 
σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 1. 

7 Με βάση δύο χρονοθυρίδες ανά ηµέρα. 
8 Όταν υπάρχουν πόροι, η γλωσσική κάλυψη αυτών των συνεδριάσεων µπορεί να αυξηθεί σε 18 επίσηµες γλώσσες 

κατ’ ανώτατο όριο χωρίς προηγούµενη έγκριση. 
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 Τα απογεύµατα της Τρίτης και της Τετάρτης κατά τις εβδοµάδες των επιτροπών, 5 
χρονοθυρίδες προορίζονται για τους τριµερείς διαλόγους και 11 χρονοθυρίδες για τις 
συνεδριάσεις επιτροπών, ή   4 χρονοθυρίδες για τους τριµερείς διαλόγους σε περίπτωση 12 
συνεδριάσεων επιτροπών, ενώ οι συνεδριάσεις των αντιπροσωπειών προγραµµατίζονται 
κατ’ αρχήν για τις χρονοθυρίδες του απογεύµατος της Πέµπτης. 
 

3. Η συνήθης διάρκεια µιας συνεδρίασης είναι τρεισήµισι ώρες ανά µισή ηµέρα, µε εξαίρεση 
τις συνεδριάσεις των χρηστών που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία α) και 
β). 
Κάθε συνεδρίαση που υπερβαίνει τη συνήθη διάρκεια απαιτεί την προηγούµενη έγκριση του 
Γενικού Γραµµατέα βάσει δεόντως αιτιολογηµένης αίτησης του χρήστη και τεχνικής 
γνωµάτευσης της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ιερµηνείας και Συνεδρίων. 
 

4. ∆εν γίνονται δεκτές επιτόπιες αιτήσεις για την παράταση των συνεδριάσεων. 
 

 
Άρθρο 8 

Προθεσµίες για την υποβολή και την ακύρωση αιτήσεων για συνεδριάσεις µε διερµηνεία και 

γλωσσική κάλυψη 

 
 
Συνεδριάσεις στους τόπους εργασίας 

 
1.  Για τις συνεδριάσεις στους τόπους εργασίας ισχύουν οι ακόλουθες προθεσµίες: 
 
  α) Αιτήσεις για συνεδριάσεις 
 
  Εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας, οι αιτήσεις 

-  για συµπληρωµατική συνεδρίαση9, 

  -  για την αναβολή συνεδρίασης ή  
  -  για αλλαγή του τόπου συνεδρίασης 

υποβάλλονται το αργότερο τρεις εβδοµάδες πριν από την προβλεπόµενη ηµεροµηνία της 
συνεδρίασης.  

  Οι αιτήσεις αυτές εξετάζονται σύµφωνα µε τις διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο 6. 
 
  β) Αιτήσεις για γλωσσική κάλυψη 
 

Οι αιτήσεις για την κάλυψη πρόσθετης επίσηµης γλώσσας υποβάλλονται το αργότερο τρεις 
εβδοµάδες πριν από την προβλεπόµενη ηµεροµηνία της συνεδρίασης. Μετά την παρέλευση 
της προθεσµίας αυτής, η αίτηση γίνεται δεκτή µόνο εάν το επιτρέπουν οι διαθέσιµοι πόροι. 
Όταν µια αίτηση για κάλυψη πρόσθετης επίσηµης γλώσσας συνεπάγεται την ακύρωση 
άλλης γλώσσας, η Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιερµηνείας και Συνεδρίων ενηµερώνει το χρήστη για 
τυχόν συµπληρωµατικές δαπάνες που προκύπτουν από την αντικατάσταση µιας γλώσσας 
από άλλη. 
 
Οι αιτήσεις για την κάλυψη πρόσθετης γλώσσας πέραν των γλωσσών της ΕΕ υποβάλλονται 
το αργότερο τέσσερις εβδοµάδες πριν από την προβλεπόµενη ηµεροµηνία της συνεδρίασης. 

                                                 
9 ∆εν θεωρούνται συµπληρωµατικές οι συνεδριάσεις που καλύπτονται από τις οµάδες διερµηνείας που τίθενται στη 

διάθεση των οµάδων κατά τη διάρκεια των περιόδων συνόδου, βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 1 των διοικητικών 
κανόνων για τις συνεδριάσεις των πολιτικών οµάδων. 
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Μετά την παρέλευση της προθεσµίας αυτής, η αίτηση γίνεται δεκτή µόνο εάν το επιτρέπουν 
οι διαθέσιµοι πόροι. 
 
Τελευταία προθεσµία για την υποβολή αιτήσεων κάλυψης συµπληρωµατικής γλώσσας 
(χωρίς εγγύηση ως προς τη διαθεσιµότητα πόρων) καθώς και για την επιβεβαίωση ήδη 
υποβληθεισών αιτήσεων είναι το µεσηµέρι της Πέµπτης της εβδοµάδας που προηγείται της 
εν λόγω συνεδρίασης. 
 
Μετά την παρέλευση της προθεσµίας αυτής, δεν γίνεται δεκτή καµία τέτοια αίτηση, εκτός 
αν κάποιος άλλος χρήστης στον ίδιο τόπο αποφασίσει να µη χρησιµοποιήσει την οµάδα 
διερµηνείας της συγκεκριµένης γλώσσας για συνεδρίαση στην ίδια χρονοθυρίδα. 

 
  γ) Ακύρωση 
 

Η Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιερµηνείας και Συνεδρίων ειδοποιείται πάντα για την ακύρωση 
συνεδρίασης ή γλώσσας το συντοµότερο δυνατό και, κατ’ αρχήν, τουλάχιστον τρεις 
εβδοµάδες πριν από την προβλεπόµενη ηµεροµηνία της συνεδρίασης και, οπωσδήποτε, όχι 
αργότερα από το µεσηµέρι της Πέµπτης της εβδοµάδας που προηγείται της συνεδρίασης. Η 
χρονική στιγµή της ακύρωσης χρησιµεύει ως βάση για τον υπολογισµό τυχόν 
καταβληθεισών δαπανών οι οποίες θα ληφθούν υπόψη από τη Γενική ∆ιεύθυνση 
∆ιερµηνείας και Συνεδρίων κατά την υποβολή έκθεσης σύµφωνα µε το άρθρο 15. 

 
 
Συνεδριάσεις εκτός των τόπων εργασίας 

 
2.  Για τις συνεδριάσεις εκτός των τόπων εργασίας ισχύουν οι ακόλουθες προθεσµίες: 
  

α) Αιτήσεις για συνεδριάσεις 
 
Εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας, οι αιτήσεις 
-  για συµπληρωµατική συνεδρίαση10, 
-  για την αναβολή συνεδρίασης, ή  
-  για αλλαγή του τόπου συνεδρίασης 
 υποβάλλονται το αργότερο έξι εβδοµάδες πριν από την προβλεπόµενη ηµεροµηνία της 
συνεδρίασης. 
Η αίτηση εξετάζεται σύµφωνα µε τις διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο 6. 

 
  β) Αιτήσεις για γλώσσες 
 

Σύµφωνα µε το άρθρο 5, οι αιτήσεις για την κάλυψη πρόσθετης γλώσσας υποβάλλονται το 
αργότερο έξι εβδοµάδες πριν από την προβλεπόµενη ηµεροµηνία της συνεδρίασης. Μετά 
την παρέλευση της προθεσµίας αυτής, η αίτηση γίνεται δεκτή µόνο εάν το επιτρέπουν οι 
διαθέσιµοι πόροι. 
 
Όταν µια αίτηση για πρόσθετη γλώσσα συνεπάγεται την ακύρωση άλλης γλώσσας, η Γενική 
∆ιεύθυνση ∆ιερµηνείας και Συνεδρίων ενηµερώνει τον χρήστη για τυχόν συµπληρωµατικές 
δαπάνες που προκύπτουν από την αντικατάσταση µιας γλώσσας από άλλη. 

                                                 
10 ∆εν θεωρούνται συµπληρωµατικές οι συνεδριάσεις που καλύπτονται από τις οµάδες διερµηνείας που τίθενται στη 

διάθεση των οµάδων κατά τη διάρκεια των περιόδων συνόδου, βάσει του άρθρου 5, παράγραφος 1 των διοικητικών 
κανόνων για τις συνεδριάσεις των πολιτικών οµάδων. 
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Τελευταία προθεσµία για την υποβολή αιτήσεων κάλυψης συµπληρωµατικής γλώσσας 
(χωρίς εγγύηση ως προς τη διαθεσιµότητα πόρων) καθώς και για την επιβεβαίωση ήδη 
υποβληθεισών αιτήσεων είναι το µεσηµέρι της Πέµπτης της δεύτερης εβδοµάδας που 
προηγείται της εν λόγω συνεδρίασης. 
 
Μετά την παρέλευση της προθεσµίας αυτής, δεν µπορεί να γίνει δεκτή καµία τέτοια αίτηση, 
εκτός αν κάποιος άλλος χρήστης στον ίδιο τόπο αποφασίσει να µη χρησιµοποιήσει την 
οµάδα διερµηνείας της συγκεκριµένης γλώσσας για συνεδρίαση στην ίδια χρονοθυρίδα. 

 
γ) Ακύρωση 
 
Η Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιερµηνείας και Συνεδρίων ειδοποιείται πάντα για την ακύρωση 
συνεδρίασης ή γλώσσας το συντοµότερο δυνατό και, κατ’ αρχήν, τουλάχιστον έξι 
εβδοµάδες πριν από την προβλεπόµενη ηµεροµηνία της συνεδρίασης και, οπωσδήποτε, το 
αργότερο το µεσηµέρι της Πέµπτης της δεύτερης εβδοµάδας που προηγείται της 
συνεδρίασης. Η χρονική στιγµή της ακύρωσης χρησιµεύει ως βάση για τον υπολογισµό 
τυχόν καταβληθεισών δαπανών οι οποίες θα ληφθούν υπόψη από τη Γενική ∆ιεύθυνση 
∆ιερµηνείας και Συνεδρίων κατά την υποβολή έκθεσης σύµφωνα µε το άρθρο 15. 
 

 

ΜΕΡΟΣ II 

ΝΟΜΟΓΛΩΣΣΙΚΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 
 
 

Άρθρο 9 

Κατάθεση και έγκαιρος προγραµµατισµός για την υπηρεσία µετάφρασης και τη νοµογλωσσική 

υπηρεσία 

 
1. Κάθε αίτηση µετάφρασης υποβάλλεται µέσω του εσωτερικού ηλεκτρονικού συστήµατος. 

Την ίδια στιγµή, το προς µετάφραση πρωτότυπο έγγραφο τίθεται από την αιτούσα υπηρεσία 
στο ηλεκτρονικό σύστηµα αρχείων «Epades», στον ειδικό χώρο της υπηρεσίας και την 
οικεία διεύθυνση. Το πρωτότυπο κείµενο τηρεί τα ισχύοντα υποδείγµατα και τις ισχύουσες 
απαιτήσεις σήµανσης. Έχει κατάλληλη γλωσσική ποιότητα και ποιότητα σύνταξης και 
συνοδεύεται από όλες τις αναγκαίες παραποµπές, ώστε να αποφεύγεται η επικάλυψη 
µεταφραστικού έργου και να εξασφαλίζεται η συνοχή και η ποιότητα του µεταφρασµένου 
κειµένου. 

 
2. Οι γραµµατείες των επιτροπών, περιλαµβανοµένων των θεµατικών τµηµάτων, βάσει του 

προγράµµατος εργασίας τους, ενηµερώνουν ανά τρίµηνο την υπηρεσία µετάφρασης και τη 
νοµογλωσσική υπηρεσία σχετικά µε τον αναµενόµενο φόρτο εργασίας. Στην περίπτωση 
εξαιρετικά µεγάλων κειµένων και/ή όταν κατ’ εξαίρεσιν αναµένονται µεγάλες δέσµες 
τροπολογιών, κινείται αµέσως διαδικασία έγκαιρης προειδοποίησης προς όλα τα 
εµπλεκόµενα µέρη. 

 
3. Η υπηρεσία µετάφρασης και η νοµογλωσσική υπηρεσία πρέπει επίσης να κινήσουν αµέσως 

διαδικασία προειδοποίησης προς τις γραµµατείες επιτροπών και τα θεµατικά τµήµατα σε 
περίπτωση που αναµένεται να υπάρξουν δυσκολίες ως προς την τήρηση των ζητούµενων 
προθεσµιών. 
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Άρθρο 10 

Προθεσµίες και χρονικά περιθώρια για τη µετάφραση 

 
1. Τα κείµενα προς εξέταση σε κοινοβουλευτική επιτροπή ή αντιπροσωπεία κατατίθενται προς 

µετάφραση από τη γραµµατεία της επιτροπής ή της αντιπροσωπείας µέσω του εσωτερικού 
ηλεκτρονικού συστήµατος το αργότερο δέκα εργάσιµες ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση. 
Αφ’ ης στιγµής έχει τηρηθεί η προθεσµία των 10 εργάσιµων ηµερών 
(συµπεριλαµβανοµένης µίας εργάσιµης ηµέρας για τη ∆ιεύθυνση Νοµοθετικών Πράξεων), 
τα µεταφρασµένα κείµενα διατίθενται σε ηλεκτρονική µορφή το αργότερο 2 εργάσιµες 
ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στη συνέχεια, τα κείµενα τυπώνονται και διανέµονται κατά 
τη συνεδρίαση. 
 

2. Οι τελικές εκθέσεις που εγκρίθηκαν από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές µπορούν να 
εγγραφούν στην ηµερήσια διάταξη περιόδου συνόδου εάν έχουν υποβληθεί προς κατάθεση 
και, σε περίπτωση νοµοθετικών τελικών εκθέσεων και τροποποιήσεων του Κανονισµού, 
προς οριστικοποίηση από τη ∆ιεύθυνση Νοµοθετικών Πράξεων, το αργότερο: 
α) ένα µήνα πριν από τη σχετική περίοδο συνόδου όταν πρόκειται για νοµοθετικές 

εκθέσεις σε πρώτη ανάγνωση (COD) 
β) την Παρασκευή της τέταρτης εβδοµάδας που προηγείται της σχετικής περιόδου 

συνόδου όταν πρόκειται για νοµοθετικές εκθέσεις που έχουν εγκριθεί βάσει της 
διαδικασίας διαβούλευσης ή έγκρισης (CNS, NLE, APP) και εκθέσεις πρωτοβουλίας 
(INL, INI) 

γ) την Παρασκευή της τρίτης εβδοµάδας που προηγείται της σχετικής περιόδου 
συνόδου όταν πρόκειται για άλλες εκθέσεις. 

Αφ’ ης στιγµής έχουν τηρηθεί οι προθεσµίες αυτές, οι εκθέσεις διατίθενται στις οµάδες σε 
όλες τις επίσηµες γλώσσες έως τις 12 το µεσηµέρι της Παρασκευής της δεύτερης εβδοµάδας 
που προηγείται της περιόδου συνόδου. Ωστόσο, οι νοµοθετικές εκθέσεις σε πρώτη 
ανάγνωση (COD) διατίθενται εντός 10 εργάσιµων ηµερών από την υποβολή τους µέσω του 
εσωτερικού ηλεκτρονικού συστήµατος. 
Οι τελικές εκθέσεις υποβάλλονται στη ∆ιεύθυνση Νοµοθετικών Πράξεων προς 
οριστικοποίηση το συντοµότερο δυνατόν µετά την έγκρισή τους στην επιτροπή και, κατ’ 
αρχήν, το αργότερο 2 εργάσιµες ηµέρες µετά την έγκρισή τους. 
 

3. Εάν, σύµφωνα µε το άρθρο 73 παράγραφος 5 του Κανονισµού, επιτευχθεί συµφωνία µε το 
Συµβούλιο στο πλαίσιο της συνήθους νοµοθετικής διαδικασίας, το συµφωνηθέν κείµενο 
υποβάλλεται προς µετάφραση από τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου µε προθεσµία 10 
ηµερών. Σε επείγουσες περιπτώσεις είναι δυνατόν να εφαρµοστεί συντοµότερη προθεσµία, 
λαµβανοµένου υπόψη του νοµοθετικού χρονοδιαγράµµατος που έχει συµφωνηθεί µεταξύ 
των θεσµικών οργάνων. 
 

4. Για τις ερωτήσεις απαιτείται το ακόλουθο χρονικό περιθώριο µετάφρασης: 
α) Ερωτήσεις µε αίτηµα γραπτής απάντησης: 5 εργάσιµες ηµέρες· 
β) Ερωτήσεις µε προτεραιότητα µε αίτηµα γραπτής απάντησης: 3 εργάσιµες ηµέρες· 
γ) Ερωτήσεις για την Ώρα των Ερωτήσεων: 1 εργάσιµη ηµέρα. 
 

5. Για όλα τα άλλα κείµενα, εκτός των εγγράφων για τον Πρόεδρο, τα ιθύνοντα όργανα του 
Κοινοβουλίου, τις επιτροπές συνδιαλλαγής ή τον Γενικό Γραµµατέα, ισχύει γενικό χρονικό 
περιθώριο µετάφρασης τουλάχιστον 10 εργάσιµων ηµερών. 
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6. Ο Πρόεδρος µπορεί να χορηγεί παρέκκλιση από τις προθεσµίες των παραγράφων 1 και 2 σε 
περίπτωση κειµένων που κρίνονται επείγοντα υπό το πρίσµα των προθεσµιών που 
επιβάλλουν οι Συνθήκες ή των προτεραιοτήτων που θέτει η ∆ιάσκεψη των Προέδρων, 
λαµβανοµένων υπόψη των νοµοθετικών χρονοδιαγραµµάτων που έχουν συµφωνηθεί 
µεταξύ των θεσµικών οργάνων. 

 
7. Οι προθεσµίες του παρόντος άρθρου µπορούν να παραταθούν, σε συµφωνία µε την 

ενδιαφερόµενη γραµµατεία επιτροπής, σε περίπτωση ασυνήθιστα µεγάλων κειµένων, 
ασυνήθιστα µεγάλων δεσµών τροπολογιών ή κειµένων για τα οποία έχει χορηγηθεί 
παρέκκλιση σύµφωνα µε το άρθρο 14 παράγραφος 2. 

 
8. Για τα έγγραφα των οµάδων που πρόκειται να εξετασθούν στην Ολοµέλεια, η προθεσµία 

κατάθεσης καθορίζεται από τη ∆ιάσκεψη των Προέδρων στην ηµερήσια διάταξη, και κατά 
κανόνα είναι στις 12 το µεσηµέρι της Τετάρτης της εβδοµάδας που προηγείται της περιόδου 
συνόδου. 
Μετά την παρέλευση της προθεσµίας αυτής, δεν γίνεται δεκτή καµία τροποποίηση του 
κειµένου που κατατίθεται από την οµάδα. 
Το κείµενο που κατατίθεται εξ ονόµατος οµάδας πρέπει, τη στιγµή της κατάθεσής του, να 
φέρει την υπογραφή τουλάχιστον ενός εκ των βουλευτών που το καταθέτουν. 
 

9. Οι βουλευτές µπορούν να ζητήσουν να µεταφραστούν αποσπάσµατα των πρακτικών της 
Ολοµέλειας στην επίσηµη γλώσσα της επιλογής τους. Κάθε κράτος έχει το δικαίωµα να 
µεταφραστούν για λογαριασµό του έως και 30 σελίδες ανά έτος. Το δικαίωµα αυτό είναι 
αυστηρά ατοµικό και δεν µεταβιβάζεται, και δεν µπορεί να µεταφερθεί στο επόµενο έτος. 
Το χρονικό περιθώριο µετάφρασης για τα αποσπάσµατα είναι, κατ’ αρχήν, τουλάχιστον 10 
εργάσιµες ηµέρες για κάθε συνδυασµό γλωσσών που πρέπει να καλύπτεται. 
Άλλα επίσηµα όργανα του θεσµικού οργάνου µπορούν να ζητήσουν τη µετάφραση 
αποσπασµάτων από τα πλήρη πρακτικά, ιδίως όταν χρειάζεται να αναληφθεί δράση σε 
σχέση µε µία ή περισσότερες παρεµβάσεις. 
 

10. Τα κείµενα του Προέδρου, των ιθυνόντων οργάνων του Κοινοβουλίου, των επιτροπών 
συνδιαλλαγής ή του Γενικού Γραµµατέα, καθώς και τα κείµενα για τα οποία έχει 
αποφασισθεί η διαδικασία του κατεπείγοντος σύµφωνα µε το άρθρο 154 παράγραφος 2 του 
Κανονισµού ή τα οποία έχουν υποβληθεί σύµφωνα µε τα άρθρα 105 και 106 σε περίπτωση 
περιορισµένων προθεσµιών ή επείγουσας ανάγκης, µεταφράζονται όσο ταχύτερα 
επιτρέπουν τα διαθέσιµα µέσα, λαµβάνοντας υπόψη τη σειρά προτεραιότητας που 
θεσπίζεται στο άρθρο 13 και τη ζητούµενη προθεσµία. 
 

Άρθρο 11 

Σειρά προτεραιότητας για τη νοµογλωσσική οριστικοποίηση 

 
1. Οι ακόλουθες κατηγορίες εγγράφων οριστικοποιούνται από τη ∆ιεύθυνση Νοµοθετικών 

Πράξεων σύµφωνα µε την αναφερόµενη σειρά προτεραιότητας: 
α) συµφωνίες µε το Συµβούλιο στο πλαίσιο της συνήθους νοµοθετικής διαδικασίας· 
β) νοµοθετικές εκθέσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών και τροπολογίες επ’ αυτών· 
γ) σχέδια νοµοθετικών εκθέσεων των κοινοβουλευτικών επιτροπών και τροπολογίες 

επ’ αυτών· 
δ) νοµοθετικές γνωµοδοτήσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών και τροπολογίες επ’ 

αυτών· 
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ε)  σχέδια νοµοθετικών γνωµοδοτήσεων των κοινοβουλευτικών επιτροπών και 
τροπολογίες επ’ αυτών. 

Όσον αφορά τα κείµενα των στοιχείων β) έως ε), οριστικοποιούνται µόνο εκείνα τα µέρη 
τους τα οποία ενδέχεται αργότερα να τεθούν σε ψηφοφορία στην Ολοµέλεια, ενώ 
αποκλείονται οι αιτιολογήσεις και οι αιτιολογικές εκθέσεις. 
 

2. Η ∆ιεύθυνση Νοµοθετικών Πράξεων παρακολουθεί τις εργασίες των κοινοβουλευτικών 
επιτροπών και, όταν της ζητηθεί, παρέχει συµβουλές και βοήθεια στα µέλη και στις 
γραµµατείες των επιτροπών όσον αφορά τη σύνταξη των νοµοθετικών και 
κοινοβουλευτικών κειµένων που αναφέρονται στην παράγραφο 1. 

 
3. Η ∆ιεύθυνση Νοµοθετικών Πράξεων µπορεί να οριστικοποιεί κείµενα άλλα από τα 

αναφερόµενα στην παράγραφο 1 στον βαθµό που το επιτρέπουν τα µέσα της. 
 
 

Άρθρο 12 

Υποβολή και επιστροφή των προς οριστικοποίηση κειµένων 

 
1. Όλα τα κείµενα κοινοβουλευτικών επιτροπών που υπόκεινται σε νοµογλωσσική 

οριστικοποίηση υποβάλλονται στη ∆ιεύθυνση Νοµοθετικών Πράξεων µέσω του 
συστήµατος ITER προτού σταλούν για µετάφραση. 

 
2. Με την εξαίρεση των συµφωνηθέντων κειµένων κατά την έννοια του άρθρου 73 

παράγραφος 5 του Κανονισµού, η ∆ιεύθυνση Νοµοθετικών Πράξεων ολοκληρώνει, κατ’ 
αρχήν, το έργο της οριστικοποίησης των κειµένων εντός µιας εργάσιµης ηµέρας από την 
παραλαβή τους. 
Η ∆ιεύθυνση Νοµοθετικών Πράξεων µπορεί να επιφέρει µη τεχνικές αλλαγές σε κείµενο 
που έχει εγκριθεί από επιτροπή µόνο σε συµφωνία µε τη γραµµατεία της επιτροπής υπό την 
ευθύνη του προέδρου της επιτροπής. 
Το κείµενο που οριστικοποιήθηκε και τροποποιήθηκε από τη ∆ιεύθυνση Νοµοθετικών 
Πράξεων και συµφωνήθηκε µε τη γραµµατεία της αρµόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής 
αντικαθιστά το κείµενο που υποβλήθηκε αρχικά από την επιτροπή για τους σκοπούς της 
µετάφρασης και της δηµιουργίας επόµενων εκδόσεων του κειµένου. Ηλεκτρονικό 
αντίγραφο του κειµένου αποστέλλεται αυτόµατα στη γραµµατεία της αρµόδιας επιτροπής 
(«copy-back»). 
 

3. Προκειµένου να είναι σε θέση η ∆ιεύθυνση Νοµοθετικών Πράξεων να ολοκληρώνει την 
οριστικοποίηση εντός µίας εργάσιµης ηµέρας, οι γραµµατείες των επιτροπών µεριµνούν 
ώστε το άτοµο που έχει ορισθεί υπεύθυνο για το κείµενο (ή αρµόδιος αναπληρωτής του από 
τη σχετική γραµµατεία) να είναι διαθέσιµο για να απαντήσει σε κάθε ερώτηση σχετικά µε 
το κείµενο κατά το διάστηµα αυτό. 

 
4. Η προβλεπόµενη στο παρόν άρθρο προθεσµία µπορεί να παραταθεί, σε συµφωνία µε την 

ενδιαφερόµενη γραµµατεία επιτροπής, σε περίπτωση ασυνήθιστα µεγάλων κειµένων, 
ασυνήθιστα µεγάλων δεσµών τροπολογιών και ασυνήθιστης συγκέντρωσης του φόρτου 
εργασίας, ή σε περιπτώσεις όπου οι περιστάσεις επιτρέπουν µεγαλύτερη συνολική 
προθεσµία. 

 
5. Όταν, σύµφωνα µε το άρθρο 73 παράγραφος 5 του Κανονισµού, επιτυγχάνεται συµφωνία µε 

το Συµβούλιο στο πλαίσιο της συνήθους νοµοθετικής διαδικασίας, η ∆ιεύθυνση 
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Νοµοθετικών Πράξεων ολοκληρώνει το έργο της οριστικοποίησης εντός 6 εβδοµάδων 
αφότου της διαβιβαστούν οι µεταφράσεις από τις µεταφραστικές υπηρεσίες του 
Κοινοβουλίου ή του Συµβουλίου, όπως προβλέπεται στο σηµείο 40 της κοινής δήλωσης της 
13ης Ιουνίου 2007 σχετικά µε πρακτικές ρυθµίσεις για τη διαδικασία συναπόφασης και στις 
διοικητικές πρακτικές διευθετήσεις της 26ης Ιουλίου 2011 για την εφαρµογή του άρθρου 
294 παράγραφος 4 ΣΛΕΕ σε περίπτωση συµφωνίας κατά την πρώτη ανάγνωση. 

 
6. Για την οριστικοποίηση των κειµένων του άρθρου 11 παράγραφος 3, οι προθεσµίες 

συµφωνούνται µε την αιτούσα υπηρεσία σε ατοµική βάση. 
 

 

Άρθρο 13 

Σειρά προτεραιότητας για τη µετάφραση 

 
1. Οι ακόλουθες κατηγορίες εγγράφων µεταφράζονται από τη Γενική ∆ιεύθυνση Μετάφρασης 

σύµφωνα µε την αναφερόµενη σειρά προτεραιότητας: 
α) τα έγγραφα που προορίζονται να τεθούν σε ψηφοφορία στην Ολοµέλεια: 
 - συµφωνηθέντα κείµενα σύµφωνα µε το άρθρο 73 παράγραφος 5 του Κανονισµού, 
 - νοµοθετικές εκθέσεις και τροπολογίες επ’ αυτών, 
 - µη νοµοθετικές εκθέσεις και τροπολογίες επ’ αυτών, 
 - προτάσεις ψηφίσµατος και τροπολογίες επ’ αυτών· 
β) τα έγγραφα που προορίζονται για τον Πρόεδρο, τα ιθύνοντα όργανα του 

Κοινοβουλίου, τις επιτροπές συνδιαλλαγής ή τον Γενικό Γραµµατέα· 
γ) τα έγγραφα προς εξέταση σε επιτροπή, τα οποία µπορεί να τεθούν σε ψηφοφορία 

στην Ολοµέλεια: σχέδια εκθέσεων, τροπολογίες, σχέδια γνωµοδοτήσεων, τελικές 
γνωµοδοτήσεις, σχέδια προτάσεων ψηφίσµατος· 

δ) άλλα έγγραφα προς εξέταση σε επιτροπή: έγγραφα εργασίας, συνοπτικές 
παρουσιάσεις. 

Για αυτές τις κατηγορίες εγγράφων διασφαλίζονται τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας. 
 

2. Υπηρεσίες µετάφρασης διατίθενται επίσης για τους ακόλουθους χρήστες: 
α) κοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες (στις δύο επίσηµες γλώσσες που θα επιλεγούν από 

την αντιπροσωπεία)· 
β) θεµατικά τµήµατα και υπηρεσίες έρευνας· 
γ) πολιτικές οµάδες (για έγγραφα που αφορούν άµεσα την κοινοβουλευτική 

δραστηριότητα· οι οµάδες µπορούν επίσης να ζητήσουν τη µετάφραση επειγόντων 
εγγράφων τηρώντας συνολικό όριο 15 σελίδων την εβδοµάδα για κάθε οµάδα)· 

δ) άλλα επίσηµα όργανα εξουσιοδοτούµενα από το Προεδρείο και τη ∆ιάσκεψη των 
Προέδρων· 

ε) βουλευτές, ιδίως για γραπτές ερωτήσεις και άλλα κείµενα που συνδέονται άµεσα µε 
την κοινοβουλευτική δραστηριότητα· 

στ) Γραµµατεία του Κοινοβουλίου για διοικητικές και επικοινωνιακές ανάγκες. 
 

3. Το Κοινοβούλιο παρέχει επίσης υπηρεσίες µετάφρασης στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση 
Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ - ΕΕ (σύµφωνα µε το Πρώτο Πρωτόκολλο της Συµφωνίας του 
Κοτονού), στην Ευρωµεσογειακή Κοινοβουλευτική Συνέλευση και στην Κοινοβουλευτική 
Συνέλευση ΕΕ - Λατινικής Αµερικής (σύµφωνα µε τις αντίστοιχες εν ισχύι διατάξεις), 
καθώς και στον Ευρωπαίο ∆ιαµεσολαβητή (σύµφωνα µε τη συµφωνία-πλαίσιο συνεργασίας 
της 15ης Μαρτίου 2006). 
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4. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µπορεί να παρέχει υπηρεσίες µετάφρασης στην 
Επιτροπή των Περιφερειών και στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή 
βάσει της συµφωνίας συνεργασίας της 5ης Φεβρουαρίου 2014. 

 

 
Άρθρο 14 

Έκταση των προς µετάφραση κειµένων 

 
1. Για τα κείµενα που κατατίθενται προς µετάφραση ισχύουν τα ακόλουθα ανώτατα όρια: 
 

α) Αιτιολογικές εκθέσεις και   7 σελίδες για µη νοµοθετικές εκθέσεις 
 προπαρασκευαστικά έγγραφα εργασίας: 6 σελίδες για νοµοθετικές εκθέσεις 
       3 σελίδες για νοµοθετικές γνωµοδοτήσεις 
β) Σχέδια προτάσεων ψηφίσµατος:  4 σελίδες, συµπεριλαµβανοµένων των 
       αιτιολογικών σκέψεων αλλά εξαιρουµένων 
       των αιτιολογικών αναφορών 
γ) «Προτάσεις» µη νοµοθετικών  
    γνωµοδοτήσεων:    1 σελίδα 
δ) Αιτιολογήσεις τροπολογιών:   500 χαρακτήρες 
ε) Συνοπτικές παρουσιάσεις:   5 σελίδες 
 
Ως σελίδα νοείται ένα κείµενο 1.500 συνολικά χαρακτήρων (εξαιρούνται τα διαστήµατα). 

 
2. Μια κοινοβουλευτική επιτροπή µπορεί να επιτρέψει στον εισηγητή της παρέκκλιση από τα 

καθοριζόµενα στην πρώτη παράγραφο όρια, υπό την προϋπόθεση να µη γίνει υπέρβαση ενός 
ετήσιου αποθέµατος 45 σελίδων. Η ∆ιάσκεψη των Προέδρων Επιτροπών ενηµερώνεται εκ 
των προτέρων για την παρέκκλιση, προκειµένου να βεβαιωθεί ότι είναι σύµφωνη µε το 
χορηγούµενο απόθεµα. Σε περίπτωση που η επιτροπή έχει εξαντλήσει το ετήσιο απόθεµά της, 
κάθε περαιτέρω παρέκκλιση προϋποθέτει τη χορήγηση άδειας από το Προεδρείο. 

 
ΜΕΡΟΣ III 

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
 

Άρθρο 15 

Ευαισθητοποίηση των χρηστών και των γλωσσικών υπηρεσιών 

 
1. Οι υπηρεσίες διερµηνείας και µετάφρασης ενηµερώνουν τους χρήστες ανά εξάµηνο τόσο 

σχετικά µε το κόστος που δηµιουργούν οι αιτήσεις τους για παροχή γλωσσικών 
διευκολύνσεων όσο και σχετικά µε το επίπεδο τήρησης του κώδικα. 

 
2. Μετά το πέρας κάθε συνεδρίασης, ο επικεφαλής της οµάδας διερµηνέων καταρτίζει για τον 

Γενικό ∆ιευθυντή ∆ιερµηνείας και Συνεδρίων, σε συµφωνία µε τη γραµµατεία της 
συνεδρίασης, κατάσταση των διευκολύνσεων διερµηνείας που ζητήθηκαν αλλά δεν 
χρησιµοποιήθηκαν. Αντίγραφο της κατάστασης αυτής διαβιβάζεται στη γραµµατεία της 
συνεδρίασης. Η πραγµατική ώρα λήξης των εργασιών πιστοποιείται από τη γραµµατεία της 
συνεδρίασης και γνωστοποιείται αµέσως στη Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιερµηνείας και Συνεδρίων. 

 
3. Επιπλέον, οι υπηρεσίες διερµηνείας και µετάφρασης καταρτίζουν έκθεση σχετικά µε τη 

χρησιµοποίηση των γλωσσικών υπηρεσιών, η οποία υποβάλλεται στο Προεδρείο. Η έκθεση 
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αυτή περιλαµβάνει ανάλυση των γλωσσικών διευκολύνσεων που παρασχέθηκαν σε σχέση µε 
τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν από τους χρήστες και των δαπανών που πραγµατοποιήθηκαν 
για την παροχή αυτών των υπηρεσιών. 

 
 

Άρθρο 16 

Μεταβατικά µέτρα ύστερα από διεύρυνση 

 
Μέχρις ότου οι πόροι είναι επαρκείς ώστε να είναι δυνατή η πλήρης κάλυψη µιας νέας γλώσσας, 
είναι δυνατόν να θεσπίζονται µεταβατικά µέτρα για την κατανοµή των πόρων διερµηνείας και 
µετάφρασης, τα οποία θα λαµβάνουν υπόψη τους διαθέσιµους πόρους. 
 
 

Άρθρο 17 

Έναρξη ισχύος 

 
Η παρούσα απόφαση, όπως τροποποιήθηκε, τίθεται σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2014. Αντικαθιστά τον 
Κώδικα Συµπεριφοράς της 17ης Νοεµβρίου 2008. 
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