ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ

ΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Βρυξέλλες

Βρυξέλλες, 19 Ιουνίου 2001
Κείμενο που τροποποιήθηκε στις 9 Οκτωβρίου 2008
και 18, Οκτωβρίου 2012

ΤΙΤΛΟΣ I: ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ, ΣΚΟΠΟI
Άρθρο 1 – Επωνυμία της Ένωσης
Ιδρύεται ένωση με την επωνυμία «Ένωση των Πρώην Βουλευτών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου», εφεξής αποκαλούμενη «Ένωση».
Ιδρυτικά μέλη:
BALFE Richard - 31, Lyndewode Road Cambridge CB1 2HN, Ηνωμένο Βασίλειο
Lord PLUMB Henry - Maxstoke, Coleshill, Warwickshire B46 2QJ, Ηνωμένο Βασίλειο
SCHLEICHER Ursula - Backoffenstrasse 6, D-63739 Aschaffenburg, Γερμανία

Άρθρο 2 – Νομική Βάση
Η Ένωση είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση (association sans but lucratif, a.s.b.l) που έχει
εγγραφεί στο οικείο βιβλίο σύμφωνα με τη βελγική νομοθεσία (Νόμος της 27ης Ιουνίου 1921
για τη χορήγηση νομικής προσωπικότητας σε μη κερδοσκοπικές ενώσεις και Νόμος της 14ης
Νοεμβρίου 1983 σχετικά με τον έλεγχο της χορήγησης και χρησιμοποίησης ορισμένων
επιχορηγήσεων).

Άρθρο 3 – Έδρα της Ένωσης
Η Ένωση έχει την έδρα της στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οδός Wiertz, 1047
Βρυξέλλες, περιφέρεια Βρυξελλών, Βέλγιο.

Άρθρο 4 – Σκοποί και διάρκεια της Ένωσης
1. Η Ένωση ιδρύεται για αόριστο χρόνο.
2. Οι κύριοι σκοποί της Ένωσης είναι:
α) να φέρει σε επαφή πρώην βουλευτές και να τους παρέχει ένα βήμα για συνεδριάσεις,
συζητήσεις και πολιτιστικές, επιστημονικές και κοινωνικές εκδηλώσεις.
β) να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών και ειδήσεων μεταξύ πρώην βουλευτών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
γ) να ενισχύει τις σχέσεις μεταξύ πρώην και εν ενεργεία βουλευτών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου με τη δημιουργία και χρησιμοποίηση ενός δικτύου πληροφοριών,
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δ) να αξιοποιεί την εμπειρία των πρώην βουλευτών για να ενισχύσει την κοινοβουλευτική
δημοκρατία και να συμβάλει στην ευρωπαϊκή ενότητα,
ε) να προωθεί τις επαφές μεταξύ παρεμφερών οργανώσεων στην Ευρώπη και αλλού, π.χ.
ενώσεις πρώην βουλευτών σε εθνικό επίπεδο και, ειδικότερα, στην Ευρωπαϊκή
Κοινοβουλευτική Ένωση.
στ) να προωθεί, γενικά, το διάλογο για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πολιτικό
πεδίο και στη κοινή γνώμη και να μελετήσει τις συνέπειές της στα θεσμικά όργανα, τις τοπικές
αρχές και του πολίτες.

ΤΙΤΛΟΣ II: ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ
Άρθρο 5 – Ιδιότητα του μέλους της Ένωσης
1. Η Ένωση αποτελείται από τρία τουλάχιστον μέλη.
2. Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχει λήξει η θητεία τους και που
επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Ένωση μπορούν να υποβάλουν έγγραφη αίτηση. Η
απόκτηση της ιδιότητας μέλους εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Τα άτομα που έχουν στερηθεί την εντολή τους ή που ανήκουν σε ενώσεις οι οποίες
παραβιάζουν βασικά ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπορούν να είναι μέλη της Ένωσης.
4. Εντός μηνός από τη δημοσίευση του καταστατικού της Ένωσης κατατίθεται στο μητρώο
του δικαστηρίου της καταστατικής της έδρας κατάλογος που περιλαμβάνει σε αλφαβητική
σειρά τα ονοματεπώνυμα, τις διευθύνσεις και ιθαγένειες των μελών της Ένωσης. Επιπλέον,
εάν τα μέλη δεν έχουν τη βελγική ιθαγένεια, πρέπει να αναφέρεται, εφόσον είναι
απαραίτητο, το γεγονός ότι έχουν δηλωθεί στο μητρώο κατοίκων. Ο κατάλογος
συμπληρώνεται κάθε χρόνο από μια ένδειξη σε αλφαβητική σειρά για οποιεσδήποτε αλλαγές
αφορούν τα μέλη. Κάθε άτομο μπορεί να λάβει γνώση του περιεχομένου του καταλόγου
χωρίς επιβάρυνση.1
5.

Η ένωση διαθέτει νομική προσωπικότητα.2

Άρθρο 6 – Λήξη και αναστολή της ιδιότητας μέλους
1.

1
2

Η ιδιότητα μέλους της Ένωσης λήγει:
(α) με το θάνατο,
(β) με την παραίτηση,
(γ) με την αποβολή.

Βελγικός νόμος της 28ης Ιουνίου 1984, άρθρο 9 (που τέθηκε σε ισχύ στις 16 Αυγούστου 1984).
Ενοποιημένος νόμος της 19ης Δεκεμβρίου 1939, άρθρο 20, τίτλος IV (v).
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2. Σε περίπτωση παραίτησης τα μέλη πρέπει να υποβάλουν εγγράφως αίτηση στο Διοικητικό
Συμβούλιο
3. Η ιδιότης μέλους μπορεί επίσης να λήξει με αποβολή λόγω:
(α) σοβαρού παραπτώματος,
(β) παραβίασης των σκοπών της Ένωσης,
(γ) πρόκλησης βλάβης στη φήμη της Ένωσης.
Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την αποβολή με πλειοψηφία δύο τρίτων των μελών που
ψηφίζουν αυτοπροσώπως ή εκπροσωπούνται με έγγραφη εξουσιοδότηση (άρθρο 8 5), αφού
προηγουμένως έχει δώσει στο ενδιαφερόμενο μέλος τη δυνατότητα να υπερασπίσει τον εαυτό
του.
4. Η ιδιότητα του μέλους αναστέλλεται:
(α) για τη διάρκεια της εντολής σε περίπτωση επανεκλογής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
(β) Εφόσον η συνδρομή μέλους (άρθ. 7 [1] ) δεν έχει καταβληθεί.
5. Τα μέλη που έχουν αποβληθεί και οι νόμιμοι διάδοχοι αποθανόντος μέλους δεν έχουν
κανένα δικαίωμα στην περιουσία της Ένωσης.

Άρθρο 7 – Εισφορά μέλους και χρηματοδοτικές ρυθμίσεις
1. Τα μέλη της Ένωσης οφείλουν να καταβάλλουν ετήσια συνδρομή. Η προθεσμία καταβολής
της ετήσιας συνδρομής λήγει μία ημέρα πριν τη Γενική Συνέλευση κάθε ημερολογιακού
έτους. Τα μέλη που δεν καταβάλλουν εγκαίρως τη συνδρομή διαγράφονται και δεν
δικαιούνται πλέον των προνομίων μέλους.
2. Το ποσό της ετήσιας εισφοράς μέλους καθορίζεται ετησίως από την Τακτική Γενική
Συνέλευση με απλή πλειοψηφία. Για το διάστημα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2002, η ετήσια
εισφορά μέλους ορίζεται σε 50 ευρώ· για το 2003 σε 50 ευρώ, για το 2004 σε 100 ευρώ, ενώ
για τα νέα μέλη που εισέρχονται μετά τις εκλογές η εισφορά ορίζεται σε 50 ευρώ. Στη
συνέχεια η ετήσια εισφορά μέλους καθορίζεται ετησίως από τη Γενική Συνέλευση για το
έτος που ακολουθεί την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Η Ένωση μπορεί να δέχεται οικονομική, διοικητική και άλλη στήριξη από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο.
4. Η Ένωση μπορεί να αποδέχεται δωρεές εν ζωή, κληροδοσίες ή άλλες παροχές από πρώην ή
εν ενεργεία βουλευτές και, με την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, δώρα, παροχές,
εισφορές ή ενισχύσεις από άλλα πρόσωπα ή φορείς.
5. Τα μέλη δεν υπέχουν προσωπική ευθύνη για τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Ένωση.
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ΤΙΤΛΟΣ III: ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Τα όργανα της Ένωσης είναι η Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 8 – Τακτική Γενική Συνέλευση
1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο στα κτήρια του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
2. Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από όλα τα μέλη της Ένωσης. Της Γενικής Συνέλευσης
προεδρεύει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, σε περίπτωση κωλύματος, ο
αντιπρόεδρός της.
3. Προσκλήσεις για τη συμμετοχή στην συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης αποστέλλονται,
μαζί με το σχέδιο ημερήσιας διάταξης, τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την ορισθείσα
ημερομηνία. Οι τροπολογίες στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης πρέπει να εγκριθούν από την
πλειοψηφία των παρόντων μελών.
4.

Η Γενική Συνέλευση έχει ειδικότερα τα εξής καθήκοντα:
(α) να παραλαμβάνει και να εγκρίνει, με ξεχωριστές ψηφοφορίες, τις ετήσιες εκθέσεις, τον
οικονομικό απολογισμό και τον προϋπολογισμό που του υποβάλλει το Διοικητικό
Συμβούλιο, μαζί με την έκθεση των ελεγκτών,
(β) να καθορίζει το ποσό της εισφοράς μέλους για το επόμενο έτος (άρθρο 7 2),
(γ) να τροποποιεί το καταστατικό (άρθρο 15),
(δ) να εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εκλογή διεξάγεται με μυστική ψηφοφορία. Οι
υποψήφιοι που έχουν λάβει το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων εκλέγονται για να καλύψουν
τον αριθμό των διεκδικούμενων θέσεων.

5.

Κάθε μέλος διαθέτει μια ψήφο. Εφόσον δεν ορίζεται άλλως, η Γενική Συνέλευση
αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των μελών που ψηφίζουν αυτοπροσώπως ή
εκπροσωπούνται με έγγραφη εξουσιοδότηση. Ο αριθμός εξουσιοδοτήσεων που μπορεί να
κατέχει ένα μέλος είναι απεριόριστος. Ένα μέλος που ορίζει ένα άλλο μέλος ή τον πρόεδρο
της Γενικής Συνέλευσης ως πληρεξούσιό του ορίζει στο έγγραφο της πληρεξουσιότητας τον
τρόπο με τον οποίο επιθυμεί να δοθεί η ψήφος του. Η απόφαση αυτή δεσμεύει το
εξουσιοδοτούμενο μέλος.

6. Η Γενική Συνέλευση διαθέτει απαρτία μόνο εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται
τουλάχιστον 50 μέλη. Εάν δεν σχηματίζεται απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση, μια ώρα
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αργότερα συγκαλείται μια ακόμη συνεδρίαση η οποία διαθέτει απαρτία ανεξαρτήτως του
αριθμού των μελών που παρίστανται ή εκπροσωπούνται.
7. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης συντάσσονται από τον
Γραμματέα της Ένωσης και διαβιβάζονται προς όλα τα μέλη εντός δύο μηνών.

Άρθρο 9 – Ελεγκτές
1. Η Γενική Συνέλευση ορίζει δύο μέλη της Ένωσης ως ελεγκτές, οι οποίοι εξελέγχουν τους
λογαριασμούς και υποβάλλουν έκθεση στη Γενική Συνέλευση.
2. Η Γενική Συνέλευση ορίζει επίσης μια εταιρεία επαγγελματιών ελεγκτών, αποδεκτή τόσο
από τη Γενική Συνέλευση όσο και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η οποία πραγματοποιεί
κάθε χρόνο έλεγχο των λογαριασμών της Ένωσης και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και τη Γενική Συνέλευση μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 10 – Έκτακτη Γενική Συνέλευση
Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται - σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 - ένα
τουλάχιστον μήνα πριν από την ορισθείσα ημερομηνία από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του
1. όταν το Διοικητικό Συμβούλιο το θεωρεί απαραίτητο ή όταν αυτό έχει ζητηθεί από το ένα
πέμπτο των μελών της Ένωσης·
2.

προκειμένου να αποφασίσει για τη διάλυση της Ένωσης (άρθρο 16).

Άρθρο 11 – Διοικητικό Συμβούλιο
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διαθέτει πλήρεις αρμοδιότητες για τη διοίκηση και διαχείριση της
Ένωσης σύμφωνα με τους στόχους της. Οι μόνες πράξεις που δεν εμπίπτουν στην
αρμοδιότητά του είναι εκείνες που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης με
επιφύλαξη του νόμου ή δυνάμει του παρόντος καταστατικού. Τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου δεν υπέχουν προσωπική ευθύνη όσον αφορά τις υποχρεώσεις της Ένωσης. Το
Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ζητεί τις υπηρεσίες εξωτερικών εμπειρογνωμόνων για να
το επικουρούν στην διαχείριση και διοίκηση της Ένωσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως κύρια αποστολή να διασφαλίζει τη γενική λειτουργία της
Ένωσης μεταξύ των συνεδριάσεων. Προετοιμάζει τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης των
μελών και εκτελεί τις αποφάσεις της. Η Ένωση μπορεί, εφόσον το θεωρεί απαραίτητο, να
απασχολεί μόνιμο προσωπικό για την τρέχουσα διαχείριση της Ένωσης, υπό τον έλεγχο του
Διοικητικού Συμβουλίου. Η Ένωση μπορεί να αναθέσει σε τρίτους την τρέχουσα διαχείρισή
της, συμπεριλαμβανομένης της συναφούς εξουσίας υπογραφής. Το Διοικητικό Συμβούλιο
μπορεί, ωσαύτως, να εκχωρεί όλες τις αρμοδιότητες υπογραφής. Οι δικαστικές ενέργειες,
υπό την ιδιότητα του ενάγοντος ή εναγομένου, κινούνται για λογαριασμό της Ένωσης από το
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Διοικητικό Συμβούλιο που εκπροσωπείται από τον πρόεδρό του. Τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου δεν υπέχουν προσωπική ευθύνη για το αξίωμα που κατέχουν και ευθύνονται
μόνο σε ό,τι αφορά την άσκηση των καθηκόντων τους.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Ένωση στις σχέσεις της με τρίτους, τους
δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και ενεργεί έπ' ονόματι της Ένωσης.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την αποτελεσματική εκπλήρωση των στόχων
της Ένωσης (άρθρο 4).
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την οργάνωση ειδικών δραστηριοτήτων, π,χ.
ταξιδίων και άλλων πολιτιστικών, επιστημονικών και κοινωνικών εκδηλώσεων.
6. Σε κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει σχέδιο
προγράμματος δραστηριοτήτων για το προσεχές έτος. Μετά από τυχόν τροποποιήσεις και
την έγκρισή του διαβιβάζεται στα μέλη της Ένωσης.
7. Μεμονωμένα μέλη που δεν συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο μπορούν να οριστούν
από αυτό για να αναλάβουν ένα ειδικό καθήκον ή ρόλο.
8. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από δέκα μέλη που εκλέγονται για μια περίοδο δύο
ετών. Μετά την εκλογή τους εκλέγουν από τις τάξεις τους ένα Πρόεδρο, ένα Αντιπρόεδρο,
ένα Ταμία και ένα Γραμματέα.
9. Το Σώμα των Κοσμητόρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ορίζει δύο μέλη του ως μέλη
χωρίς ψήφο στο Διοικητικό Συμβούλιο και αποφασίζει για τη διάρκεια της θητείας τους.
10. Κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση δέκα μέλη εκλέγονται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Τα
πέντε μέλη που λαμβάνουν τους λιγότερους ψήφους συμμετέχουν για μια περίοδο ενός
έτους. Κατά τη λήξη του πρώτου έτους και στη συνέχεια εκλέγονται κάθε χρόνο πέντε μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου.
11. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να παύονται από τη Γενική Συνέλευση με
απόφαση της πλειοψηφίας.
12. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλούνται από τον πρόεδρο τουλάχιστον 2
φορές το χρόνο.
13. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

ΤΙΤΛΟΣ IV: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
Άρθρο 12 – Προϋπολογισμός και λογαριασμοί
1. Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου.
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2.

Οι λογαριασμοί της προηγούμενης χρήσης και ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους
υποβάλλονται ετησίως για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

3.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν λαμβάνουν αποδοχές, με εξαίρεση τις δαπάνες
που συνδέονται άμεσα με την άσκηση των καθηκόντων τους. Σε κάθε περίπτωση το άμεσο
κόστος των δραστηριοτήτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπερβαίνει το
15% του ετήσιου προϋπολογισμού της Ένωσης.

4.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση τους εξελεγχθέντες από
ειδικούς και μη λογαριασμούς, τον οικονομικό απολογισμό και τον προϋπολογισμό του
του επόμενου έτους.

5. Μόλις εγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση, οι εξελεγχθέντες από ειδικούς και μη
λογαριασμοί, ο οικονομικός απολογισμός και ο προϋπολογισμός διαβιβάζονται στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσω του Σώματος των Κοσμητόρων.

ΤΙΤΛΟΣ V: ΠΟΡΟΙ/ΥΠΟΔΟΜΗ
Άρθρο 13 –Οικονομικοί πόροι
Οι πόροι της Ένωσης αποτελούνται από:
1. τις εισφορές μέλους των μελών της,
2. τη χρηματοδότηση από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς,
3. τις ετήσιες επιχορηγήσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Άρθρο 14 - Υποδομή
1. Τα μέλη της Ένωσης δικαιούνται να χρησιμοποιούν τις ακόλουθες εγκαταστάσεις:
(α) ένα "γραφείο εξυπηρέτησης "που θα χρησιμοποιείται κατά περίσταση από τους πρώην
βουλευτές, με τηλεφωνικές εγκαταστάσεις για αστικές συνδιαλέξεις σε κάθε έναν από τις
τρεις τόπους εργασίας,
(β) υπολογιστή εγκατεστημένο στο «γραφείο εξυπηρέτησης» με ελεύθερη πρόσβαση στο
internet και στο intranet,
(γ) μια ξεχωριστή ιστοσελίδα της Ένωσης που είναι συνδεδεμένη με την οικοσελίδα του
Κοινοβουλίου,
(δ) πρόσβαση εξ αποστάσεως στις εγκαταστάσεις του intranet, στο μέτρο του δυνατού,
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(ε) κυλικείο (αποκλειστικά) για τα μέλη.
2. Όλοι οι πρώην βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δικαιούνται, κατόπιν επιδείξεως
μιας κάρτας την οποία δικαιούνται να λάβουν κατόπιν αιτήσεως, να έχουν πρόσβαση:
(α) στα κτήρια του Κοινοβουλίου στους τρεις τόπους εργασίας και στα γραφεία ενημέρωσης
του Κοινοβουλίου στα κράτη μέλη,
(β) στους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων του Κοινοβουλίου στους τρεις τόπους εργασίας,
(γ) στις βιβλιοθήκες του Κοινοβουλίου στους τρεις τόπους εργασίας,
(δ) στα εστιατόρια και τα κυλικεία του Κοινοβουλίου στους τρεις τόπους εργασίας,
(ε)

στα κτήρια της Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Ένωσης.

3. Οι ερωτήσεις που απευθύνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τη χρήση ή
παράταση της χρήσης μέσων διαβιβάζεται αρχικά, μέσω του Σώματος των Κοσμητόρων,
στο κατάλληλο όργανο του Κοινοβουλίου υπό τη γενική εποπτεία του Προεδρείου.

ΤΙΤΛΟΣ VI: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ/ΔΙΑΛΥΣΗ
ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Άρθρο 15 – Τροποποιήσεις του Καταστατικού
1. Η Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα να τροποποιεί το καταστατικό της Ένωσης. Μπορεί να
διαβουλεύεται εγκύρως επί τροπολογιών μόνον εφόσον το θέμα των τροπολογιών αυτών
ορίζεται ειδικά στην προκήρυξη για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και εφόσον τα δύο
τρία των μελών είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται με έγγραφη εξουσιοδότηση (άρθρο 8 5).
Οι τροποποιήσεις μπορούν να εγκριθούν μόνο με πλειοψηφία δύο τρίτων των μελών που
είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται.
2. Ωστόσο, προκειμένου να εγκριθεί κάθε τροπολογία σχετικά με τον σκοπό για τον οποίο (τους
σκοπούς για τους οποίους) ιδρύθηκε η Ένωση, απαιτείται η πλειοψηφία των τεσσάρων
πέμπτων των παρόντων ή εκπροσωπουμένων με έγγραφη εξουσιοδότηση μελών.
3. Εάν κατά την πρώτη συνεδρίαση είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται με έγγραφη
εξουσιοδότηση λιγότερο από τα δύο τρίτα των μελών, μπορεί να συγκληθεί μια δεύτερη
συνεδρίαση η οποία μπορεί να αποφασίσει ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών που είναι
παρόντα ή εκπροσωπούνται και να εγκρίνει τροπολογίες με τις πλειοψηφίες που καθορίζονται
στην παράγραφο 1 ή στην παράγραφο 2. Η δεύτερη συνεδρίαση μπορεί να συγκληθεί το
νωρίτερο εντός δύο εβδομάδων μετά την πρώτη συνεδρίαση.
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Άρθρο 16 – Διάλυση της Ένωσης
1. Η Ένωση μπορεί να διαλυθεί με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που
συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων των
μελών που είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται (άρθρο 8 5). Εφόσον δεν εκπληρούται ο όρος
αυτός, μπορεί να συγκληθεί μια δεύτερη συνεδρίαση, η απόφαση της οποίας είναι έγκυρη
ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών που είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται. Ωστόσο, μια
απόφαση δεν εγκρίνεται εάν δεν υποστηρίζεται από πλειοψηφία δύο τρίτων των παρόντων
μελών. Κάθε απόφαση για τη διάλυση της Ένωσης που λαμβάνεται σε συνεδρίαση κατά την
οποία είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται λιγότερα από τα δύο τρίτα των μελών της Ένωσης
υποβάλλεται σε πολιτικό δικαστήριο για έγκριση.
2. Σε περίπτωση διάλυσης, η υπάρχουσα περιουσία διατίθεται σε συμφωνία με το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο. Τα κτήρια που ανήκουν στο Κοινοβούλιο αποδίδονται σε αυτό. Κάθε κτήριο
που έχει αποκτηθεί χωρίς την άδεια του Κοινοβουλίου διατίθεται κατόπιν διαβουλεύσεως με
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
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