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ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ 

 

Για σκοπούς ετοιμασίας της παρούσας μελέτης αναφορικά με το θεσμό των 

αυτεπάγγελτων θεμάτων στις κοινοβουλευτικές επιτροπές έχουμε ανατρέξει τους 

κανονισμούς λειτουργίας των κοινοβουλίων άλλων κρατών. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις όμως δεν υπάρχουν σαφείς πρόνοιες στους Κανονισμούς των 

εξετασθέντων κοινοβουλίων για την εγγραφή και εξέταση αυτεπάγγελτων θεμάτων στις 

κοινοβουλευτικές επιτροπές. Ωστόσο, σε κάποια κοινοβούλια λειτουργούν παρεμφερείς 

θεσμοί. Ως εκ τούτου, για την ολοκλήρωση της έρευνας απεστάλη ερώτημα προς το 

Ευρωπαϊκό Κέντρο Κοινοβουλευτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης (ECPRD), το οποίο και 

επισυνάπτεται στο παράρτημα της παρούσας έρευνας. 

 

Στις απαντήσεις τους πολλά από τα κοινοβούλια δεν απαντούν ευθέως στα ερωτήματα, 

αλλά παραθέτουν διατάξεις του κανονισμού λειτουργίας τους που αναφέρονται στη 

γενικότερη λειτουργία και τις αρμοδιότητες των κοινοβουλευτικών επιτροπών. 

Επιπρόσθετα, κάποια από τα κοινοβούλια δεν έχουν απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα 

που τους έχουμε υποβάλει ή οι απαντήσεις τους παρουσιάζουν κενά. Κατά συνέπεια, 

θεωρήσαμε σωστό σε κάποιες χώρες να παραθέσουμε δικές μας σημειώσεις εκεί όπου 

από τις απαντήσεις εμμέσως συνάγονται κάποια συμπεράσματα διαφωτιστικά ως προς 

τον διερευνούμενο θεσμό των αυτεπάγγελτων θεμάτων. 

 

Μετά την αξιολόγηση των απαντήσεων καταγράφηκαν οι σχετικές με το θέμα 

πληροφορίες σε αναλυτικό σημείωμα, που περιέχει λεπτομερή περιγραφή του θεσμού, 

όπου βέβαια αυτός υφίσταται, και συνοπτικό πίνακα, που περιλαμβάνει εν συντομία τις 

απαντήσεις που δόθηκαν. Τόσο το αναλυτικό σημείωμα όσο και ο συνοπτικός πίνακας 

παραθέτουν τις διάφορες απαντήσεις κατά χώρα αλφαβητικά. Πρόσθετα, το εγχειρίδιο 

της έρευνας περιλαμβάνει παράρτημα, το οποίο περιέχει το υποβληθέν προς το 

Ευρωπαϊκό Κέντρο Κοινοβουλευτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης (ECPRD) ερώτημα. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Σύμφωνα με το Άρθρο 41Α του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων «Κάθε 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή, εκτός από τα θέματα που παραπέμπει σ’ αυτή η Βουλή, 

μπορεί αυτεπάγγελτα, κατά την άσκηση του κοινοβουλευτικού ελέγχου σε θέματα της 

αρμοδιότητάς της, με ομόφωνη απόφασή της να εξετάσει και οποιαδήποτε άλλα θέματα 

της αρμοδιότητάς της». Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ομόφωνη απόφαση για την 

εγγραφή και εξέταση του αυτεπάγγελτου θέματος, απαιτείται η υποβολή αιτιολογημένης 

πρότασης (γραπτώς ή προφορικώς) από έναν ή περισσότερους βουλευτές προς τον 

πρόεδρο της οικείας κοινοβουλευτικής επιτροπής. Αν η επιτροπή αποφασίσει ότι 

υπάρχει εκ πρώτης όψεως θέμα που όμοιο ή παρόμοιό του δεν είναι ήδη εγγεγραμμένο 

στη Βουλή ή σε οποιαδήποτε κοινοβουλευτική επιτροπή, εγκρίνει κατά πλειοψηφία την 

εγγραφή του θέματος στον κατάλογο των εκκρεμοτήτων της επιτροπής. 

 

Στα πλαίσια της αναθεώρησης του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων της 

Κυπριακής Δημοκρατίας από την Ad Hoc Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την 

Αναθεώρηση και τον Εκσυγχρονισμό του Κανονισμού της Βουλής επανεξετάζεται ο 

θεσμός εγγραφής αυτεπάγγελτων θεμάτων στις κοινοβουλευτικές επιτροπές. Η 

παρούσα μελέτη αποσκοπεί στην παρουσίαση της λειτουργίας του θεσμού σε άλλα 

κοινοβούλια. Επειδή στις περισσότερες περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχουν 

σαφείς πρόνοιες στους Κανονισμούς των άλλων κοινοβουλίων ως προς την εγγραφή 

και εξέταση αυτεπάγγελτων θεμάτων, προχωρήσαμε στην αποστολή ερωτήματος προς 

το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κοινοβουλευτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης (ECPRD), το οποίο 

επισυνάπτεται. 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (κατά χώρα αλφαβητικά) 

 

 Κοινοβούλιο Αλβανίας 

Δεν υπάρχουν πρόνοιες στον Κανονισμό του Κοινοβουλίου της Αλβανίας για την 

εγγραφή αυτεπάγγελτων θεμάτων στις κοινοβουλευτικές επιτροπές. Η απάντηση του 

κοινοβουλίου αναφέρεται στη διαδικασία συζήτησης νομοσχεδίων από τις 

κοινοβουλευτικές επιτροπές. 

 

 Εθνική Συνέλευση Αρμενίας 

Στον Κανονισμό της Εθνικής Συνέλευσης της Αρμενίας (εγκρίθηκε στις 16/12/2016) 

προβλέπεται η δυνατότητα των κοινοβουλευτικών επιτροπών να εγγράφουν θέματα και 

να υποβάλλουν προτάσεις στα πλαίσια της διαδικασίας συζήτησης νομοθεσίας ή του 

προϋπολογισμού.  

 

 Κοινοβούλιο Αυστρίας (Nationalrat, Bundesrat) 

Τόσο στον Κανονισμό του Εθνικού Συμβουλίου (Nationalrat) όσο και στον Κανονισμό 

του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου (Bundesrat) προνοείται η εγγραφή θεμάτων και η 

αυτεπάγγελτη εξέτασή τους στις κοινοβουλευτικές επιτροπές.  

 

Κάθε μέλος κοινοβουλευτικής επιτροπής μπορεί να προτείνει την εγγραφή θέματος στην 

ημερήσια διάταξη για συζήτηση, νοουμένου ότι το θέμα εμπίπτει στις αρμοδιότητες της 

κοινοβουλευτικής επιτροπής. Ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής αποφασίζει 

κατά πόσο το προταθέν θέμα εμπίπτει στις αρμοδιότητές της.  

 

Στον Κανονισμό του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου προβλέπονται περιορισμοί 

αναφορικά με την εξέταση θεμάτων που επηρεάζουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι 

προτάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών που συνεπάγονται επιβαρύνσεις στον 

κρατικό προϋπολογισμό πρέπει να περιέχουν εισηγήσεις για τον τρόπο κάλυψης των 

επιπρόσθετων δαπανών και η επιτροπή πρέπει να εξετάζει αν η κάλυψη των 

πρόσθετων δαπανών είναι εφικτή.  
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Δε διασφαλίζεται η μη εγγραφή ίδιου ή παρόμοιου θέματος σε περισσότερες από μία 

επιτροπές. 

 

 Κοινοβούλιο Βελγίου 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Κοινοβουλίου του Βελγίου, κάθε κοινοβουλευτική 

επιτροπή καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας της και την ημερήσια διάταξή της. Σε αυτά τα 

πλαίσια μπορεί να αναλάβει πρωτοβουλίες για συζήτηση θεμάτων που εμπίπτουν στις 

αρμοδιότητές της και να ετοιμάσει σχετική έκθεση. Δεν προνοείται ειδική διαδικασία για 

την εγγραφή αυτεπάγγελτων θεμάτων.  

Κάθε μόνιμη κοινοβουλευτική επιτροπή μπορεί να αναλάβει πρωτοβουλία και να 

εγγράψει θέμα για αυτεπάγγελτη εξέταση και ακολούθως να συντάξει έκθεση, 

προκειμένου να εισαχθεί το θέμα για συζήτηση στην ολομέλεια. Η επιτροπή αποφασίζει 

για εισαγωγή του θέματος στον κατάλογο των εκκρεμοτήτων της κατά πλειοψηφία. 

 

Δεν αναφέρονται περιορισμοί στον αριθμό εγγραφής θεμάτων. 

 

Για θέματα για τα οποία εκδηλώνεται ενδιαφέρον για συζήτησή τους από περισσότερες 

επιτροπές πραγματοποιούνται κοινές συνεδρίες των επιτροπών* 

 

 Εθνοσυνέλευση Γαλλίας 

Στον Κανονισμό της Εθνοσυνέλευσης της Γαλλίας υπάρχει πρόνοια για την εγγραφή 

αυτεπάγγελτων θεμάτων στις κοινοβουλευτικές επιτροπές.  

 

Ο Πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης συγκαλεί τις συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών 

επιτροπών, όταν η κυβέρνηση το ζητήσει. Όταν η Εθνοσυνέλευση δε συνεδριάζει, οι 

συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών μπορεί να συγκληθούν είτε από τον 

Πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης είτε από τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής επιτροπής 

με τη σύμφωνη γνώμη του προεδρείου της.  

 

Στις απαντήσεις δε φαίνεται ξεκάθαρα η διαδικασία εγγραφής, καθώς και ποιος εγκρίνει 

την εγγραφή αυτεπάγγελτου θέματος. 
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Δεν υπάρχουν περιορισμοί στον αριθμό εγγραφής θεμάτων. Υπάρχει η δυνατότητα 

συζήτησης ενός θέματος σε περισσότερες από μία επιτροπές. Οι κοινοβουλευτικές 

επιτροπές κοινοποιούν το πρόγραμμα εργασιών τους για σκοπούς συντονισμού των 

εργασιών τους και υπάρχει συνεργασία μεταξύ τους. 

 

 Βουλή Γερμανίας (BUNDESTAG) 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής της Γερμανίας, οι επιτροπές είναι 

υποχρεωμένες να προωθούν για εξέταση τα θέματα που παραπέμπονται σε αυτές 

χωρίς καθυστέρηση.  

 

Στον Κανονισμό προνοείται και η εξέταση αυτεπάγγελτων θεμάτων από τις 

κοινοβουλευτικές επιτροπές, νοουμένου ότι αυτά εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της 

επιτροπής.  

 

Δεν προνοείται ειδική διαδικασία για την εγγραφή των θεμάτων αυτών στην ημερήσια 

διάταξη συνεδρίασης της επιτροπής. Ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής 

εγκρίνει την εγγραφή του θέματος και την εισαγωγή του στην ημερήσια διάταξη.  

 

Είναι επιτρεπτή η εξέταση του ίδιου θέματος από διαφορετικές επιτροπές, εφόσον οι 

αρμοδιότητες ορισμένων επιτροπών συμπίπτουν*.  

 

Δεν υπάρχουν περιορισμοί στον αριθμό εγγραφής θεμάτων. 

 

Γερμανικό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο (Bundesrat) 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου της Γερμανίας, οι 

κοινοβουλευτικές επιτροπές δεν εξετάζουν θέματα με δική τους πρωτοβουλία. Όλα τα 

θέματα που εξετάζουν παραπέμπονται σε αυτές από τον Πρόεδρο του Ομοσπονδιακού 

Συμβουλίου. 

 

 Κοινοβούλιο Γεωργίας 

Η απάντηση του Κοινοβουλίου της Γεωργίας αναφέρεται μόνο στη διαδικασία 

συζήτησης νομοσχεδίων και θεμάτων που παραπέμπονται στις κοινοβουλευτικές 
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επιτροπές από την ολομέλεια του κοινοβουλίου και όχι στην εγγραφή αυτεπάγγελτων 

θεμάτων. 

 

 Ομοσπονδιακή Συνέλευση Ελβετίας (Bundesversammlung) 

Το Γραφείο του Συμβουλίου καθορίζει τις αρμοδιότητες των κοινοβουλευτικών 

επιτροπών, παραπέμπει τα θέματα στις κοινοβουλευτικές επιτροπές ορίζοντας τις 

προθεσμίες εξέτασής τους και προγραμματίζει τις συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών 

επιτροπών για το έτος.  

 

Οι κοινοβουλευτικές επιτροπές καθηκόντως παρακολουθούν τις κοινωνικές και 

πολιτικές εξελίξεις στους τομείς της αρμοδιότητάς τους και υποβάλλουν συγκεκριμένες 

προτάσεις. Με δική τους πρωτοβουλία εξετάζουν θέματα που εμπίπτουν στις 

αρμοδιότητές τους. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των επιτροπών αναφορικά με την 

εξέταση συγκεκριμένου θέματος, το Γραφείο του Συμβουλίου αποφασίζει σε ποια 

επιτροπή θα εγγραφεί το θέμα για συζήτηση*.  

 

Δεν προνοείται συγκεκριμένη διαδικασία για την υποβολή αιτήματος εγγραφής 

αυτεπάγγελτου θέματος. Κατά τη διαδικασία εξέτασης των θεμάτων οι επιτροπές 

μπορούν να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, να αποφασίζουν για τη διαδικασία 

συζήτησης των θεμάτων, να συμβουλεύονται εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, να 

συμβουλεύονται τους εκπροσώπους των καντονίων και εμπλεκόμενων φορέων.  

 

Δεν υπάρχουν περιορισμοί στον αριθμό εγγραφής θεμάτων. 

 

 Βουλή των Ελλήνων 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής των Ελλήνων, όλες οι κοινοβουλευτικές 

επιτροπές μπορούν να εγγράψουν και να εξετάσουν με δική τους πρωτοβουλία θέματα 

που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους. Οι διαρκείς κοινοβουλευτικές επιτροπές έχουν 

ως κύριο αντικείμενο την εξέταση και επεξεργασία των νομοσχεδίων και τη δυνατότητα 

άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου στους αρμόδιους υπουργούς. Στα πλαίσια εξέτασης 

και επεξεργασίας των νομοσχεδίων ο πρόεδρος μόνιμης κοινοβουλευτικής επιτροπής ή 

το ένα τρίτο των μελών της μπορούν να προτείνουν την εγγραφή θέματος για συζήτηση 

στην κοινοβουλευτική επιτροπή. Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης ετοιμάζεται 
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έκθεση για την ολομέλεια της Βουλής. Η ολομέλεια της Βουλής συζητά το θέμα σε ειδική 

συνεδρία της χωρίς ψηφοφορία. 

 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 128Β του Κανονισμού, «Κατά τη διεξαγωγή 

νομοθετικού έργου σε διαρκή επιτροπή, μπορεί, όπως προβλέπεται στο άρθρο 32, να 

διεξάγεται συζήτηση, με πρωτοβουλία Βουλευτών, για ένα ή δύο θέματα γενικότερης 

σημασίας ή ενδιαφέροντος της αρμοδιότητας του υπουργείου του οποίου νομοσχέδιο 

συζητείται ή στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η συζητούμενη πρόταση νόμου. Η 

συζήτηση διεξάγεται στην αρχή της συνεδρίασης που διατίθεται για τη συζήτηση των 

άρθρων και δεν μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από μιάμιση ώρα. Η επιλογή των 

θεμάτων, όταν είναι περισσότερα του ενός, και ο καθορισμός της σειράς συζήτησής 

τους γίνεται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 132Α. Στη συζήτηση 

κάθε θέματος συμμετέχουν ο Βουλευτής-εισηγητής του για δέκα (10) λεπτά της ώρας, ο 

αρμόδιος Υπουργός για δέκα (10) λεπτά της ώρας, καθώς και έξι (6) βουλευτές, από 

τους οποίους ένας τουλάχιστον από κάθε Κοινοβουλευτική Ομάδα, για τρία (3) λεπτά 

της ώρας ο καθένας. Δικαίωμα δευτερολογίας έχει ο Βουλευτής-εισηγητής και ο 

Υπουργός για πέντε (5) λεπτά της ώρας ο καθένας». 

 

Δεν υπάρχουν περιορισμοί στον αριθμό εγγραφής θεμάτων. 

 

Δεν αναφέρεται αν υπάρχει διασφάλιση μη εγγραφής ίδιου ή παρόμοιου θέματος σε 

περισσότερες της μιας επιτροπές. 

 

 Κοινοβούλιο Εσθονίας (Riigikogu) 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Κοινοβουλίου της Εσθονίας, κάθε κοινοβουλευτική 

επιτροπή μπορεί να ετοιμάσει έκθεση για θέματα της αρμοδιότητάς της ή για θέματα 

γενικού ενδιαφέροντος. Η επιτροπή αποφασίζει κατά πλειοψηφία ή ομόφωνα για την 

ετοιμασία της έκθεσης, διορίζει ένα μέλος της ως υπεύθυνο για την ετοιμασία του 

σχεδίου της έκθεσης και καθορίζει την προθεσμία ολοκλήρωσής της. Σε περίπτωση 

διαφωνίας ως προς το περιεχόμενο της έκθεσης ένα μέλος της επιτροπής αιτιολογεί τη 

διαφωνία και η αιτιολογία επισυνάπτεται στην έκθεση. Μετά την ετοιμασία της έκθεσης η 

επιτροπή αποφασίζει ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών της για την 



8 
 

εγγραφή του θέματος στην ημερήσια διάταξή της. Στις απαντήσεις του εσθονικού 

κοινοβουλίου δεν αναφέρεται ποιος ζητά την εγγραφή του θέματος. 

  

Δεν υπάρχουν περιορισμοί στον αριθμό εγγραφής θεμάτων.  

 

Στην περίπτωση που ένα θέμα εμπίπτει στις αρμοδιότητες δύο ή περισσότερων 

επιτροπών, οι επιτροπές ετοιμάζουν την έκθεση από κοινού*. 

 

 Βουλή των Κοινοτήτων Ηνωμένου Βασιλείου (House of Commons) 

Οι κοινοβουλευτικές επιτροπές εξετάζουν θέματα που παραπέμπονται σε αυτές από το 

κοινοβούλιο. Μπορούν επιπλέον να αποφασίσουν, στα πλαίσια των εντολών που τους 

δόθηκαν από το σώμα και με απλή πλειοψηφία των μελών τους, τη διεξαγωγή έρευνας 

για διάφορα θέματα. Τα θέματα έρευνας ποικίλλουν και μπορεί να προταθούν από τον 

πρόεδρο ή τα μέλη των κοινοβουλευτικών επιτροπών, υπηρεσιακούς (προσωπικό των 

επιτροπών) ή εμπλεκόμενους εξωτερικούς φορείς. Οι επιτροπές καθορίζουν το 

πρόγραμμα εργασιών τους. Η συζήτηση για τα υπό διερεύνηση θέματα 

πραγματοποιείται σε ανεπίσημη βάση. Ωστόσο, οι αποφάσεις λαμβάνονται επίσημα και 

καταγράφονται στα πρακτικά των συνεδριάσεων των επιτροπών. 

 

Δεν αναφέρονται περιορισμοί στον αριθμό εγγραφής θεμάτων.  

 

Σύμφωνα με κοινοβουλευτική πρακτική, για θέματα κοινού ενδιαφέροντος αποφασίζεται 

ανεπίσημα ποια επιτροπή θα εξετάσει το θέμα. Σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται 

επικάλυψη, ο πρόεδρος κάθε κοινοβουλευτικής επιτροπής ενημερώνει τους προέδρους 

των άλλων επιτροπών. Οι επιτροπές μπορούν να πραγματοποιούν κοινές συνεδρίες, να 

διεξάγουν κοινές έρευνες και να εκπονούν κοινές εκθέσεις. Επιπλέον, οι πρόεδροι των 

κοινοβουλευτικών επιτροπών είναι μέλη σε μια επιτροπή-σύνδεσμο (Liaison 

Committee) που είναι εντεταλμένη να επιλαμβάνεται θεμάτων που αφορούν τις 

κοινοβουλευτικές επιτροπές και μπορεί να συζητήσει ένα θέμα, όταν δεν έχει ληφθεί 

απόφαση για παραπομπή του. 

 

 Γερουσία Ισπανίας  
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Σύμφωνα με τον Κανονισμό της Γερουσίας της Ισπανίας, οι κοινοβουλευτικές επιτροπές 

μπορεί να εξετάζουν οποιαδήποτε θέματα εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους.  

 

Οι προτάσεις για εγγραφή θεμάτων στις κοινοβουλευτικές επιτροπές μπορεί να 

υποβάλλονται από τους γερουσιαστές ή τις κοινοβουλευτικές ομάδες.  

 

Ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής αποφασίζει, αφού ακούσει το προεδρείο 

της επιτροπής, με βάση τον κατάλογο των θεμάτων, την εγγραφή θέματος στην 

ημερήσια διάταξη. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης κοινοβουλευτικής επιτροπής είναι 

δυνατό να τροποποιηθεί η ημερήσια διάταξη μετά από πρόταση του προέδρου ή 

οποιασδήποτε κοινοβουλευτικής ομάδας. Για την έγκριση της τροποποίησης απαιτείται 

συμφωνία της πλειοψηφίας των παρόντων μελών. 

 

Δεν υπάρχουν περιορισμοί στον αριθμό εγγραφής θεμάτων.  

 

Δεν αναφέρεται στην απάντηση αν υπάρχει μηχανισμός διασφάλισης μη εγγραφής ίδιου 

ή παρόμοιου θέματος σε άλλη κοινοβουλευτική επιτροπή. 

 

 Κοινοβούλιο Ισραήλ (The Knesset) 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του ισραηλινού κοινοβουλίου, υπάρχει δυνατότητα 

εγγραφής αυτεπάγγελτων θεμάτων και ο πρόεδρος κάθε κοινοβουλευτικής επιτροπής 

αποφασίζει για τα θέματα που θα συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη των 

συνεδριάσεων της επιτροπής. 

 

Ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%) των συνεδριάσεων των κοινοβουλευτικών 

επιτροπών κατά ανώτατο όριο αφιερώνεται στον έλεγχο του κυβερνητικού έργου 

(συζήτηση θεμάτων που αφορούν κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση εκθέσεων 

υπουργών και εκπροσώπων της κυβέρνησης για προτεινόμενη νομοθεσία). Για κάποια 

από αυτά τα θέματα υπάρχει η δυνατότητα συζήτησής τους σε υποεπιτροπή. Οι 

συζητήσεις για θέματα που αφορούν δευτερογενή νομοθεσία δεν περιλαμβάνονται στο 

ποσοστό του είκοσι πέντε τοις εκατόν. Επίσης το ποσοστό αυτό δεν αφορά την 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συντάγματος, Νομικών και Δικαιοσύνης, ενώ για την 
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Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών ισχύει ποσοστό δώδεκα τοις εκατόν (12%) 

κατά ανώτατο όριο.  

 

Στον Κανονισμό καθορίζεται το πλαίσιο θεματικών αρμοδιοτήτων των κοινοβουλευτικών 

επιτροπών. Σε περίπτωση διαφωνίας αναφορικά με τις αρμοδιότητες των επιτροπών 

και επικαλύψεις θεμάτων, αποφασίζει η “Ηouse Committee”*. 

 

 Βουλή των Κοινοτήτων και Γερουσία Καναδά 

Δεν είναι δυνατή η εξέταση θεμάτων από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές αυτεπάγγελτα.  

 

Κοινοβούλιο Κροατίας 

Στον Κανονισμό του Κοινοβουλίου της Κροατίας προνοείται η δυνατότητα εγγραφής 

θεμάτων για συζήτηση στις κοινοβουλευτικές επιτροπές.  

 

Για να εγγραφεί ένα θέμα, πρέπει να εμπίπτει στις αρμοδιότητες της κοινοβουλευτικής 

επιτροπής. Δεν προνοείται συγκεκριμένη διαδικασία για την εγγραφή αυτεπάγγελτων 

θεμάτων. Ωστόσο, από τις περισσότερες επιτροπές υιοθετείται η πρακτική της 

απόφασης για εγγραφή θέματος κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών τους 

(νοουμένου ότι ο αριθμός των παρόντων μελών αποτελεί απαρτία). Ακολούθως ο 

πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής εγκρίνει την εγγραφή αυτεπάγγελτου 

θέματος στην ημερήσια διάταξη της επιτροπής.  

 

Δεν υπάρχουν περιορισμοί στον αριθμό εγγραφής θεμάτων.  

 

Οι πρόνοιες του Κανονισμού δε διασφαλίζουν τη μη εγγραφή ίδιου ή παρόμοιου 

θέματος σε άλλη κοινοβουλευτική επιτροπή. 

 

 Κοινοβούλιο Λετονίας 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Κοινοβουλίου της Λετονίας, οι κοινοβουλευτικές 

επιτροπές μπορούν να εξετάζουν θέματα με απόφαση της ολομέλειας του σώματος, 

νοουμένου ότι αυτά εμπίπτουν στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους. 
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Δεν υπάρχουν ειδικές διατάξεις αναφορικά με την αυτεπάγγελτη εξέταση θεμάτων από 

τις κοινοβουλευτικές επιτροπές, πέρα από τις γενικές διατάξεις που αφορούν την 

οργάνωση των εργασιών των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Ο πρόεδρος της 

κοινοβουλευτικής επιτροπής εγκρίνει την εγγραφή του θέματος στην ημερήσια διάταξη 

της επιτροπής.  

 

Δεν υπάρχουν περιορισμοί στον αριθμό εγγραφής θεμάτων. 

 

Για θέματα κοινού ενδιαφέροντος οι επιτροπές πραγματοποιούν κοινές συνεδρίες*. Οι 

αποφάσεις λαμβάνονται ξεχωριστά από κάθε επιτροπή, με εξαίρεση την ημερήσια 

διάταξη και τη διαδικασία κατά την κοινή συνεδρίαση. Οι πρόεδροι των επιτροπών 

συμφωνούν για την προεδρία της κοινής συνεδρίασης. 

 

 Κοινοβούλιο Λιθουανίας (Seimas) 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Κοινοβουλίου της Λιθουανίας, οι κοινοβουλευτικές 

επιτροπές εξετάζουν θέματα που παραπέμπονται σε αυτές από το κοινοβούλιο. 

Επιπρόσθετα, στα πλαίσια άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου μπορούν να εξετάσουν 

με δική τους πρωτοβουλία θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους και να 

υποβάλουν προτάσεις προς το κοινοβούλιο ή σε άλλες κρατικές ή δημοτικές υπηρεσίες.  

 

Οι επιτροπές εγκρίνουν την εγγραφή αυτεπάγγελτων θεμάτων για συζήτηση με απλή 

πλειοψηφία των παρόντων μελών τους.  

 

Για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες περισσότερων της μιας επιτροπών 

πραγματοποιούνται κοινές συνεδρίες και μπορεί να συγκροτηθούν κοινές ομάδες 

εργασίας*. Των κοινών συνεδριάσεων προεδρεύουν διαδοχικά οι πρόεδροι των 

εμπλεκόμενων επιτροπών. Κάθε κοινοβουλευτική επιτροπή έχει δικαίωμα να υποβάλει 

πρόταση και να εκφέρει την άποψή της για θέμα που συζητείται σε άλλη 

κοινοβουλευτική επιτροπή, καθώς και να ζητήσει την άποψη άλλης κοινοβουλευτικής 

επιτροπής για θέμα που εξετάζει η ίδια, η οποία οφείλει να απαντήσει εντός 15 ημερών.  

 

Δεν υπάρχουν περιορισμοί στον αριθμό εγγραφής θεμάτων. 
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 Κοινοβούλιο Μαυροβουνίου 

Στον Κανονισμό του Κοινοβουλίου του Μαυροβουνίου περιέχονται πρόνοιες για την 

εγγραφή θεμάτων για συζήτηση στις κοινοβουλευτικές επιτροπές με δική τους 

πρωτοβουλία, εφόσον το θέμα εμπίπτει στις αρμοδιότητές τους. Δεν προνοείται ειδική 

διαδικασία για την εγγραφή αυτεπάγγελτων θεμάτων και δεν αναφέρεται ποιος 

αποφασίζει για την εγγραφή του αυτεπάγγελτου θέματος. 

 

Ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής συγκαλεί τις συνεδριάσεις της επιτροπής 

και προτείνει την ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της επιτροπής. Είναι υποχρεωμένος 

να συγκαλέσει συνεδρίαση, εφόσον το ζητήσει ο Πρόεδρος του κοινοβουλίου ή όταν το 

ζητήσει αριθμός βουλευτών ίσος με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των βουλευτών που 

είναι μέλη της επιτροπής. Επίσης ο πρόεδρος της επιτροπής έχει την ευθύνη του 

συντονισμού των εργασιών της επιτροπής, της συνεργασίας με τον Πρόεδρο και τον 

Αντιπρόεδρο του κοινοβουλίου, τους προέδρους των άλλων κοινοβουλευτικών 

επιτροπών και τους εκπροσώπους των κρατικών αρχών για θέματα που εμπίπτουν στις 

αρμοδιότητες της επιτροπής. 

 

Οι κοινοβουλευτικές επιτροπές συνεργάζονται μεταξύ τους και μπορεί να 

πραγματοποιούν κοινές συνεδριάσεις για θέματα κοινού ενδιαφέροντος*. 

 

Δεν αναφέρονται περιορισμοί στον αριθμό εγγραφής θεμάτων. 

 

 Κοινοβούλιο Ολλανδίας (Tweede Kamer) 

Στον Κανονισμό του Κοινοβουλίου της Ολλανδίας δεν αναφέρεται η δυνατότητα 

εγγραφής θεμάτων για αυτεπάγγελτη εξέταση από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές.  

 

Εθνική Συνέλευση Ουγγαρίας 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό της Εθνικής Συνέλευσης της Ουγγαρίας, οι 

κοινοβουλευτικές επιτροπές, στα πλαίσια εξέτασης των νομοθετικών προτάσεων που 

τίθενται ενώπιόν τους, αποφασίζουν για τη λεπτομερή εξέταση των θεμάτων που θα 

εγγράψουν για συζήτηση.  
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Oι νομοθετικές προτάσεις μπορεί να προέλθουν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, 

την κυβέρνηση, τις κοινοβουλευτικές επιτροπές ή από μέλη του κοινοβουλίου. Ο 

Πρόεδρος της Εθνικής Συνέλευσης ορίζει την κοινοβουλευτική επιτροπή στην οποία θα 

παραπεμφθεί η πρόταση. Η επιτροπή που θα οριστεί θα καθορίσει και την ημερήσια 

διάταξη και τα λεπτομερή θέματα που θα συζητήσει. Στη διαδικασία συζήτησης μπορεί 

να εμπλακούν και άλλες επιτροπές. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να υποβληθεί από 

την ενδιαφερόμενη κοινοβουλευτική επιτροπή πριν από την ημέρα έναρξης της 

συζήτησης γραπτό αίτημα που να εξηγεί το μέρος της νομοθετικής πρότασης που την 

ενδιαφέρει.  

Αναφορικά με την εγγραφή αυτεπάγγελτων θεμάτων κανένας δεν είναι 

εξουσιοδοτημένος να αποφασίσει για την εισαγωγή του θέματος στον κατάλογο των 

εκκρεμούντων θεμάτων, παρά μόνο η επιτροπή. 

Δεν αναφέρονται προϋποθέσεις για την εγγραφή αυτεπάγγελτων θεμάτων στις 

κοινοβουλευτικές επιτροπές ούτε περιορισμοί στον αριθμό εγγραφής τους.  

Σε περίπτωση εγγραφής ίδιου ή παρόμοιου θέματος σε περισσότερες της μιας 

επιτροπές δίνεται προτεραιότητα στην επιτροπή που χρονικά ενέγραψε πρώτη το 

θέμα*.  

 

 Κοινοβούλιο Πολωνίας (Sejm) 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Κοινοβουλίου της Πολωνίας, το προεδρείο κάθε 

κοινοβουλευτικής επιτροπής καθορίζει το πρόγραμμα δραστηριοτήτων της επιτροπής. 

Εκτός από τα θέματα που παραπέμπονται από την ολομέλεια του σώματος για 

συζήτηση, το προεδρείο της επιτροπής λαμβάνει υπόψη και προτάσεις/εισηγήσεις των 

κοινοβουλευτικών ομάδων και μεμονωμένων μελών του κοινοβουλίου για εγγραφή 

θεμάτων. Τα θέματα που προτείνονται και εγγράφονται στην ημερησία διάταξη πρέπει 

να εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της κοινοβουλευτικής επιτροπής. Κατόπιν υποβολής 

γραπτού αιτήματος του ενός τρίτου τουλάχιστον των μελών της επιτροπής ο πρόεδρος 

της επιτροπής εγκρίνει την εγγραφή του θέματος και ορίζει συνεδρίαση για την εξέτασή 

του, που πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο σε 30 ημέρες από την ημέρα 

υποβολής του αιτήματος. 

 

Δεν αναφέρονται περιορισμοί στον αριθμό εγγραφής θεμάτων. 
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Πιθανές συγκρούσεις αρμοδιοτήτων μεταξύ των κοινοβουλευτικών επιτροπών 

επιλύονται από το προεδρείο του κοινοβουλίου, το οποίο οργανώνει τη συνεργασία 

μεταξύ των επιτροπών και συντονίζει τις δραστηριότητές τους. Είναι δυνατό ένα θέμα να 

συζητηθεί σε περισσότερες από μία επιτροπές. Ταυτόχρονα, υπάρχει η δυνατότητα 

πραγματοποίησης κοινών συνεδριάσεων. Κατά τη συζήτηση του κρατικού 

προϋπολογισμού η συνεργασία μεταξύ των επιτροπών είναι υποχρεωτική.  

 

 Κοινοβούλιο Πορτογαλίας (ASSEMBELLA DA REPUBLICA) 

Στον Κανονισμό του Κοινοβουλίου της Πορτογαλίας αναφέρεται η δυνατότητα των 

κοινοβουλευτικών επιτροπών να εξετάζουν αυτεπάγγελτα οποιαδήποτε θέματα 

εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους.  

 

Το αίτημα για την εγγραφή αυτεπάγγελτων θεμάτων υποβάλλεται από τα 

κοινοβουλευτικά κόμματα. Για την έγκριση της εγγραφής του θέματος στην ημερήσια 

διάταξη της κοινοβουλευτικής επιτροπής απαιτείται η συγκατάθεση της πλειοψηφίας 

των μελών της επιτροπής. Τα κοινοβουλευτικά κόμματα έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν 

κοινοβουλευτικής ακρόασης επί συγκεκριμένου θέματος κατά τη συνεδρίαση της 

επιτροπής. 

 

Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό εγγραφής αυτεπάγγελτων θεμάτων στις 

κοινοβουλευτικές επιτροπές. 

 

Για θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα περισσότερων της μιας επιτροπών 

πραγματοποιούνται κοινές συνεδριάσεις των επιτροπών*. 

 

 Εθνοσυνέλευση Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό της Εθνοσυνέλευσης της Πρώην Γιουγκοσλαβικής 

Δημοκρατίας της Μακεδονίας, οι κοινοβουλευτικές επιτροπές με πρωτοβουλία τους 

υποβάλλουν προτάσεις για εγγραφή θεμάτων προς την Εθνοσυνέλευση. Εγγραφή ενός 

θέματος στην ημερήσια διάταξη της επιτροπής μπορεί επίσης να γίνει, όταν αυτό 

ζητηθεί από τον Πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης ή από αριθμό βουλευτών ίσο ή 

μεγαλύτερο του ενός τρίτου του αριθμού των βουλευτών της Εθνοσυνέλευσης. 
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Ο Πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης αποφασίζει τελεσίδικα για την εγγραφή θεμάτων στις 

κοινοβουλευτικές επιτροπές.  

 

Δεν υπάρχουν περιορισμοί στον αριθμό εγγραφής θεμάτων.  

 

Υπάρχει συνεργασία μεταξύ των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Για θέματα κοινού 

ενδιαφέροντος πραγματοποιούνται κοινές συνεδριάσεις. Οι κοινοβουλευτικές επιτροπές 

οφείλουν να κοινοποιούν στο Γραφείο του Προέδρου της Εθνοσυνέλευσης τις ημερήσιες 

διατάξεις τους.  

 

 Εθνοσυνέλευση Σερβίας (National Assembly of the Republic of Serbia) 

Στον Κανονισμό της Εθνοσυνέλευσης της Σερβίας περιέχονται πρόνοιες αναφορικά με 

τη δυνατότητα των κοινοβουλευτικών επιτροπών να υποβάλλουν με πρωτοβουλία τους 

προτάσεις για εγγραφή θεμάτων προς την Εθνοσυνέλευση, εφόσον εμπίπτουν στις 

αρμοδιότητες τους.  

 

Ο Πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης εγκρίνει την εγγραφή θέματος στον κατάλογο 

θεμάτων των κοινοβουλευτικών επιτροπών.  

 

Δεν υπάρχουν περιορισμοί στον αριθμό εγγραφής θεμάτων.  

 

Το Γραφείο του Προέδρου της Εθνοσυνέλευσης ενημερώνεται για το περιεχόμενο των 

ημερήσιων διατάξεων των συνεδριάσεων των κοινοβουλευτικών επιτροπών, υπάρχει 

συνεργασία μεταξύ των κοινοβουλευτικών επιτροπών και δυνατότητα 

πραγματοποίησης κοινών συνεδριών για συζήτηση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος.  

 

 Κοινοβούλιο Σλοβακίας 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Κοινοβουλίου της Σλοβακίας, οι κοινοβουλευτικές 

επιτροπές εξετάζουν τα θέματα που παραπέμπει σε αυτές ο Πρόεδρος του Εθνικού 

Συμβουλίου ή το Εθνικό Συμβούλιο, καθώς και οποιοδήποτε θέμα αποφασίσει η 

επιτροπή να εξετάσει. 
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Στον Κανονισμό δεν καθορίζεται συγκεκριμένη διαδικασία εγγραφής των 

αυτεπάγγελτων θεμάτων στον κατάλογο των υπό συζήτηση θεμάτων. Σύμφωνα με την 

κοινοβουλευτική πρακτική, ισχύουν τα ακόλουθα: 

 Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, πριν από την έγκριση της ημερήσιας διάταξης, 

κάθε μέλος της επιτροπής μπορεί να υποβάλει πρόταση για εισαγωγή θέματος 

στην ημερήσια διάταξη. Για την έγκριση της πρότασης απαιτείται απλή πλειοψηφία 

των παρόντων μελών της επιτροπής. 

 Υπάρχει δυνατότητα υποβολής πρότασης για συζήτηση θέματος κατά τη διάρκεια 

της συνεδρίασης. 

 Μπορεί να συγκληθεί ειδική συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής επιτροπής για 

συζήτηση συγκεκριμένου θέματος, εφόσον το ζητήσουν μέλη της επιτροπής που ο 

αριθμός τους ισούται τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των 

μελών της επιτροπής. 

 

Για να εγγραφεί ένα θέμα για συζήτηση, πρέπει να εμπίπτει στις αρμοδιότητες της 

επιτροπής και να εγκριθεί με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών της. 

 

Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό εγγραφής θεμάτων. 

 

Δε διασφαλίζεται μέσα από τον Κανονισμό η μη εγγραφή ίδιου ή παρόμοιου θέματος σε 

άλλη κοινοβουλευτική επιτροπή. Υπάρχει όμως συνεργασία μεταξύ των επιτροπών, 

πραγματοποιούνται κοινές συνεδριάσεις και υποβάλλονται προτάσεις από κοινού για 

θέματα κοινού ενδιαφέροντος. 

 

 Κοινοβούλιο Σλοβενίας 

Στον Κανονισμό του Κοινοβουλίου της Σλοβενίας εμπεριέχονται ορισμένες διατάξεις 

αναφορικά με την εξέταση αυτεπάγγελτων θεμάτων από τις κοινοβουλευτικές 

επιτροπές.  

 

Κάθε μέλος του κοινοβουλίου ή κοινοβουλευτική επιτροπή ή ενδιαφερόμενη ομάδα 

μπορεί να υποβάλει γραπτή αιτιολογημένη πρόταση προς το κοινοβούλιο για εγγραφή 

συγκεκριμένου θέματος για συζήτηση από κοινοβουλευτική επιτροπή και το θέμα 

παραπέμπεται για συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή.  
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Οι επιτροπές μπορούν να εξετάσουν θέματα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους με 

δική τους πρωτοβουλία. O πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής αποφασίζει την 

εγγραφή θέματος στην ημερήσια διάταξη της επιτροπής. 

  

Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό εγγραφής θεμάτων.  

 

Είναι δυνατό ένα θέμα να συζητηθεί σε περισσότερες από μια επιτροπές ή να 

πραγματοποιηθεί κοινή συνεδρίαση των επιτροπών και οι κοινοβουλευτικές επιτροπές 

συνεργάζονται για τον σκοπό αυτό. 

 

 Κοινοβούλιο Σουηδίας (SVERIGES RIKSDAG) 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Κοινοβουλίου της Σουηδίας, οι κοινοβουλευτικές 

επιτροπές μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις και να εξετάζουν θέματα που εμπίπτουν 

στις αρμοδιότητές τους.  

 

Η πρόταση για εγγραφή αυτεπάγγελτου θέματος μπορεί να γίνει είτε προφορικά είτε 

γραπτώς κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της επιτροπής από οποιοδήποτε μέλος της. 

Μετά τη συζήτηση του θέματος ετοιμάζεται έκθεση και κοινοποιείται στην ολομέλεια του 

σώματος, όπως προβλέπεται και για τα άλλα θέματα που εξετάζονται από τις 

κοινοβουλευτικές επιτροπές. Για την έγκριση εγγραφής του θέματος στην ημερήσια 

διάταξη της κοινοβουλευτικής επιτροπής απαιτείται η πλειοψηφία των παρόντων μελών 

της. 

 

Δε διασφαλίζεται η μη εγγραφή ίδιου ή παρόμοιου θέματος σε άλλη κοινοβουλευτική 

επιτροπή. Το ζήτημα αυτό απασχόλησε το κοινοβούλιο κυρίως όσον αφορά την 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών. Σε αρκετές περιπτώσεις τα θέματα που 

συζητούνται σε αυτήν εμπίπτουν και στις αρμοδιότητες άλλων επιτροπών. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις επιβάλλεται συνεργασία μεταξύ των επιτροπών.  

 

Δεν υπάρχουν περιορισμοί στον αριθμό εγγραφής θεμάτων, ωστόσο το δικαίωμα των 

επιτροπών να εγγράφουν και να εξετάζουν αυτεπάγγελτα θέματα ασκείται με μεγάλη 

προσοχή. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι ο αριθμός των αυτεπάγγελτων θεμάτων στις 



18 
 

κοινοβουλευτικές επιτροπές από το 1984 έως και το 2011 ανήλθε στα 142. (μέσος όρος 

εγγραφής θεμάτων ανά έτος: 5). 

 

 Κοινοβούλιο Τσεχίας 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Κοινοβουλίου της Τσεχίας, κάθε κοινοβουλευτική 

επιτροπή συζητά θέματα που παραπέμπονται σε αυτήν από την ολομέλεια του 

σώματος. Κάθε επιτροπή μπορεί επίσης να αποφασίσει αυτεπάγγελτα την εξέταση 

θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της. Δεν αναφέρεται συγκεκριμένη 

διαδικασία για την εγγραφή αυτεπάγγελτου θέματος.  

Ο πρόεδρος της επιτροπής έχει την ευθύνη για τη σύνταξη της ημερήσιας διάταξης και 

τον προγραμματισμό και τη σύγκληση των συνεδριάσεών της. Εφόσον η ημερήσια 

διάταξη εγκριθεί από την επιτροπή κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών της, 

οποιεσδήποτε προτάσεις για αλλαγή ή προσθήκη στο πρόγραμμα γίνονται αποδεκτές, 

μόνο εφόσον ψηφιστούν από τα τρία πέμπτα των μελών της επιτροπής.  

Κάθε κοινοβουλευτική επιτροπή μπορεί να συστήσει μια υποεπιτροπή για την εξέταση 

συγκεκριμένου θέματος ή σειράς θεμάτων.  

Δεν αναφέρονται περιορισμοί στον αριθμό εγγραφής θεμάτων. 

 

Για θέματα κοινού ενδιαφέροντος οι επιτροπές μπορούν να διεξάγουν κοινές 

συνεδριάσεις, να ορίζουν εισηγητές και να εκδίδουν κοινές αποφάσεις*. Ωστόσο, 

πάντοτε ψηφίζουν χωριστά. Εάν οι επιτροπές δεν καταλήξουν σε κοινή απόφαση, κάθε 

επιτροπή εκδίδει τη δική της απόφαση. 

 

 
 Σημείωση ερευνητή: Αυτό σημαίνει ότι το κοινοβούλιο διαθέτει μηχανισμό ελέγχου για διασφάλιση μη 

εγγραφής ίδιου ή παρόμοιου θέματος σε άλλη κοινοβουλευτική επιτροπή. 

 



19 
 

ΕΓΓΡΑΦΗ/ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Ύπαρξη ή 

όχι 
πρόνοιας 

στον 
Κανονισμό 

για εγγραφή 
αυτε- 

πάγγελτων 
θεμάτων 

Διαδικασία 
υποβολής 

αιτήματος για 
εγγραφή 

αυτεπάγγελτου 
θέματος 

Προϋποθέσεις Ποιος εγκρίνει 
την εγγραφή 

αυτεπάγγελτου 
θέματος 

Περιορισμοί 
στην εγγραφή 

αυτεπάγγελτων 
θεμάτων 

Διασφάλιση μη 
εγγραφής του ίδιου ή 

παρόμοιου θέματος σε 
άλλη κοινοβουλευτική 

επιτροπή 

 ΑΛΒΑΝΙΑ 
Δεν υπάρχει. ------ ------ ------ ------ ------ 

 ΑΡΜΕΝΙΑ 
Υπάρχει. Δεν αναφέρεται. Δεν 

αναφέρονται.
Δεν αναφέρεται Δεν 

αναφέρονται.
Δεν αναφέρεται. 

 ΑΥΣΤΡΙΑ 
Υπάρχει. Υποβολή 

αιτήματος από 
οποιοδήποτε 
μέλος της 
κοινοβουλευτικής 
επιτροπής. 

Το θέμα πρέπει 
να εμπίπτει στις 
αρμοδιότητες της 
κοινοβουλευτικής 
επιτροπής. 

Ο πρόεδρος της 
επιτροπής. 

Περιορισμοί ως 
προς την 
εξέταση 
θεμάτων που 
αφορούν τον 
κρατικό 
προϋπολογισμό.

Δεν υπάρχει. 
 

 ΒΕΛΓΙΟ 
Υπάρχει. Δεν προνοείται 

ειδική διαδικασία. 
Το θέμα πρέπει 
να εμπίπτει στις 
αρμοδιότητες της 
κοινοβουλευτικής 
επιτροπής.

Η επιτροπή κατά 
πλειοψηφία των 
παρόντων μελών 
της. 

Δεν 
αναφέρονται. 

Αν το υπό εγγραφή θέμα 
εμπίπτει στις 
αρμοδιότητες πέραν της 
μίας επιτροπής, το θέμα 
εξετάζεται από κοινού*.  

 ΓΑΛΛΙΑ 
(ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ) 

Υπάρχει. Δε φαίνεται 
ξεκάθαρα στην 
απάντηση. 

Το θέμα πρέπει 
να εμπίπτει στις 
αρμοδιότητες της 
κοινοβουλευτικής 
επιτροπής. 

Δε φαίνεται 
ξεκάθαρα στην 
απάντηση. 

Δεν υπάρχουν. Κοινοποίηση του 
προγράμματος των 
κοινοβουλευτικών 
επιτροπών για σκοπούς 
συντονισμού. Υπάρχει η 
δυνατότητα συζήτησης 
ενός θέματος σε 
περισσότερες από μία 
επιτροπές.
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ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Ύπαρξη ή 
όχι 

πρόνοιας 
στον 

Κανονισμό 
για εγγραφή 

αυτε- 
πάγγελτων 

θεμάτων 

Διαδικασία 
υποβολής 

αιτήματος για 
εγγραφή 

αυτεπάγγελτου 
θέματος 

Προϋποθέσεις Ποιος εγκρίνει 
την εγγραφή 

αυτεπάγγελτου 
θέματος 

Περιορισμοί 
στην εγγραφή 

αυτεπάγγελτων 
θεμάτων 

Διασφάλιση μη 
εγγραφής του ίδιου ή 

παρόμοιου θέματος σε 
άλλη κοινοβουλευτική 

επιτροπή 

 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
             ΒΟΥΛΗ 
       (BUNDESTAG) 

Υπάρχει. Δεν προνοείται 
ειδική διαδικασία. 

Το θέμα πρέπει 
να εμπίπτει στις 
αρμοδιότητες της 
κοινοβουλευτικής 
επιτροπής. 

Ο πρόεδρος της 
κοινοβουλευτικής 
επιτροπής. 

Δεν υπάρχουν. Επιτρέπεται η εξέταση 
του ίδιου θέματος από 
διαφορετικές 
κοινοβουλευτικές 
επιτροπές, εφόσον οι 
αρμοδιότητες ορισμένων 
επιτροπών 
συμπίπτουν*. 

 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
    (BUNDESRAT) 

Δεν υπάρχει. ------ ------ ------ ------ ------ 

 ΓΕΩΡΓΙΑ 
Δεν 
αναφέρεται 
στην 
απάντηση. 

------ ------ ------ ------ ------ 

 ΕΛΒΕΤΙΑ 
Υπάρχει. Δεν προνοείται 

συγκεκριμένη 
διαδικασία. 

Το θέμα πρέπει 
να εμπίπτει στις 
αρμοδιότητες της 
κοινοβουλευτικής 
επιτροπής. 

Δεν αναφέρεται. Δεν υπάρχουν. Σε περίπτωση 
διαφωνίας μεταξύ των 
επιτροπών, το Γραφείο 
του Συμβουλίου 
αποφασίζει σε ποια 
επιτροπή θα εγγραφεί το 
θέμα για συζήτηση*. 

 ΕΛΛΑΔΑ 
Υπάρχει. Αναφέρεται 

συγκεκριμένη 
διαδικασία 

Το θέμα 
συζητείται στα 
πλαίσια 

Δεν αναφέρεται. Δεν υπάρχουν. Δεν αναφέρεται. 
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ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Ύπαρξη ή 
όχι 

πρόνοιας 
στον 

Κανονισμό 
για εγγραφή 

αυτε- 
πάγγελτων 

θεμάτων 

Διαδικασία 
υποβολής 

αιτήματος για 
εγγραφή 

αυτεπάγγελτου 
θέματος 

Προϋποθέσεις Ποιος εγκρίνει 
την εγγραφή 

αυτεπάγγελτου 
θέματος 

Περιορισμοί 
στην εγγραφή 

αυτεπάγγελτων 
θεμάτων 

Διασφάλιση μη 
εγγραφής του ίδιου ή 

παρόμοιου θέματος σε 
άλλη κοινοβουλευτική 

επιτροπή 

(Άρθρο 128Β του 
Κανονισμού της 
Βουλής των 
Ελλήνων). 

διεξαγωγής 
νομοθετικού 
έργου σε διαρκή 
επιτροπή, 
εφόσον   
εμπίπτει στην 
αρμοδιότητα του 
οποίου κατέθεσε 
το νομοσχέδιο ή 
στην 
αρμοδιότητα του 
οποίου εμπίπτει 
η συζήτηση 
πρότασης 
νόμου.

 ΕΣΘΟΝΙΑ 
Υπάρχει. Προνοείται 

συγκεκριμένη 
διαδικασία (βλ. 
αναλυτικό 
σημείωμα). 

Το θέμα πρέπει 
να εμπίπτει στις 
αρμοδιότητες της 
κοινοβουλευτικής 
επιτροπής. 

Η επιτροπή κατά 
πλειοψηφία των 
παρόντων μελών 
της. 

Δεν υπάρχουν. Ετοιμασία έκθεσης από 
κοινού, σε περίπτωση 
που το θέμα εμπίπτει  
στις αρμοδιότητες δύο ή 
περισσότερων 
επιτροπών*.
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ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Ύπαρξη ή 
όχι 

πρόνοιας 
στον 

Κανονισμό 
για εγγραφή 

αυτε- 
πάγγελτων 

θεμάτων 

Διαδικασία 
υποβολής 

αιτήματος για 
εγγραφή 

αυτεπάγγελτου 
θέματος 

Προϋποθέσεις Ποιος εγκρίνει 
την εγγραφή 

αυτεπάγγελτου 
θέματος 

Περιορισμοί 
στην εγγραφή 

αυτεπάγγελτων 
θεμάτων 

Διασφάλιση μη 
εγγραφής του ίδιου ή 

παρόμοιου θέματος σε 
άλλη κοινοβουλευτική 

επιτροπή 

 ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ 
(ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ) 
 

Υπάρχει. Υποβολή 
αιτήματος από 
τον πρόεδρο και 
τα μέλη της 
κοινοβουλευτικής 
επιτροπής, 
υπηρεσιακούς ή 
εμπλεκόμενους 
εξωτερικούς 
φορείς. 

Το θέμα πρέπει 
να εμπίπτει στις 
αρμοδιότητες της 
κοινοβουλευτικής 
επιτροπής. 

Η επιτροπή με 
απλή  
πλειοψηφία των  
μελών της. 

Δεν 
αναφέρονται. 

Για θέματα κοινού 
ενδιαφέροντος 
αποφασίζεται ποια 
επιτροπή θα εξετάσει το 
κάθε θέμα. Σε 
περιπτώσεις που 
διαπιστώνεται 
αλληλοεπικάλυψη, ο 
πρόεδρος μιας 
κοινοβουλευτικής 
επιτροπής ενημερώνει 
τους προέδρους των 
άλλων επιτροπών. Οι 
επιτροπές μπορούν να 
πραγματοποιούν κοινές 
συνεδρίες, να διεξάγουν 
κοινές έρευνες και να 
εκπονούν κοινές 
εκθέσεις. 

 ΙΣΠΑΝΙΑ 
(ΓΕΡΟΥΣΙΑ) 

Υπάρχει. Προτάσεις για 
εγγραφή θέματος 
μπορεί να 
υποβάλλονται 
από τους 
γερουσιαστές ή 
τις 

Το θέμα πρέπει 
να εμπίπτει στις 
αρμοδιότητες της 
κοινοβουλευτικής 
επιτροπής. 

Ο πρόεδρος της 
κοινοβουλευτικής 
επιτροπής. 

Δεν υπάρχουν. Δεν αναφέρεται στην 
απάντηση. 
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ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Ύπαρξη ή 
όχι 

πρόνοιας 
στον 

Κανονισμό 
για εγγραφή 

αυτε- 
πάγγελτων 

θεμάτων 

Διαδικασία 
υποβολής 

αιτήματος για 
εγγραφή 

αυτεπάγγελτου 
θέματος 

Προϋποθέσεις Ποιος εγκρίνει 
την εγγραφή 

αυτεπάγγελτου 
θέματος 

Περιορισμοί 
στην εγγραφή 

αυτεπάγγελτων 
θεμάτων 

Διασφάλιση μη 
εγγραφής του ίδιου ή 

παρόμοιου θέματος σε 
άλλη κοινοβουλευτική 

επιτροπή 

κοινοβουλευτικές 
ομάδες.

 ΙΣΡΑΗΛ 
Υπάρχει. Δεν αναφέρεται. Το θέμα πρέπει 

να εμπίπτει στις 
αρμοδιότητες της 
κοινοβουλευτικής 
επιτροπής.

Ο πρόεδρος της 
κοινοβουλευτικής 
επιτροπής. 

Υπάρχουν 
περιορισμοί (βλ. 
αναλυτικό 
σημείωμα). 

Σε περιπτώσεις 
επικάλυψης θεμάτων, 
αποφασίζει η “House 
Committee”*. 

 

 ΚΑΝΑΔΑΣ 
 

Δεν υπάρχει 
πρόνοια. 

------ ------ ------ ------ ------ 

 ΚΡΟΑΤΙΑ 

Υπάρχει. Δεν προνοείται 
συγκεκριμένη 
διαδικασία.  

Το θέμα πρέπει 
να εμπίπτει στις 
αρμοδιότητες της 
κοινοβουλευτικής 
επιτροπής. 

Εφαρμόζεται η 
πρακτική της 
λήψης απόφασης 
με πλειοψηφία 
των παρόντων 
μελών της 
επιτροπής. Ο 
πρόεδρος της 
κοινοβουλευτικής 
επιτροπής 
εγκρίνει την 
εγγραφή του 
θέματος στην 
ατζέντα της 
επιτροπής.

Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει. 
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ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Ύπαρξη ή 
όχι 

πρόνοιας 
στον 

Κανονισμό 
για εγγραφή 

αυτε- 
πάγγελτων 

θεμάτων 

Διαδικασία 
υποβολής 

αιτήματος για 
εγγραφή 

αυτεπάγγελτου 
θέματος 

Προϋποθέσεις Ποιος εγκρίνει 
την εγγραφή 

αυτεπάγγελτου 
θέματος 

Περιορισμοί 
στην εγγραφή 

αυτεπάγγελτων 
θεμάτων 

Διασφάλιση μη 
εγγραφής του ίδιου ή 

παρόμοιου θέματος σε 
άλλη κοινοβουλευτική 

επιτροπή 

 ΛΕΤΟΝΙΑ 
Υπάρχει. Δεν προνοείται 

συγκεκριμένη 
διαδικασία. 

Το θέμα πρέπει 
να εμπίπτει στις 
αρμοδιότητες της 
κοινοβουλευτικής 
επιτροπής. 

Απαιτείται 
απόφαση της 
ολομέλειας και ο 
πρόεδρος της 
κοινοβουλευτικής 
επιτροπής 
εγκρίνει την 
εγγραφή του στην 
ατζέντα της 
επιτροπής.

Δεν υπάρχουν. Πραγματοποίηση κοινών 
συνεδριών των 
αρμόδιων επιτροπών 
για θέματα κοινού 
ενδιαφέροντος*. 

 ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 
Υπάρχει. Δεν αναφέρεται 

συγκεκριμένη 
διαδικασία. 

Το θέμα πρέπει 
να εμπίπτει στις 
αρμοδιότητες της 
κοινοβουλευτικής 
επιτροπής. 

Η επιτροπή με 
απλή πλειοψηφία 
των παρόντων 
μελών της. 

Δεν υπάρχουν. Πραγματοποίηση κοινών 
συνεδριάσεων για 
θέματα που εμπίπτουν 
στις αρμοδιότητες 
περισσότερων 
επιτροπών*.

 
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 

Υπάρχει. Δεν προνοείται 
συγκεκριμένη 
διαδικασία.  Ο 
πρόεδρος της 
κοινοβουλευτικής 
επιτροπής είναι 
υποχρεωμένος 
να συγκαλέσει 
συνεδρία για 
συζήτηση 
θέματος κατόπιν 

Το θέμα πρέπει 
να εμπίπτει στις 
αρμοδιότητες της 
κοινοβουλευτικής 
επιτροπής. 

Δεν αναφέρεται. Δεν 
αναφέρονται. 

Συνεργασία και 
πραγματοποίηση κοινών 
συνεδριών για συζήτηση 
θεμάτων κοινού 
ενδιαφέροντος*. 
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ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Ύπαρξη ή 
όχι 

πρόνοιας 
στον 

Κανονισμό 
για εγγραφή 

αυτε- 
πάγγελτων 

θεμάτων 

Διαδικασία 
υποβολής 

αιτήματος για 
εγγραφή 

αυτεπάγγελτου 
θέματος 

Προϋποθέσεις Ποιος εγκρίνει 
την εγγραφή 

αυτεπάγγελτου 
θέματος 

Περιορισμοί 
στην εγγραφή 

αυτεπάγγελτων 
θεμάτων 

Διασφάλιση μη 
εγγραφής του ίδιου ή 

παρόμοιου θέματος σε 
άλλη κοινοβουλευτική 

επιτροπή 

αιτήματος του 
Προέδρου του 
κοινοβουλίου ή 
αριθμού 
βουλευτών ίσου 
με το ένα τρίτο 
των μελών της 
επιτροπής.

  ΟΛΛΑΝΔΙΑ 
Δεν 
αναφέρεται. 

------ ------ ------ ------ ------ 

 ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
Υπάρχει. Ο Πρόεδρος του 

κοινοβουλίου 
ορίζει την 
επιτροπή που θα 
εξετάσει 
νομοθετικές 
προτάσεις και η 
επιτροπή 
καθορίζει την 
ατζέντα και τα 
θέματα που θα 
εξετάσει.

Δεν 
αναφέρονται. 

Δεν ορίζεται. Δεν υπάρχουν. Σε περίπτωση εγγραφής 
ιδίου ή παρόμοιου 
θέματος σε 
περισσότερες 
επιτροπές,  δίνεται 
προτεραιότητα στην 
επιτροπή που χρονικά 
ενέγραψε πρώτη το 
θέμα*. 

 ΠΟΛΩΝΙΑ 
Υπάρχει. Υποβολή 

γραπτού 
αιτήματος από το 
ένα τρίτο 
τουλάχιστον των 

Το θέμα πρέπει 
να εμπίπτει στις 
αρμοδιότητες της 
κοινοβουλευτικής 
επιτροπής.

Ο πρόεδρος της 
κοινοβουλευτικής 
επιτροπής. 

Δεν 
αναφέρονται. 

Δυνατότητα συζήτησης 
ίδιου θέματος σε 
περισσότερες από μία 
επιτροπές. Ταυτόχρονα, 
είναι δυνατή η 
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ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Ύπαρξη ή 
όχι 

πρόνοιας 
στον 

Κανονισμό 
για εγγραφή 

αυτε- 
πάγγελτων 

θεμάτων 

Διαδικασία 
υποβολής 

αιτήματος για 
εγγραφή 

αυτεπάγγελτου 
θέματος 

Προϋποθέσεις Ποιος εγκρίνει 
την εγγραφή 

αυτεπάγγελτου 
θέματος 

Περιορισμοί 
στην εγγραφή 

αυτεπάγγελτων 
θεμάτων 

Διασφάλιση μη 
εγγραφής του ίδιου ή 

παρόμοιου θέματος σε 
άλλη κοινοβουλευτική 

επιτροπή 

μελών της 
επιτροπής.

πραγματοποίηση κοινών 
συνεδριάσεων.

 
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

Υπάρχει. Υποβολή 
αιτήματος από τα 
κοινοβουλευτικά 
κόμματα. 

Το θέμα πρέπει 
να εμπίπτει στις 
αρμοδιότητες της 
κοινοβουλευτικής 
επιτροπής.

Η επιτροπή κατά 
πλειοψηφία των 
μελών της. 

Δεν υπάρχουν. Πραγματοποιούνται 
κοινές συνεδριάσεις 
επιτροπών για συζήτηση 
θεμάτων που εμπίπτουν 
στην αρμοδιότητά τους*. 

 ΠΡΩΗΝ 
ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Υπάρχει. Εγγραφή 
αυτεπάγγελτου 
θέματος με 
υποβολή 
εισήγησης από 
κοινοβουλευτικές 
επιτροπές ή από 
τον Πρόεδρο της 
Εθνοσυνέλευσης 
ή από αριθμό 
βουλευτών ίσο ή 
μεγαλύτερο του 
ενός τρίτου του 
αριθμού των 
βουλευτών της 
Εθνοσυνέλευσης.

Δεν 
αναφέρονται. 

Ο Πρόεδρος της 
Εθνοσυνέλευσης. 

Δεν υπάρχουν. Οι κοινοβουλευτικές 
επιτροπές κοινοποιούν 
τις ατζέντες στο Γραφείο 
του Προέδρου της 
Εθνοσυνέλευσης*. 
Συνεργασία μεταξύ των 
κοινοβουλευτικών 
επιτροπών και 
δυνατότητα 
πραγματοποίησης 
κοινών συνεδριών. 
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ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Ύπαρξη ή 
όχι 

πρόνοιας 
στον 

Κανονισμό 
για εγγραφή 

αυτε- 
πάγγελτων 

θεμάτων 

Διαδικασία 
υποβολής 

αιτήματος για 
εγγραφή 

αυτεπάγγελτου 
θέματος 

Προϋποθέσεις Ποιος εγκρίνει 
την εγγραφή 

αυτεπάγγελτου 
θέματος 

Περιορισμοί 
στην εγγραφή 

αυτεπάγγελτων 
θεμάτων 

Διασφάλιση μη 
εγγραφής του ίδιου ή 

παρόμοιου θέματος σε 
άλλη κοινοβουλευτική 

επιτροπή 

 ΣΕΡΒΙΑ 

Υπάρχει. Δεν αναφέρεται 
συγκεκριμένη 
διαδικασία  

Το θέμα πρέπει 
να εμπίπτει στις 
αρμοδιότητες της 
κοινοβουλευτικής 
επιτροπής. 

Ο Πρόεδρος της 
Εθνοσυνέλευσης. 

Δεν υπάρχουν. Ο Πρόεδρος της 
Εθνοσυνέλευσης 
αποφασίζει στις 
περιπτώσεις 
επικάλυψης θεμάτων σε 
επιτροπές. Υπάρχει η 
δυνατότητα 
πραγματοποίησης 
κοινών συνεδριών για 
συζήτηση θεμάτων που 
εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητα 
περισσότερων 
επιτροπών.

 ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
Υπάρχει. Δεν προνοείται 

συγκεκριμένη 
διαδικασία. 
Εφαρμόζεται 
κοινοβουλευτική 
πρακτική (βλ. 
αναλυτικό 
σημείωμα). 

Το θέμα πρέπει 
να εμπίπτει στις 
αρμοδιότητες της 
κοινοβουλευτικής 
επιτροπής. 

Η επιτροπή κατά 
πλειοψηφία των 
παρόντων μελών 
της. 

Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει 
διασφάλιση. 
Υπάρχει συνεργασία 
μεταξύ των 
κοινοβουλευτικών 
επιτροπών. 
Πραγματοποιούνται 
κοινές συνεδριάσεις και 
υποβάλλονται κοινές 
προτάσεις για θέματα 
κοινού ενδιαφέροντος. 

 ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
Υπάρχει. Υποβολή 

γραπτού 
Το θέμα πρέπει 
να εμπίπτει στις 

Ο πρόεδρος της 
κοινοβουλευτικής 

Δεν υπάρχουν. Είναι δυνατό ένα θέμα 
να συζητηθεί σε 
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ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Ύπαρξη ή 
όχι 

πρόνοιας 
στον 

Κανονισμό 
για εγγραφή 

αυτε- 
πάγγελτων 

θεμάτων 

Διαδικασία 
υποβολής 

αιτήματος για 
εγγραφή 

αυτεπάγγελτου 
θέματος 

Προϋποθέσεις Ποιος εγκρίνει 
την εγγραφή 

αυτεπάγγελτου 
θέματος 

Περιορισμοί 
στην εγγραφή 

αυτεπάγγελτων 
θεμάτων 

Διασφάλιση μη 
εγγραφής του ίδιου ή 

παρόμοιου θέματος σε 
άλλη κοινοβουλευτική 

επιτροπή 

αιτιολογημένου 
αιτήματος από 
μέλη του 
κοινοβουλίου ή 
κοινοβουλευτικές 
επιτροπές ή από 
ενδιαφερόμενη 
ομάδα προς το 
κοινοβούλιο ή οι 
κοινοβουλευτικές 
επιτροπές 
μπορούν να 
εξετάσουν 
θέματα στα 
πλαίσια της 
αρμοδιότητάς 
τους.

αρμοδιότητες της 
κοινοβουλευτικής 
επιτροπής. 

επιτροπής. περισσότερες από μία 
επιτροπές ή να 
πραγματοποιηθεί κοινή 
συνεδρίαση των 
επιτροπών. 

 ΣΟΥΗΔΙΑ 
Υπάρχει. Υποβολή 

γραπτού ή 
προφορικού 
αιτήματος από 
οποιοδήποτε 
μέλος της 
κοινοβουλευτικής 
επιτροπής.

Το θέμα πρέπει 
να εμπίπτει στις 
αρμοδιότητες της 
κοινοβουλευτικής 
επιτροπής. 

Η επιτροπή κατά 
πλειοψηφία των 
παρόντων μελών 
της. 

Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει. 
 

 ΤΣΕΧΙΑ 
Υπάρχει. Δεν αναφέρεται 

συγκεκριμένη 
Το θέμα πρέπει 
να εμπίπτει στις 

Η επιτροπή κατά 
πλειοψηφία των 

Δεν 
αναφέρονται. 

Δυνατότητα 
πραγματοποίησης 
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ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Ύπαρξη ή 
όχι 

πρόνοιας 
στον 

Κανονισμό 
για εγγραφή 

αυτε- 
πάγγελτων 

θεμάτων 

Διαδικασία 
υποβολής 

αιτήματος για 
εγγραφή 

αυτεπάγγελτου 
θέματος 

Προϋποθέσεις Ποιος εγκρίνει 
την εγγραφή 

αυτεπάγγελτου 
θέματος 

Περιορισμοί 
στην εγγραφή 

αυτεπάγγελτων 
θεμάτων 

Διασφάλιση μη 
εγγραφής του ίδιου ή 

παρόμοιου θέματος σε 
άλλη κοινοβουλευτική 

επιτροπή 

διαδικασία. αρμοδιότητες της 
κοινοβουλευτικής 
επιτροπής. 

μελών της 
εγκρίνει την 
ημερησία διάταξη 
της συνεδρίασης. 

κοινών συνεδριών για 
συζήτηση θεμάτων που 
εμπίπτουν στις 
αρμοδιότητες 
περισσότερων 
επιτροπών.

 
 

*Σημείωση ερευνητή: Αυτό σημαίνει ότι το κοινοβούλιο έχει μηχανισμό ελέγχου για διασφάλιση μη εγγραφής ιδίου ή παρόμοιου θέματος σε 
άλλη κοινοβουλευτική επιτροπή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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Ερώτημα προς το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κοινοβουλευτικής Έρευνας και 

Τεκμηρίωσης(ECPRD) αναφορικά με το θεσμό εγγραφής αυτεπάγγελτων 

θεμάτων στις κοινοβουλευτικές επιτροπές 

 

Εισαγωγή 

Στα πλαίσια της αναθεώρησης του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων της 

Κυπριακής Δημοκρατίας από την Ad Hoc Κοινοβουλευτική Επιτροπή και τους 

υπηρεσιακούς επανεξετάζεται ο θεσμός εγγραφής αυτεπάγγελτων θεμάτων στις 

κοινοβουλευτικές επιτροπές. Σύμφωνα με το Άρθρο 41Α του Κανονισμού της Βουλής 

των Αντιπροσώπων “Κάθε Κοινοβουλευτική Επιτροπή, εκτός από τα θέματα που 

παραπέμπει σ’ αυτή η Βουλή, μπορεί αυτεπάγγελτα, κατά την άσκηση του 

κοινοβουλευτικού ελέγχου σε θέματα της αρμοδιότητάς της, με ομόφωνη απόφασή της 

να εξετάσει και οποιαδήποτε άλλα θέματα της αρμοδιότητάς της”. Σε περίπτωση που 

δεν υπάρχει ομόφωνη απόφαση για την εγγραφή και εξέταση του αυτεπάγγελτου 

θέματος, απαιτείται η υποβολή αιτιολογημένης πρότασης (γραπτώς ή προφορικώς) από 

έναν ή περισσότερους βουλευτές προς τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής επιτροπής. 

Αν η πρόταση είναι επαρκώς αιτιολογημένη και η επιτροπή διαπιστώσει ότι ίδιο ή 

παρόμοιο θέμα δεν είναι εγγεγραμμένο σε άλλη κοινοβουλευτική επιτροπή τότε η 

επιτροπή αποφασίζει κατά πλειοψηφία την εγγραφή του θέματος στον κατάλογο των 

υπό συζήτηση θεμάτων. 

 

Ερωτήσεις: 

 Yπάρχει πρόνοια στον Κανονισμό του δικού σας κοινοβουλίου αναφορικά με την 

εγγραφή αυτεπάγγελτων θεμάτων στις κοινοβουλευτικές επιτροπές; 

 Ποια είναι η διαδικασία υποβολής αιτήματος για εγγραφή αυτεπάγγελτου θέματος 

για συζήτηση από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές; 

 Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται για την εγγραφή ενός αυτεπάγγελτου 

θέματος σε κοινοβουλευτική επιτροπή; 

 Ποιος εγκρίνει την εγγραφή ενός αυτεπάγγελτου θέματος σε κοινοβουλευτική 

επιτροπή; 

 Υπάρχουν οποιοιδήποτε περιορισμοί στην εγγραφή αυτεπάγγελτων θεμάτων 

(αριθμός εγγραφής θεμάτων ανά βουλευτή/πολιτική ομάδα, κοινοβουλευτική 

σύνοδο); 
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 Πώς διασφαλίζεται η μη εγγραφή του ίδιου ή παρόμοιου θέματος σε άλλη 

κοινοβουλευτική επιτροπή; 

 

H Βουλή των Αντιπροσώπων παρακαλεί όπως τα πιο πάνω ερωτήματα απαντηθούν 

έως τις 17 Μαρτίου 2018. 
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ECPRD questionnaire regarding the ordinance of Consideraion of matters by the 

Parliamentary Committees on their own motion 

 

Introduction 

The Rules of Procedure of the House of Representatives of the Republic of Cyprus are 

currently being revised by the competent Ad Hoc Parliamentary Committee and 

parliamentary staff. In this context, the procedure for tabling a matter on its own motion 

(own initiative), within a Parliamentary Committee’s term of reference, is being 

reviewed: According to Article 41A of the Rules of Procedure of the House of 

Representatives “Each Committee in addition to the matters referred to it by the House, 

may, in the exercise of parliamentary control on matters within its competence, by 

unanimous decision, consider on its own motion any other matters within its 

competence”. In case there is no unanimous decision to register and examine the 

matter on its own initiative, a duly informed proposal (in written or oral form) must be 

submitted by one or more Representatives, to the Chairman of the Parliamentary 

Committee in question. If the proposal is adequately reasoned and the Committee 

concludes that an identical or similar matter has not already been tabled in any other 

Parliamentary Committee, then the Committee shall decide by majority vote, to include  

the said matter in the list of pending issues of the Committee. 

 

Questions: 

 Is there a provision in the Rules of Procedure of your parliament refering to the 

consideration of matters by the Parliamentary Committees on their own motion? 

 What is the procedure required for the consideration of matters by the 

Parliamentary Committees on their own motion for debate? 

 Which conditions must be met for the consideration of a matter by a Parliamentary 

Committee on its own motion? 

 Who authorizes the introduction of the matter in question in the list of pending 

issues before the Parliamentary Committee?  

   Are there any restrictions regarding the registration of matters by the 

Parliamentary Committees on their own motion (number per Member/political 

group, parliamentary session)? 
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 How does your parliament ensure that the same or similar matter are not 

registered within other Parliamentary Committee? 

 

The House of Representatives of the Republic of Cyprus kindly requests that your 

replies are received by 17 March 2018 
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