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ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΕΛΚ

Άρθρο 1

Σύσταση

Η πολιτική Ομάδα συστάθηκε την 11η Σεπτεμβρίου 1952. Αναγνωρίσθηκε επισήμως
στις 23 Ιουνίου 1953 βάσει του ψηφίσματος που εγκρίθηκε από την Κοινή Συνέλευση
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος στις 16 Ιουνίου 1953. Η Ομάδα
συστάθηκε  εκ  νέου  στις  19  Μαρτίου  1958  στους  κόλπους  της  Ευρωπαϊκής
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης.

Η δήλωση περί συστάσεως, η οποία περιλαμβάνει την πρώτη ονομασία της Ομάδας,
την υπογραφή των ιδρυτικών μελών και τη σύνθεση του Προεδρείου, υποβλήθηκε
στον Πρόεδρο της Κοινής Συνελεύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και
Χάλυβα  και  δημοσιεύθηκε  στις  28  Απριλίου  1954  στην  Επίσημη  Εφημερίδα  της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (τρίτος τόμος, αριθ. 7, σ. 309).

Η δήλωση επανασυστάσεως,  η  οποία  επίσης  φέρει  την  υπογραφή των μελών της
Ομάδας,  διαβιβάστηκε  στον  Πρόεδρο  της  Ευρωπαϊκής  Κοινοβουλευτικής
Συνέλευσης.
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Άρθρο 2

Ονομασία της Ομάδας

H πολιτική ομάδα ονομάζεται:

στα Βουλγαρικά: Група на Европейската Народна Партия 
(Християндемократи)
ЕНП

στα Ισπανικά: Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-
cristianos)
PPE

στα Τσεχικά: Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských
demokratů)
ELS

στα Δανικά: Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige 
demokrater)
EPP

στα Γερμανικά: Fraktion der Europäischen Volkspartei
(Christdemokraten)
EVP

στα Εσθονικά: Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide)
fraktsioon
ERP

στα Ελληνικά: Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ
Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
ΕΛΚ

στα Αγγλικά: Group of the European People's Party (Christian 
Democrats)
EPP

στα Γαλλικά: Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-
Chrétiens)
PPE

στα Ιρλανδικά: Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe 
Críostaí)
PPE

στα Κροατικά: Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski
demokrati) 
EPP
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στα Ιταλικά: Gruppo del Partito Popolare Europeo (Democratico 
Cristiano)
PPE

στα Λετονικά: Eiropas Tautas partijas (Kristīgie Demokrāti) grupa
ETP

στα Λιθουανικά: Europos  liaudies  partijos  (krikščionių  demokratų)
frakcija
ELP

στα Ουγγρικά: Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) 
Képviselőcsoport
ENP

στα Μαλτέζικα: Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani)
PPE

στα Ολλανδικά: Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-
Democraten) 
EVP

στα Πολωνικά: Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy 
Demokraci) 
EPL

στα Πορτογαλικά: Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas- 
Cristãos)
PPE

στα Ρουμανικά: Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat)
PPE

στα Σλοβακικά: Poslanecký klub Európskej ľudovej strany 
(kresťanský demokrati)
EĽS

στα Σλοβενικά: Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih
demokratov)
ELS

στα Φινλανδικά: Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit)
EPP

στα Σουηδικά: Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)
EPP
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Άρθρο 3

Μέλη της Ομάδας

(1) Μέλη  της  Ομάδας  είναι  οι  βουλευτές  που  έχουν  εκλεγεί  στο  Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο με τα ψηφοδέλτια των κομμάτων μελών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού
Κόμματος.

(2) Άλλοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορούν να γίνουν δεκτοί ως
μέλη της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, εφόσον προσυπογράφουν
το πολιτικό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και αποδέχονται τον
παρόντα Κανονισμό. 

(3) Τα μέλη της Ομάδας είναι προσηλωμένα σε μια πολιτική, η οποία, στη βάση ενός
Συντάγματος,  επιδιώκει  τη  διαδικασία  ομοσπονδιακής  ενοποίησης  και
ολοκλήρωσης  στην  Ευρώπη,  η  οποία  αποτελεί  συστατικό  στοιχείο  της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ως Ένωσης πολιτών και κρατών.

(4) Ενεργώντας με βάση το ενωσιακό υπόδειγμα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η
Ομάδα καθορίζει τις αξίες και τους στόχους της ευθυγραμμιζόμενη με το ισχύον
εκλογικό  πρόγραμμα  του  Ευρωπαϊκού  Λαϊκού  Κόμματος,  σύμφωνα  με  τις
ιδρυτικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η ελευθερία και η δημοκρατία, το
κράτος δικαίου, ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα και η επικουρικότητα,
καθώς και  τα δικαιώματα και  οι αρχές που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της
Συνθήκης  για  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση  και  στον  Χάρτη  των  Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(5)  Η Ομάδα είναι ένας κοινοβουλευτικός σχηματισμός που βρίσκει σταθερό έρεισμα
στον  Κανονισμό  Λειτουργίας  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου.  Τα  μέλη  της
Ομάδας σέβονται  τον Κανονισμό του Κοινοβουλίου,  διασφαλίζουν το πνεύμα
αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ των μελών και υπηρετούν τη βούληση της Ομάδας
δημοσίως. 

Άρθρο 4

Προσκείμενα μέλη της Ομάδας

Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του
προσκείμενου στην ομάδα μέλους, εάν αποδέχονται τις βασικές πολιτικές θέσεις της
Ομάδας  του  Ευρωπαϊκού  Λαϊκού  Κόμματος  και  εάν  αποδέχονται  τον  παρόντα
Κανονισμό Λειτουργίας.

Άρθρο 5 

Αποδοχή μελών

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 1, μέλη της Ομάδας είναι οι βουλευτές που
εκλέγονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τα ψηφοδέλτια των κομμάτων μελών
του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.
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(2)  Όποτε  το  Ευρωπαϊκό  Λαϊκό  Κόμμα  αποδέχεται  ένα  νέο  κόμμα  μέλος,  οι
βουλευτές που έχουν εκλεγεί στο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με το ψηφοδέλτιό
του γίνονται επίσης μέλη της Ομάδας. 

(3)  Οι αποφάσεις βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 2 και του άρθρου 4 σχετικά με
την  αποδοχή  μελών  πρέπει  να  είναι  δεόντως  αιτιολογημένες  και  να
υποστηρίζονται  από  την  πλειοψηφία  των  ψηφισάντων  η  οποία  συνιστά
ταυτόχρονα την πλειοψηφία των μελών που απαρτίζουν την Ομάδα. Τα μέλη που
προέρχονται από το ίδιο κράτος μέλος με το κόμμα που αιτείται την αποδοχή
ενημερώνονται τουλάχιστον 14 ημέρες πριν από τη λήψη της απόφασης. Τα μέλη
μπορούν  να  ζητήσουν  να  διεξαχθεί  συζήτηση  σχετικά  με  τις  επιπτώσεις  των
αιτήσεων τουλάχιστον 7 ημέρες πριν από μία ενδεχόμενη ψηφοφορία.

(4) Κάθε  νέο  μέλος  οφείλει  να  υπογράψει  δύο  αντίγραφα  της  δηλώσεως  περί
συστάσεως της Ομάδας. Το ένα διαβιβάζεται, με τη φροντίδα της Γραμματείας
της Ομάδας, στον Γενικό Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  και  το
άλλο διατηρείται στο αρχείο της Ομάδας.

Άρθρο 6

Ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση και τις επιτροπές

(1) Τα  μέλη  δεσμεύονται  να  υποστηρίζουν  τη  γραμμή  της  Ομάδας  κατά  τις
ψηφοφορίες· έχουν ωστόσο το δικαίωμα να ψηφίζουν με βάση τη συνείδηση και
τις πολιτικές τους πεποιθήσεις. Τα μέλη οφείλουν να ενημερώνουν τον πρόεδρο
της Ομάδας ή τη Γενική Συνέλευση της Ομάδας την ημέρα που προηγείται της
ψηφοφορίας σε περίπτωση που προτίθενται να μην ψηφίσουν ευθυγραμμιζόμενα
με την Ομάδα σε ένα σημαντικό ζήτημα.

(2) Τα  μέλη  πρέπει  να  ενημερώνουν  τον  αρμόδιο  αντιπρόεδρο  αν  αδυνατούν  να
συμμετάσχουν σε μία ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση.

(3) Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών σε ψηφοφορίες
σε επιτροπές.

Άρθρο 7

Παύση ενός μέλους

(1) Η ιδιότητα του μέλους της Ομάδας ή του προσκείμενου στην Ομάδα μέλους παύει
είτε με απώλεια της βουλευτικής του ιδιότητας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είτε
με παραίτηση.

(2)  Η ολομέλεια της Ομάδας μπορεί να αποφασίσει δεόντως αιτιολογημένα σχετικά
με την αποπομπή μέλους ή μελών της Ομάδας με μυστική ψηφοφορία. Πρόταση
αποπομπής από την ομάδα μπορεί να καταθέσει η προεδρία ή ομάδα μελών η
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οποία  αντιπροσωπεύει  τουλάχιστον  το  15%  των  μελών  που  απαρτίζουν  την
Ομάδα από τουλάχιστον 4 αντιπροσωπείες. 

(3)  Η πρόταση αποπομπής από την Ομάδα πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένη
και  να  κατατίθεται  γραπτώς  σε  όλα  τα  μέλη  της  Ομάδας  τουλάχιστον  τρεις
ημέρες πριν από την ψηφοφορία. Η Ομάδα δέχεται σε ακρόαση το εν λόγω μέλος
ή μέλη, καθώς και μέλη από το ίδιο κράτος μέλος πριν από την ψηφοφορία. Η
απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων επί των ψηφισάντων η οποία
συνιστά τουλάχιστον την πλειοψηφία των μελών που απαρτίζουν την Ομάδα. Για
τον  καθορισμό  της  πλειοψηφίας  των  δύο  τρίτων  δεν  λαμβάνονται  υπόψη  οι
αποχές. 

(4)   Όποτε  το  Ευρωπαϊκό  Λαϊκό  Κόμμα  αποφασίζει  την  παύση  ενός  κόμματος
μέλους, η Προεδρία παρουσιάζει πρόταση σχετικά με τη συμμετοχή στην Ομάδα
των μελών της αντιπροσωπείας που ανήκουν στο κόμμα αυτό. Στην περίπτωση
αυτή, η απόφαση αποπομπής τους από την Ομάδα λαμβάνεται με πλειοψηφία
των ψηφισάντων η οποία συνιστά πλειοψηφία των μελών που απαρτίζουν την
Ομάδα.

(5)  Τα  αποπεμφθέντα  μέλη  δικαιούνται  να  ζητήσουν  εκ  νέου  αποδοχή,  εφόσον
πληρούνται  οι  προϋποθέσεις  που ορίζονται  στο  άρθρο 3.  Η εκ νέου αποδοχή
υπόκειται στις διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 3.

Άρθρο 8

Αναστολή δικαιωμάτων μέλους της Ομάδας

(1)  Τα δικαιώματα ενός μέλους μπορούν να ανασταλούν προσωρινά.

(2)  Η ολομέλεια της Ομάδας μπορεί  να αποφασίσει,  δεόντως αιτιολογημένα, την
αναστολή των δικαιωμάτων μέλους ή μελών της Ομάδας με μυστική ψηφοφορία.

(3)  Πρόταση αναστολής δικαιωμάτων μπορεί να κατατεθεί από την Προεδρία ή από
ομάδα  μελών  η  οποία  αντιπροσωπεύει  τουλάχιστον  το  15%  των  μελών  που
απαρτίζουν την Ομάδα από τουλάχιστον 4 αντιπροσωπείες.

(4)  Η πρόταση αναστολής δικαιωμάτων πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένη και
να κατατίθεται γραπτώς σε όλα τα μέλη της Ομάδας τουλάχιστον τρεις ημέρες
πριν από την ψηφοφορία.  Η Ομάδα δέχεται  σε ακρόαση το εν λόγω μέλος ή
μέλη, καθώς και μέλη από το ίδιο κράτος μέλος πριν από την ψηφοφορία. 

(5)  Η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων επί των ψηφισάντων η οποία
συνιστά τουλάχιστον την πλειοψηφία των μελών που απαρτίζουν την Ομάδα. Για
τον  καθορισμό  της  πλειοψηφίας  των  δύο  τρίτων  δεν  λαμβάνονται  υπόψη  οι
αποχές. 

(6)  Η απόφαση αναστολής προσδιορίζει τους λόγους και τη διάρκεια της αναστολής.
Η  απόφαση  μπορεί  να  αναθεωρηθεί  ή  να  ανακληθεί  ανά  πάσα  στιγμή.  Η
απόφαση  αναθεώρησης,  ανάκλησης  ή  παράτασης  της  αναστολής  εγκρίνεται,
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εφόσον υποστηρίζεται  από την πλειοψηφία των ψηφισάντων που συνιστά την
πλειοψηφία  των  μελών  που  απαρτίζουν  την  Ομάδα.  Σε  κάθε  περίπτωση,  η
απόφαση αναστολής παύει να ισχύει με το πέρας της κοινοβουλευτικής περιόδου.

(7) Χωρίς να θίγονται τα ουσιώδη δικαιώματά τους ως βουλευτών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου,  τα  μέλη  των  οποίων  τα  δικαιώματα  έχουν  ανασταλεί
αποκλείονται από την άσκηση των ακόλουθων δικαιωμάτων που απολαύουν ως
μέλη της Ομάδας:

i) να συμμετέχουν ενεργά στις συνεδριάσεις και τις δραστηριότητες της Ομάδας
ή τις ψηφοφορίες ή λοιπές αποφάσεις της ολομέλειας της Ομάδας·

ii)  να  τοποθετούνται  στην  ολομέλεια,  στις  επιτροπές  ή  σε  άλλες
κοινοβουλευτικές δραστηριότητες εκ μέρους της Ομάδας, με την προϋπόθεση ότι
η Προεδρία διασφαλίζει ότι δεν περιστέλλονται τα δικαιώματα λόγου τους ως
βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· 

iii) να διατηρούν αιρετή θέση εντός της Ομάδας ή να προτείνονται ως υποψήφιοι
από την Ομάδα για αιρετές θέσεις εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

iv) να προτείνονται ως υποψήφιοι για τη θέση εισηγητών ή σκιωδών εισηγητών
εκ μέρους της Ομάδας. 

(8)  Όποτε  το  Ευρωπαϊκό  Λαϊκό  Κόμμα αναστέλλει  τη  συμμετοχή ενός  κόμματος
μέλους, η Προεδρία παρουσιάζει πρόταση σχετικά με τη θέση που κατέχουν στην
Ομάδα  τα  μέλη  της  αντιπροσωπείας  που  ανήκουν  στο  κόμμα  αυτό.  Στην
περίπτωση  αυτή,  η  απόφαση  αναστολής  των  δικαιωμάτων  τους  ως  μελών  της
Ομάδας  λαμβάνεται  με  πλειοψηφία  των  ψηφισάντων  η  οποία  συνιστά  την
πλειοψηφία  των  μελών  που  απαρτίζουν  την  Ομάδα.  Η απόφαση  αυτή  έχει  ως
αποτέλεσμα την αναστολή των δικαιωμάτων των εν λόγω μελών, όπως ορίζεται
στο  παρόν  άρθρο.  Η  απόφαση  αναθεώρησης,  ανάκλησης  ή  παράτασης  της
αναστολής  δικαιωμάτων  στην  Ομάδα  λαμβάνεται  επίσης  με  πλειοψηφία  των
ψηφισάντων  η  οποία  συνιστά  την  πλειοψηφία  των  μελών  που  απαρτίζουν  την
Ομάδα. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση αναστολής παύει να ισχύει με το πέρας
της κοινοβουλευτικής περιόδου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

Άρθρο 9

Όργανα της Ομάδας: Συμμετοχή και αρμοδιότητες

Τα όργανα της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος είναι: 

- η Γενική Συνέλευση (άρθρο 10)·
- η Προεδρία (άρθρο 12)·

   - η Διάσκεψη της Προεδρίας της Ομάδας και των επικεφαλής των Εθνικών 
Αντιπροσωπειών (άρθρο 15)·

- το Προεδρείο (άρθρο 16).

Άρθρο 10

Γενική Συνέλευση της Ομάδας

(1) Η  Γενική  Συνέλευση  της  Ομάδας  συνεδριάζει  κατόπιν  προσκλήσεως  της
Προεδρίας τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια των εβδομάδων της Ομάδας
και μία φορά κατά τις συνόδους ολομέλειας.

(2) Κατόπιν αιτήσεως του ενός τρίτου των μελών ή μιας εθνικής αντιπροσωπείας η
Προεδρία συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση. 

(3) Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συσκέπτεται, να εγκρίνει την ημερήσια διάταξη
και να ψηφίζει, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών. 

(4)  Κατόπιν προσκλήσεως της Προεδρίας, άλλα πρόσωπα μπορούν να παρίστανται
σε αυτές τις συνεδριάσεις και να λαμβάνουν το λόγο. 

(5) Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης της Ομάδας περιέχουν
κατάλογο παρόντων, τα ονόματα όσων έλαβαν το λόγο και τις αποφάσεις που
ελήφθησαν. Διατίθενται στα μέλη της Ομάδας και διατηρούνται στα αρχεία της
Ομάδας.
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Άρθρο 11

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης της Ομάδας

Στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ανήκουν:

α) οι  αποφάσεις  που  αφορούν  αποδοχές, την  αναστολή  δικαιωμάτων  και  την
παύση μελών της Ομάδας·

β) οι  αποφάσεις  που  αφορούν  όλα  τα  πολιτικά  θέματα  που  εξετάζονται  στο
πλαίσιο ή εκτός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

γ) οι εκλογές για την Προεδρία της Ομάδας·

δ) η σύσταση μόνιμων ομάδων εργασίας στην Ομάδα·

ε) ο  ορισμός,  κατόπιν  προτάσεως  της  Προεδρίας,  μελών  στις  έδρες  που
αναλογούν στην Ομάδα σε  επιτροπές,  υποεπιτροπές,  προσωρινές επιτροπές
και διακοινοβουλευτικές και άλλες αντιπροσωπείες·

στ) η  κατάρτιση του ετήσιου  προϋπολογισμού  της  Ομάδας και  η  έγκριση του
ισολογισμού (κατάσταση λογαριασμών) καθώς και η απόφαση απαλλαγής για
την εκτέλεση του ετήσιου προϋπολογισμού·

ζ) ο ορισμός τριών ελεγκτών·

η) οι  αποφάσεις  που  αφορούν  τον  Δημοσιονομικό  Κανονισμό  της  Ομάδας
(αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις).

Άρθρο 12

Σύνθεση της Προεδρίας

(1) Η Προεδρία της Ομάδας αποτελείται  από  τον  Πρόεδρο της Ομάδας και  δέκα
Αντιπροέδρους.

(2) Τα μέλη της Προεδρίας συμφωνούν μεταξύ τους για την κατανομή της εργασίας,
συμπεριλαμβανομένων  των  καθηκόντων  του  Ταμία  και  των  προεδριών  των
μόνιμων ομάδων εργασίας. Η Ομάδα ενημερώνεται για την απόφαση αυτή.
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Άρθρο 13

Αρμοδιότητες της Προεδρίας

Η προεδρία είναι επιφορτισμένη με τα ακόλουθα καθήκοντα:

α) συγκαλεί  και  προεδρεύει  στις  συνεδριάσεις  της Ομάδας,  στις  συνεδριάσεις
των  μόνιμων  ομάδων  εργασίας  και  διευθύνει  την  Ομάδα  κατά  τις
συνεδριάσεις Ολομέλειας του Κοινοβουλίου·

β) εκπροσωπεί τη Ομάδα προς τα έξω·

γ) αποφασίζει,  κατόπιν  προτάσεως  του  Γενικού  Γραμματέα,  σχετικά  με  τη
σύνθεση της Γενικής Γραμματείας και τις μεθόδους εργασίας της·

δ) ενημερώνει την Ομάδα για στρατηγικές και πολιτικές αποφάσεις που έλαβε
στις συνεδριάσεις της· 

ε) σε επείγουσες περιπτώσεις λαμβάνει αποφάσεις αντί των αρμοδίων οργάνων·
στην περίπτωση αυτή, τα αρμόδια όργανα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά
με τις αποφάσεις που ελήφθησαν·

στ) προετοιμάζει  τις  αποφάσεις  του  Προεδρείου  και  της  Ομάδας  στο
δημοσιονομικό τομέα·

ζ) προετοιμάζει τις συζητήσεις του Προεδρείου σχετικά με τον Δημοσιονομικό
Κανονισμό της Ομάδας (αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις)·

η) εξωτερικές δημοσιεύσεις, συμπεριλαμβανομένων των ανακοινωθέντων τύπου
που αφορούν στην Ομάδα·

θ)  καταθέτει πρόταση αναστολής δικαιωμάτων και αποπομπής μέλους ή μελών
της Ομάδας.

Άρθρο 14

Εκλογή της Προεδρίας της Ομάδας

(1) Τα μέλη της Προεδρίας εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση της Ομάδας.

(2) Η εκλογή διεξάγεται πριν από την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου. 

(3) Η διάρκεια  της  θητείας  τους  είναι  αντίστοιχη  της  θητείας  του  Προέδρου  του
Κοινοβουλίου. Εάν η θητεία αυτή λήξει πριν από το τέλος της κοινοβουλευτικής
περιόδου, διεξάγονται νέες εκλογές τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη λήξη της
θητείας του Προέδρου του Κοινοβουλίου.
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Άρθρο 15

Διάσκεψη της Προεδρίας της Ομάδας και των επικεφαλής των εθνικών
αντιπροσωπειών

Η  Προεδρία  της  Ομάδας  και  οι  επικεφαλής  των  εθνικών  αντιπροσωπειών
συναντώνται  τουλάχιστον  μία  φορά  το  μήνα  για  να  συζητήσουν  σημαντικά  και
στρατηγικά θέματα, να προετοιμάσουν πολιτικές αποφάσεις μείζονος σημασίας και
να αποφανθούν για εσωτερικά ειδικά ζητήματα της Ομάδας.

Άρθρο 16 

Σύνθεση του Προεδρείου της Ομάδας

(1) Το Προεδρείο της Ομάδας αποτελείται από:

α) τα μέλη της Προεδρίας της Ομάδας·

β) τους επικεφαλής των εθνικών αντιπροσωπειών και  ένα επιπλέον μέλος για
κάθε δέκα βουλευτές·

γ) τα μέλη του Προεδρείου του Κοινοβουλίου που ανήκουν στην Ομάδα·

δ) τους προέδρους των μόνιμων επιτροπών που ανήκουν στην Ομάδα·

ε) τον συντονιστή για καθεμία από τις μόνιμες επιτροπές· 

στ) τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος,
εφόσον είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

(2) Εάν ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος
δεν είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του
Προεδρείου ως μόνιμοι προσκεκλημένοι.
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Άρθρο 17 

Αρμοδιότητες του Προεδρείου της Ομάδας

(1) Το Προεδρείο της Ομάδας ασκεί τα εξής καθήκοντα:

α) προετοιμάζει τις στρατηγικές και τις πολιτικές αποφάσεις της Ομάδας·

β) προετοιμάζει τις ολομέλειες επισημαίνοντας τα πιο σημαντικά ζητήματα για
την Ομάδα υπό το πρίσμα των διαφόρων εθνικών προοπτικών·

γ) προτείνει  στην  Ομάδα,  με  πρωτοβουλία  της  Προεδρίας,  τον  Κανονισμό
Λειτουργίας και τον Δημοσιονομικό Κανονισμό της Ομάδας.

(2) Το  Προεδρείο  συνέρχεται  κατόπιν  προσκλήσεως  της  Προεδρίας.  Επιπλέον  το
Προεδρείο,  μια εθνική αντιπροσωπεία  ή το  ένα τρίτο  των μελών  της  Ομάδας
μπορούν να ζητήσουν να συγκληθεί μία συνεδρίαση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΣ

ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

Άρθρο 18

Καθορισμός της ημερήσιας διάταξης, απαρτία

Η Γενική Συνέλευση θεωρείται πάντα σε απαρτία όταν πρόκειται να συζητήσει και να
καθορίσει την ημερήσια διάταξή της.

Άρθρο 19 

Αποφάσεις

Οι αποφάσεις όλων των οργάνων λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των ψηφισάντων,
εκτός αν ο Κανονισμός προβλέπει διαφορετική ρύθμιση.

Άρθρο 20

Εξ αποστάσεως ψηφοφορία

Όλα τα όργανα της Ομάδας έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν αποφάσεις με εξ
αποστάσεως ψηφοφορία.

Άρθρο 21

Εκλογές

(1) Οι εκλογές ανακοινώνονται τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν τη διεξαγωγή τους. Για
την  υποβολή  υποψηφιοτήτων  ορίζεται  προθεσμία  τουλάχιστον  δύο  ημερών,  η
οποία  λήγει  τουλάχιστον  24  ώρες  πριν  από  την  έναρξη  της  ψηφοφορίας.  Μια
ψηφοφορία  μπορεί  να  διεξαχθεί  μόνον  εάν  τουλάχιστον  το  ένα  τρίτο  των
υποψηφίων είναι διαφορετικού φύλου από την πλειονότητα των υποψηφίων. 

(2) Όλες οι εκλογές διεξάγονται με μυστική ψηφοφορία. 

(3)  Εάν  έχουν  προταθεί  πλείονες  υποψήφιοι  για  ορισμένο  αριθμό  θέσεων,  η
ψηφοφορία  είναι  έγκυρη  μόνο  εάν  το  ένα  τρίτο  των  εκλεγέντων  μελών  είναι
διαφορετικού φύλου από την πλειονότητα των εκλεγέντων υποψηφίων. 
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Μετά από δύο άγονες ψηφοφορίες, η Ομάδα μπορεί να αποφασίσει, τηρώντας τις
απαιτήσεις για την πλειοψηφία που ορίζονται στο άρθρο 34, να αποκλίνει, για την
επόμενη τρίτη ψηφοφορία, από τον όρο αυτόν.  

(4) Εάν για μία θέση έχουν προταθεί πλείονες υποψήφιοι, εκλέγεται ο υποψήφιος που
έλαβε  την  απόλυτη  πλειοψηφία.  Εάν  συμμετέχουν  περισσότεροι  από  δύο
υποψήφιοι και ουδείς υποψήφιος λαμβάνει την απαιτούμενη πλειοψηφία κατά την
πρώτη  και  δεύτερη  ψηφοφορία,  διεξάγεται  τελική  ψηφοφορία  μεταξύ  των  δύο
υποψηφίων  που  έλαβαν  τον  μεγαλύτερο  αριθμό  ψήφων  κατά  τη  δεύτερη
ψηφοφορία.

(5) Εάν για ένα ορισμένο αριθμό θέσεων έχει  προταθεί  ίσος αριθμός υποψηφίων,
μπορεί να διεξαχθεί ομαδική ψηφοφορία. 
Εάν  για  ένα  ορισμένο  αριθμό  θέσεων  έχει  προταθεί  μεγαλύτερος  αριθμός
υποψηφίων, εκλέγονται οι υποψήφιοι που έλαβαν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων.

(6) Ο πρόεδρος μεριμνά ώστε, μετά το αποτέλεσμα των εκλογών, τουλάχιστον των
ένα  τρίτο  των  μελών  που  κατέχουν  αξίωμα  εντός  της  Ομάδας  να  είναι
διαφορετικού φύλου από την πλειονότητα των μελών.

Άρθρο 22

Υποψηφιότητες

Η Ολομέλεια της Ομάδας ορίζει  τους υποψήφιους της Ομάδας για τις θέσεις στο
Προεδρείο του Κοινοβουλίου.  Το άρθρο 21 εφαρμόζεται αναλόγως. 

Άρθρο 23

Ομάδες εργασίας της επιτροπής

(1) Τα  μέλη  της  Ομάδας  που  ανήκουν  στην  ίδια  κοινοβουλευτική  επιτροπή
σχηματίζουν  ομάδα  εργασίας  τον  συντονισμό  της  οποίας  αναλαμβάνει  ένας
συντονιστής  που  εκλέγεται  μεταξύ  των μελών.  Η ομάδα εργασίας  δύναται  να
εκλέξει έναν αναπληρωτή συντονιστή.

(2) Ο συντονιστής είναι ο αρμόδιος εκπρόσωπος της Ομάδας όσον αφορά το πεδίο
αρμοδιότητας  της  ομάδας  εργασίας  της  επιτροπής  και  είναι  αρμόδιος  για  τις
εργασίες των μελών της Ομάδας στην αντίστοιχη επιτροπή.

Άρθρο 24

Μόνιμες ομάδες εργασίας

(1) Οι ομάδες εργασίας της επιτροπής μπορούν να συγκροτούν μεγαλύτερες ομάδες,
προκειμένου να σχηματίζουν μόνιμες ομάδες εργασίας. Κάθε μέλος των ομάδων
εργασίας  της  σχετικής  επιτροπής είναι  μέλος  της  αντίστοιχης  μόνιμης  ομάδας
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εργασίας.  Κάθε μέλος της Ομάδας μπορεί  να συμμετέχει  σε κάθε  συνεδρίαση
ομάδας εργασίας και διαθέτει συμβουλευτική ψήφο.

(2) Των  μονίμων  ομάδων  εργασίας  προεδρεύει  ένα  μέλος  της  Προεδρίας
(Αντιπρόεδρος της Ομάδας)·  το μέλος αυτό είναι  ο  αρμόδιος εκπρόσωπος της
Ομάδας όσον αφορά το πεδίο δραστηριότητας της μόνιμης ομάδας εργασίας και
είναι υπεύθυνο για τις εργασίες των μελών της Ομάδας στις αντίστοιχες επιτροπές
τους.

(3) Η ομάδα εργασίας προτείνει στη Γενική Συνέλευση της Ομάδας έναν κατάλογο
των  μελών  που  θα  λάβουν  το  λόγο  στην  Ολομέλεια  του  Κοινοβουλίου  εξ
ονόματος της Ομάδας.

(4) Οι ημερήσιες διατάξεις  των ομάδων εργασίας διατίθενται  σε όλα τα μέλη της
Ομάδας. Για κάθε συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά τα οποία διαβιβάζονται στα
μέλη της Προεδρίας. 

Άρθρο 25 

Εσωτερικός κανονισμός των ομάδων εργασίας

Ο  εσωτερικός  κανονισμός  καθορίζει  τα  καθήκοντα  των  μονίμων  και  των  άλλων
ομάδων εργασίας.

Άρθρο 26

Κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες

Οι κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες κοινοποιούνται εκ των προτέρων στην Προεδρία
και  τον  αρμόδιο  συντονιστή,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  5  του  Καθεστώτος  των
βουλευτών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

Άρθρο 27

Η Γραμματεία της Ομάδας

Το προσωπικό της Γραμματείας της Ομάδας ασκεί έργο υπερεθνικό και  υπόκειται
στον  κανονισμό  που  θεσπίζει  τον  Κανονισμό  Υπηρεσιακής  Κατάστασης  των
Υπαλλήλων  και  το  καθεστώς  που  εφαρμόζεται  στο  λοιπό  προσωπικό  των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 28

Καθήκοντα της Γραμματείας της Ομάδας

Η γραμματεία επικουρεί την Ομάδα στις εργασίες της. 

Η Γραμματεία της Ομάδας ασκεί όλα τα καθήκοντα που της ανατίθενται ευσυνείδητα
και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έχοντας αποκλειστικά υπόψη το συμφέρον της
Ομάδας, χωρίς να ζητά ή να δέχεται οδηγίες από φορέα ή πρόσωπο εκτός της ομάδας,
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της.

Άρθρο 29

Γενικός Γραμματέας της Ομάδας

(1) Ο  Γενικός  Γραμματέας  ορίζεται  από  το  Προεδρείο  ύστερα  από  πρόταση  της
Προεδρίας.

(2) Αρμόδιος για τη διεύθυνση και το συντονισμό της Γραμματείας είναι ο Γενικός
Γραμματέας  της  Ομάδας,  ο  οποίος  προετοιμάζει  επίσης  τις  συζητήσεις  του
Προεδρείου και της Προεδρίας που αφορούν τη Γραμματεία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Άρθρο 30

Προϋπολογισμός και ισολογισμός της Ομάδας

Πριν από την έναρξη του νέου οικονομικού έτους, ο Ταμίας, επικουρούμενος από τον
Γενικό  Γραμματέα,  υποβάλλει  στην  Προεδρία  και  στο  Προεδρείο  σχέδιο  των
καταστάσεων  προβλέψεων,  το  οποίο,  αφού  το  επεξεργαστεί,  διαβιβάζει  στη
Συνέλευση για έγκριση.

Άρθρο 31

Εκπροσώπηση

Ο Πρόεδρος ή ο αντιπρόσωπός του έχει πλήρη εξουσία να πραγματοποιεί εξ 
ονόματος της Ομάδας τις δαπάνες που ορίζει η εγκριθείσα από τη Γενική Συνέλευση 
κατάσταση προβλέψεων.

Άρθρο 32

Οικονομικός Έλεγχος

Κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την έναρξη του νέου οικονομικού έτους, η Ομάδα
διορίζει  τρεις  ελεγκτές  που δεν  είναι  μέλη του Προεδρείου.  Αυτοί  ελέγχουν τους
λογαριασμούς του προηγούμενου οικονομικού έτους, υποβάλλουν έκθεση στη Γενική
Συνέλευση και προτείνουν τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του
ετήσιου προϋπολογισμού.

Άρθρο 33

Δημοσιονομικός Κανονισμός της Ομάδας

Οι δημοσιονομικές δραστηριότητες ρυθμίζονται από τον Δημοσιονομικό Κανονισμό
της Ομάδας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 34

Τροποποιήσεις του Κανονισμού

Τροποποιήσεις στον Κανονισμό μπορούν να εγκρίνονται με πλειοψηφία δύο τρίτων
των  ψηφισάντων,  που  συνιστά  ταυτόχρονα  την  πλειοψηφία  των  μελών  που
απαρτίζουν  την  Ομάδα.  Για  να  διαπιστωθεί  η  πλειοψηφία  των  δύο  τρίτων,  δεν
λαμβάνονται υπόψη οι αποχές. 

Άρθρο 35

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα έκδοση του Κανονισμού αντικαθιστά την έκδοση της 9ης Οκτωβρίου
2013 και ισχύει από τις 3 Μαρτίου 2021.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συγκροτείται επιτροπή προσωπικού αποτελούμενη από αιρετά μέλη εκλεγόμενα από
τους  υπαλλήλους  της  Γραμματείας.  Έργο  της  επιτροπής  αυτής  είναι  η  έκδοση
γνωμοδοτήσεων  προς  την  Προεδρία  της  Ομάδας  για  όλα  τα  προβλήματα  που
αφορούν  το  προσωπικό.  Οι  αρμοδιότητες  της  εν  λόγω  επιτροπής  καθορίζονται
λεπτομερώς σε  πρωτόκολλο που καταρτίζεται  με  κοινή συμφωνία των μελών της
Γραμματείας και της Προεδρίας της Ομάδας. 
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