Την Παρασκευή η συζήτηση στη Βουλή
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator
Τετάρτη, 13 Ιούνιος 2018 19:00

Μεθαύριο, Παρασκευή, θα πραγματοποιηθεί στη Βουλή η συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών
αρχηγών για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε για την ονομασία της ΠΓΔΜ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η συζήτηση για την ενημέρωση του Σώματος σχετικά με τις
λεπτομέρειες για τη συμφωνία θα αρχίσει στις 10:00 το πρωί της Παρασκευής.

Η συζήτηση αναμένεται να διεξαχθεί σε υψηλούς τόνους, καθώς οι πολιτικοί αρχηγοί θα
διασταυρώσουν τα ξίφη τους για τη συμφωνία.

Τη διεξαγωγή της προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή σε επίπεδο πολιτικών
αρχηγών για την ΠΓΔΜ είχε προαναγγείλει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κατά την
ενημέρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου.

Τι προβλέπει ο κανονισμός της Βουλής για τη συζήτηση
Με τη διαδικασία των ανακοινώσεων και δηλώσεων της κυβέρνησης ενώπιον της Βουλής
(άρθρο 142 Α του Κανονισμού της Βουλής) θα γίνει η ενημέρωση της εθνικής
αντιπροσωπείας από τον πρωθυπουργό για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων με την
ΠΓΔΜ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό, «για την έγκαιρη και υπεύθυνη πληροφόρηση και ενημέρωση
της Bουλής, η κυβέρνηση δια του πρωθυπουργού μπορεί, εκτός από τη συζήτηση προ
ημερησίας διατάξεως» να ζητήσει, οποτεδήποτε, να κάνει ανακοινώσεις ή δηλώσεις
ενώπιόν της για οποιαδήποτε σοβαρή δημόσια υπόθεση».
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Το αίτημα για ανακοίνωση ή δήλωση μαζί με το αντικείμενό τους διατυπώνεται στον
πρόεδρο της Βουλής και γνωστοποιείται από αυτόν στους προέδρους των
Κοινοβουλευτικών Ομάδων της αντιπολίτευσης πριν από είκοσι τέσσερις (24) ώρες
τουλάχιστον.

Το πλαίσιο της συζήτησης προσδιορίζεται στο ίδιο άρθρο (142Α) αλλά το πιθανότερο είναι
πως το Προεδρείο δεν θα κινηθεί με τη στενή εφαρμογή του, ως προς τους προβλεπόμενους
χρόνους ομιλιών, που έχουν ως εξής:

«H ανακοίνωση ή δήλωση της κυβέρνησης γίνεται αυτοπροσώπως από τον πρωθυπουργό σε
οποιαδήποτε συνεδρίαση νομοθετικής εργασίας ή κοινοβουλευτικού ελέγχου πριν από την
έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και η διάρκειά της δεν μπορεί
να υπερβαίνει τα δέκα (10) λεπτά της ώρας.

Οι πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Ομάδων της Αντιπολίτευσης μπορούν να αναπτύξουν
αυτοπροσώπως τις απόψεις τους για το περιεχόμενο της ανακοίνωσης ή της δήλωσης της
κυβέρνησης για πέντε (5) λεπτά της ώρας, κατ΄ ανώτατο όριο για τον καθένα. Σε
περίπτωση απουσίας ή ασθένειας Προέδρου Κοινοβουλευτικής Ομάδας στη συζήτηση τον
αναπληροί εκπρόσωπός του οριζόμενος απ΄ αυτόν.
Η απάντηση του πρωθυπουργού στις απόψεις των προέδρων των Κοινοβουλευτικών
Ομάδων της Αντιπολίτευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) λεπτά της ώρας.

Η δευτερολογία των προέδρων των Κοινοβουλευτικών Ομάδων της Αντιπολίτευσης δεν
μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) λεπτά και του Πρωθυπουργού, ο οποίος ομιλεί τελευταίος,
τα πέντε (5) λεπτά της ώρας».
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