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1. Εισαγωγή 

 

 

 
Η επιτροπή 
 
Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων (AFCO) είναι ειδική επιτροπή του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου. Δεν είναι επιτροπή με ισχυρές νομοθετικές λειτουργίες, αλλά οι τομείς που 
εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητάς της είναι πολύ σημαντικοί για το έργο του 

Κοινοβουλίου στο σύνολό του, για τη διοργανική δυναμική και για τη γενική διακυβέρνηση 
της Ένωσης. Είναι επίσης υπεύθυνη για την έναρξη διαφόρων ειδικών νομοθετικών 

διαδικασιών, όπως προτάσεις κανονισμού σχετικά με το δικαίωμα εξέτασης των 

πραγμάτων του Κοινοβουλίου (άρθρο 226 της ΣΛΕΕ) ή σχετικά με την Ευρωπαϊκή Εκλογική 
Πράξη (άρθρο 223 της ΣΛΕΕ).  

 
Ειδικότερα, η AFCO είναι αρμόδια για: 

 τις θεσμικές πτυχές της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, συγκεκριμένα την 
προετοιμασία, την έναρξη και τη διεξαγωγή της συνήθους και της απλοποιημένης 

διαδικασίας αναθεώρησης των Συνθηκών· 
 την εφαρμογή των Συνθηκών και την αποτίμηση της λειτουργίας τους· 

 τις θεσμικές συνέπειες των διαπραγματεύσεων διεύρυνσης ή αποχώρησης από την 
Ένωση· 

 τις διοργανικές σχέσεις, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου των διοργανικών 
συμφωνιών υπό το πρίσμα του άρθρου 148 παράγραφος 21 του Κανονισμού, ενόψει 
της έγκρισής τους από την ολομέλεια του Κοινοβουλίου· 

 την ενιαία εκλογική διαδικασία· 

 τα πολιτικά κόμματα και τα πολιτικά ιδρύματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο με την 

επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του Προεδρείου· 
 τη διαπίστωση ότι συντρέχει σαφής κίνδυνος σοβαρής και διαρκούς παραβίασης εκ 

μέρους κράτους μέλους των κοινών σε όλα τα κράτη μέλη αρχών· 
 την ερμηνεία και εφαρμογή του Κανονισμού και των προτάσεων για την 

τροποποίησή του. 
 

Κατά την 8η κοινοβουλευτική περίοδο, η επιτροπή AFCO: 
 πραγματοποίησε 100 συνεδριάσεις επιτροπών, 28 από τις οποίες ήταν κοινές 

συνεδριάσεις επιτροπών· 
 ενέκρινε 34 εκθέσεις, 8 ερμηνείες του Κανονισμού και 51 γνωμοδοτήσεις·  

                                                 
1 Πρώην άρθρο 140 του Κανονισμού. 



 

 

 έλαβε 8 951 τροπολογίες στις εν λόγω εκθέσεις και γνωμοδοτήσεις· 

 ενέκρινε 1 πρόταση ψηφίσματος· 
 υπέβαλε 4 προφορικές ερωτήσεις· 

 πραγματοποίησε 18 αποστολές· 
 διοργάνωσε 36 ακροάσεις· 

 διοργάνωσε 11 εργαστήρια στο πλαίσιο των τμημάτων πολιτικής· 

 
Σκοπός του παρόντος εγγράφου 
 
Το παρόν έγγραφο παρέχει μια επισκόπηση των εργασιών της επιτροπής κατά την 8η 

κοινοβουλευτική περίοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συγκεκριμένα από τον Ιούλιο του 
2014 έως τον Ιούνιο του 2019. Καλύπτει κάθε τομέα αρμοδιότητας  της επιτροπής, 
εστιάζοντας στα κυριότερα σημεία και καθορίζοντας τις προτεραιότητες που επιδίωξε να 
προωθήσει η επιτροπή κατά την περίοδο αυτή. 



 

 

 

 
 
 
 

2. Το μέλλον της Ευρώπης  
 
 

 
 

 

 

2.1. Βελτίωση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις 
δυνατότητες της Συνθήκης της Λισαβόνας 
 

 Εισηγητές: Mercedes Bresso (S&D, IT) και Elmar Brok (EPP, DE) 

 
 Διαδικασία: Έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας (2014/2249 (ΙΝΙ)) 

 

2.2. Πιθανές εξελίξεις και αναπροσαρμογές στην τρέχουσα θεσμική δομή 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

 Εισηγητής: Guy Verhofstadt (ALDE, BE) 

 

 Διαδικασία: Έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας (2014/2248 (ΙΝΙ)) 

 

2.3. Η πορεία της συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης 
 

 Εισηγητής: Ramón Jáuregui Atondo (S&D, ES) 

 
 Διαδικασία: Έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας (2018/2094 (ΙΝΙ)) 

 

Κύρια στοιχεία  

 
Στην αρχή της 8ης κοινοβουλευτικής περιόδου, η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 

ανέλαβε την πρωτοβουλία να εκπονήσει δύο ψηφίσματα σχετικά με το μέλλον της 
Ευρώπης, προτείνοντας μια προσέγγιση δύο σταδίων σε σχέση με τις θεσμικές 

μεταρρυθμίσεις της ΕΕ:  

➢ η έκθεση με τίτλο «Βελτίωση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις 

δυνατότητες της Συνθήκης της Λισαβόνας» παρέχει μια αξιολόγηση των νομικών 
δυνατοτήτων των Συνθηκών για τη βελτίωση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης·  

η έκθεση με τίτλο «Πιθανές εξελίξεις και αναπροσαρμογές στην τρέχουσα 
θεσμική δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης» περιέχει προτάσεις οι οποίες δεν 



 

 

μπορούν να υλοποιηθούν με τα εργαλεία που προβλέπουν σήμερα οι Συνθήκες 
και που μπορούν, ως εκ τούτου, να υλοποιηθούν μόνο με τη μελλοντική 
τροποποίηση των Συνθηκών. 

 
Αυτά τα δύο ψηφίσματα, τα οποία εγκρίθηκαν από την ολομέλεια στις 16 Φεβρουαρίου 
2017, εξετάζουν με ποιους τρόπους μπορεί να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών και 
να ενισχυθούν η διαφάνεια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και η λογοδοσία των 
θεσμικών οργάνων, των οργανισμών και των άτυπων οργάνων της ΕΕ. Οι στόχοι αυτοί θα 
μπορούσαν να επιτευχθούν με την ενίσχυση της διοργανικής συνεργασίας, τη βελτίωση 

της ικανότητας δράσης της Ένωσης, την καθιέρωση νέων μηχανισμών και νέων 
αποτελεσματικών ικανοτήτων και την ενίσχυση του δημοκρατικού χαρακτήρα των 

διαδικασιών λήψης αποφάσεων.  
 

Στις εκθέσεις αυτές, το Κοινοβούλιο τόνιζε τη σημασία του ενιαίου θεσμικού πλαισίου 
και της «κοινοτικής» ή «ενωσιακής» μεθόδου. Το Κοινοβούλιο υποστήριξε την αρχή της 

ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο και τη χρήση της συνήθους 
νομοθετικής διαδικασίας, όπου αυτό είναι δυνατό με τη χρήση ρητρών γέφυρας. Στο 

θέμα της διαφοροποιημένης ολοκλήρωσης, το Κοινοβούλιο επέστησε ιδιαίτερα την 
προσοχή στις δυνατότητες που προσφέρουν οι διατάξεις των Συνθηκών για ενισχυμένη 

συνεργασία. Οι εκθέσεις εξέταζαν επίσης τους ρόλους των διαφόρων θεσμικών 
οργάνων, τις σχέσεις με τα εθνικά κοινοβούλια και τη  διαδικασία των κορυφαίων 
υποψηφίων (Spitzenkandidaten). Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στη δημοκρατική 

λογοδοσία των αποφάσεων που λαμβάνονται στον τομέα της ΟΝΕ, στις εξελίξεις στους 
τομείς της εξωτερικής δράσης, της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων και 

στη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου.  
 

Από το 2017, η συζήτηση σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης εντάθηκε περαιτέρω με τη 
Δήλωση και τον οδικό χάρτη της Μπρατισλάβα, τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής για το 

μέλλον της Ευρώπης, τη Δήλωση της Ρώμης και το θεματολόγιο των ηγετών που 
εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Οκτώβριο του 2017. Σημαντική ήταν 

επίσης η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 
Επιτροπής των Περιφερειών και των κρατών μελών μεμονωμένα ή συλλογικά. 

Επιπροσθέτως, διάφορα θεσμικά όργανα, οργανισμοί και κράτη μέλη διοργάνωσαν 
διάλογο και διαβουλεύσεις με τους πολίτες.  

 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνέχισε τη συζήτηση αυτή σχετικά με το μέλλον της 
Ευρώπης μέσω συζητήσεων της ολομέλειας με επικεφαλής κρατών ή κυβερνήσεων και 
με την έγκριση από την ολομέλεια, στις 13 Φεβρουαρίου 2019, έκθεσης σχετικά με την 
πορεία της συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης  την οποία εκπόνησε η Επιτροπή 

Συνταγματικών Υποθέσεων ενόψει της συνόδου κορυφής του Sibiu του Μαΐου 2019. 
 

Η έκθεση σχετικά με την πορεία της συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης υπενθυμίζει 
ορισμένα από τα επιτεύγματα της Ένωσης και υπογραμμίζει ότι οι πολλαπλές προκλήσεις 

με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπη η Ένωση πρέπει να αντιμετωπιστούν από κοινού και 
προϋποθέτουν μεγαλύτερη και καλύτερη πολιτική ολοκλήρωση. Η έκθεση 

επαναλαμβάνει ότι οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να ενισχύσουν τον 
δημοκρατικό χαρακτήρα και τη διαφάνεια των διαδικασιών λήψης αποφάσεων και να 



 

 

αυξήσουν την ικανότητα δράσης της Ένωσης. Η έκθεση υπενθυμίζει διάφορες 
προτάσεις που διατυπώθηκαν σε προηγούμενα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου σχετικά με 
το μέλλον της Ευρώπης (όπως τη σημασία του ενιαίου θεσμικού πλαισίου και της 
κοινοτικής μεθόδου, την ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο, την ενίσχυση 
της διαφάνειας της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στο Συμβούλιο, το ενδεχόμενο 
δικαίωμα νομοθετικής πρωτοβουλίας του Κοινοβουλίου σε περίπτωση μελλοντικής 
αναθεώρησης των Συνθηκών, πιο δημοκρατική οικονομική διακυβέρνηση, συνέχιση της 
διαδικασίας των κορυφαίων υποψηφίων (Spitzenkandidaten)  και τον σεβασμό των 
θεμελιωδών αξιών), εξετάζει τις προτάσεις που διατυπώθηκαν από άλλα θεσμικά 

όργανα, οργανισμούς ή κράτη μέλη στο πλαίσιο αυτό και, παράλληλα, λαμβάνει υπόψη 
της εξελίξεις σε διάφορους τομείς πολιτικής. Το ψήφισμα υπογραμμίζει την ανάγκη 

ενίσχυσης του ευρωπαϊκού δημόσιου χώρου ως υπερεθνικού δημοκρατικού χώρου. 
Υπογραμμίζει ότι, μόλις το νέο Κοινοβούλιο και η νέα Επιτροπή αναλάβουν 

καθήκοντα, θα πρέπει να αξιοποιήσουν το έργο που επιτελέστηκε έως σήμερα και να 
αναπτύξουν περαιτέρω τις προτάσεις που υποβλήθηκαν . 

 
Κατά την προετοιμασία των εκθέσεών της, η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 

πραγματοποίησε μια σειρά ακροάσεων, διοργάνωσε ένα εργαστήριο και συζήτησε το 
μέλλον της Ευρώπης στη διάρκεια των ετήσιων συνεδριάσεών της με τα εθνικά 

κοινοβούλια. Επιπλέον, τα μέλη της επιτροπής εκπόνησαν διάφορα έγγραφα εργασίας 
σχετικά με τις θεσμικές πτυχές που συνδέονται με την κοινωνική διάσταση της Ένωσης, 
την τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης, την εμβάθυνση της ΟΝΕ, την ευρωπαϊκή άμυνα, 

το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ, τη διάρθρωση και τις μεθόδους εργασίας του 
Συμβουλίου και την ολοκλήρωση πολλών ταχυτήτων. 

 

 
Γνωμοδοτήσεις σχετικά με τη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης 
 
Η επιτροπή ενέκρινε επίσης διάφορες γνωμοδοτήσεις σχετικά με τις θεσμικές πτυχές 
ορισμένων συγκεκριμένων ζητημάτων στο πλαίσιο της συζήτησης για το μέλλον της 
Ευρώπης για τα οποία ήταν αρμόδιες άλλες επιτροπές.  
 
Ενέκρινε γνωμοδότηση σχετικά με τη δημοσιονομική ικανότητα για την ευρωζώνη  

(συντάκτης γνωμοδότησης: Paulo Rangel (EPP, PT), για την οποία ήταν από κοινού 
αρμόδιες οι επιτροπές ECON και BUDG, στην οποία υπενθύμιζε την πάγια θέση της ότι η 

δυνατότητα αυτή θα πρέπει να αποτελέσει μέρος του προϋπολογισμού της ΕΕ και να 
χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους. Ανέλυε τις δυνατότητες δημιουργίας τέτοιας 

δυνατότητας με βάση τις ισχύουσες διατάξεις των Συνθηκών, ενώ παράλληλα 
επαναλάμβανε την ανάγκη δημοκρατικής λογοδοσίας και νομιμότητας. 

 
Ενέκρινε γνωμοδότηση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την 

ίδρυση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου, στην οποία εξέταζε ιδίως μέτρα που 
θα διασφαλίζουν την κατάλληλη δημοκρατική λογοδοσία του διαδόχου του υφιστάμενου 

διακυβερνητικού Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) (συντάκτρια 
γνωμοδότησης: Danuta Maria Hübner (EPP, PL)). 

 
Όσον αφορά την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για τη θέσπιση διατάξεων για την 



 

 

ενίσχυση της δημοσιονομικής ευθύνης και του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού 
προσανατολισμού στα κράτη μέλη, συνέστησε στην κύρια επιτροπή (ECON) να 
προτείνει την έγκριση της πρότασης της Επιτροπής προκειμένου να ενσωματωθούν οι 
ουσιαστικές διατάξεις της Συνθήκης για τη Σταθερότητα, τον Συντονισμό και τη 
Διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση στο νομικό πλαίσιο της ΕΕ 
(συντάκτης γνωμοδότησης: György Schöpflin (EPP, HU)).  

 
 

2.4  Μελλοντικά οικονομικά  
 

Επιπλέον του εγγράφου εργασίας σχετικά με το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ, η 
επιτροπή AFCO εκπόνησε διάφορες γνωμοδοτήσεις για το θέμα αυτό σε σχέση με την 

ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού, τη διαδικασία απαλλαγής και το μέλλον του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και των ιδίων πόρων. Η επιτροπή AFCO 
εκμεταλλεύτηκε αυτές τις ευκαιρίες για να εκφράσει τη θέση της όσον αφορά τρόπους 

βελτίωσης της θεσμικής δυναμικής στις διαδικασίες αυτές και διασφάλισης του ρόλου 
του Κοινοβουλίου. 

 
Σε όλες της τις γνωμοδοτήσεις της για τον ετήσιο προϋπολογισμό , η επιτροπή AFCO 

επέμεινε στη χορήγηση επαρκών κονδυλίων για προγράμματα υπέρ των πολιτών, σε 
ειδική γραμμή του προϋπολογισμού για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και στη 

διάθεση επαρκών πόρων για την προώθηση της επικοινωνίας και του διαλόγου με τους 
πολίτες (συντάκτες γνωμοδότησης: Danuta Maria Hübner (EPP, PL) για τους 

προϋπολογισμούς των ετών 2015, 2016, 2018 και 2019· György Schöpflin (EPP, HU) για 
τον προϋπολογισμό του 2017· και Alain Lamassoure (EPP, FR) ο οποίος έχει ξεκινήσει τις 

εργασίες για τον προϋπολογισμό του 2020). 
 

Η επιτροπή ενέκρινε γνωμοδότηση (συντάκτης γνωμοδότησης: Pascal Durand (Greens, 
FR)) σχετικά με την απαλλαγή 2014 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το 
σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το τμήμα του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου, στην οποία επαναλάμβανε την από 
μακρού διατυπωθείσα επίκριση του Κοινοβουλίου για την αδυναμία του Συμβουλίου να 
διαβιβάσει στο Κοινοβούλιο τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση του 
τμήματος του προϋπολογισμού που αφορά το Συμβούλιο στο πλαίσιο της διαδικασίας 

απαλλαγής.  
 

Στη γνωμοδότησή της επί της έκθεσης της επιτροπής BUDG σχετικά με την  
προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: συμβολή του 

Κοινοβουλίου πριν από την πρόταση της Επιτροπής  (συντάκτης γνωμοδότησης: Pedro 
Silva Pereira (S&D, PT)), η επιτροπή AFCO ζητούσε την πλήρη συμμετοχή του 

Κοινοβουλίου στην αναθεώρηση του ΠΔΠ, τη ριζική μεταρρύθμιση του συστήματος 
ιδίων πόρων και την ενεργοποίηση της ρήτρας «γέφυρας» για τη λήψη αποφάσεων στον 
τομέα του ΠΔΠ και των ιδίων πόρων.  
 
Στη γνωμοδότησή της για την έκθεση της επιτροπής BUDG σχετικά με το επόμενο ΠΔΠ: 
προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 (συντάκτης 



 

 

γνωμοδότησης: Gerolf Annemans (ENF, BE)), η επιτροπή AFCO ζήτησε τη μετάβαση από 
την ψηφοφορία με ομοφωνία στην ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία όπου αυτό είναι 
δυνατό, την ευθυγράμμιση της περιόδου των μελλοντικών ΠΔΠ με την κοινοβουλευτική 
περίοδο του Κοινοβουλίου και την υποχρεωτική ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ και 
συνέστησε να μην επεκτείνει το Συμβούλιο τον ρόλο του στο πεδίο της νομοθεσίας, το 
οποίο δεν προβλέπεται στις Συνθήκες. Στη γνωμοδότησή του επί της έκθεσης της 
επιτροπής BUDG σχετικά με τη μεταρρύθμιση του συστήματος των ιδίων πόρων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (συντάκτρια γνωμοδότησης: Mercedes Bresso (S&D, IT)) η επιτροπή 
AFCO ζήτησε τη συνολική μεταρρύθμιση του συστήματος των ιδίων πόρων, τη μετάβαση 

από την ομοφωνία στην ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία στη λήψη αποφάσεων για 
τους ίδιους πόρους και την κατάργηση των μειώσεων και των διορθώσεων.  

 
Τέλος, στη γνωμοδότησή της σχετικά με την προσωρινή έκθεση για το ΠΔΠ 2021-2027 – 

Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας  (συντάκτης γνωμοδότησης: Fabio 
Massimo Castaldo), η επιτροπή AFCO επανέλαβε τα προαναφερθέντα μηνύματα και 

έκρινε σημαντικό οι μεταρρυθμίσεις από πλευράς δαπανών και εσόδων να 
πραγματοποιηθούν παράλληλα.  

 

 

2.5.  Διαφοροποιημένη ολοκλήρωση 
 

 Εισηγητής: Pascal Durand (Greens, FR) 
 

 Διαδικασία: Έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας (ΙNI), (2018/2093(INI)) 
 

Κύρια στοιχεία  
 

Επιπλέον του εγγράφου εργασίας για την ολοκλήρωση πολλών ταχυτήτων, η επιτροπή 
AFCO ενέκρινε, τον Νοέμβριο του 2018, έκθεση σχετικά με τη διαφοροποιημένη 
ολοκλήρωση. Η έκθεση αποσκοπούσε να καταστήσει σαφή την έννοια της 
διαφοροποιημένης ολοκλήρωσης, εξέταζε τους τομείς στους οποίους χρησιμοποιείται 

περισσότερο η διαφοροποιημένη ολοκλήρωση, εξέταζε τις προκλήσεις τις οποίες 
αντιμετωπίζει η εφαρμογή αυτής της αρχής και πρότεινε ορισμένους δρόμους για το 
μέλλον τόσο στο πλαίσιο του τρέχοντος πλαισίου των Συνθηκών όσο και πέραν αυτού.  
 
Σύμφωνα με την έκθεση της AFCO, η διαφοροποιημένη ολοκλήρωση θα πρέπει να 
πραγματοποιηθεί εντός του πλαισίου των διατάξεων των Συνθηκών , θα πρέπει να είναι 
ανοικτή σε όλα τα κράτη μέλη και να μην οδηγεί σε πιο περίπλοκη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων. Η AFCO ζητούσε την απλοποίηση των διαφόρων μορφών διαφοροποίησης 
και την κατάργηση των μόνιμων απαλλαγών  και εξαιρέσεων μεμονωμένων κρατών 
μελών από το πρωτογενές δίκαιο. Εκτιμούσε επίσης ότι η μετάβαση από την ομοφωνία 
στη λήψη αποφάσεων με ειδική πλειοψηφία σε όλους τους τομείς πολιτικής θα μείωνε 
την ανάγκη προσφυγής στη διαφοροποιημένη ολοκλήρωση. Η επιτροπή AFCO 
υπενθύμιζε ότι η ένταξη στην ΕΕ θα πρέπει  να προϋποθέτει την πλήρη συμμόρφωση 

με το πρωτογενές δίκαιο της ΕΕ σε όλους τους τομείς πολιτικής , ενώ στις χώρες που 
επιθυμούν μα στενή σχέση με την ΕΕ χωρίς να είναι διατεθειμένες να δεσμευτούν για 



 

 

πλήρη συμμόρφωση με το πρωτογενές δίκαιο και οι οποίες δεν θα ενταχθούν ούτε 
μπορούν να ενταχθούν στην ΕΕ θα πρέπει να προσφερθεί κάποια μορφή εταιρικής 
σχέσης. 
 
Αυτά τα κύρια μηνύματα εγκρίθηκαν στην ψηφοφορία της ολομέλειας επί της έκθεσης, η 
οποία πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιανουαρίου 2019. 



 

 

 

 
 
 
 

3. Θεσμικές πτυχές 
 

 
 
 
 

 

 

3.1. Δικαίωμα εξέτασης των πραγμάτων 
 

 Εισηγητής: Ramón Jáuregui Atondo (S&D, ES) 
 

 Διαδικασία: Το άρθρο 226 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ θεσπίζει ειδική νομοθετική 
διαδικασία για την έκδοση του συγκεκριμένου κανονισμού, στο πλαίσιο της οποίας 
το Κοινοβούλιο απολαύει δικαιώματος νομοθετικής πρωτοβουλίας και εγκρίνει την 

πράξη μετά από έγκριση του Συμβουλίου και της Επιτροπής (2009/2212(INL)). 
 

Κύρια στοιχεία  
 

Το δικαίωμα εξέτασης των πραγμάτων αποτελεί καθοριστικό μέσο με το οποίο τα 
κοινοβούλια μπορούν να υποχρεώσουν τις εκτελεστικές αρχές σε λογοδοσία. Το 
δικαίωμα εξέτασης των πραγμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναγνωρίστηκε 
νομικά για πρώτη φορά από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ και διέπεται από το 1995 από 
κοινή απόφαση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής2, σύμφωνα με την 
οποία το Κοινοβούλιο αποκτά το δικαίωμα να συγκροτεί προσωρινές εξεταστικές 
επιτροπές για να εξετάζουν «τις καταγγελίες παραβάσεων ή κακής διοίκησης κατά την 
εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης». Η Συνθήκη της Λισαβόνας ενίσχυσε αυτή την 
εξουσία, ορίζοντας ότι το δικαίωμα εξέτασης των πραγμάτων καθορίζεται από 
κανονισμό που εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με δική του πρωτοβουλία, μετά από 
έγκριση του Συμβουλίου (ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία) και της Επιτροπής (άρθρο 

226 της ΣΛΕΕ). 
 

Πριν από τη λήξη της 7ης κοινοβουλευτικής περιόδου, το Κοινοβούλιο ενέκρινε την 
έκθεση του David Martin εξ ονόματος της επιτροπής AFCO σχετικά με πρόταση σχεδίου 
κανονισμού για το δικαίωμα εξέτασης των πραγμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
στην οποία το Συμβούλιο και η Επιτροπή εξέφρασαν αντιρρήσεις. Στην αρχή της 8ης 
κοινοβουλευτικής περιόδου, η Διάσκεψη των Προέδρων επιβεβαίωσε την πρόταση του 
Κοινοβουλίου και η επιτροπή AFCO όρισε τον Ramón Jáuregui Atondo ως νέο εισηγητή, 
προκειμένου να επαναδρομολογήσει την πρωτοβουλία. 

                                                 
2 Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής της 19ης Απριλίου 1995 περί 

των λεπτομερών διατάξεων άσκησης του δικαιώματος εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο (95/167/ΕΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) (ΕΕ L 113 της 19.05.1995, σ. 2). 



 

 

 
Στόχος του Κοινοβουλίου είναι να ενισχύσει την ικανότητα των εξεταστικών επιτροπών . 
Η εμπειρία έχει δείξει ότι μόνο το Κοινοβούλιο μπορεί να πραγματοποιεί έρευνες σε 
θέματα τα οποία, λόγω της διακρατικής διάστασής τους, υπερβαίνουν τις αρμοδιότητες 
των εθνικών κοινοβουλίων. Το έργο των προηγούμενων εξεταστικών επιτροπών 
κατέστησε σαφές ότι οι εξουσίες του Κοινοβουλίου στον τομέα αυτόν πρέπει να 
ενισχυθούν προκειμένου να καταστούν αυτές οι έρευνες αποτελεσματικότερες. 
Παράλληλα, ο ακριβέστερος ορισμός του πεδίου εφαρμογής, του περιεχομένου και 
των ορίων των εξουσιών εξέτασης των πραγμάτων του Κοινοβουλίου θα ενίσχυε το 

κράτος δικαίου και θα προστάτευε τα δικαιώματα όλων των οντοτήτων που 
συμμετέχουν σε μια εξεταστική επιτροπή. 

 
Οι κύριες αντιρρήσεις που προέβαλαν το Συμβούλιο και η Επιτροπή  αφορούσαν 

θέματα όπως η ικανότητα κλήτευσης μαρτύρων, ενδεχόμενες κυρώσεις για την άρνηση 
κατάθεσης ή για την υποβολή ψευδών στοιχείων και η υποχρέωση προσκόμισης των 

εγγράφων που έχουν ζητηθεί από τις εξεταστικές επιτροπές. 
 

Δυστυχώς, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες της επιτροπής AFCO καθ´ όλη τη 
διάρκεια της κοινοβουλευτικής περιόδου να προωθήσει τον φάκελο αυτόν, δηλώνοντας, 

για παράδειγμα, τη διαθεσιμότητά της σε αρκετές περιπτώσεις για την εξεύρεση λύσεων 
που θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τις αντιρρήσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής, το 
Συμβούλιο αρνήθηκε να ξεκινήσει πολιτική συζήτηση  με το Κοινοβούλιο σχετικά με το 

περιεχόμενο του κανονισμού. 
 

Τελικά, κατά τη σύνοδο της ολομέλειας τον Απρίλιο του 2019, το Κοινοβούλιο ενέκρινε 
ψήφισμα που κατέθεσε η επιτροπή AFCO στο οποίο εξέφραζε τη λύπη του για την 

έλλειψη συνεργασίας εκ μέρους του Συμβουλίου και της Επιτροπής (έλλειψη που θα 
μπορούσε να εγείρει ζήτημα σεβασμού της αρχής της αγαστής συνεργασίας) και 

καλούσε τα συγκεκριμένα θεσμικά όργανα να ξεκινήσουν εκ νέου διαπραγματεύσεις με 
το νεοεκλεγέν Κοινοβούλιο3.  

 

3.2.  Σύνθεση του Κοινοβουλίου 
 

 Εισηγητές: Danuta Maria Hübner (EPP, PL) και Pedro Silva Pereira (S&D, PT)  

 
 Διαδικασία: Ειδική νομοθετική διαδικασία η οποία ορίζεται στο άρθρο 14 

παράγραφος 2 της ΣΕΕ, σύμφωνα με την οποία το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκδίδει 
ομόφωνα, μετά από πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και με την 

έγκρισή του, απόφαση για τον καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου (2017/2054(INL)). 

                                                 
3 Ψήφισμα σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Επιτροπή όσον αφορά τη νομοθετική 

πρόταση κανονισμού για το δικαίωμα εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (εγκρίθηκε στις 

18 Απριλίου 2019). 



 

 

 

Κύρια στοιχεία  
 

 
Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου 2013 για τον καθορισμό της 
σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την περίοδο 2014 - 2019 δέσμευε το 
Κοινοβούλιο να υποβάλει, πριν από το τέλος του 2016, πρόταση με σκοπό τον καθορισμό 
ενός συστήματος το οποίο θα καθιστά μελλοντικά δυνατή, πριν από κάθε διενέργεια 
νέων εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την ανακατανομή των εδρών μεταξύ των 
κρατών μελών. Λόγω επιτακτικών πολιτικών λόγων που συνδέονται με το δημοψήφισμα 
του Ηνωμένου Βασιλείου της 23ης Ιουνίου 2016, το Κοινοβούλιο δεν μπόρεσε να 
προετοιμάσει πρόταση, όπως απαιτούνταν από την απόφαση του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου. 
 
Η επιτροπή AFCO πρότεινε μια νέα σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βάσει των 
αρχών της έκθεσής της 26ης Ιανουαρίου 2018. Με τη νέα ανακατανομή θα μειωθεί το 
μέγεθος του Κοινοβουλίου σε 705 μέλη, ενώ συγκεκριμένος αριθμός εδρών θα 

παραμείνει ανοικτός ώστε να καλυφθούν ενδεχόμενες μελλοντικές διευρύνσεις της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
27 από τις έδρες του Ηνωμένου Βασιλείου που θα κενωθούν θα ανακατανεμηθούν 
μεταξύ των 14 κρατών μελών ούτως ώστε να καταστεί η εκπροσώπηση των πολιτών 
δικαιότερη και περισσότερο εναρμονισμένη με τις διατάξεις των Συνθηκών, ιδίως την 
αρχή της φθίνουσας αναλογικότητας. Εάν το Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθεί να είναι 
κράτος μέλος κατά τις επόμενες εκλογές, θα παραμείνουν σε ισχύ οι υφιστάμενες 
ρυθμίσεις. 
 
Κατά την προετοιμασία της έκθεσης, η επιτροπή AFCO ανέλυσε μια σειρά μαθηματικών 
τύπων και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, παρότι παρουσίαζαν μεγάλες δυνατότητες για 
την παροχή ενός μόνιμου συστήματος μελλοντικής κατανομής των εδρών, δεν ήταν 
πολιτικά βιώσιμο να προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα μόνιμο σύστημα στο 
στάδιο αυτό. 

 
Η ολομέλεια ενέκρινε τις προτάσεις της επιτροπής AFCO στην ψηφοφορία της στις 7 

Φεβρουαρίου 2018. Το μόνο στοιχείο που έλειπε από το ψήφισμα του Κοινοβουλίου 
είναι η δυνατότητα καθιέρωσης ενιαίας εκλογικής περιφέρειας και υπερεθνικών 

ψηφοδελτίων, το οποίο αποτελούσε μέρος της έκθεσης της επιτροπής AFCO που 
κατατέθηκε στην ολομέλεια. 

 
Στις 13 Ιουνίου 2018, το Κοινοβούλιο ενέκρινε το σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου για τον καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο 
περιείχε τις ίδιες ακριβώς ρυθμίσεις που πρότεινε το Κοινοβούλιο.  
 

 
 



 

 

3.3. Θεσμικές πτυχές των εξωτερικών πολιτικών 
 
Έκθεση σχετικά με τις συνταγματικές, νομικές και θεσμικές επιπτώσεις μιας κοινής 
πολιτικής ασφάλειας και άμυνας: δυνατότητες που προσφέρει η Συνθήκη της Λισαβόνας  
 

 Εισηγητές: Esteban González Pons (EPP, ES) και Michael Gahler (EPP, DE) 

 
 Διαδικασία: Έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας, κοινές συνεδριάσεις με την επιτροπή 

AFET, (2015/2343(INI)) 
 

Κύρια στοιχεία  
 

Εν συνεχεία της κοινής ακρόασης AFET/AFCO της 13ης Οκτωβρίου 2015, με θέμα Κοινή 
εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας: 

αξιοποίηση των πλήρων δυνατοτήτων της, κατά την οποία συζητήθηκαν οι μελλοντικές 
προοπτικές για την ΚΕΠΠΑ και την ΚΠΑΑ στο πλαίσιο των ισχυουσών Συνθηκών, 

ζητήθηκε έγκριση για την έκθεση αυτή προκειμένου να αξιοποιηθούν τα συμπεράσματα 
της εν λόγω ακρόασης. Στόχοι ήταν να αντιμετωπιστούν οι θεσμικές προκλήσεις στην 
εξωτερική πολιτική της ΕΕ με τη χρήση των δυνατοτήτων της Συνθήκης της Λισαβόνας 

και να εξεταστεί η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τις θεσμικές και 
τις στρατηγικές επιπτώσεις της διαμόρφωσης της ΚΠΑΑ. 

 
 

Στην εν λόγω έκθεση, το Κοινοβούλιο επιδίωξε να χαράξει μια αποτελεσματική πορεία 
και να σημειώσει ουσιαστική πρόοδο στην κοινή αμυντική πολιτική που θα οδηγήσει 

στην ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ανάδυση νέων 
γεωπολιτικών περιστάσεων και απειλών για την ασφάλεια και να διασφαλιστούν η 

αποδοτική συνεργασία και η κατανομή των πόρων και των ικανοτήτων μεταξύ των 
κρατών μελών, χωρίς να θίγεται η αρμοδιότητά τους στον τομέα της άμυνας.  

 
Το Κοινοβούλιο θέλησε να διαδραματίσει πιο εξέχοντα ρόλο  στην ανάπτυξη του 

θεσμικού πλαισίου κοινής άμυνας, ως μέσο ενίσχυσης της εποπτείας του και, κατά 
συνέπεια, των δημοκρατικών θεμελίων της Ένωσης.  

 
Η έκθεση παρουσίαζε διάφορες προτάσεις για τη θεσμική ενίσχυση της κοινής 
αμυντικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων του Συμβουλίου Υπουργών Άμυνας, του 

Διοικητικού Συμβουλίου Άμυνας, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, της μόνιμης 
διαρθρωμένης συνεργασίας (Permanent Structured Cooperation), και πτυχές σχετικά 

με το Κοινοβούλιο και τις δομές του.  
 

Υποστηρίζοντας την καθοριστική εμβάθυνση της κοινής αμυντικής πολιτικής, το 
Κοινοβούλιο τόνιζε επίσης την ανάγκη στενότερης σχέσης με το ΝΑΤΟ με την επέκταση 

της εταιρικής σχέσης και την αποφυγή των επικαλύψεων. 
 

Το Κοινοβούλιο διατύπωσε αρκετές πολιτικές συστάσεις προς το Συμβούλιο και την 
Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής 



 

 

Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τόσο στο πλαίσιο του τρέχοντος συνταγματικού 
πλαισίου όσο και στο πλαίσιο ενδεχόμενης μεταρρύθμισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
μέσω τροποποίησης των Συνθηκών. 
 

 
Γνωμοδοτήσεις σχετικά με το μελλοντικό θεσμικό πλαίσιο εξωτερικών 
πολιτικών 
 
Επιπλέον του εγγράφου εργασίας σχετικά με το μέλλον της αμυντικής πολιτικής της ΕΕ 

και της έκθεσης σχετικά με τις συνταγματικές, τις νομικές και τις θεσμικές επιπτώσεις 
της ΚΕΠΠΑ, η επιτροπή AFCO εκπόνησε αρκετές γνωμοδοτήσεις σε σχέση με τις 
εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ. 
 
Στη γνωμοδότησή της σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ εντός του ΟΗΕ – τρόποι για 
βελτιωμένη επίτευξη των στόχων της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ (συντάκτης 
γνωμοδότησης: David McAllister (EPP, DE)), η επιτροπή AFCO εξέφρασε την άποψη ότι η 
ΕΕ θα πρέπει να παρουσιαστεί ως ένας ενιαίος διεθνής παράγοντας, ζητούσε από τον 
ΟΗΕ, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να τηρούν το Κοινοβούλιο πλήρως ενήμερο 
σχετικά με τον συντονισμό των ενεργειών τους και ζητούσε τη μεταρρύθμιση του 
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ώστε να μπορέσει η ΕΕ να καταστεί μόνιμο μέλος του 

σώματος αυτού. 
 

Στη γνωμοδότησή της σχετικά με μία Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση  (συντάκτης 
γνωμοδότησης: David McAllister (EPP, DE)), η επιτροπή AFCO ζητούσε να αξιοποιηθεί το 

πλήρες δυναμικό της Συνθήκης της Λισαβόνας σε σχέση με την άμυνα, να καθιερωθούν 
κανονική Επιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας και Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας και να 

αναπτυχθεί ισχυρότερη στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. 
 

Στη γνωμοδότησή της σχετικά με την ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της 
Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας  (συντάκτης γνωμοδότησης: Paulo Rangel (EPP, 
PT)), η επιτροπή AFCO χαιρέτιζε την καθιέρωση της μόνιμης διαρθρωμένης 
συνεργασίας (PESCO), την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (ΕΤΑ) και την 
αύξηση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (ΕΟΑ). 

Επαναλάμβανε επίσης το αίτημά της για την καθιέρωση μίας μορφής συνεδριάσεων 
των υπουργών Άμυνας στο πλαίσιο του Συμβουλίου, τόνιζε την ανάγκη συντονισμού της 

εσωτερικής και της εξωτερικής διάστασης της ΚΠΑΑ και την ανάπτυξη ενιαίας 
αμυντικής αγοράς και υπογράμμιζε ότι η Ένωση πρέπει να είναι σε θέση να εγγυάται 

αυτόνομα την ασφάλεια των πολιτών της. 
 

 

3.4. Θεσμικές πτυχές της οικονομικής διακυβέρνησης και της τραπεζικής 
ένωσης 
 
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του 

άρθρου 22 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της 



 

 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (κοινή διαδικασία με την επιτροπή ECON)  

 
 Εισηγητές: Danuta Maria Huebner (EPP, PL) για την AFCO και Gabriel Mato (EPP, 

ES) για την ECON 
 

 Διαδικασία: Άρθρο 129 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ: Ειδική διαδικασία για την 
τροποποίηση του καταστατικού του ΕΣΚΤ, τροποποίηση του πρωτοκόλλου στις 
Συνθήκες (2017/0810(COD)) 
 

Κύρια στοιχεία  
 

Η απόφαση που εκδόθηκε στην υπόθεση T-496/11 στις 4 Μαρτίου 2015 (Ηνωμένο 
Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας κατά Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας) ακύρωσε το πλαίσιο του Ευρωσυστήματος για την επίβλεψη. Ως εκ τούτου, η 
ΕΚΤ πρότεινε μια σύσταση για την έκδοση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου για την τροποποίηση του καταστατικού του ΕΣΚΤ (άρθρο 22 του 
πρωτοκόλλου αριθ. 4 - Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών 
και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας). Στόχος της πρότασης ήταν να χορηγηθεί στην 

ΕΚΤ ρητή αρμοδιότητα ρύθμισης της δραστηριότητας των συστημάτων συμψηφισμού, 
συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών αντισυμβαλλόμενων (CCP). Αυτό ισοδυναμούσε 

με μια απλοποιημένη αναθεώρηση των Συνθηκών σύμφωνα με τη διαδικασία που 
ορίζεται στο άρθρο 129 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ. Ο φάκελος εξετάστηκε στο πλαίσιο της 

κοινής διαδικασίας επιτροπών από την επιτροπή AFCO και την επιτροπή ECON. 
 

Η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (ECON) και η Επιτροπή 
Συνταγματικών Υποθέσεων (AFCO) ενέκριναν την έκθεσή τους στις 19 Ιουνίου 2018. Εν 

συνεχεία η έκθεση εγκρίθηκε από την ολομέλεια στις 4 Ιουλίου 2018. Διοργανικές 
διαπραγματεύσεις για την τροποποίηση του καταστατικού διεξήχθησαν παράλληλα με 

τον κανονισμό για τις υποδομές αγοράς - EMIR 2.2 - που αποσκοπούσε σε ισχυρότερη 
και αποτελεσματικότερη εποπτεία των κεντρικών αντισυμβαλλομένων που παρέχουν 
υπηρεσίες στην ΕΕ. Κατόπιν απαίτησης του Συμβουλίου, το τελικό συμβιβαστικό 
κείμενο της τροποποίησης του καταστατικού περιλάμβανε ειδική και δέσμια 
αρμοδιότητα επί των κεντρικών αντισυμβαλλομένων τρίτων χωρών και, το κυριότερο, 
δεν παραχωρούσε στην ΕΚΤ αρμοδιότητες σε σχέση με τους κεντρικούς 
αντισυμβαλλομένους που είναι εγκατεστημένοι στην ΕΕ. 
  
Στις 20 Μαρτίου 2019, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε ομόφωνα να 

αποσύρει την πρότασή του. Έκρινε ότι οι τροποποιήσεις που προτάθηκαν  κατά τις 
διοργανικές διαπραγματεύσεις δεν θα επιτύγχαναν τους θεμελιώδεις στόχους  τους 

οποίους επιδίωκε η ΕΚΤ σε σχέση με τη ρυθμιστική αρμοδιότητα του ΕΣΚΤ και θα 
μπορούσε να υπονομεύσει την ανεξάρτητη άσκηση των αρμοδιοτήτων της. Η ΕΚΤ 

επισήμανε ότι ήταν διατεθειμένη να επανεξετάσει το ζήτημα στο μέλλον σε πλήρη 
συνεργασία με τα άλλα θεσμικά όργανα, εάν καθίστατο δυνατή η εύρεση μιας λύσης 

που δεν θα δημιουργούσε τέτοιους προβληματισμούς. 
 

 



 

 

Γνωμοδοτήσεις σχετικά με την οικονομική διακυβέρνηση και την Τραπεζική 
Ένωση 
 
Η επιτροπή συνεισέφερε επίσης σε διάφορες θεσμικές πτυχές των εργασιών της 
επιτροπής ECON, ιδίως στον τομέα της οικονομικής διακυβέρνησης και της Τραπεζικής 
Ένωσης. 
 
Οικονομική διακυβέρνηση  
 
Η επιτροπή AFCO εκπόνησε γνωμοδότηση (συντάκτρια γνωμοδότησης: Sylvie Goulard 

(ALDE, FR)) σχετικά με την επανεξέταση του σχεδίου οικονομικής διακυβέρνησης  σε 
συνέχεια της έκθεσης ιδίας πρωτοβουλίας που δρομολογήθηκε το 2014 από την 

επιτροπή ECON. Στην εν λόγω γνωμοδότηση, ζητούσε ιδίως την ενσωμάτωση του 
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και της Συνθήκης για τη σταθερότητα, τον 

συντονισμό και τη διακυβέρνηση στο νομικό πλαίσιο της ΕΕ , με κατάλληλες ρυθμίσεις 
λογοδοσίας, και ζητούσε τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας που θα καλύπτει όλα τα στάδια 
του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, καθώς και των διαδικασιών μακροοικονομικών 

ανισορροπιών. Τασσόταν υπέρ της έγκρισης με συναπόφαση ευρέων ευρωπαϊκών 

πολιτικών προσανατολισμών και της δημιουργίας δημοσιονομικής ικανότητας για την 
ΟΝΕ στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ. Η γνωμοδότηση κατέληγε στο 

συμπέρασμα ότι μια ουσιαστική ΟΝΕ απαιτεί την ενίσχυση του κράτους δικαίου στην 
ΕΕ, το οποίο διασφαλίζει, μεταξύ άλλων, ότι η δημόσια αρχή υπόκειται στον νόμο και η 

ισότητα των υποκειμένων δικαίου διασφαλίζεται από ανεξάρτητα δικαιοδοτικά 
συστήματα.  

 
Αναθεώρηση των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών  

 
Στο πλαίσιο της αναθεώρησης του πλαισίου που διέπει τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές 

Αρχές, η γνωμοδότηση της επιτροπής AFCO (συντάκτρια γνωμοδότησης: Danuta Maria 
Hübner (EPP, PL)) στόχευε τις θεσμικές πτυχές της μακροοικονομικής πλευράς του 

Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοοικονομικής Εποπτείας – Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ). Εστιάστηκε ιδίως στην οργανωτική δομή του ΕΣΣΚ και στις 
διατάξεις λογοδοσίας. Ο διορισμός του προέδρου του ΕΣΣΚ έπρεπε να ανατεθεί επίσημα 

στην ΕΚΤ με παράλληλη ενίσχυση της εικόνας του επικεφαλής της γραμματείας. Η 
επιτροπή AFCO επέμεινε ότι η διαδικασία διορισμού του επικεφαλής της γραμματείας 

πρέπει να είναι πλήρως διαφανής  και να είναι εγγυημένη η ανεξαρτησία του. 
Διασφάλιζε επίσης ότι η έκταση της εκχώρησης καθηκόντων εκπροσώπησης που του 

ανατίθενται θα είναι περιορισμένη και θα εξαιρούνται από αυτήν υποχρεώσεις 
υποβολής αναφοράς στο Κοινοβούλιο, οι οποίες θα πρέπει να εναπόκεινται στον 

πρόεδρο. Το ΕΣΣΚ θα πρέπει επίσης να υπόκειται σε ενισχυμένο έλεγχο και θα πρέπει να 
απαντά στις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις . Το συμφωνηθέν συμβιβαστικό κείμενο 

αποτύπωνε αυτές τις προτεραιότητες. 
 

Ευρωπαϊκό Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων  
 

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της με την επιτροπή ECON σχετικά με τις θεσμικές πτυχές 
της Τραπεζικής Ένωσης, η επιτροπή AFCO εκπόνησε γνωμοδότηση (συντάκτρια 



 

 

γνωμοδότησης: Danuta Maria Hübner (EPP, PL)) σχετικά με τον κανονισμό για τη 
θέσπιση του τρίτου πυλώνα της Τραπεζικής Ένωσης – ενός Ευρωπαϊκού Συστήματος 
Ασφάλισης Καταθέσεων (ΕΣΑΚ). Η νομοθετική γνωμοδότηση τόνιζε την ανάγκη ομαλής 
μετάβασης όσον αφορά την προσχώρηση και στους τρεις  πυλώνες της Τραπεζικής 
Ένωσης, σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος προσχωρήσει σε μεταγενέστερο στάδιο με 
την ένταξή του στην ΟΝΕ ή υπογράψει συμφωνία συνεργασίας με την ΕΚΤ. Προέβλεπε 
επίσης μια σταδιακή διαδικασία εξαίρεσης  από την κάλυψη του ΕΣΑΚ με βάση τη 
διαδικασία επί παραβάσει, σύμφωνα με την οποία θα απαιτείται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να διεκπεραιώσει διάφορα σημαντικά διαδικαστικά στάδια και να δηλώσει 

τους λόγους προτού αποφασίσει για εξαίρεση από την κάλυψη του ΕΣΑΚ.  
 

 

3.5. Τροποποιήσεις στο καταστατικό της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
 

 Εισηγήτρια: Danuta Maria Hübner (EPP, PL)  
 

 Διαδικασία: Ειδική διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 308 της ΣΛΕΕ, σύμφωνα με 
την οποία το Συμβούλιο εγκρίνει με ομοφωνία, βάσει πρότασης της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων και κατόπιν γνωμοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και της Επιτροπής, απόφαση για την τροποποίηση του καταστατικού της ΕΤΕπ 
(2018/0811(CNS) και (2019/0804(CNS)) 

 
Κύρια στοιχεία 
 

Λόγω της αρμοδιότητάς της για τις διαδικασίες αναθεώρησης των Συνθηκών, η επιτροπή 
AFCO ήταν η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή για τις γνωμοδοτήσεις του ΕΚ σχετικά με 
τις τροποποιήσεις του πρωτοκόλλου (αριθ. 5) περί του καταστατικού της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Στόχος των στοχευμένων τροποποιήσεων που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων ήταν να προσαρμοστεί το καταστατικό της ΕΤΕπ στη νέα κατάσταση που 
θα δημιουργηθεί με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και να ληφθεί υπόψη η αύξηση του αναληφθέντος κεφαλαίου της ΕΤΕπ από την 

Πολωνία και τη Ρουμανία. 
 

Στις εκθέσεις της, η επιτροπή AFCO ενέκρινε και τις δύο προτάσεις που υπέβαλε η 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.  

 
Ωστόσο, σε επιστολή προς τον ασκούντα την προεδρία του Συμβουλίου της 17ης 
Απριλίου 2019, η πρόεδρος της επιτροπής AFCO εξέφρασε τις ανησυχίες της επιτροπής 
για την έλλειψη κατάλληλων εξηγήσεων εκ μέρους της ΕΤΕπ και για τις δύο προτάσεις 
της όσον αφορά τις αλλαγές στη σύνθεση του σώματος των αναπληρωματικών 
διευθυντών και τον αντίκτυπο στη διακυβέρνηση της ΕΤΕπ.  
 
 



 

 

3.6. Καθεστώς του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή  
 

 Εισηγητής: Paulo Rangel (EPP, PT) 

 
 Διαδικασία: Ειδική νομοθετική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 228 

παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ, η οποία δίνει τη δυνατότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
μετά από γνώμη της Επιτροπής και με την έγκριση του Συμβουλίου, να εκδίδει 

κανονισμούς για τη θέσπιση του καθεστώτος και των γενικών όρων άσκησης των 
καθηκόντων του Διαμεσολαβητή (2018/2080(INL)) 

 
Κύρια στοιχεία 

 
Το υφιστάμενο καθεστώς του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή (απόφαση 94/262/ΕΚΑΧ, ΕΚ, 
Ευρατόμ) τροποποιήθηκε για τελευταία φορά πριν από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης 

της Λισαβόνας. Ήταν, συνεπώς, καιρός να καταργηθεί και να εγκριθεί ένας εντελώς νέος 
κανονισμός σύμφωνα με τη νομική βάση που εφαρμόζεται σήμερα.  

 
Στις 12 Φεβρουαρίου 2019, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με το σχέδιο 

κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη θέσπιση του καθεστώτος του 

Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και των γενικών όρων άσκησης των καθηκόντων του 
(καθεστώς του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή) και για την κατάργηση της απόφασης 
94/262/ΕΚΑΧ, ΕΚ, Ευρατόμ. 
 
Μεταξύ άλλων, το σχέδιο κανονισμού: 
– καθορίζει τις συνθήκες υπό τις οποίες μπορεί να υποβάλλεται καταγγελία στον 
Διαμεσολαβητή· 
– καθορίζει τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθούνται όταν οι έρευνες του 

Διαμεσολαβητή αποκαλύπτουν περιπτώσεις κακοδιοίκησης· 
– επιτρέπει στον Διαμεσολαβητή, με την επιφύλαξη του πρωταρχικού καθήκοντός του 
που είναι η εξέταση καταγγελιών, να διενεργεί έρευνες ιδία πρωτοβουλία· 
– επιτρέπει στον Διαμεσολαβητή, ιδία πρωτοβουλία ή κατόπιν καταγγελίας, να:  
i) διενεργεί έρευνες εν συνεχεία προηγούμενων ερευνών· ii) συμπεριλαμβάνει στην 
ετήσια έκθεσή του προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αξιολόγηση του βαθμού 

συμμόρφωσης με τις διατυπωθείσες συστάσεις· iii) να διεξάγει νέες έρευνες βάσει των 

πληροφοριών που παρέχουν μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος · 
– επιτρέπει στον Διαμεσολαβητή να διενεργεί αξιολογήσεις των ισχυουσών διαδικασιών 
προκειμένου να προληφθούν περιστατικά παρενόχλησης και να προστατευθούν οι 
μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος στα θεσμικά και λοιπά όργανα ή άλλους οργανισμούς 

της Ένωσης και να προσφερθούν σχετικές συμβουλές στους υπαλλήλους της Ένωσης·  
– προβλέπει ότι τα θεσμικά και λοιπά όργανα ή οργανισμοί της Ένωσης υποχρεούνται να 
παρέχουν στον Διαμεσολαβητή τις πληροφορίες που τους έχει ζητήσει, 
συμπεριλαμβανομένων διαβαθμισμένων πληροφοριών ή εγγράφων· 
– υποχρεώνει τον Διαμεσολαβητή και το προσωπικό του να τηρούν τον εμπιστευτικό 
χαρακτήρα των πληροφοριών που απέκτησαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους· 
– επιτρέπει στον Διαμεσολαβητή να ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για κάθε 
πληροφορία που υπάγεται στις αρμοδιότητές της· 
– απαιτεί να διατίθεται στον Διαμεσολαβητή προϋπολογισμός επαρκής για τη 



 

 

διασφάλιση της ανεξαρτησίας του και της εκτέλεσης των καθηκόντων του. 
Διατάξεις για την καταγγελία δυσλειτουργιών και την παρενόχληση δεν υπήρχαν στην 
έκθεση που κατέθεσε η επιτροπή AFCO, προστέθηκαν ωστόσο μέσω τροπολογιών σε 
επίπεδο ολομέλειας.  
 

 

3.7. Οργανισμός του Δικαστηρίου: τροποποίηση του Πρωτοκόλλου αριθ. 3  
  

 Συντάκτης γνωμοδότησης: Morten Messerschmidt (ECR, DA) 
 

 Διαδικασία: Συνήθης νομοθετική διαδικασία (νομική βάση: άρθρο 256 παράγραφος 
1 και άρθρο 281 δεύτερο εδάφιο, ΣΛΕΕ) (2018/0900(COD)). 

 
Κύρια στοιχεία 

 

Στις 27 Νοεμβρίου 2018, η επιτροπή AFCO ενέκρινε γνωμοδότηση προς την Επιτροπή 
Νομικών  

Θεμάτων σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την τροποποίηση του Πρωτοκόλλου αριθ. 3 περί του Οργανισμού του 

Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
Μεταξύ άλλων, στη γνωμοδότηση επισημαίνεται ότι οι τροποποιήσεις που εισήχθησαν 

με τον προτεινόμενο κανονισμό θα πρέπει να εφαρμόζονται σε υποθέσεις των οποίων 
επιλαμβάνονται το Δικαστήριο ή το Γενικό Δικαστήριο μετά την ημερομηνία έναρξης 

ισχύος του παρόντος κανονισμού. 

 

3.8.  Διαφάνεια, λογοδοσία και ακεραιότητα στα θεσμικά όργανα της ΕΕ 
 
Έκθεση σχετικά με τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ακεραιότητα στα θεσμικά όργανα 

της ΕΕ 
 

 Εισηγητής: Sven Giegold (Greens/EFA, DE) 

 
 Διαδικασία: Έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας (2015/2041 (ΙΝΙ)) 

 
Κύρια στοιχεία  

Η διαφάνεια ήταν μία από τις προτεραιότητες της Επιτροπής Γιούνκερ, ιδίως με την 
ενσωμάτωση στο πρόγραμμα εργασίας 2015 πρότασης για υποχρεωτικό μητρώο 

διαφάνειας και την απόφαση δημοσίευσης όλων των επαφών μεταξύ ομάδων ειδικών 
συμφερόντων και Επιτρόπων, του προσωπικού των ιδιαίτερων γραφείων τους και των 

Γενικών Διευθυντών από την 1η Δεκεμβρίου 2014. 
 

Στόχος της έκθεσης της επιτροπής AFCO σχετικά με τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την 
ακεραιότητα στα θεσμικά όργανα της ΕΕ ήταν να αναπτυχθεί μια συνεκτική και 

συνολική προσέγγιση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στους τομείς αυτούς  με την 
εξέταση πτυχών όπως η διαφάνεια σε όλη τη νομοθετική διαδικασία, ιδίως όταν τα 



 

 

ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έρχονται σε επαφή με ενδιαφερόμενους φορείς και ομάδες 
συμφερόντων.  
 
Η έκθεση: 
 
 – προωθούσε τη δημιουργία εθελοντικού νομοθετικού αποτυπώματος - και την 
πρακτική της συνάντησης μόνο με εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων  που έχουν 
εγγραφεί στο μητρώο διαφάνειας, καθιστώντας το μητρώο διαφάνειας όσο το δυνατόν 
πιο υποχρεωτικό· 

 
– ζητούσε μέτρα για την προάσπιση της ακεραιότητας των θεσμικών και λοιπών οργάνων 

και οργανισμών της ΕΕ έναντι των συγκρούσεων συμφερόντων, ιδίως μέσω κωδίκων 
συμπεριφοράς και κατάλληλων νομοθετικών διατάξεων όσον αφορά τη μεταπήδηση 

στον ιδιωτικό τομέα και τις περιόδους αναμονής και τη σύνθεση των ομάδων 
εμπειρογνωμόνων, καθώς και με την αντιμετώπιση ενδεχόμενων συγκρούσεων 

συμφερόντων για τις επιχειρήσεις που ανήκουν σε αξιωματούχους της ΕΕ όταν 
υποβάλλουν αίτηση ή λαμβάνουν χρηματοδότηση από την ΕΕ· 

 
– ζητούσε μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης σε έγγραφα και πληροφορίες  στη 

νομοθετική διαδικασία, που θα καλύπτουν όλα τα θεσμικά και λοιπά όργανα και 
οργανισμούς της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά την πληρότητα των μητρώων εγγράφων, την 
πρόσβαση στα έγγραφα του τριμερούς διαλόγου, ειδική βάση δεδομένων σχετικά με την 

πορεία των νομοθετικών φακέλων, μητρώο κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, τη διαβάθμιση 
των εγγράφων και τη δημοσίευση των πρακτικών των συνεδριάσεων ορισμένων 

οργάνων του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου· 
 

– ζητούσε επίσης διαφάνεια και λογοδοσία όσον αφορά την οικονομική διακυβέρνηση 
στη ζώνη του ευρώ και στον προϋπολογισμό της ΕΕ·  

 
– εφιστούσε την προσοχή στο δικαίωμα ενημέρωσης του Κοινοβουλίου όσον αφορά τις 

διεθνείς συμφωνίες και στην ανάγκη βελτίωσης της συνεργασίας και της ανταλλαγής 
πληροφοριών καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής αυτών των συμφωνιών· 

 
- τόνιζε την ανάγκη καταπολέμησης της απάτης και της διαφθοράς, μεταξύ άλλων μέσω 

διεθνούς συνεργασίας, και προστασίας των καταγγελτών μέσω εντός αποτελεσματικού 
νομοθετικού πλαισίου της ΕΕ· και 
 
– υπογράμμιζε την ανάγκη να ενισχυθεί επίσης η λογοδοσία των οργανισμών και να 
αποφευχθούν οι συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ προσωπικού και εμπειρογνωμόνων.  

 
 



 

 

 

Γνωμοδοτήσεις σχετικά με τη διαφάνεια 
 

Επιπλέον της έκθεσής της, η επιτροπή AFCO ενέκρινε επίσης γνωμοδότηση σχετικά με 
την προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν παραβάσεις του δικαίου της Ένωσης  

(συντάκτης γνωμοδότησης: Ramón Jáuregui Atondo (S&D, ES)). 
 

Μεταξύ άλλων, η γνωμοδότηση προτείνει τροπολογίες στην πρόταση με στόχο να 
ενισχυθεί το νομικό πλαίσιο για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, 

μεταξύ άλλων σε περίπτωση ανώνυμης καταγγελίας. Ειδικότερα, το καθ’ ύλην πεδίο 
εφαρμογής της πρότασης θα πρέπει να περιλαμβάνει τις παραβιάσεις των κοινών αξιών 

της ΕΕ που αναφέρονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ και τις παραβάσεις που διαπράττονται 
μέσω πολιτικών πράξεων. Η γνωμοδότηση προτείνει επίσης την ένταξη των υπαλλήλων 

και του λοιπού προσωπικού της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας  
μεταξύ εκείνων που δικαιούνται προστασίας και θεσπίζει διατάξεις οι οποίες ενισχύουν 

τον ρόλο του ποινικού δικαίου κατά την εφαρμογή της προτεινόμενης οδηγίας. Στη 

γνωμοδότηση προτείνονται επίσης ισχυρότερη προστασία σε περίπτωση επιπόλαιων ή 
κακόβουλων δικαστικών διαδικασιών εις βάρος μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος και 

ψυχολογική συνδρομή και στήριξη για τους καταγγέλλοντες. 
 



 

 

 

 
 

 
4. Φέρνοντας την Ευρώπη πιο 

κοντά στους πολίτες 
 
 

 
 

 

 

4.1. Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών 
 

 Εισηγητής: György Schöpflin (EPP, HU)  
 

 Διαδικασία: Συνήθης νομοθετική διαδικασία (2017/0220(COD)) 
 

Κύρια στοιχεία  
 

Η επιτροπή τάσσεται υπέρ της αναθεώρησης αυτού του νομικού μέσου για τη 
συμμετοχή των πολιτών από την πρώτη έκθεσή της που αφορούσε την εφαρμογή της 

Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών (ΕΠΠ) τον Οκτώβριο του 2015. Στόχος της 
αναθεώρησης του νομικού πλαισίου για την ΕΠΠ ήταν να καταστεί ένα πιο 
εξορθολογισμένο, διαφανές και φιλικό προς τον χρήση μέσο  κατάρτισης θεματολογίου 

σε επίπεδο ΕΕ. 
  

Τελικά, και επίσης ως αποτέλεσμα σταθερής πίεσης εκ μέρους του Κοινοβουλίου, η 
Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για έναν νέο κανονισμό για την ΕΠΠ στις 13 Σεπτεμβρίου 

2017. Οι διοργανικές διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν τον Δεκέμβριο του 2018 και ο 
νέος κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2020. Ο εν λόγω νέος κανονισμός 

εισάγει ορισμένα νέα χαρακτηριστικά όπως η εν μέρει καταχώριση μιας ΕΠΠ, 
περιορίζοντας το πεδίο εφαρμογής στην ικανότητα της Επιτροπής να προτείνει 

νομοθεσία σε έναν συγκεκριμένο τομέα. Χάρη στην πρωτοβουλία της επιτροπής AFCO 
και στη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε επίπεδο ολομέλειας, παρέχεται τώρα 

πρόσθετη στήριξη στους διοργανωτές ΕΠΠ σε επίπεδο μετάφρασης, οι οποίοι έχουν 
πρόσβαση σε επιγραμμική συνεργατική πλατφόρμα που τους βοηθά να 

δρομολογήσουν μια ΕΠΠ και λαμβάνουν πρόσθετη στήριξη από τα κράτη μέλη μέσω 
σημείων επαφής που δημιουργούνται σε εθνικό επίπεδο. Η Επιτροπή και το Συμβούλιο 

θα συμβάλλουν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης γύρω από την ΕΠΠ μέσω των 

οικείων δραστηριοτήτων επικοινωνίας. Το Κοινοβούλιο πέτυχε επίσης να προβλεφθεί η 
χορήγηση στους διοργανωτές πρόσθετου χρόνου για την προετοιμασία της συλλογής 

υπογραφών και να ενισχυθεί ο ρόλος του Κοινοβουλίου με τη διεξαγωγή συζήτησης 
σχετικά με τις ΕΠΠ που υποβλήθηκαν επιτυχώς και τη διασφάλιση ισχυρότερου ελέγχου 

των ενεργειών που αναλαμβάνονται από την Επιτροπή σε συνέχεια αυτών των 
πρωτοβουλιών. Το Κοινοβούλιο βοήθησε επίσης να διασφαλιστεί ότι η απάντηση της 



 

 

Επιτροπής σε μια ΕΠΠ είναι σαφής και διαφανής, με τη συμπερίληψη καταλόγου 
δράσεων και χρονοδιαγράμματος για την εκτέλεσή τους. 
  
Το Κοινοβούλιο επέμεινε επίσης να διασφαλιστεί η διαφάνεια της χρηματοδοτικής 
στήριξης μιας ΕΠΠ μέσω τακτικής υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις πηγές στήριξης 
μέσω του μητρώου. Παρότι το Κοινοβούλιο δεν κατόρθωσε να μειώσει την 
απαιτούμενη ηλικία για τη στήριξη μιας ΕΠΠ στα 16 έτη στη διάρκεια των διοργανικών 
διαπραγματεύσεων, τα κράτη μέλη επιτρέπεται, κατόπιν επιμονής του Κοινοβουλίου, να 
επιλέγουν χαμηλότερο όριο ηλικίας. Ο κανονισμός αποσκοπεί επίσης στη σταδιακή 

κατάργηση των υφιστάμενων ατομικών επιγραμμικών συστημάτων συγκέντρωσης  
εντός περιόδου τριών ετών και στην αντικατάστασή τους από ένα κεντρικό 

επιγραμμικό σύστημα που θα αναπτυχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 

4.2. Ηλεκτρονική δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: δυνατότητες και 
προκλήσεις 
 

 Εισηγητής: Ramon Jauregui Atondo (S&D, ES) 

 
 Διαδικασία: Έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας 2016/2008(INI) 

  

 Κύρια στοιχεία  

Η έκθεση εξετάζει τις πρόσφατες εξελίξεις στη χρήση των νέων εργαλείων ηλεκτρονικής 
δημοκρατίας. Τονίζει ότι οι τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών 
δημιουργούν νέους χώρους συμμετοχής και συζήτησης στη δημοκρατική σφαίρα της 
ΕΕ και έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν την αυξανόμενη αποστασιοποίηση των 
πολιτών από τις παραδοσιακές πολιτικές, να βελτιώσουν τη διαφάνεια του πολιτικού 
συστήματος και να μειώσουν το λεγόμενο ευρωπαϊκό «δημοκρατικό έλλειμμα». 
 
Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η εμπειρία με την ηλεκτρονική δημοκρατία στην Ευρώπη 
είναι ανομοιογενής και ότι για την ευρύτερη υιοθέτησή της απαιτείται ειδική υποδομή. 
Επισημαίνει την ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες όσον αφορά την ασφάλεια και 
να διασφαλιστεί η ιδιωτικότητα, πτυχές ύψιστης σημασίας για την εξασφάλιση της 
εμπιστοσύνης των πολιτών στα εργαλεία αυτά. 
  

Η έκθεση ζητεί επίσης από τα κράτη μέλη να προωθήσουν την ηλεκτρονική ένταξη μέσω 
του ψηφιακού γραμματισμού και ισότιμης και ασφαλούς ψηφιακής πρόσβασης για 

όλους τους πολίτες της ΕΕ, καθώς και με τη μεγαλύτερη ενσωμάτωση αυτών των 
ψηφιακών δεξιοτήτων στα σχολικά προγράμματα σπουδών και διά βίου μάθησης , και 
να παράσχουν οικονομικά προσιτές και προσβάσιμες ψηφιακές υποδομές υψηλής 
ταχύτητας. Τα ενθαρρύνει να προωθήσουν μηχανισμούς που να επιτρέπουν στους 
πολίτες της ΕΕ να αλληλεπιδρούν με τις κυβερνήσεις  και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. 
Εφιστά την προσοχή στις μεγάλες δυνατότητες των εργαλείων ΤΠΕ στη συμμετοχική 
δημοκρατία της ΕΕ μέσω της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών, καθώς και στην 
ανάγκη να ενισχυθεί η ηλεκτρονική συμμετοχή στη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης 
της Επιτροπής. Ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει την ηλεκτρονική συμμετοχή στο 



 

 

πλαίσιο της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά που δρομολογήθηκε το 2017 και 
από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να δρομολογήσουν μια διαδικασία για την επεξεργασία 
ενός Ευρωπαϊκού Χάρτη Διαδικτυακών Δικαιωμάτων, προκειμένου να προωθηθούν και 
να κατοχυρωθούν τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ που σχετίζονται με την ψηφιακή 
σφαίρα.  

 

Γνωμοδοτήσεις σχετικά με την ιθαγένεια 
 
Έκθεση για την ιθαγένεια της ΕΕ  
 
Η γνωμοδότηση της επιτροπής AFCO (συντάκτης γνωμοδότησης: Cristian Dan Preda (EPP, 
RO)) σχετικά με την έκθεση για την ιθαγένεια της ΕΕ τόνιζε την ανάγκη να προωθηθούν 

πολιτικές και να διοργανωθούν εκστρατείες και δραστηριότητες με στόχο την αύξηση της 
ευαισθητοποίησης γύρω από τα δικαιώματα των πολιτών. Επέμενε ότι η μεταρρύθμιση 
του ευρωπαϊκού εκλογικού νόμου αποσκοπεί στην ενίσχυση της συμμετοχής  και της 
εμπιστοσύνης στο δημοκρατικό σύστημα της ΕΕ, καθώς και ότι οι αρχές της διαφάνειας, 
της ευαισθητοποίησης και της άνευ διακρίσεων πρόσβασης στις πληροφορίες είναι 
θεμελιώδους σημασίας. Τασσόταν υπέρ της προώθησης της συμμετοχής στις 
ευρωπαϊκές εκλογές μέσω της ενίσχυσης του ευρωπαϊκού χαρακτήρα τους και της 
αύξησης της προβολής των πολιτικών κομμάτων σε επίπεδο ΕΕ. Ζητούσε την 
αναθεώρηση του κανονισμού για την ΕΠΠ και επέμενε στην ανάπτυξη μηχανισμών και 
πολιτικών με σκοπό την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ατόμων στο 
ψηφιακό περιβάλλον.  

 

4.3. Ο ρόλος των πόλεων στο θεσμικό πλαίσιο της Ένωσης 
 

 Εισηγητής: Kazimierz Michał Ujazdowski (ECR, PL) 

 

 Διαδικασία: Έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας, συνδεδεμένη επιτροπή REGI 
(2017/2037(INI)) 

 
Κύρια στοιχεία 

 
Σημαντικό μέρος του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζει σε πόλεις και αστικές 

περιοχές και η σημασία τους αυξάνεται στο πλαίσιο των θεσμικών δομών και της 
εφαρμογής της νομοθεσίας στην ΕΕ. Η επιτροπή AFCO εξέφρασε την άποψη ότι αυτή η 

τάση και άλλες εξελίξεις, όπως ο Χάρτης της Λειψίας για τις Βιώσιμες Ευρωπαϊκές 
Πόλεις, το Σύμφωνο των Δημάρχων ή το αστικό θεματολόγιο για την ΕΕ – το οποίο 

καθιερώθηκε στο πλαίσιο της άτυπης συνεδρίασης των υπουργών της ΕΕ που είναι 
αρμόδιοι για αστικά θέματα στις 30 Μαΐου 2016 («Σύμφωνο του Άμστερνταμ») – 

προϋπέθεταν μια συζήτηση για τη συμμετοχή των πόλεων στην τρέχουσα διαδικασία 
λήψης αποφάσεων και στη θεσμική αρχιτεκτονική της ΕΕ  από την άποψη της 

δημοκρατικής νομιμότητας, της λογοδοσίας και της διαφάνειας σύμφωνα με το πνεύμα 
των Συνθηκών. 
 

Σε όλη την έκθεση, το Κοινοβούλιο επέμενε ιδίως στη σημασία του ρόλου που 



 

 

διαδραματίζει η Επιτροπή των Περιφερειών  ως συμβουλευτικό όργανο στη συμμετοχή 
των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ και τόνιζε ότι η σημερινή θεσμική 
οργάνωση είναι επαρκής και σύμφωνη με την επικουρικότητα. Ωστόσο, το Κοινοβούλιο 
έκρινε ότι η διαφανής και αποτελεσματική συμμετοχή των πόλεων στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων θα πρέπει να ενισχυθεί , ιδίως όσον αφορά τη νομοθεσία που τις 
επηρεάζει άμεσα. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, η έκθεση εξέφραζε ικανοποίηση και επεδίωκε την ενίσχυση 
πρωτοβουλιών όπως η «μονοαπευθυντική θυρίδα» για τις πόλεις  για τη διευκόλυνση 

της πρόσβασης στις πληροφορίες ή το αστικό θεματολόγιο για τη διασφάλιση 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και εταιρικής σχέσης. 

 
Το Κοινοβούλιο ενθάρρυνε επίσης την ισχυρότερη πολιτική συμμετοχή των δήμων και 

των τοπικών αρχών, μεταξύ άλλων μέσω μεγαλύτερης συνεργασίας με το Συμβούλιο, 
προκειμένου να προωθηθεί ο ρόλος τους ως βήματος για δημόσιο διάλογο και για 

διαμόρφωση πολιτικού χώρου στην ΕΕ. 
 

Για την ανάπτυξη του ρόλου των πόλεων στην ΕΕ, η έκθεση τασσόταν υπέρ ισχυρότερης 
συνεργασίας μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής των Περιφερειών  και υπέρ 

της δημιουργίας ενός προγράμματος 54 ευρωπαϊκών βημάτων συζήτησης για την 
προώθηση συζητήσεων και διαβούλευσης σε επίπεδο δήμων σχετικά με θέματα της ΕΕ.  
 

Η Επιτροπή, στη συνέχεια που έδωσε στην εν λόγω έκθεση, συμφώνησε ότι πράγματι 
υπήρχε ανάγκη πιο συστηματικού διαλόγου με τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές  

και επισήμανε ότι θα διεξαγόταν, έως το τέλος του 2019, μελέτη που θα αξιολογούσε τον 
αντίκτυπο του αστικού θεματολογίου προκειμένου να αποφασιστεί με ποιον τρόπο θα 

συνεχιζόταν το θεματολόγιο.  
 



 

 

 

 
 
 
 

5. Εφαρμογή των συνθηκών 
 
 
 
 
 

 

 

5.1.  Ιθαγένεια 
 
Εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης που αφορούν την ιθαγένεια της ΕΕ  
  

 Εισηγήτρια: Maite Pagazaurtundua Ruiz (ALDE, ES)  

 
 Διαδικασία: Έκθεση εφαρμογής (2018/2111(INI)) 

  
Κύρια στοιχεία  
 
Στόχος της έκθεσης ήταν να αξιολογηθεί η εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης που 

αφορούν την ιθαγένεια της ΕΕ. Παρότι η ιθαγένεια της ΕΕ υπάρχει από τη Συνθήκη του 
Μάαστριχτ και έχει περαιτέρω ενισχυθεί στη Συνθήκη της Λισαβόνας, από άποψη 
εφαρμογής των διαφόρων διατάξεων για την ιθαγένεια της ΕΕ θεωρείται δεν έχουν 
αξιοποιηθεί πλήρως οι δυνατότητές της, ούτε σε επίπεδο πεδίου εφαρμογής ούτε σε 
επίπεδο αποτελεσματικότητας.  
 
Τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ όπως κατοχυρώνονται στις Συνθήκες περιλαμβάνουν 
τα δικαιώματα δημοκρατικής συμμετοχής, τα εκλογικά δικαιώματα, το δικαίωμα στην 
ελεύθερη κυκλοφορία και στην απαγόρευση των διακρίσεων και επεκτείνονται επίσης 
και στο δικαίωμα προξενικής προστασίας. 
 

Η έκθεση συνιστούσε πιο συστηματική προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών της 
ΕΕ, όπου είναι απαραίτητο μέσω διαδικασιών επί παραβάσει, επέκταση των 

δικαιωμάτων που απορρέουν από την ιθαγένεια όπως αναφέρονται στο άρθρο 20 
παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ μέσω της διαδικασίας του άρθρου 25 της ΣΛΕΕ  και αυξημένη 

χρηματοδότηση για προγράμματα που αποσκοπούν στην προώθηση του δημόσιου 
χώρου της ΕΕ. Επίσης υποστήριζε σθεναρά την αναβάθμιση του ρόλου των γραφείων 

Europe Direct, τα οποία θα πρέπει να στηρίζουν τους πολίτες της ΕΕ πιο ενεργά στην 
άσκηση των δικαιωμάτων τους. Τασσόταν υπέρ της θέσπισης ευρωπαϊκής αργίας στις 9 
Μαΐου και της ενίσχυσης του ρόλου της αγωγής του πολίτη και ζητούσε την περαιτέρω 
διερεύνηση των δυνατοτήτων των άρθρων 165-167 της ΣΛΕΕ στο πλαίσιο αυτό. Τέλος, η 
έκθεση πρότεινε επίσης η διαδικασία που ενεργοποιείται με το άρθρο 25 της ΣΛΕΕ να 
οδηγήσει τελικά στη θέσπιση ενός καταστατικού της ΕΕ για την ιθαγένεια, σε 



 

 

συνδυασμό με τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. 

 
 

Γνωμοδοτήσεις σχετικά με τις ετήσιες εκθέσεις για την εφαρμογή των αρχών 
της επικουρικότητας και της αναλογικότητας 
 

Η Επιτροπή AFCO συνεισφέρει τακτικά στην έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την 
εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας  με γνωμοδοτήσεις 
προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ως αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή στο θέμα 
αυτό (συντάκτες γνωμοδότησης: Kazimierz Michał Ujazdowski (ECR, PL) και Cristian Dan 
Preda (EPP, RO)). Η επιτροπή διαπίστωσε αυξημένη δραστηριότητα από τα εθνικά 
κοινοβουλευτικά σώματα, τόσο στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου όσο και κατά την 
έκδοση αιτιολογημένων γνωμών (3 διαδικασίες κίτρινης κάρτας κινήθηκαν κατά την υπό 
εξέταση περίοδο). Επισήμαινε ότι γενικά τα σώματα επιθυμούν να συμμετέχουν στη 
νομοθετική διαδικασία της ΕΕ παρά στον προνομοθετικό έλεγχο. Τόνιζε ότι η οδός για τη 
συμμετοχή αυτή είναι ο έλεγχος των ενεργειών των αντίστοιχων κυβερνήσεών τους 
στο Συμβούλιο. Ζητούσε επίσης μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τον μηχανισμό 
έγκαιρης προειδοποίησης και πρότεινε το ενδεχόμενο μια «πράσινη κάρτα» να 
διαδραματίζει πιο εποικοδομητικό ρόλο στη νομοθετική διαδικασία της ΕΕ. 

 

Οι γνωμοδοτήσεις επέμεναν επίσης στο γεγονός ότι η Επιτροπή να πρέπει να λαμβάνει 
καλύτερα υπόψη και τις δύο αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας  κατά 
την κατάρτιση νομοθεσίας και την αξιολόγηση πολιτικών. Έκρινε ότι η Επιτροπή έχει 
αναπτύξει ισχυρότερα εργαλεία στο πλαίσιο της βελτίωσης της νομοθεσίας, αλλά ότι οι 
εκτιμήσεις επιπτώσεων θα πρέπει να βελτιωθούν  στο πλαίσιο αυτό. 

 

5.2.  Εθνικά κοινοβούλια 
 

 Εισηγητής: Paulo Rangel (EPP, PT) 
 

 Διαδικασία: Έκθεση εφαρμογής (2016/2149 (INI)) 

 
Κύρια στοιχεία 

 
Στόχος της έκθεσης, η οποία εγκρίθηκε στις 19 Απριλίου 2018, ήταν να αξιολογηθεί η 
χρήση των υφιστάμενων μηχανισμών συμμετοχής των  εθνικών κοινοβουλίων στην 

ευρωπαϊκή πολιτική διαδικασία και να διερευνηθούν ενδεχόμενες βελτιώσεις αυτών των 
μηχανισμών, προκειμένου να επιδιωχθεί η στενότερη συμμετοχή των εθνικών 
κοινοβουλίων στο σύνολο της διαδικασίας ολοκλήρωσης.  
 
Κατά την προετοιμασία της έκθεσης, η επιτροπή διοργάνωσε μια διακοινοβουλευτική 

συνεδρίαση επιτροπών και ένα εργαστήριο. Ο εισηγητής πραγματοποίησε διερευνητικές 
αποστολές στο πορτογαλικό κοινοβούλιο, το δανικό κοινοβούλιο και τη Βουλή των 

Ελλήνων. Η επιτροπή έλαβε επίσης γραπτές εισηγήσεις από διάφορα εθνικά κοινοβούλια 
και έλαβε υπόψη της τη σχετική εμπειρογνωσία υπό μορφή μελετών, ενημερωτικών 



 

 

σημειωμάτων και μιας νομικής γνωμοδότησης.  
 
Στην έκθεση, το Κοινοβούλιο επιβεβαίωσε τον καθοριστικό ρόλο των εθνικών 
κοινοβουλίων στον έλεγχο των ενεργειών των κυβερνήσεών τους στις ευρωπαϊκές 
υποθέσεις ως μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου. Στο πλαίσιο 
αυτό, ενθάρρυνε την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, τη διεξαγωγή τακτικών 
συζητήσεων μεταξύ υπουργών και ειδικευμένων επιτροπών των εθνικών κοινοβουλίων 
πριν και μετά τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, καθώς 
και τη διεξαγωγή τακτικών συνεδριάσεων μεταξύ μελών των εθνικών κοινοβουλίων, 

Επιτρόπων και μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Κοινοβούλιο έκρινε επίσης ότι 
τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και τα εθνικά κοινοβούλια θα πρέπει να 

συμμετέχουν στενότερα στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και ότι τα χρονοδιαγράμματα για τον 
προϋπολογισμό σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να είναι καλύτερα 

ευθυγραμμισμένα για τον σκοπό αυτόν. Το Κοινοβούλιο πρότεινε επιπλέον την 
καθιέρωση ετήσιας ευρωπαϊκής εβδομάδας κατά την οποία τα μέλη των εθνικών 

κοινοβουλίων θα συζητούν ταυτόχρονα ευρωπαϊκά θέματα με Επιτρόπους και μέλη του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

 
Όσον αφορά τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στον έλεγχο της συμμόρφωσης με την 

αρχή της επικουρικότητας, το Κοινοβούλιο τάχθηκε υπέρ της μεταρρύθμισης του 
συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης (ΣΕΠ) ζητώντας από την Επιτροπή να καθιερώσει 
τεχνική προθεσμία κοινοποίησης στο πλαίσιο του ΣΕΠ, ούτως ώστε να βρεθεί μια 

πρακτική ρύθμιση εντός του υφιστάμενου πλαισίου των Συνθηκών για να δοθεί στα 
εθνικά κοινοβούλια περισσότερος χρόνος να εξετάσουν το ενδεχόμενο έκδοσης 

αιτιολογημένης γνώμης επί σχεδίου νομοθετικής πράξης. Ζητούσε επίσης από την 
Επιτροπή να εξετάζει τα ζητήματα αναλογικότητας καθώς και επικουρικότητας  στις 

απαντήσεις της στις αιτιολογημένες γνώμες που εκδίδονται από εθνικά κοινοβούλια και 
προώθησε τη χρήση της πλατφόρμας IPEX για τη συστηματική ανταλλαγή πληροφοριών 

και την έγκαιρη διατύπωση επιφυλάξεων όσον αφορά την επικουρικότητα. Παρότι το 
Κοινοβούλιο συμφώνησε με την ιδέα της υποβολής, εκ μέρους των εθνικών 

κοινοβουλίων, εποικοδομητικών προτάσεων προς εξέταση από την Επιτροπή – 
λαμβανομένου δεόντως υπόψη του δικαιώματος πρωτοβουλίας της Επιτροπής –, 

εξέφραζε την άποψη ότι στο παρόν στάδιο της διαδικασίας της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης είναι αδιανόητη η εφαρμογή διαδικασίας κόκκινης κάρτας . 

 
Τέλος, το Κοινοβούλιο ζητούσε την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ της Ένωσης και των 
εθνικών κοινοβουλίων, επιμένοντας, ωστόσο, στη σαφή οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων 
λήψης αποφάσεων των εθνικών κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
απορρίπτοντας τη δημιουργία κοινών κοινοβουλευτικών οργάνων λήψης αποφάσεων.  

 

5.3. Ενισχυμένη συνεργασία 
 

 Εισηγητής: Alain Lamassoure (EPP, FR) 
 

 Διαδικασία: Έκθεση εφαρμογής (2018/2112 (INI)) 
 



 

 

Κύρια στοιχεία  
 
Όσον αφορά το πρωταρχικό ζήτημα του μέλλοντος της Ευρώπης, η επιτροπή AFCO 

αποφάσισε να μελετήσει το θέμα της ενισχυμένης συνεργασίας και, ιδίως, να εξετάσει 
πώς έχουν υλοποιηθεί έως σήμερα οι διατάξεις της Συνθήκης για την ενισχυμένη 
συνεργασία.  
 
Κατά την προετοιμασία της έκθεσης, ο εισηγητής διοργάνωσε μία ακρόαση και 
πραγματοποίησε διερευνητικές αποστολές στην Ελβετία και στις ΗΠΑ. 
 
Στην έκθεσή της, η επιτροπή AFCO αξιολόγησε την εφαρμογή αυτής της έννοιας έως 
σήμερα και πρότεινε έναν χάρτη πορείας που θα πρέπει να ακολουθείται προκειμένου 
να διασφαλιστεί η ομαλή και αποτελεσματική εφαρμογή της ενισχυμένης συνεργασίας 
στο μέλλον. 
Το περιεχόμενο της έκθεσης βασίστηκε σε ανάλυση  όχι μόνο των υφιστάμενων 
περιπτώσεων ενισχυμένης συνεργασίας στην ΕΕ, αλλά και παρόμοιων διατάξεων 
σχετικά με τη διακρατική συνεργασία σε άλλα ομοσπονδιακά μοντέλα, όπως οι ΗΠΑ, ο 

Καναδάς, η Ελβετία, η Αυστραλία, η Γερμανία και η Ιταλία. 
 

Ο χάρτης πορείας για την αποτελεσματική εφαρμογή της ενισχυμένης συνεργασίας  
που πρότεινε η επιτροπή AFCO θα εξορθολογίσει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων  με: 
 

 τον καθορισμό προθεσμίας δύο διαδοχικών προεδριών του Συμβουλίου 
προκειμένου να αποφασιστεί εάν οι στόχοι μιας περίπτωσης συνεργασίας δεν 
μπορούν να επιτευχθούν από την Ένωση στο σύνολό της, όπως απαιτείται από τη 
διατύπωση του άρθρου 20 της ΣΕΕ·  

 και την πρόταση της χρήσης της ειδικής ρήτρας γέφυρας  του άρθρου 333 της 

ΣΛΕΕ για τη μετάβαση από την ομοφωνία στην ειδική πλειοψηφία και από ειδική 
στη συνήθη νομοθετική διαδικασία, αμέσως μετά την έγκριση από το Συμβούλιο 
μιας συμφωνίας για την έναρξη της ενισχυμένης συνεργασίας.  

 
Η επιτροπή AFCO πρότεινε επίσης ενεργό ρόλο για την Επιτροπή στη διαχείριση της 
ενισχυμένης συνεργασίας και συνέστησε ισχυρότερο ρόλο για το Κοινοβούλιο στην 
ενισχυμένη συνεργασία δίνοντάς του τη δυνατότητα να προτείνει νέες μορφές 
ενισχυμένης συνεργασίας μέσω του άρθρου 225 της ΣΛΕΕ (οιονεί νομοθετική 
πρωτοβουλία) και εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή του σε όλα τα στάδια λήψης 
αποφάσεων αυτής της διαδικασίας. 

 
Η έκθεση της επιτροπής AFCO διατύπωνε επίσης συστάσεις όσον αφορά τις δαπάνες 

που συνδέονται με την ενισχυμένη συνεργασία και τη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου 
στις περιπτώσεις αυτές. Τέλος, η έκθεση συνιστούσε επίσης ορισμένες προσαρμογές στη 
θεσμική δομή της Ένωσης για την καλύτερη διαχείριση της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων για την ενισχυμένη συνεργασία και πρότεινε διατάξεις που θα επιτρέπουν 
την αποχώρηση ή την απομάκρυνση κρατών μελών από την ενισχυμένη συνεργασία.  
 
Αυτά τα κύρια μηνύματα εγκρίθηκαν κατά την ψηφοφορία της ολομέλειας επί της 
έκθεσης, η οποία διεξήχθη στις 12 Φεβρουαρίου 2019. 



 

 

 

5.4. Αποκεντρωμένοι οργανισμοί 
 

 Εισηγητής: Gyorgy Schöpflin (EPP, HU) 

 
 Διαδικασία: Έκθεση εφαρμογής (2018/2114 (INI)) 

 

Κύρια στοιχεία  
 
Η εν λόγω έκθεση εφαρμογής, η οποία εγκρίθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2019, εξετάζει 

και αξιολογεί πώς έχουν τεθεί σε εφαρμογή οι θεσμικοί μηχανισμοί που διασφαλίζουν 
τον δημοκρατικό έλεγχο των αποκεντρωμένων οργανισμών, ιδίως την κοινή δήλωση 

του 2012 και την κοινή προσέγγιση για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς  και 

προτείνει βελτιώσεις προκειμένου να καθιερωθεί ένα πιο συνεκτικό, αποτελεσματικό 
και διαφανές θεσμικό πλαίσιο για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο της δραστηριότητας 

αυτών των οργανισμών. 
 

Κατά την προετοιμασία της έκθεσης, εστάλη ερωτηματολόγιο σε όλες τις 
κοινοβουλευτικές επιτροπές και οι υπηρεσίες έρευνας του Κοινοβουλίου ανέθεσαν την 

εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Οργανισμοί της ΕΕ, κοινή προσέγγιση και κοινοβουλευτικός 
έλεγχος». Ο εισηγητής πραγματοποίησε διερευνητικές αποστολές στον Οργανισμό 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA) στη Βιέννη, στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την 
Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL) στη Βουδαπέστη και στον 

Οργανισμό του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA) στην Πράγα. 
 

Ενώ σημειώνει ότι οι επιτροπές του Κοινοβουλίου ελέγχουν ενεργά τους οργανισμούς  

(ως αρμόδια για τον προϋπολογισμό και τη χορήγηση απαλλαγής αρχή, με τον διορισμό 
των μελών των διοικητικών συμβουλίων, μέσω της διαδικασίας διορισμού ή απόλυσης 
των διευθυντών των οργανισμών, μέσω διαβουλεύσεων για τα προγράμματα εργασίας, 
μέσω της υποβολής των ετήσιων εκθέσεων δραστηριότητας και μέσω ανταλλαγών 
απόψεων, επισκέψεων, ενημερωτικών σημειωμάτων ή παροχής εμπειρογνωσίας), το 
Κοινοβούλιο ζητεί τη διεξοδική αξιολόγηση της εφαρμογής της κοινής προσέγγισης. 

Βάσει της επανεξέτασης αυτής, ζητεί να εξεταστεί εκ νέου η σκοπιμότητα της σύναψης 
διοργανικής συμφωνίας για τους οργανισμούς  και της διασφάλισης κατάλληλου 

δημοκρατικού ελέγχου και λογοδοσίας, συμπεριλαμβανομένης υποχρεωτικής 
πενταετούς επανεξέτασης των αρχών που διέπουν την ίδρυση και τη λειτουργία τους. Το 

Κοινοβούλιο εκτιμά επίσης ότι ο ρόλος του στην εποπτεία της διακυβέρνησης θα 
μπορούσε να βελτιωθεί σημαντικά, μεταξύ άλλων μέσω ετήσιας συζήτησης για τη 

λειτουργία και τη διακυβέρνηση των οργανισμών. Το Κοινοβούλιο θεωρεί επίσης ότι, σε 
περίπτωση τροποποίησης της Συνθήκης, θα πρέπει να εξεταστεί με ποιον τρόπο 
μπορούν οι οργανισμοί να κατοχυρωθούν ακόμη καλύτερα στις Συνθήκες. 
 
Οι προτάσεις για τη μετεγκατάσταση της έδρας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού  
Φαρμάκων (ΕΟΦ) και της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (ΕΤΑ) προκάλεσαν την 
ανησυχία της επιτροπής AFCO και των αρμόδιων επί της ουσίας επιτροπών (ENVI και 
ECON) για το γεγονός ότι η μη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στη διαδικασία επιλογής 



 

 

των νέων εδρών θίγει την εξουσία του στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής 
διαδικασίας. Ως εκ τούτου, το Κοινοβούλιο ενέκρινε δήλωση στο πλαίσιο της 
νομοθετικής διαδικασίας για τη μετεγκατάσταση των εδρών αυτών των οργανισμών 
ζητώντας την αναθεώρηση των σχετικών διατάξεων της κοινής δήλωσης του 2012 και της 
κοινής προσέγγισης. 

 

5.5.  Εξουσία του Κοινοβουλίου να ασκεί πολιτικό έλεγχο στην Επιτροπή 
 

 Εισηγήτρια: Mercedes Bresso (S&D, IT) 
 

 Διαδικασία: Έκθεση εφαρμογής (2018/2113 (INI)) 
 

Κύρια στοιχεία  
 
Η κοινοβουλευτική εποπτεία αποτελεί προϋπόθεση της δημοκρατικής νομιμοποίησης. 

Πρόσφατες αλλαγές στη νομοθετική διαδικασία και ο αυξημένος νομοθετικός ρόλος της 
εκτελεστικής εξουσίας δημιούργησαν την ανάγκη ενίσχυσης των διαδικασιών 
κοινοβουλευτικού ελέγχου. Δεν είναι η πρώτη φορά που απαντά το φαινόμενο αυτό στη 
θεσμική δομή της Ένωσης, δεδομένου ότι, καθώς η Επιτροπή αποκτά νομοθετικές 
εξουσίες μέσω των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, αυξάνεται όλο και περισσότερο η 
«πολιτικοποίησή» της και γίνεται εντονότερη η ανάγκη ενίσχυσης των νομικών πράξεων 
για τη συμπλήρωση της αποδοτικότητας της νομοθεσίας. Ως εκ τούτου, η παρούσα 
έκθεση αποσκοπεί στην επανεκτίμηση του ελεγκτικού ρόλου που διαδραματίζει το 
Κοινοβούλιο έναντι της Επιτροπής και στην προσαρμογή του εν λόγω ρόλου στις νέες  
αυτές θεσμικές εξελίξεις. 
Στην έκθεσή της, η επιτροπή AFCO ανέλυε τα υφιστάμενα μέσα κοινοβουλευτικού 
ελέγχου επί της Επιτροπής, εντόπιζε τις κύριες προκλήσεις για την κοινοβουλευτική 
εποπτεία και διατύπωνε συστάσεις για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων 
προκλήσεων. 
 
Μεταξύ άλλων, η επιτροπή AFCO επισήμαινε ότι το Κοινοβούλιο δεν αξιοποιεί πλήρως 

όλα τα μέσα πολιτικού ελέγχου επί της εκτελεστικής εξουσίας , υπενθύμιζε την ισχυρή 
του στήριξη στη διαδικασία των κορυφαίων υποψηφίων  (Spitzenkandidaten), 
υπογράμμιζε ότι το εκτελεστικό σκέλος της ΕΕ είναι πολυεπίπεδο και μπορεί να λάβει 
διάφορες μορφές ανάλογα με τον τομέα πολιτικής και προειδοποιούσε κατά της 
άσκησης εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου νομοθετικών εξουσιών ενάντια στο 
γράμμα των Συνθηκών. Χάρη στις γνωμοδοτήσεις που υπέβαλαν η Επιτροπή 
Προϋπολογισμών (BUDG) και η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού (CONT), η 
επιτροπή AFCO εξέτασε επίσης προσεκτικά τις διαδικασίες χορήγησης απαλλαγής και 
του προϋπολογισμού ως εργαλεία κοινοβουλευτικής εποπτείας. 
 
Η επιτροπή AFCO συνιστούσε, μεταξύ άλλων, να συνδυαστούν τα μέσα λογοδοσίας της 
Επιτροπής και τα μέσα κατευθυντήριου ελέγχου και να μεταρρυθμιστούν οι μέθοδοι 
εργασίας του Κοινοβουλίου προκειμένου να ενισχυθούν οι εποπτικές εξουσίες του. Η 

επιτροπή AFCO καλούσε επίσης την Επιτροπή να λαμβάνει καλύτερα υπόψη τις 
νομοθετικές πρωτοβουλίες που κινεί το Κοινοβούλιο βάσει του άρθρου 225 της ΣΛΕΕ  



 

 

και έκρινε ότι το ενδεχόμενο εκχώρησης στο Κοινοβούλιο του δικαιώματος 
νομοθετικής πρωτοβουλίας στο πλαίσιο μελλοντικής τροποποίησης της Συνθήκης άξιζε 
να εξεταστεί σοβαρά. Έκρινε επίσης αναγκαίο σε τυχόν μελλοντική αναθεώρηση της 

Συνθήκης να εξεταστεί το ενδεχόμενο λογοδοσίας των μεμονωμένων Επιτρόπων . 
Επιπλέον, η επιτροπή AFCO καλούσε την Επιτροπή και το Συμβούλιο να 
δρομολογήσουν πολιτικό διάλογο όσον αφορά την πρόταση του Κοινοβουλίου για 
κανονισμό σχετικά με το δικαίωμα εξέτασης των πραγμάτων . Τέλος και εξίσου 
σημαντικό, η επιτροπή AFCO ζητούσε ενισχυμένη συνεργασία και ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών όσον αφορά την κοινοβουλευτική εποπτεία επί του εκτελεστικού σκέλους 

με τα εθνικά κοινοβούλια. 
 

Αυτά τα κύρια μηνύματα εγκρίθηκαν γενικά κατά την ψηφοφορία της ολομέλειας επί της 
έκθεσης, η οποία διεξήχθη στις 12 Φεβρουαρίου 2019. 

 

5.6. Θεμελιώδη δικαιώματα, δημοκρατία και κράτος δικαίου 
 
Εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 

θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ 
  

 Εισηγήτρια: Barbara Spinelli (GUE, IT)  
 

 Διαδικασία: Έκθεση εφαρμογής (2017/2089 (INI)) 
  

Κύρια στοιχεία  
 

Η έκθεση ανέλυε τη διαδικασία εφαρμογής, εκ μέρους των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, 
του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ ως πρωτογενούς δικαίου της ΕΕ . 
Κατέληγε στο συμπέρασμα ότι, παρότι η Συνθήκη της Λισαβόνας καθιέρωσε τον Χάρτη 
ως πρωτογενές δίκαιο της ΕΕ σχεδόν πριν από 10 χρόνια, θα μπορούσε να ενισχυθεί 
σημαντικά η ενσωμάτωσή του στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ. 
  
Η έκθεση αναγνώριζε τη σημασία του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων  στη 

διαδικασία αυτή και ζητούσε να ενισχυθεί ο ρόλος του μέσω διαδικασίας συστηματικών 
διαβουλεύσεων. Καλούσε την Επιτροπή να λαμβάνει υπόψη τις διατάξεις του Χάρτη 
κατά την εκπόνηση εκτιμήσεων επιπτώσεων. Ζητούσε επίσης την περαιτέρω εφαρμογή 
του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη 
δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα (βλ. κατωτέρω), ο οποίος 
θα καταστήσει δυνατό τον συστηματικό έλεγχο των εξελίξεων στην ΕΕ, στα κράτη μέλη 
και στα θεσμικά όργανα και στους οργανισμούς της ΕΕ. Η έκθεση ζητούσε επίσης από 
όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να ενισχύσουν την ενσωμάτωση του Χάρτη στις πολιτικές 
της ΕΕ – ιδίως στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον οικονομικό συντονισμό, στην 
περιφερειακή χρηματοδότηση της ΕΕ, στην πολιτική για τη διεύρυνση, στην κοινή 
εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας και στην εμπορική πολιτική. Ζητούσε από την 
Επιτροπή να εκπληρώσει την υποχρέωση της ΕΕ για προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή 
Σύμβαση για την Προστασία των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, η οποία είχε παγώσει μετά 
την αρνητική γνώμη του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Η έκθεση τόνιζε επίσης τις 



 

 

δυνατότητες των οργανισμών της ΕΕ να στηρίζουν τα κράτη μέλη κατά την εκπλήρωση 
των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τον Χάρτη.  
  
Η έκθεση ζητούσε από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και, ιδίως, από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να ενισχύσουν τη στήριξή τους προς τα κράτη μέλη κατά την εφαρμογή του 
Χάρτη σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα παραβλέπονται ούτε 
θα παρερμηνεύονται τα δικαιώματα του Χάρτη, και να ενισχύσουν τη συνεργασία και 
την ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών  στον τομέα αυτόν. Τέλος, 
η έκθεση υπογράμμιζε ότι ήταν αναγκαία η συνεκτικότερη ερμηνεία του Χάρτη  από τα 

θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης προκειμένου να ενισχυθεί η 
αποτελεσματικότητά του.  

 

Γνωμοδοτήσεις σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου  
 

Επιπλέον των εκθέσεών της σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου, 
η επιτροπή AFCO ενέκρινε αρκετές γνωμοδοτήσεις για το θέμα αυτό: 

 
Θεμελιώδη δικαιώματα  

 
Η επιτροπή AFCO συνέβαλε με τη γνωμοδότησή της στη συζήτηση με θέμα την 

κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2013-2014) 
(συντάκτης γνωμοδότησης: Ramón Jáuregui Atondo (S&D, ES)), στην οποία τόνιζε την 
ανάγκη να επιδιωχθεί η προσχώρηση της ΕΕ στην ΕΣΑΔ, να διασφαλιστεί η προώθηση 
των αξιών της ΕΕ όπως ορίζονται στο άρθρο 2 και να εξασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ 
εσωτερικών και εξωτερικών πτυχών σε επίπεδο προστασίας και προαγωγής των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών συμφωνιών. 
Επισήμαινε τη θεσμική δυσκολία ενεργοποίησης του άρθρου 7 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, 
δεδομένου ότι κάτι τέτοιο προϋποθέτει ομοφωνία στο Συμβούλιο, και, συνεπώς, 
ζητούσε επιτακτικά από τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ  να επεξεργαστούν 
πρόσθετο μηχανισμό για την αποτελεσματική παρακολούθηση του σεβασμού των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, μέσω της διεύρυνσης της εντολής 

του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (FRA), της κοινοποίησης δημοσίων 
πληροφοριών σχετικά με παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της παροχής 
στην Επιτροπή της δυνατότητας να κινεί διαδικασίες επί παραβάσει για παραβάσεις του 
άρθρου 2 της ΣΕΕ βάσει των πορισμάτων του FRA. 

 
Υποστήριζε επίσης ότι πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες για την αναθεώρηση του 
κανονισμού σχετικά με τη δημόσια πρόσβαση στα έγγραφα και την Ευρωπαϊκή 
Πρωτοβουλία Πολιτών και να εξεταστούν τα ζητήματα που αφορούν το εντεινόμενο 
πρόβλημα της στέρησης του δικαιώματος ψήφου των πολιτών της ΕΕ στις εθνικές 
εκλογές λόγω της άσκησης εκ μέρους τους του δικαιώματός τους στην ελεύθερη 
κυκλοφορία.  
  
Μηχανισμός για το κράτος δικαίου  
 
Η επιτροπή (συντάκτης γνωμοδότησης: György Schöpflin (EPP, HU)) συνέβαλε στη 
νομοθετική έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας της επιτροπής LIBE με στόχο τη θέσπιση 



 

 

μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη 
δικαιώματα (σύμφωνο δημοκρατίας, κράτους δικαίου και θεμελιωδών δικαιωμάτων).  
Από τον Ιούνιο του 2015, το Κοινοβούλιο ζητεί επιτακτικά από την Επιτροπή να προτείνει 
έναν τέτοιο μηχανισμό, στόχος του οποίου θα είναι να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με 
τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και με τις Συνθήκες . Στην έκθεση, η οποία 
εγκρίθηκε από την ολομέλεια στις 25 Οκτωβρίου 2016, το Κοινοβούλιο διατύπωσε 
σαφείς συστάσεις προς την Επιτροπή για τον σκοπό αυτόν, συμπεριλαμβανομένης 
πρότασης διοργανικής συμφωνίας για την εφαρμογή αυτών των συστάσεων στην 
πράξη. Συγκεκριμένα, πρότεινε ο μηχανισμός να ενσωματώσει και να συμπληρώσει 

τους υφιστάμενους μηχανισμούς, να βασίζεται σε τεκμηριωμένα στοιχεία και να είναι 
αντικειμενικός. Πρότεινε να στηρίζεται αυτός ο μηχανισμός από ευρεία ομάδα 

εμπειρογνωμόνων, να καλύπτει τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και να 
περιλαμβάνει τόσο διορθωτικά όσο και προληπτικά μέτρα. Η επιτροπή AFCO 

ασχολήθηκε ιδίως με τις συστάσεις για τη νομική του μορφή (διοργανική συμφωνία), 
την οργάνωση διακοινοβουλευτικής συζήτησης σε επίπεδο ΕΕ για η δημοκρατία, το 

κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα και την έγκριση ψηφίσματος. 
 

Η κατάσταση στην Ουγγαρία 
 

Το 2017 η επιτροπή AFCO ενέκρινε επίσης γνωμοδότηση σχετικά με την κατάσταση 
στην Ουγγαρία (συντάκτρια γνωμοδότησης: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE, ES)). 

  

Η επιτροπή AFCO υπενθύμιζε ότι όλα τα κράτη μέλη συμμερίζονται και οφείλουν να 
σέβονται τις αξίες που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ και ότι οι αξίες αυτές 

προστατεύονται από τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 7 της ΣΕΕ. Η επιτροπή AFCO 
έκρινε επίσης ότι η τρέχουσα κατάσταση στην Ουγγαρία συνιστά σαφή κίνδυνο 

σοβαρής παραβίασης των αξιών που αναφέρονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ και 
δικαιολογεί την ενεργοποίηση της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 7 

παράγραφος 1 της ΣΕΕ. 
 

Προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων 
ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου 

 
Στις 21 Νοεμβρίου 2018, η επιτροπή AFCO ενέκρινε γνωμοδότηση προς την Επιτροπή 

Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού σχετικά με την 
πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων 
όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη (συντάκτης γνωμοδότησης: Helmut 
Scholz (GUE, DE)).  

 
Μεταξύ άλλων, η γνωμοδότηση επισημαίνει ότι τα μέτρα που επιβάλλονται δυνάμει του 

παρόντος κανονισμού θα πρέπει να τίθενται σε ισχύ μόνον αφού το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εγκρίνουν μεταφορά σε δημοσιονομικό αποθεματικό 

ποσού αντίστοιχου με την αξία των μέτρων που έχουν εγκριθεί. Για να διασφαλιστεί η 
ταχεία λήψη απόφασης για τα μέτρα που απαιτούνται για την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, οι μεταφορές αυτές θα πρέπει να θεωρούνται 
εγκεκριμένες εκτός εάν, εντός καθορισμένης προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 



 

 

ή το Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία, τις τροποποιήσει ή τις 
απορρίψει. Η επιβολή των μέτρων αυτών δεν πρέπει να θίγει την υποχρέωση των 
κρατών μελών για την υλοποίηση του προγράμματος ή του κονδυλίου που 
επηρεάζεται από το μέτρο, και ιδίως την υποχρέωση να καταβάλλουν πληρωμές στους 
τελικούς αποδέκτες ή στους δικαιούχους. Η Επιτροπή πρέπει να παρακολουθεί ενεργά 
την τήρηση των νομικών απαιτήσεων από τους τελικούς αποδέκτες ή τους δικαιούχους. 
Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι το κράτος μέλος δεν εκπληρώνει την υποχρέωσή του να 
εξασφαλίσει τις πληρωμές και τα έννομα συμφέροντα των τελικών αποδεκτών ή των 
δικαιούχων, λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να βοηθήσει τους εν λόγω 

αποδέκτες ή δικαιούχους στην διεκδίκηση των απαιτήσεών τους.  
 

Πρόγραμμα «Δικαιώματα και αξίες» 
 

Στις 21 Νοεμβρίου 2018, η επιτροπή AFCO ενέκρινε γνωμοδότηση προς την Επιτροπή 
Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων σχετικά με την πρόταση 

κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του 
προγράμματος «Δικαιώματα και αξίες» για την περίοδο 2021-2027 (συντάκτης 

γνωμοδότησης: Josep-Maria Terricabras (Greens, ES)), (2018/0207(COD)). Αυτό το νέο 
πρόγραμμα θα αντικαταστήσει το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες» και το 

πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» αποσκοπώντας στον συνδυασμό των 

κύριων στοιχείων τους.  

 

Επιπλέον των επί μέρους σκελών του προγράμματος που αναφέρονταν αρχικά στην 
πρόταση, η γνωμοδότηση εισάγει ένα σκέλος «Αξίες της Ένωσης» για την προαγωγή και 

τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αξιών, της δημοκρατίας και του 
κράτους δικαίου σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διακρατικό επίπεδο. 

 
 



 

 

 

 
 

 

6. Θεσμικές συνέπειες της 
αποχώρησης από την Ένωση 

 

 
 

 
 

 

 

BREXIT 
 
1. Ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – μια κεντρική διαδικασία 

 
Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου αποτέλεσε ζήτημα γενικού οριζόντιου 

ενδιαφέροντος για το σύνολο του Κοινοβουλίου. Στο πλαίσιο αυτό, το Κοινοβούλιο 
συμμετείχε εξαρχής στο σύνολό του σε μια διαδικασία οργάνωσης των εσωτερικών 
διαδικασιών που θα συνοδεύσουν την αποχώρηση, καθώς και προσδιορισμού των 
επιπτώσεων της αποχώρησης για την ΕΕ και για τις πολιτικές που εμπίπτουν στο πεδίο 
αρμοδιοτήτων της κάθε κοινοβουλευτικής επιτροπής. Το Κοινοβούλιο ανταποκρίθηκε με 
όσο το δυνατόν πληρέστερο και αμεσότερο τρόπο στις απαιτήσεις του ρόλου που του έχει 
ανατεθεί από τη Συνθήκη. Κινητοποίησε αποτελεσματικά τους πολιτικούς και διοικητικούς 
του πόρους προκειμένου να αντεπεξέλθει στο καθήκον του ως παράγοντας που 
χαρακτηρίζεται από ικανότητα ανταπόκρισης, υπευθυνότητα και εποικοδομητικότητα στο 

πλαίσιο των συνομιλιών και της διαδικασίας στο σύνολό της. 
 

Παρότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν συμμετέχει επισήμως στις διαπραγματεύσεις 
σχετικά με την αποχώρηση ενός κράτους μέλους, το άρθρο 50 της ΣΕΕ του αναθέτει 

αρμοδιότητα έγκρισης συμφωνίας αποχώρησης που έχει συναφθεί μεταξύ της ΕΕ και του 
αποχωρούντος κράτους μέλους. Το Κοινοβούλιο είναι επίσης το θεσμικό όργανο της ΕΕ που 

διαθέτει αρμοδιότητα γενικού πολιτικού ελέγχου όπως προβλέπεται στη Συνθήκη. Για τους 
λόγους αυτούς, το Κοινοβούλιο παρακολούθησε πολύ στενά και διαδραμάτισε ενεργό ρόλο 

σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση.  
 
Το ζήτημα υποβλήθηκε στο Κοινοβούλιο κατόπιν του δημοψηφίσματος που διεξήχθη στο 
Ηνωμένο Βασίλειο στις 23 Ιουνίου 2016, στο πλαίσιο του οποίου η πλειοψηφία των 
πολιτών (51,9%) ψήφισε υπέρ της αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση .  
 
Αμέσως μετά το δημοψήφισμα, στις 24 Ιουνίου 2016, πραγματοποιήθηκε έκτακτη 
συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων με σκοπό την προετοιμασία της συνεδρίασης 
του Πρόεδρου του Κοινοβουλίου με τους προέδρους των άλλων θεσμικών οργάνων κατόπιν 
του δημοψηφίσματος, καθώς και προκειμένου να εξεταστούν τα επόμενα βήματα του 
Κοινοβουλίου στη διαδικασία. 

 
Κατά την έκτακτη σύνοδο της 28ης Ιουνίου 2016, στην οποία συζητήθηκε το αποτέλεσμα 

του δημοψηφίσματος, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με την απόφαση για 



 

 

αποχώρηση από την ΕΕ ως αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος του Ηνωμένου Βασιλείου 

(P8_TA(2016)0294), με 395 ψήφους υπέρ, 200 κατά και 71 αποχές· στο εν λόγω ψήφισμα, 
το Κοινοβούλιο υπενθύμισε τις αρμοδιότητές του βάσει των Συνθηκών και ζήτησε να 

συμμετέχει πλήρως σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αποχώρησης. Στο πλαίσιο ιδίας 
πρωτοβουλίας, καθώς και στο πλαίσιο πρωτοβουλίας των άλλων θεσμικών οργάνων, το 

Κοινοβούλιο έχει συμμετάσχει ουσιαστικά από την έναρξη της διαδικασίας, ενώ παράλληλα 
έχει συζητήσει και έχει αναλύσει όλες τις θεσμικές επιπτώσεις και επιπτώσεις σε επίπεδο 

πολιτικής του Brexit, και έχει ζητηθεί η γνώμη του σχετικά με αυτές. 
 

Λαμβανομένων υπόψη των περίπλοκων σχετικών πολιτικών, οριζόντιων και νομικών 
ζητημάτων, καθώς και των ζητημάτων πολιτικής, ο συντονισμός των εργασιών του 

Κοινοβουλίου συγκεντρώθηκε στο επίπεδο της Διάσκεψης των Προέδρων, ως επικεφαλής 
οργάνου εντός του Κοινοβουλίου κατόπιν της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από 

την ΕΕ. Η Διάσκεψη των Προέδρων υιοθέτησε μια σταδιακή προσέγγιση όσον αφορά τη 
διαδικασία: ένα πρώτο στάδιο έως τον καθορισμό των κατευθυντήριων γραμμών του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κατά τη διάρκεια του οποίου οι εργασίες θα εκτελούνταν σε 
επίπεδο Διάσκεψης, με τον Guy Verhofstadt (ALDE, BE) σε ρόλο συντονιστή για τις 
διαπραγματεύσεις σχετικά με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου κατόπιν του 
διορισμού του κατά τη συνεδρίαση της Διάσκεψης της 8ης Σεπτεμβρίου 2016· ένα δεύτερο 
στάδιο διαπραγματεύσεων, κατά τη διάρκεια του οποίου ο Guy Verhofstadt θα συντόνιζε 

τις εργασίες με την Πρόεδρο της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (AFCO), Danuta  
Hübner (EPP, PL)· και ένα τρίτο στάδιο, υπό την καθοδήγηση της επιτροπής AFCO και άλλων 

επιτροπών, το οποίο αντιστοιχεί στη διαδικασία έγκρισης.  
 

Στο πλαίσιο αυτό και με τον ίδιο στόχο, δηλαδή την εξασφάλιση της διαρθρωμένης 
συμμετοχής του Κοινοβουλίου στη διαδικασία αποχώρησης, η Διάσκεψη των Προέδρων 

συγκρότησε τη συντονιστική ομάδα για το Brexit (BSG) (επισήμως κατά τη συνεδρίαση της 
6ης Απριλίου 2017, αλλά άτυπα μετά την έγκριση του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου της 

28ης Ιουνίου 2016).  
 

Στην ομάδα BSG ανατέθηκε ο συντονισμός και η προετοιμασία των συζητήσεων, των 
εκτιμήσεων και των ψηφισμάτων του Κοινοβουλίου σχετικά με την αποχώρηση του 
Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, υπό την αιγίδα της Διάσκεψης των Προέδρων. Η ομάδα 
BSG απαρτιζόταν από τον Guy Verhofstadt, πρόεδρο και συντονιστή, τον Elmar Brok (EPP, 
DE), τον Roberto Gualtieri (S&D, IT), τον Philippe Lamberts (Πράσινοι/EFA, BE), την Gabriele 
Zimmer (GUE/NGL, DE) και την Danuta Hübner, ως πρόεδρο της επιτροπής AFCO. 
 
Το Κοινοβούλιο συμμετείχε ανά πάσα στιγμή στις μεθόδους και στις δομές που αφορούσαν 
τις διαπραγματεύσεις, μέσω διαύλων ενημέρωσης και ενεργούς συμμετοχής. Σύμφωνα με 

τη δήλωση της 15ης Δεκεμβρίου 2016, η οποία εκδόθηκε μετά την άτυπη συνεδρίαση των 
αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων των 27 κρατών μελών, «εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου» 

κλήθηκαν να συμμετάσχουν στις προπαρασκευαστικές συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου. Αυτό σήμαινε την ουσιαστική συμμετοχή του Κοινοβουλίου, μεταξύ άλλων 

στις συνεδριάσεις «Sherpa» και στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων. Με απόφαση που 
λήφθηκε κατά τη Διάσκεψη των Προέδρων της 4ης Απριλίου 2017, ο Πρόεδρος του 

Κοινοβουλίου διόρισε τρεις βουλευτές οι οποίοι θα εκπροσωπούσαν το Κοινοβούλιο στις 
συνεδριάσεις «Sherpa» στο πλαίσιο της προετοιμασίας των συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού 



 

 

Συμβουλίου σχετικά με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου – τους Elmar Brok, 

Roberto Gualtieri και Guy Verhofstadt. Κατά την ίδια συνεδρίαση ανατέθηκε στον Guy 
Verhofstadt να παρευρεθεί στις σχετικές συνεδριάσεις του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων 

και στις συνεδριάσεις πολιτικού απολογισμού της τρέχουσας κατάστασης. Ο Πρόεδρος του 
Κοινοβουλίου προσκαλείται να μιλήσει κατά την έναρξη των συνεδριάσεων του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Τέλος, ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ένωσης, Michel 
Barnier, παρείχε πλήρη και τακτική ενημέρωση στο Κοινοβούλιο σχετικά με όλες τις 

εξελίξεις, πριν και μετά από κάθε γύρο των διαπραγματεύσεων και στο πλαίσιο σημαντικών 
εξελίξεων ή σταδίων της διαδικασίας, όπως οι συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 

σχετικά με το Brexit. Ο Michel Barnier συμμετείχε σε αρκετές συνεδριάσεις της Διάσκεψης 
των Προέδρων και της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών προκειμένου να συζητήσει 

με τους αρχηγούς των πολιτικών ομάδων και τους προέδρους των επιτροπών σχετικά με 
την τρέχουσα κατάσταση των διαπραγματεύσεων.  

 
Η ομάδα BSG πραγματοποίησε περισσότερες από 70 συνεδριάσεις και συνέβαλε 
αποτελεσματικά στη συστηματική συμμετοχή και στον διαρκή πρωταγωνιστικό ρόλο του 
Κοινοβουλίου στη διαδικασία, μέσω της έγκαιρης έκδοσης ψηφισμάτων και δηλώσεων που 
περιέχουν τεκμηριωμένες θέσεις σχετικά με όλες τις διαπραγματεύσεις και τις 
σημαντικότερες εξελίξεις από τη γνωστοποίηση της πρόθεσης για αποχώρηση.  
 

Η συμμετοχή του Κοινοβουλίου πήρε σάρκα και οστά όχι μόνο με τη διεξαγωγή σημαντικού 
αριθμού συνεδριάσεων από τη συντονιστική ομάδα για το Brexit και συζητήσεων στη 

Διάσκεψη των Προέδρων, αλλά και με τη διεξαγωγή συζητήσεων στην ολομέλεια σχετικά 
με το Brexit. Τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου ευθυγραμμίζονταν πάντα σε μεγάλο βαθμό 

με τις θέσεις των άλλων θεσμικών οργάνων επί όλων των ζητημάτων σχετικά με το Brexit. Η 
ομάδα BSG εξέδωσε επίσης σειρά δηλώσεων σχετικά με διάφορα ζητήματα σε κρίσιμες 

στιγμές όταν οι διαπραγματεύσεις προχωρούσαν ή βρίσκονταν σε στασιμότητα. Το 
Κοινοβούλιο διατήρησε επίσης στενή επαφή με την κυβέρνηση και τις αρχές του Ηνωμένου 

Βασιλείου, συμπεριλαμβανομένου ειδικότερα του Υπουργείου Εσωτερικών του Ηνωμένου 
Βασιλείου, σχετικά με το ζήτημα των δικαιωμάτων των πολιτών. 

 
2. Ρόλος της επιτροπής AFCO – προπαρασκευαστικές εργασίες 
 
Πέραν των οργανωτικών αποφάσεων που λαμβάνονται από τη Διάσκεψη των Προέδρων, 
και σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η επιτροπή AFCO είναι η 
αρμόδια επιτροπή για την έγκριση που αναφέρεται στο άρθρο 50 της ΣΕΕ. Πράγματι, το 
άρθρο 884 σχετικά με την αποχώρηση από την Ένωση ορίζει ότι «εάν κράτος μέλος 
αποφασίσει να αποχωρήσει από την Ένωση, σύμφωνα με το άρθρο 50 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, το ζήτημα διαβιβάζεται στην αρμόδια επιτροπή». Σύμφωνα με το 

παράρτημα VΙ τμήμα XVIII του Κανονισμού, σχετικά με τις αρμοδιότητες των μόνιμων 
κοινοβουλευτικών επιτροπών, η επιτροπή AFCO είναι η αρμόδια επιτροπή για τις θεσμικές 

συνέπειες της αποχώρησης και, συνεπώς, είναι αρμόδια για τη διαδικασία έγκρισης μετά 
την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων.  

 
Ως εκ τούτου, η επιτροπή AFCO θα πρέπει να διαδραματίζει οριζόντιο ρόλο, με την 

επιφύλαξη των ειδικών αρμοδιοτήτων άλλων επιτροπών επί τομεακών ζητημάτων. Η 
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επιτροπή AFCO είναι αρμόδια για την έκδοση σύστασης περί έγκρισης ή απόρριψης μιας 

συμφωνίας αποχώρησης, η οποία αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ της ΕΕ 
και του αποχωρούντος κράτους μέλους. Η σύσταση αυτή θα πρέπει να λαμβάνει τη μορφή 

ψηφίσματος, το οποίο θα περιέχει σημεία αναφοράς αλλά όχι αιτιολογικές σκέψεις, και 
μπορεί να περιλαμβάνει σύντομη αιτιολόγηση, η οποία δεν τίθεται σε ψηφοφορία. 

Τροπολογίες είναι παραδεκτές μόνον εάν έχουν ως στόχο να αναιρέσουν τη σύσταση που 
προτείνεται από τον εισηγητή. Η σχετική διαδικασία προβλέπεται στο άρθρο 1055 του 

Κανονισμού. 
 

Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να λαμβάνει απόφαση σχετικά με την έγκριση η οποία λαμβάνει 
υπόψη τη σύσταση της επιτροπής AFCO. Βάσει του άρθρου 105 παράγραφος 46 του 

Κανονισμού, το Κοινοβούλιο αποφασίζει σε μία μοναδική ψηφοφορία σχετικά με την 
έγκριση, ανεξαρτήτως του εάν συνιστάται η έγκριση ή η απόρριψη της πράξης. Δεν 

μπορούν να κατατεθούν τροπολογίες και, σύμφωνα με το άρθρο 887, το Κοινοβούλιο 
αποφασίζει με την πλειοψηφία των ψηφισάντων.  
 
Η επιτροπή AFCO πραγματοποίησε διεξοδικές προπαρασκευαστικές εργασίες, συλλέγοντας  
αποδεικτικά στοιχεία, συμβουλές και εμπειρογνωμοσύνη από διάφορους δημόσιους ή 
ιδιωτικούς τομείς και ενδιαφερόμενους φορείς, είτε στην ηπειρωτική Ευρώπη είτε στο 
Ηνωμένο Βασίλειο. Η επιτροπή AFCO, όπως και άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές, 

διοργάνωσαν συζητήσεις και ακροάσεις σχετικά με τις επιπτώσεις της αποχώρησης του 
Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση σε τομείς πολιτικής που υπάγονται στα αντίστοιχα 

πεδία αρμοδιοτήτων τους, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που παρασχέθηκαν 
από τη Διάσκεψη των Προέδρων. 

 
Από τις 3 Σεπτεμβρίου 2015, η επιτροπή AFCO έχει πραγματοποιήσει συζητήσεις σχετικά με 

το Brexit σε περισσότερες από 40 συνεδριάσεις επιτροπών, συμπεριλαμβανομένων 
συζητήσεων με τον επικεφαλής διαπραγματευτή της ΕΕ, τον συντονιστή της ομάδας BSG και 

άλλους θεσμικούς ενδιαφερόμενους φορείς. Έχουν πραγματοποιηθεί ακροάσεις, 
εργαστήρια και παρουσιάσεις μελετών ή ενημερωτικών εγγράφων σχετικά με ποικίλα 
ζητήματα, από την επαναδιαπραγμάτευση της συνταγματικής σχέσης του Ηνωμένου 
Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη συμφωνία στην οποία κατέληξε το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο στις 18-19 Φεβρουαρίου 2016, μέχρι τη μελλοντική συνταγματική σχέση του 
Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα δικαιώματα των πολιτών και τις 
επιπτώσεις του Brexit για τα ιρλανδικά σύνορα. 
 
Η επιτροπή AFCO συμμετείχε επίσης, έμμεσα ή άμεσα, σε ακροάσεις άλλων επιτροπών 
σχετικά με ζητήματα που αφορούσαν την αποχώρηση ή τη μελλοντική σχέση μεταξύ της ΕΕ 
και του Ηνωμένου Βασιλείου. Επιπλέον των ειδικών αυτών εκδηλώσεων, τα ζητήματα της 

αποχώρησης και, ειδικότερα, η τρέχουσα κατάσταση της διαδικασίας αποτέλεσαν 
αντικείμενο συζήτησης σχεδόν σε κάθε συνεδρίαση επιτροπών κατόπιν της γνωστοποίησης 

της πρόθεσης για αποχώρηση.  
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6 Πρώην άρθρο 99 του Κανονισμού. 
7 Πρώην άρθρο 82 του Κανονισμού. 



 

 

Τον Σεπτέμβριο του 2016 η επιτροπή AFCO δημιούργησε εσωτερική ομάδα εργασίας με 

στόχο την προετοιμασία και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων της επιτροπής σχετικά με 
τη διαδικασία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση κατόπιν της 

γνωστοποίησης βάσει του άρθρου 50 της ΕΕ.  
 

Τέλος, η πρόεδρος της επιτροπής AFCO και μέλος της ομάδας BSG, Danuta Hübner, 
συμμετείχε ενεργά στις εντατικές προσπάθειες για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων και 

πληροφοριών, πραγματοποιώντας περίπου 500 διμερείς συναντήσεις με ενδιαφερόμενους 
φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα σχετικά με ζητήματα που αφορούσαν την 

αποχώρηση και τις επιπτώσεις της για την ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο, και συμμετέχοντας 
σε σημαντικό αριθμό εξωτερικών εκδηλώσεων σχετικών με το Brexit. Ως μέλος της ομάδας 

BSG, συμμετείχε στις περίπου 70 συνεδριάσεις της και ενημέρωνε διαρκώς τα μέλη της 
επιτροπής AFCO, στο πλαίσιο συνεδριάσεων της επιτροπής αυτής, σχετικά με τα 

αποτελέσματα όλων των συνεδριάσεων και διμερών συναντήσεων της ομάδας BSG.  
 
Οι δραστηριότητες της επιτροπής AFCO παρήγαγαν στο σύνολό τους πληθώρα ουσιαστικών 
και συναφών πληροφοριών σχετικά με την αποχώρηση και πέραν αυτής, ειδικότερα σχετικά 
με τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις επιπτώσεις της αποχώρησης για τους 
πολίτες, τις επιχειρήσεις, τα θεσμικά όργανα και τις κοινότητες.  
 

Στο πλαίσιο του προσδιορισμού, σε πρώιμο στάδιο, των κύριων συνταγματικών και 
θεσμικών ζητημάτων που προκύπτουν από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, η 

επιτροπή AFCO εκπόνησε έγγραφο το οποίο περιείχε διάφορα προτεινόμενα και 
προκαταρκτικά ερωτήματα σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Μεταξύ των ζητημάτων που 

προσδιορίστηκαν, το πλέον συναφές με το πεδίο αρμοδιοτήτων της επιτροπής AFCO ήταν η 
αναθεώρηση της απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τον καθορισμό της σύνθεσης 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου8. 
 

Η απόφαση 2013/312/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2013, για τον 
καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (την οποία ενέκρινε το 

Κοινοβούλιο) κατανέμει 73 έδρες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Ηνωμένο Βασίλειο.   
 
Σύμφωνα με το άρθρο 4 της απόφασης αυτής, που ίσχυε μόνο για την κοινοβουλευτική 
περίοδο 2014-2019, το Κοινοβούλιο έπρεπε να υποβάλει έως το τέλος του 2016 πρόταση 
για τον καθορισμό «ενός συστήματος το οποίο θα καθιστά μελλοντικά δυνατή, πριν από 
κάθε διενέργεια νέων εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την ανακατανομή των εδρών 
μεταξύ των κρατών μελών με τρόπο αντικειμενικό, δίκαιο, βιώσιμο και διαφανή...». 
 
Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου είχε άμεσο αντίκτυπο στην κατανομή των εδρών 

και στη σύνθεση του Κοινοβουλίου. Ως εκ τούτου, στο ψήφισμά του της 7ης Φεβρουαρίου 
2018 σχετικά με τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Κοινοβούλιο πρότεινε μια 

                                                 
8 Η σχετική πρωτοβουλία ανήκει στο Κοινοβούλιο, το οποίο εγκρίνει την απόφαση του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου που εκδίδεται ομόφωνα (άρθρο 14 παράγραφος 2 της ΣΕΕ). Η Διάσκεψη των Προέδρων ανέβαλε, 

έως την ενεργοποίηση του άρθρου 50 από το Ηνωμένο Βασίλειο, την έκδοση απόφασης σχετικά με την έγκριση 

του αιτήματος της επιτροπής AFCO για κατάρτιση της νομοθετικής πρωτοβουλίας, αλλά επέτρεψε στην 

επιτροπή AFCO να ξεκινήσει τις αναγκαίες προπαρασκευαστικές εργασίες. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ενημέρωσε σχετικά τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με επιστολή της 14ης Δεκεμβρίου 

2016.  



 

 

νέα κατανομή των εδρών στο Κοινοβούλιο με εφαρμογή από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 

2019, ενώ η απόφαση 2013/312/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αναθεωρήθηκε και 
αντικαταστάθηκε από την απόφαση (ΕΕ) 2018/937 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 28ης 

Ιουνίου 2018, για τον καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στην εν 
λόγω απόφαση περιέχονται ειδικές διατάξεις «σε περίπτωση που το Ηνωμένο Βασίλειο 

εξακολουθεί να αποτελεί κράτος μέλος της Ένωσης κατά την έναρξη της κοινοβουλευτικής 
περιόδου 2019-2024» ή η αποχώρηση καταστεί νομικά ισχυρή πριν από την έναρξη αυτής 

της περιόδου. 
 

3. Αναστολή της διαδικασίας αποχώρησης 
 

Οι εξελίξεις στο Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά την αποχώρηση έχουν οδηγήσει σε παύση 
της διαδικασίας. Πράγματι, μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων τον Νοέμβριο 

του 2018 και παρά, αφενός, τις σημαντικές προσπάθειες που καταβλήθηκαν και, αφετέρου, 
τις διαβεβαιώσεις και τις εγγυήσεις που παρασχέθηκαν τόσο από την ΕΕ όσο και από την 
κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου αναφορικά με την υλοποίηση της συμφωνίας 
αποχώρησης και τις διαπραγματεύσεις για τη μελλοντική σχέση, η Βουλή των Κοινοτήτων 
απέρριψε το σχέδιο της συμφωνίας αποχώρησης σε τρεις διαδοχικές «σημαντικές» 
ψηφοφορίες. Η πρώτη ψηφοφορία διεξήχθη στις 15 Ιανουαρίου 2019 (432 ψήφοι κατά, 
202 ψήφοι υπέρ), η δεύτερη στις 12 Μαρτίου 2019 (391 ψήφοι κατά, 242 ψήφοι υπέρ) και 

η τρίτη στις 29 Μαρτίου 2019 (344 ψήφοι κατά, 286 ψήφοι υπέρ). 
 

Δεδομένων των περιστάσεων, στις 21 Μαρτίου 2019 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (άρθρο 50) 
έκανε δεκτό το αίτημα της Πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου για παράταση βάσει 

του άρθρου 50 παράγραφος 3 της ΣΕΕ. Το Brexit παρατάθηκε έως τις 22 Μαΐου 2019, υπό 
τον όρο της έγκρισης της συμφωνίας αποχώρησης από τη Βουλή των Κοινοτήτων μέχρι τις 

29 Μαρτίου, διαφορετικά έως τις 12 Απριλίου 2019. Κατόπιν της ήττας της 29ης Μαρτίου 
2019, το Ηνωμένο Βασίλειο υπέβαλε στις 5 Απριλίου 2019 δεύτερο αίτημα για παράταση, 

το οποίο έγινε δεκτό από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 10 Απριλίου 2019. Η δεύτερη αυτή 
παράταση θα διαρκούσε για όσο διάστημα ήταν αναγκαίο για την κύρωση της συμφωνίας 

αποχώρησης, με καταληκτική ημερομηνία την 31η Οκτωβρίου 2019, και υπό τον όρο ότι 
εάν η συμφωνία δεν είχε κυρωθεί έως τις 22 Μαΐου 2019 το Ηνωμένο Βασίλειο θα 
συμμετείχε στις ευρωπαϊκές εκλογές της 23ης-26ης Μαΐου 2019. 
 
Για τον λόγο αυτόν, και παρά το γεγονός ότι το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά 
με τη σύναψη της συμφωνίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης 
Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας είχε παραπεμφθεί στο Κοινοβούλιο και είχε ανακοινωθεί 
στην ολομέλεια της 31ης Ιανουαρίου 2019, η διαδικασία έγκρισης δεν ολοκληρώθηκε διότι 

δεν είχε εξασφαλιστεί η έγκριση της συμφωνίας αποχώρησης από το κοινοβούλιο του 
Ηνωμένου Βασιλείου. 

 
 



 

 

 
 

 
7. Διοργανικές σχέσεις 

 
 
 

 
 

 

 

7.1. Βελτίωση του νομοθετικού έργου  
 
– Διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου  
 

 Εισηγήτρια: Danuta Maria Hübner (EPP, PL) 

 
 Διαδικασία: Διοργανική συμφωνία (2016/2005(ACI))  

 
– Ερμηνεία και εφαρμογή της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού 

έργου 
 

 Εισηγητές: Richard Corbett (AFCO, S&D, UK) και Pavel Svoboda (JURI, EPP, CZ)  
 

 Διαδικασία: Έκθεση πρωτοβουλίας, κοινή διαδικασία επιτροπών JURI 
(2016/2018(INI))  

 
Κύρια στοιχεία  
 

Στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου , η Επιτροπή 
πρότεινε, στις 19 Μαΐου 2015, μια νέα διοργανική συμφωνία (ΔΣ) για τη βελτίωση του 

νομοθετικού έργου. Έπειτα από αρκετούς γύρους διαπραγματεύσεων μεταξύ της 
Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, επιτεύχθηκε συμφωνία στις 8 

Δεκεμβρίου 2015. Η συμφωνία αυτή εγκρίθηκε από τη Διάσκεψη των Προέδρων του 
Κοινοβουλίου στις 16 Δεκεμβρίου 2015. Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Κοινοβουλίου, η 

επιτροπή AFCO εξέτασε τη συμφωνία και συνέστησε στην ολομέλεια την έγκριση της ΔΣ. 
Στις 9 Μαρτίου 2016 το Κοινοβούλιο αποφάσισε να την εγκρίνει.  

 
Το Κοινοβούλιο επικρότησε τη συμφωνία ως μια καλή βάση για την ανάπτυξη μιας νέας 

περισσότερο ειλικρινούς και διαφανούς σχέσης μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων 
με στόχο τη βελτίωση του νομοθετικού έργου προς όφελος των πολιτών της Ένωσης. Στην 
απόφαση του Κοινοβουλίου προσδιορίστηκε επίσης μια σειρά ζητημάτων τα οποία 
απαιτούν περαιτέρω παρακολούθηση σε πολιτικό και/ή τεχνικό επίπεδο .  
 
Τα ζητήματα αυτά αποτέλεσαν αντικείμενο περαιτέρω ανάλυσης στο πλαίσιο κοινής 
έκθεσης πρωτοβουλίας των επιτροπών JURI και AFCO σχετικά με την ερμηνεία και την 
εφαρμογή της νέας ΔΣ. Με σκοπό την κατάρτιση της εν λόγω έκθεσης, οι επιτροπές JURI 



 

 

και AFCO συγκρότησαν ομάδα εργασίας για την αναλυτικότερη εξέταση της εφαρμογής 
της νέας ΔΣ. Με βάση τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν από αυτή την ομάδα 
εργασίας, οι δύο επιτροπές κατήρτισαν την έκθεση σχετικά με την εφαρμογή και την 
ερμηνεία της ΔΣ, η οποία εγκρίθηκε από την ολομέλεια του Κοινοβουλίου στις 30 Μαΐου 
2018. 
 
Στην έκθεση εξετάστηκε η εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τον προγραμματισμό, 
εργαλεία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, νομοθετικά μέσα, 
κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις, τη διαφάνεια και τον συντονισμό της 

νομοθετικής διαδικασίας, τη μεταφορά και εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης, την 
απλοποίηση και την εφαρμογή και παρακολούθηση της ΔΣ. Η έκθεση χαιρέτισε εν γένει 

την πρόοδο που έχει επιτευχθεί (π.χ. έγκριση κοινών δηλώσεων για τον ετήσιο 
διοργανικό προγραμματισμό, δημιουργία κοινού μητρώου κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, 

πρόσβαση σε συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής για την προετοιμασία 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων) και την κτηθείσα εμπειρία κατά το ενάμιση έτος 

εφαρμογής της νέας ΔΣ. Παρότρυνε τα θεσμικά όργανα να καταβάλουν πιο εντατικές 
προσπάθειες για την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας , ιδίως σε ό,τι αφορά τις 

διοργανικές διαπραγματεύσεις σχετικά με μη δεσμευτικά κριτήρια για την εφαρμογή 
των άρθρων 290 και 291 της ΣΛΕΕ (κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις), την 

ευθυγράμμιση όλων των βασικών πράξεων που εξακολουθούν να αναφέρονται στην 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο (ΚΔΕ), τις διοργανικές διαπραγματεύσεις σχετικά με 
πρακτικές ρυθμίσεις για συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τη 

διαπραγμάτευση και σύναψη διεθνών συμφωνιών, και τη θέσπιση μιας ειδικής κοινής 
βάσης δεδομένων αναφορικά με την πορεία των νομοθετικών φακέλων. 

 
Η επιτροπή εξέδωσε επίσης γνωμοδότηση σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για 

τροποποίηση των κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα 
κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (εισηγητής: 

Pascal Durand (Greens, FR)), στην οποία ζήτησε να αυξηθεί η διαφάνεια των ψήφων των 
κρατών μελών στη μόνιμη επιτροπή και στην επιτροπή προσφυγών, αλλά δεν τάχθηκε 

υπέρ της πρότασης της Επιτροπής να μην λαμβάνονται υπόψη οι ψήφοι στην επιτροπή 
προσφυγών κρατών μελών που απέχουν από την ψηφοφορία.  

 

7.2. Στρατηγική έρευνα της Διαμεσολαβήτριας όσον αφορά τη διαφάνεια 
των νομοθετικών συζητήσεων στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών 
οργάνων του Συμβουλίου 
 

 Εισηγητές: Jo Leinen (S&D, DE) και Yana Toom (ALDE, EE) 

 
 Διαδικασία: Έκθεση πρωτοβουλίας, διαδικασία κοινών συνεδριάσεων επιτροπών 

PETI (2018/2096(INI)) 
 

Κύρια στοιχεία  
 

Τον Μάρτιο του 2017 η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια κίνησε διαδικασία στρατηγικής 
έρευνας όσον αφορά τη διαφάνεια των νομοθετικών συζητήσεων στο πλαίσιο των 



 

 

προπαρασκευαστικών οργάνων του Συμβουλίου, στο πλαίσιο της οποίας διαπίστωσε 
ότι οι τρέχουσες πρακτικές του Συμβουλίου συνιστούν κακοδιοίκηση, και στις 9 
Φεβρουαρίου 2018 διατύπωσε τρεις ειδικές συστάσεις και διάφορες προτάσεις προς το 
Συμβούλιο σχετικά με τρόπους βελτίωσης της διαφάνειας της νομοθετικής του 
διαδικασίας. Το Συμβούλιο δεν απάντησε εντός της νομικά προβλεπόμενης προθεσμίας 
των τριών μηνών. Στις 16 Μαΐου 2018 η Διαμεσολαβήτρια απέστειλε ειδική έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να ζητήσει τη στήριξή του επί του ζητήματος. 
 
Η Διάσκεψη των Προέδρων ενέκρινε το αίτημα των επιτροπών AFCO και PETI για 

κατάρτιση έκθεσης πρωτοβουλίας σχετικά με την ειδική έκθεση της Ευρωπαίας 
Διαμεσολαβήτριας στο πλαίσιο της στρατηγικής έρευνας για τη διαφάνεια της 

νομοθετικής διαδικασίας του Συμβουλίου.  
 

Στην έκθεσή της, η επιτροπή AFCO συμμερίστηκε την άποψη της Διαμεσολαβήτριας ότι 
οι πολίτες θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν, να παρακολουθούν λεπτομερώς 

την πρόοδο της νομοθεσίας και να συμμετέχουν σε αυτή, και ζήτησε υψηλό επίπεδο 
διαφάνειας στη νομοθετική διαδικασία. Επιπλέον, αποδοκίμασε τον μη διάφανο 

χαρακτήρα των συνεδριάσεων των προπαρασκευαστικών οργάνων του Συμβουλίου, 
καθώς και την κακή πρακτική του Συμβουλίου να μην δημοσιεύει προορατικά τα 

περισσότερα έγγραφα που αφορούν νομοθετικά σχέδια. Έκρινε επίσης ότι η πρακτική 
του Συμβουλίου να ταξινομεί συστηματικά με την ένδειξη «LIMITE» τα έγγραφα που 
διανέμονται στα προπαρασκευαστικά του όργανα σχετικά με νομοθετικά σχέδια 

συνιστά παραβίαση της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ). 
Αυτή η έλλειψη πληροφοριών παρεμποδίζει την ικανότητα των εθνικών κοινοβουλίων 

να ελέγχουν τη δράση των εθνικών τους κυβερνήσεων στο Συμβούλιο  και είναι 
ασυμβίβαστη με τις δημοκρατικές αρχές. Η επιτροπή AFCO θεώρησε επίσης ότι οι 

δημόσιες ψηφοφορίες αποτελούν θεμελιώδες γνώρισμα δημοκρατικής διαδικασίας 
λήψης αποφάσεων. Κάλεσε μετ’ επιτάσεως το Συμβούλιο να κάνει χρήση της  

δυνατότητας λήψης αποφάσεων με ειδική πλειοψηφία και να απέχει, ει δυνατόν, από 
την πρακτική λήψης αποφάσεων με συναίνεση, χωρίς επίσημη ψηφοφορία. Τέλος, η 

επιτροπή AFCO συμμερίστηκε επίσης πλήρως τις συστάσεις της Διαμεσολαβήτριας προς 
το Συμβούλιο. 

 
Οι προτάσεις της επιτροπής AFCO έγιναν σε μεγάλο βαθμό δεκτές στο πλαίσιο 

ψηφοφορίας στην ολομέλεια που διεξήχθη στις 17 Ιανουαρίου 2019. 
 

7.3. Διαδικασίες και πρακτικές για τις ακροάσεις των Επιτρόπων, 
διδάγματα που πρέπει να συναχθούν από τη διαδικασία του 2014 
 

 Εισηγητής: Richard Corbett (S&D, UK) 

 
 Διαδικασία: Έκθεση πρωτοβουλίας (2015/2040(INI)) 

 
Κύρια στοιχεία  

 
Όπως συνέβη και έπειτα από προηγούμενες εκλογές, το Κοινοβούλιο αξιολόγησε τις 



 

 

διαδικασίες και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τις ακροάσεις μεμονωμένων 
Επιτρόπων, αναλύοντας τους κανόνες και τις τεχνικές ρυθμίσεις, τα ερωτηματολόγια, τη 
δομή των ακροάσεων, το αποτέλεσμα των 27 αρχικών και των 2 ακόλουθων ακροάσεων, 
το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στο Κοινοβούλιο και το ενδιαφέρον των μέσων 
ενημέρωσης. Στο ψήφισμά του που εγκρίθηκε στις  8 Σεπτεμβρίου 2015, το Κοινοβούλιο 
πρότεινε να καθοριστεί προθεσμία εντός της οποίας όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
προτείνουν τους υποψηφίους τους, καθώς και να προτείνει κάθε κράτος μέλος δύο 
τουλάχιστον υποψηφίους –άνδρες και γυναίκες σε ισότιμη βάση– προς εξέταση από 
τον εκλεγέντα Πρόεδρο της Επιτροπής. Το Κοινοβούλιο υπογράμμισε επίσης τη σημασία 

μιας επί της ουσίας ανάλυσης των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων , 
συμπεριλαμβανομένων των οικογενειακών συμφερόντων, και διατύπωσε ορισμένες 

προτάσεις για τη βελτίωση της διεξαγωγής των ακροάσεων, τις γραπτές ερωτήσεις, την 
παρακολούθηση των απαντήσεων, κατευθυντήριες γραμμές για τις συνεδριάσεις 

αξιολόγησης των συντονιστών μετά τις ακροάσεις, και τη διάθεση πληροφοριών στο 
πλαίσιο των ακροάσεων. Η έγκριση της έκθεσης αυτής οδήγησε σε επακόλουθες 

αλλαγές στον Κανονισμό του Κοινοβουλίου. 
  

7.4.  Αναθεώρηση της συμφωνίας-πλαισίου για τις σχέσεις μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Εισηγητής: 

Esteban González Pons (EPP, ES) Διαδικασία: Διοργανική συμφωνία κατά το 
άρθρο 1489 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου (2017/2233(ACI))

Κύρια στοιχεία  
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με επιστολή του Προέδρου της προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 2016, παρουσίασε ένα σχέδιο αναθεώρησης της συμφωνίας-
πλαισίου για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
δίνοντας κατά τον τρόπο αυτό συνέχεια στην ανακοίνωση στην οποία είχε προβεί κατά την 
παρουσίαση του προγράμματος εργασίας της για το 2017. Αντικείμενο της εν λόγω πρότασης 
ήταν να καθοριστούν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι εν ενεργεία επίτροποι θα μπορούσαν να 
συμμετέχουν ως υποψήφιοι στις ευρωπαϊκές εκλογές, μεταξύ άλλων και ως κορυφαίοι 
υποψήφιοι («Spitzenkandidaten») των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. 

 
Σε συνέχεια των διαπραγματεύσεων με τη Διάσκεψη των Προέδρων, η Επιτροπή επιβεβαίωσε, με 
επιστολή του Προέδρου της προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 
2ας Οκτωβρίου 2017, ότι ενέκρινε τις τροποποιήσεις που είχαν συμφωνηθεί από κοινού. 

 
Στις 21 Νοεμβρίου 2017 η επιτροπή AFCO όρισε τον Esteban González Pons (PPE, ES) εισηγητή 

επί της τροποποίησης της διοργανικής συμφωνίας και στις 23 Ιανουαρίου 2018 ενέκρινε την 

έκθεσή της σχετικά με την αναθεώρηση της συμφωνίας-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2017/2233(ACI)) με 17 ψήφους υπέρ 
έναντι 6 ψήφων κατά και καμία αποχή. 
 
Τέλος, στις 7 Φεβρουαρίου 2018 η ολομέλεια ενέκρινε την απόφασή της σχετικά με την 
αναθεώρηση της συμφωνίας-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2017/2233(ACI)) με 457 ψήφους υπέρ, 

                                                 
9 Πρώην άρθρο 140 του Κανονισμού. 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2017/2233(ACI)


 

 

200 ψήφους κατά και 20 αποχές. 
 
Επιπλέον της έγκρισης της τροποποίησης της συμφωνίας-πλαισίου που αποτέλεσε αντικείμενο 
διαπραγματεύσεων μεταξύ των εκπροσώπων των δύο θεσμικών οργάνων, η απόφαση αυτή 
παρέσχε κυρίως τη δυνατότητα να διατρανωθεί η προσήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
στο σύστημα των κορυφαίων υποψηφίων και η απαίτηση να γίνουν σεβαστά τα αποτελέσματα 
των επικείμενων ευρωπαϊκών εκλογών του 2019 από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όταν θα προτείνει 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποψηφιότητα για το αξίωμα του Προέδρου της μελλοντικής 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία θα αναλάβει τα καθήκοντά της την 1η Νοεμβρίου 2019.  
 

 



 

 

 

 
 
 

 
8. Εκλογική διαδικασία 

 

 
 
 
 
 

 

8.1 Μεταρρύθμιση της πράξης περί εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία 
 

 Εισηγητές: Danuta Maria Hübner (EPP, PL) και Jo Leinen (S&D, DE) 
 

 Διαδικασία: Ειδική νομοθετική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 223 

παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, στο πλαίσιο της οποίας το Κοινοβούλιο καταρτίζει πρόταση 
και την υποβάλλει στο Συμβούλιο. Το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα, μετά από 
την έγκριση του Κοινοβουλίου. Για την παροχή της έγκρισης του Κοινοβουλίου 
απαιτείται πλειοψηφία των μελών που το απαρτίζουν (απόλυτη πλειοψηφία 376 
υπέρ). Στη συνέχεια, τα κράτη μέλη πρέπει να εγκρίνουν τις εκλογικές διατάξεις 
σύμφωνα με τους αντίστοιχους συνταγματικούς τους κανόνες (2015/2035(INL)).  

 

Κύρια στοιχεία  

 
Παρά το γεγονός ότι η Συνθήκη της Ρώμης του 1957 προέβλεπε ήδη τη δυνατότητα 
θέσπισης ενιαίας εκλογικής διαδικασίας βασισμένης στην άμεση και καθολική 
ψηφοφορία, οι εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξακολουθούν να διέπονται σε 
μεγάλο βαθμό από τους εθνικούς εκλογικούς κανόνες. Ως εκ τούτου, η επιτροπή AFCO 
ήταν αποφασισμένη να εξετάσει τρόπους μεταρρύθμισης των παρωχημένων και 

διαφορετικών μεθόδων που διέπουν τις ευρωπαϊκές εκλογές . 
 

Το σχέδιο έκθεσης για την αναθεώρηση της εκλογικής νομοθεσίας της ΕΕ ψηφίστηκε 
στην επιτροπή AFCO στις 28 Σεπτεμβρίου 2015 και εγκρίθηκε στην ολομέλεια στις 11 

Νοεμβρίου 2015. Μεταξύ των πιο αξιοσημείωτων τροποποιήσεων της πράξης του 1976 
που περιλαμβάνονταν στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου συγκαταλέγονταν η δημιουργία 

κοινής εκλογικής περιφέρειας, στην οποία επικεφαλής των ψηφοδελτίων είναι ο 
υποψήφιος που προτείνει κάθε πολιτική οικογένεια για το αξίωμα του Προέδρου της 

Επιτροπής (δεν περιλαμβανόταν στην αρχική έκθεση της επιτροπής AFCO αλλά 
προστέθηκε σε επίπεδο ολομέλειας)· η θέσπιση υποχρεωτικού κατώτατου ορίου· η 

θέσπιση μέτρων για την ενίσχυση της προβολής των ευρωπαϊκών πολιτικών 
κομμάτων· ο καθορισμός ενιαίων προθεσμιών για την κατάρτιση των καταλόγων σε 
εθνικό επίπεδο και για την οριστικοποίηση του εκλογικού καταλόγου· η θέσπιση της 

ηλεκτρονικής, διαδικτυακής και επιστολικής ψηφοφορίας· η θέσπιση μέτρων για τη 



 

 

διασφάλιση της ισότητας των φύλων· η αναγνώριση δικαιώματος ψήφου σε πολίτες 
που κατοικούν εκτός της ΕΕ· η θέσπιση ενιαίων χρόνων κλεισίματος των εκλογικών 
καταστημάτων· και ορισμένα άλλα μέτρα που θα ενίσχυαν τον ρόλο που 
διαδραματίζει το Κοινοβουλίου στον καθορισμό της εκλογικής περιόδου. 
 
Το Συμβούλιο κατέληξε σε συμφωνία κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Μονίμων 
Αντιπροσώπων της 7ης Ιουνίου 2018 και ζητήθηκε επισήμως η έγκριση του Κοινοβουλίου 
στις 18 Ιουνίου 2018. Η έγκριση του σχεδίου απόφασης του Συμβουλίου για την 
τροποποίηση της πράξης περί εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με 

άμεση και καθολική ψηφοφορία, που προσαρτάται στην απόφαση 76/787/ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, 
Ευρατόμ του Συμβουλίου της 20ής Σεπτεμβρίου 1976, χορηγήθηκε από το Κοινοβούλιο 

στις 2 Ιουλίου 2018 με 397 ψήφους υπέρ, 207 κατά και 62 αποχές. 
 

Η απόφαση 2018/994 του Συμβουλίου εκδόθηκε στις 13 Ιουλίου 2018. 
 

Τα περιεχόμενα της αναθεώρησης του 2018 είχαν ως εξής: 
 

• Άρθρο 1 – Αναφορά στους βουλευτές του ΕΚ ως αντιπροσώπων  των πολιτών της ΕΕ  
• Άρθρο 3 – Υποχρεωτικό κατώτατο όριο της τάξης του 2-5% το οποίο ισχύει για 

εκλογικές περιφέρειες με περισσότερες από 35 έδρες  
• Άρθρο 3α – Μη δεσμευτική προθεσμία για την οριστικοποίηση των καταλόγων 
υποψηφίων, εφόσον η εθνική νομοθεσία προβλέπει ήδη τέτοια προθεσμία, η οποία 

μειώνεται από 12 σε 3 εβδομάδες 
• Άρθρο 3β – Διατάξεις για την προβολή των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων   

• Άρθρο 4α – Δυνατότητα καθιέρωσης εκ των προτέρων, επιστολικής, ηλεκτρονικής 
και διαδικτυακής ψηφοφορίας  

• Άρθρο 9 – Νέα διάταξη η οποία επιβάλλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση να 
διασφαλίζουν την επιβολή αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών 

κυρώσεων σε περίπτωση διπλοψηφίας  
• Άρθρο 9α – Σύμφωνα με τις εθνικές εκλογικές διαδικασίες τους, τα κράτη μέλη 

δύνανται να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να παρέχουν στους πολίτες τους που 
κατοικούν σε τρίτες χώρες τη δυνατότητα να ψηφίσουν στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο 
• Άρθρο 9β – Υποχρέωση των κρατών μελών να ορίσουν αρχή επαφής για την 

ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με τους ψηφοφόρους και τους υποψηφίους, καθώς και 
να ορίσουν προθεσμία για την έναρξη αυτής της ανταλλαγής δεδομένων. 

 

8.2 Καθορισμός της χρονικής περιόδου των ένατων εκλογών των 
αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική 
ψηφοφορία 
 

 Εισηγήτρια: Danuta Maria Hübner (EPP, PL)  

 
 Διαδικασία: Ειδική διαδικασία βάσει του άρθρου 11 παράγραφος 2 της πράξης περί 

εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική 
ψηφοφορία, στο πλαίσιο της οποία το Συμβούλιο ζητεί τη γνώμη του Ευρωπαϊκού 



 

 

Κοινοβουλίου εάν προτείνει αλλαγή των συνήθων ημερομηνιών διεξαγωγής των 

εκλογών (2018/0805(CNS)). 
 

Κύρια στοιχεία  
 

Η έκθεση αυτή αφορούσε αίτημα του Συμβουλίου για διαβούλευση σχετικά με σχέδιο 
απόφασης για την τροποποίηση της εκλογικής περιόδου, στην οποία θα έπρεπε 
κανονικά να διεξαχθούν οι προσεχείς εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο . 
Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 της πράξης για την εκλογή των μελών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία («εκλογική πράξη»),  η 
περίοδος αυτή θα ήταν από την Πέμπτη 6 έως την Κυριακή 9 Ιουνίου 2019, κατ’ αναλογία 
προς τις ημερομηνίες κατά τις οποίες διεξήχθησαν οι πρώτες εκλογές με άμεση και 
καθολική ψηφοφορία (Πέμπτη 9 έως Κυριακή 12 Ιουνίου 1979). 
 
Ωστόσο, εάν σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 της Εκλογικής Πράξης, είναι 
αδύνατον να πραγματοποιηθούν οι εκλογές κατά την περίοδο αυτή, το Συμβούλιο, 
αποφασίζοντας ομόφωνα κατόπιν διαβουλεύσεως με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

καθορίζει, τουλάχιστον ένα έτος πριν από τη λήξη της πενταετούς θητείας, άλλη εκλογική 
περίοδο, η οποία πρέπει να οριστεί το νωρίτερο δύο μήνες πριν και το αργότερο έναν 

μήνα μετά την περίοδο που θα ίσχυε φυσιολογικά. 
 
Στο Συμβούλιο τα κράτη μέλη κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι είναι αδύνατο να 
πραγματοποιηθούν οι επόμενες εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις κανονικές 
ημερομηνίες και πρότειναν, εν αναμονή της διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, να πραγματοποιηθούν οι εκλογές στο διάστημα μεταξύ 23 έως 26 Μαΐου 
2019. Κατά τη συνεδρίασή της στις 11 Ιανουαρίου 2018 η Διάσκεψη των Προέδρων του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρότεινε το ίδιο χρονικό διάστημα. 

 



 

 

 

 
 
 

9. Τα πολιτικά κόμματα και τα 
πολιτικά ιδρύματα σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο 
 
 
 

 
 

 

 

 Εισηγητές: Mercedes Bresso (S&D, IT) και Rainer Wieland (PPE, DE)
 ΔιαδικασίαΣυνήθης νομοθετική διαδικασία κατά το άρθρο 224 της ΣΛΕΕ

Κύρια στοιχεία  

Ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ)αριθ. 1141/2014 σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των 
ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων αποτέλεσε 
αντικείμενο δύο αναθεωρήσεων κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής περιόδου 2014-2019, 
στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο  224 της Συνθήκης για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). 
 
Το έναυσμα για την πρώτη αναθεώρηση δόθηκε από μια κοινή επιστολή της 

28ης Απριλίου 2016 που απηύθυναν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (λόγω του δικαιώματος 
νομοθετικής πρωτοβουλίας που διαθέτει) οι πρόεδροι των τριών ευρωπαϊκών πολιτικών 
κομμάτων, ήτοι του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος 
και του κόμματος της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη, και η οποία 
ακολουθήθηκε στις 15 Ιουνίου 2017 από ψήφισμα σχετικά με τη χρηματοδότηση των πολιτικών 
κομμάτων και των πολιτικών ιδρυμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το οποίο ενθάρρυνε την Επιτροπή να προτείνει αναθεώρηση του κανονισμού, ιδίως 
σε ό,τι αφορά το επίπεδο συγχρηματοδότησης (ίδιοι πόροι) και τη δυνατότητα των βουλευτών 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συμμετέχουν σε περισσότερα κόμματα. 

 
Η Επιτροπή έδωσε συνέχεια στα αιτήματα αυτά με την υποβολή της νομοθετικής της πρότασης 
στις 13 Σεπτεμβρίου 2017. 
 

Στις 28 Σεπτεμβρίου 2017 η επιτροπή AFCO όρισε δύο συνεισηγητές: τη Mercedes Bresso 
(S&D, IT) και τον Rainer Wieland (PPE, DE), των οποίων η έκθεση σχετικά με την πρόταση 
κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του 
κανονισμού (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 22ας Οκτωβρίου 2014, σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών 
πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων εγκρίθηκε από την επιτροπή 
AFCO, στις 21 Νοεμβρίου 2017, με 19 ψήφους υπέρ, 2 ψήφους κατά και 2 αποχές. 

 
Η ολομέλεια ενέκρινε στη συνέχεια διαπραγματευτική εντολή βάσει της εν λόγω έκθεσης κατά τη 
σύνοδό της στις 29 και 30 Νοεμβρίου 2017. 
Χρειάστηκε μόνο μία τριμερής σύσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2018,  
για να επιτευχθεί συμφωνία με το Συμβούλιο, συμφωνία που επιβεβαιώθηκε κατόπιν από την 

επιτροπή AFCO στις 21 Μαρτίου 2018, με 22 ψήφους υπέρ έναντι 1 ψήφου κατά και 1 αποχή, και 



 

 

επικυρώθηκε από την ολομέλεια στις 17 Απριλίου 2018, με 589 ψήφους υπέρ, 89 ψήφους κατά 
και 36 αποχές. 

 
Οι τροποποιήσεις που επήλθαν στον βασικό κανονισμό μέσω της διαδικασίας αυτής, οι οποίες 
συμπεριλήφθηκαν στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 3ης Μαΐου 2018, για την τροποποίηση του κανονισμού (EE, Ευρατόμ) 
αριθ. 1141/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το καθεστώς και 
τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών 
ιδρυμάτων, και εγκρίθηκαν υπό τους ίδιους όρους από το Συμβούλιο, δημοσιεύτηκαν και 
τέθηκαν σε ισχύ στις 4 Μαΐου 2018. 
 
Με τις τροποποιήσεις αυτές θεσπίστηκαν κυρίως αυστηρότεροι κανόνες για την πρόσβαση των 
κομμάτων και των ιδρυμάτων στη δημόσια χρηματοδότηση της ΕΕ, καθώς και για την ανάκτηση 
χρηματοδοτικών πόρων που αποτέλεσαν αντικείμενο κατάχρησης· εφεξής θα μπορούν να 
συγκροτούν ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα μόνο τα εθνικά πολιτικά κόμματα (και όχι πλέον και 
ιδιώτες), εάν επιθυμούν να είναι επιλέξιμα για την εν λόγω χρηματοδότηση. Η Αρχή για τα 
Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα και τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Ιδρύματα θα μπορεί να διαγράφει έν α 
κόμμα από το μητρώο της, ένα το εν λόγω κόμμα παρέχει στην αρχή ανακριβείς ή 
παραπλανητικές πληροφορίες. Επιπλέον, κατά ρητή απαίτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
προστέθηκε η δυνατότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να παραπέμπει υποθέσεις στην αρχή, 
κατόπιν υποβολής αίτησης από ομάδα πολιτών, προκειμένου να ελεγχθεί αν τα κόμματα και τα 
ιδρύματα σέβονται τις θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης. 

 
Η δεύτερη αναθεώρηση ανακοινώθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, Jean-Claude Juncker, 
στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης, ενώ την ίδια ημέρα παρουσιάστηκε και η σχετική 
πρόταση της Επιτροπής. 
 
Η πρόταση αυτή εντασσόταν στη «δέσμη» μέτρων που αποσκοπούν στη διασφάλιση 
«ελεύθερων και δίκαιων ευρωπαϊκών εκλογών». 
 
Στις 24 Σεπτεμβρίου 2018 η επιτροπή AFCO επιβεβαίωσε τον ορισμό των συνεισηγητών 

Mercedes Bresso (S&D, IT) και Rainer Wieland (PPE, DE) και στις 6 Δεκεμβρίου 2018ενέκρινε την  
έκθεσή τους σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ,  Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 όσον αφορά τη 
διαδικασία ελέγχου σχετικά με παραβάσεις των κανόνων προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  με ομοφωνία 
των 21 ψηφισάντων. 
  
Η ολομέλεια ενέκρινε στη συνέχεια διαπραγματευτική εντολή βάσει της εν λόγω έκθεσης κατά τη 
σύνοδό της από τις 10 έως τις 13 Δεκεμβρίου 2018. 

 
Στο πλαίσιο της μοναδικής τριμερούς σύσκεψης που διοργανώθηκε στις 16 Ιανουαρίου 2019 
επιτεύχθηκε συμφωνία με το Συμβούλιο, συμφωνία που επιβεβαιώθηκε εκ νέου στις 
29 Ιανουαρίου 2019 από την επιτροπή AFCO, με ομοφωνία των 20 ψηφισάντων, και 
επικυρώθηκε από την ολομέλεια στις 12 Μαρτίου 2019, με 586 ψήφους υπέρ, 55 ψήφους κατά 
και 24 αποχές. 

 
Οι τροποποιήσεις που επήλθαν στον βασικό κανονισμό μέσω της διαδικασίας αυτής, οι οποίες 

συμπεριλήφθηκαν στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2019/493 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 25ης Μαρτίου 2019, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 



 

 

αριθ. 1141/2014 όσον αφορά τη διαδικασία ελέγχου σχετικά με παραβάσεις των κανόνων 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των εκλογών για το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, και εγκρίθηκαν υπό τους ίδιους όρους από το Συμβούλιο, δημοσιεύτηκαν και 

τέθηκαν σε ισχύ στις 27 Μαρτίου 2019. 

 
Στόχος τους ήταν η πρόληψη, καθώς και η επιβολή σχετικών κυρώσεων (μεταξύ άλλων 
οικονομικών), βάσει κυρίως αποφάσεων των εθνικών εποπτικών αρχών προστασίας των 
δεδομένων, κάθε απόπειρας φυσικού ή νομικού προσώπου να επηρεάσει εσκεμμένα το 
αποτέλεσμα των ευρωπαϊκών εκλογών, εκμεταλλευόμενο παράβαση των εφαρμοστέων κανόνων 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επιπλέον, ο κανονισμός διεύρυνε τις 
διοικητικές εξουσίες του διευθυντή της Αρχής για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα. 

 
Ακρόαση της Alliance for Peace and Freedom 
 
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2004/2003, ο οποίος καταργήθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 
αριθ. 1141/2014, προέβλεπε (στο άρθρο 5) ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να επαληθεύει 
τακτικά αν τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα σέβονται τις θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης. 

 
Το Κοινοβούλιο είχε ορίσει τις λεπτομερείς διατάξεις του εν λόγω ελέγχου στο άρθρο  225 του 
Κανονισμού του. 
 
Ωστόσο, ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 προέβλεπε στο άρθρο 40 μεταβατική 
διάταξη σύμφωνα με την οποία ο κανονισμός εξακολουθούσε να ισχύει «όσον αφορά πράξεις 
και δεσμεύσεις που συνδέονται με τη χρηματοδότηση (...) για τα οικονομικά έτη 2014, 2015, 2016 
και 2017». 
 
Στις 26 Μαΐου 2016 παραπέμφθηκε στην επιτροπή AFCO αίτημα του Προέδρου του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου –το οποίο δρομολογήθηκε με πρωτοβουλία των ομάδων PPE, S&D, ALDE και 
GUE/NGL και υποστηρίχθηκε από τον απαιτούμενο αριθμό βουλευτών (τουλάχιστον το ένα 
τέταρτο των βουλευτών του Κοινοβουλίου που εκπροσωπούν τουλάχιστον τρεις πολιτικές 
ομάδες)– σε μια προσπάθεια εφαρμογής της διαδικασίας ελέγχου για το ευρωπαϊκό πολιτικό 
κόμμα «Alliance for Peace and Freedom» (Συμμαχία για την Ειρήνη και την Ελευθερία).  

 
Πριν δοθεί οποιαδήποτε συνέχεια στο εν λόγω αίτημα, ζητήθηκε γνωμοδότηση από τη Νομική 
Υπηρεσία του Κοινοβουλίου προκειμένου να επαληθευτεί αν πληρούνταν εν προκειμένω οι όροι 
που πλαισίωναν την παράταση της προσωρινής εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 2004/2003. 

 
Έπειτα από τα θετικά συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η Νομική Υπηρεσία επί του θέματος 

αυτού, η επιτροπή AFCO διαβίβασε, μέσω του Προέδρου του Κοινοβουλίου, αίτημα 
γνωμοδότησης στην επιτροπή ανεξάρτητων διακεκριμένων προσωπικοτήτων που συγκροτήθηκε 
βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2004/2003. 
 
Παρότι δεν είχε εκδοθεί ακόμη η εν λόγω γνωμοδότηση, στις 9 Φεβρουαρίου 2017 η επιτροπή 
AFCO προέβη σε ακρόαση των εκπροσώπων του συγκεκριμένου πολιτικού κόμματος.  

 
Λαμβανομένου υπόψη ότι η γνωμοδότηση της επιτροπής ανεξάρτητων διακεκριμένων 
προσωπικοτήτων συνιστά απαρέγκλιτη προϋπόθεση για την έγκριση σύστασης προς την 
ολομέλεια, η επιτροπή AFCO ανέστειλε τη διαδικασία εξέτασης του αιτήματος εν αναμονή της 



 

 

παραλαβής της γνωμοδότησης της επιτροπής. 
Δεδομένου ότι ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ.  1141/2014 τέθηκε σε πλήρη ισχύ ως προς όλα 
τα στοιχεία του την 1η Ιανουαρίου 2018 και η επιτροπή ανεξάρτητων διακεκριμένων 
προσωπικοτήτων δεν εξέδωσε εν τω μεταξύ καμία γνωμοδότηση (για προφανείς λόγους, διότι 
δεν συνεδρίασε ποτέ), η εν λόγω διαδικασία κατέστη άνευ αντικειμένου. 

 
 
 

 

10. Εσωτερικός κανονισμός 
 
 
 
 
 

 

 

10.1. Γενική αναθεώρησηΚατά την κατάρτιση του προγράμματος εργασίας της, μετά τη 
σύστασή της με την έναρξη της κοινοβουλευτικής περιόδου το φθινόπωρο του 2014, η 

επιτροπή AFCO αποφάσισε να προβεί σε διεξοδική αναθεώρηση του Κανονισμού του 

Κοινοβουλίου προκειμένου να εντοπιστούν τα πιθανά σφάλματα, οι ανακολουθίες και τα 
κενά, καθώς και οι διατάξεις που έχουν καταστεί παρωχημένες ή χρήζουν προσαρμογής 

βάσει της εμπειρίας των προηγούμενων ετών. 
 

Προς τον σκοπό αυτό, συγκρότησε μια ομάδα εργασίας απαρτιζόμενη από εκπροσώπους 
όλων των πολιτικών ομάδων και ένα παρατηρητή των μη εγγεγραμμένων βουλευτών. Η 

ομάδα αυτή όρισε πρόεδρο τον Rainer Wieland (PPE, DE) –οποίος είναι και ο 
Αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου– και εισηγητή τον Richard Corbett (S&D, UK), συντάκτη 

πολλών σημαντικών εκθέσεων σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού που 
εκπονήθηκαν κατά τη διάρκεια προγενέστερων κοινοβουλευτικών περιόδων. 

 
Κατά την περίοδο μεταξύ της 13ης Ιανουαρίου 2015 και της 9ης Ιουνίου 2016, η ομάδα 

εργασίας πραγματοποίησε 33 διαδοχικές συνεδριάσεις, άλλοτε στο Στρασβούργο και 
άλλοτε στις Βρυξέλλες. Η ομάδα εργασίας επικουρήθηκε από μια επιχειρησιακή ομάδα 

στη σύνθεση της οποίας συμμετείχαν όλες οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας του 
Κοινοβουλίου τις οποίες αφορά άμεσα των σύνολο των τροπολογιών που προτείνονταν, 
καθώς και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα και του Προέδρου του 
Κοινοβουλίου και του συντονισμού των πολιτικών ομάδων. 
 

Τα αποτελέσματα των εργασιών της ομάδας εργασίας χρησίμευσαν στη συνέχεια ως βάση 
για τη σύνταξη της έκθεσης της επιτροπής AFCO, η οποία στις 12 Ιουλίου 2016 όρισε 

επισήμως ως εισηγητή της τον Richard Corbett. 
 

Το εύρος των εργασιών που εκτελέστηκαν υπερέβη, εντέλει, κατά πολύ την αρχική εντολή 
που αναφέρεται ανωτέρω. Οι τροπολογίες που προτείνονταν είχαν επίπτωση σε όλους τους 

τίτλους του Κανονισμού, εκτός από τους τίτλους  VI (Σχέσεις με τα εθνικά κοινοβούλια), XI 
(Γενική Γραμματεία του Κοινοβουλίου) και XIV (Διάφορες διατάξεις), ενώ από τα πέντε 



 

 

παραρτήματα που υποβλήθηκαν στην ίδια διαδικασία έγκρισης με τις τροπολογίες του 

Κανονισμού δεν τροποποιήθηκαν μόνο τα παραρτήματα III (Κατευθυντήριες γραμμές και 
γενικά κριτήρια που πρέπει να ακολουθούνται κατά την επιλογή θεμάτων προς εγγραφή 

στην ημερήσια διάταξη για τη συζήτηση σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, κατά το άρθρο 135) 

και IV (Διαδικασία για την εξέταση και έγκριση των αποφάσεων για τη χορήγηση 
απαλλαγής). Επρόκειτο συνεπώς για τη σημαντικότερη αναθεώρηση στην οποία 

υποβλήθηκε ο Κανονισμός από τις πρώτες εκλογές για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου που διεξήχθησαν με άμεση καθολική ψηφοφορία το 1979. 

 
Στις 8 Νοεμβρίου 2016 η επιτροπή AFCO ενέκρινε στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας την 

έκθεση του Richard Corbett σχετικά με την γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με 19 ψήφους υπέρ έναντι 5 ψήφων κατά. 

 
Η ψηφοφορία στην ολομέλεια διεξήχθη στις 13 Δεκεμβρίου 2016 (απόφαση που εγκρίθηκε 
με 548 ψήφους υπέρ, 145 ψήφους κατά και 13 αποχές) και οι τροποποιήσεις που επήλθαν 
κατά τον τρόπο αυτό τέθηκαν σε ισχύ κατά την έναρξη της επόμενης συνόδου Ολομέλειας, 
στις 16 Ιανουαρίου 2017, με εξαίρεση ορισμένες διατάξεις που αφορούσαν τα άρθρα 196 
έως 200 (σχετικά με τη σύσταση των κοινοβουλευτικών επιτροπών), το άρθρο 204 
(Προεδρείο των επιτροπών) και το άρθρο 212 (σχετικά με τις διακοινοβουλευτικές 

αντιπροσωπείες), οι οποίες δεν προβλέπεται να τεθούν σε εφαρμογή πριν από την έναρξη 
της πρώτης συνόδου Ολομέλειας μετά τις εκλογές του 2019, ήτοι από τις 2 Ιουλίου 2019 και 

μετέπειτα. 
 

Στις σημαντικότερες αλλαγές που προέκυψαν από την εν λόγω αναθεώρηση μπορούν να 
αναφερθούν η αύξηση της διαφάνειας και η ενίσχυση του ελέγχου των λεπτομερών 

διατάξεων που διέπουν τις διοργανικές διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της νομοθετικής 
διαδικασίας, η μεταφορά των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη διοργανική συμφωνία 

«Βελτίωση του νομοθετικού έργου», η ενίσχυση του κώδικα δεοντολογίας για τους 
βουλευτές και των υποχρεώσεών τους σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και 

σύγκρουσης συμφερόντων, καθώς και των εφαρμοστέων κυρώσεων σε περίπτωση 
παραβίασης, ο εξορθολογισμός των ελάχιστων ορίων που απαιτούνται σε διαδικαστικά 
θέματα και ο περιορισμός του αριθμού των αιτημάτων ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση, 
η αλλαγή του τρόπου σύνθεσης των κοινοβουλευτικών επιτροπών και η καθιέρωση 
συζητήσεων σχετικά με επίκαιρα θέματα της επιλογής κάθε πολιτικής ομάδας, καθώς 
επερωτήσεων μείζονος και ήσσονος σημασίας που υποβάλλονται στους εκπροσώπους των 
άλλων θεσμικών οργάνων. 
 
Τέλος, τα βασικά στοιχεία των παραρτημάτων του Κανονισμού συγκεντρώθηκαν σε μια 

Επιτομή των κύριων νομικών πράξεων που σχετίζονται με τον Κανονισμό, η οποία είναι 
διαφορετική από το παρόν έγγραφο και διατηρεί πλέον ως πραγματικά παραρτήματα μόνο 

τα παραρτήματα που προέρχονται απευθείας από το Κοινοβούλιο ή από τα όργανά του.  
 

Με την απόφαση παραπέμφθηκε για εξέταση σε μεταγενέστερο χρόνο η αναθεώρηση των 
εσωτερικών διαδικασιών του προϋπολογισμού, καθώς και η αξιολόγηση της εφαρμογής 

τόσο των νέων διατάξεων σχετικά με τον καθορισμό των ελάχιστων ορίων όσο και των 
άρθρων εφαρμογής τους. 



 

 

10.2. Συμπληρωματική αναθεώρηση της γενικής αναθεώρησηςΛίγο μετά την 

παρέλευση ενός χρόνου ξεκίνησε νέος κύκλος εργασιών σε συνέχεια του προηγούμενου, 
αρχικά για την εξέταση των ζητημάτων που παρέμειναν σε εκκρεμότητα κατά τη γενική 

αναθεώρηση. 
 

Κρίθηκε, ωστόσο, ότι όσον αφορά τα δύο θέματα σχετικά με τις διατάξεις, αφενός, των 
εσωτερικών διαδικασιών του προϋπολογισμού και, αφετέρου, του καθορισμού και της 
εφαρμογής των ελάχιστων ορίων, θα ήταν πρόωρο να ξεκινήσουν οι συζητήσεις. Ως εκ 
τούτου, τα ζητήματα αυτά παραπέμφθηκαν για εξέταση κατά την επόμενη κοινοβουλευτική 
περίοδο. 
 
Επομένως, η συζήτηση επικεντρώθηκε ουσιαστικά σε θέματα που είχαν ήδη εξεταστεί σε 
προγενέστερο χρόνο, αλλά η εφαρμογή τους φαινόταν προβληματική, ή σε θέματα στα 
οποία ένα σημαντικό τμήμα του Κοινοβουλίου ζητούσε να σημειωθεί πρόοδος, κυρίως 
όσον αφορά τη διαφάνεια. 
 
Υπό τις συνθήκες αυτές, η ομάδα εργασίας της επιτροπής που είχε εκτελέσει τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες για τη γενική αναθεώρηση συνεδρίασε εκ νέου, με την ίδια 

σύνθεση, κατά την περίοδο μεταξύ της 5ης Οκτωβρίου 2017 και της 14ης Ιουνίου 2018, στο 
πλαίσιο επτά διαδοχικών συνεδριάσεων. 

 
Στο πλαίσιο των εργασιών της, στις 20 Ιουνίου 2018 η επιτροπή AFCO όρισε εκ νέου ως 
εισηγητή της τον Richard Corbett (S&D, UK). 
 
Κατόπιν διαφόρων συζητήσεων, τόσο στην επιτροπή όσο και μεταξύ των σκιωδών 
εισηγητών, στις 6 Δεκεμβρίου 2018 η επιτροπή AFCO ενέκρινε την έκθεση σχετικά με 
τροποποιήσεις του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αφορούν τα 

κεφάλαια 1 και 4 του τίτλου Ι, το κεφάλαιο 3 του τίτλου V, τα κεφάλαια 4 και 5 του 
τίτλου VII, το κεφάλαιο 1 του τίτλου VIII, τον τίτλο XII, τον τίτλο XIV και το παράρτημα II, 
με 21 ψήφους υπέρ και καμία αποχή. 
 
Η ψηφοφορία στην ολομέλεια πραγματοποιήθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2019 (απόφαση που 
εγκρίθηκε με 496 ψήφους υπέρ, 114 κατά και 33 αποχές) και οι τροπολογίες που 
εγκρίθηκαν τίθενται σε ισχύ στις 11 Φεβρουαρίου 2019, εξαιρουμένων ορισμένων 
διατάξεων σχετικών με το άρθρο 11 (Κανόνες συμπεριφοράς) και τα σημεία 6 και 7 του 
κώδικα αρμόζουσας συμπεριφοράς για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, καθώς και με το άρθρο 196 (Σύσταση μονίμων 

επιτροπών) και το άρθρο 204 (Προεδρείο των επιτροπών), οι οποίες δεν προβλέπεται να 

τεθούν σε εφαρμογή πριν από την έναρξη της ένατης κοινοβουλευτικής περιόδου 
(Ιούλιος 2019). 
 
Η εν λόγω συμπληρωματική αναθεώρηση είχε ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, την 
περαιτέρω ενίσχυση των κανόνων δεοντολογίας για τους βουλευτές, με σκοπό ιδίως την 
καταπολέμηση προσβλητικών δηλώσεων ή ανάρμοστης συμπεριφοράς, 
συμπεριλαμβανομένης της ψυχολογικής ή σεξουαλικής παρενόχλησης, την επίτευξη 
σημαντικής προόδου όσον αφορά τη διαφάνεια του νομοθετικού έργου (δημοσιοποίηση 
των συναντήσεων με εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων) και της χρήσης των 



 

 

βουλευτικών αποζημιώσεων, καθώς και της λειτουργίας των διακομματικών ομάδων, την 

αναδιατύπωση των λεπτομερών διατάξεων που διέπουν τις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις 
(και κυρίως τις επερωτήσεις που καθιερώθηκαν στο πλαίσιο της προηγούμενης 

μεταρρύθμισης) και την προσθήκη διατάξεων σχετικά με την εξέταση των ευρωπαϊκών 
πρωτοβουλιών και τις προϋποθέσεις του παραδεκτού των αιτημάτων πολιτών που 

αποσκοπούν στον έλεγχο του σεβασμού των θεμελιωδών αξιών της Ένωσης από τα 
ευρωπαϊκά κόμματα και ιδρύματα. 

10.3. Ερμηνεία του ΚανονισμούΤο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε επίσης, κατόπιν 

πρότασης της επιτροπής AFCO, διάφορες ερμηνευτικές αποφάσεις του Κανονισμού του 
όσον αφορά: 

 
– το παράρτημα XVI σημείο 1 στοιχείο α) (νυν παράρτημα VII10) σχετικά με την εξέταση 

δήλωσης οικονομικών συμφερόντων των ορισθέντων Επιτρόπων (απόφαση της 
28ης Απριλίου 2015)· 

 
– το άρθρο 13811 παράγραφος 3 σχετικά με τις ερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης 

(απόφαση της 9ης Σεπτεμβρίου 2015)· 
 

– το άρθρο 20112 σχετικά με τη διακοπή ή τη λήξη συνεδρίασης (απόφαση της 
9ης Σεπτεμβρίου 2015)· 

 

– το άρθρο 6113 παράγραφος 2 σχετικά με την έγκριση τροπολογιών επί πρότασης της 
Επιτροπής (απόφαση της 15ης Σεπτεμβρίου 2016)· 

 
– το άρθρο 5 παράγραφος 5 και το άρθρο 22114 σχετικά με την πρόσβαση σε εμπιστευτικές 

πληροφορίες (απόφαση της 5ης Ιουλίου 2017)· 
 

– το άρθρο 18215 παράγραφος 1 στοιχείο β) όσον αφορά την απουσία πλειοψηφίας, στην 
επιτροπή, σε πρόταση για νομικά δεσμευτική πράξη (απόφαση της 13ης Μαρτίου 2019)· 

 
– το άρθρο 15816 παράγραφος 2 σχετικά με τη σύνταξη ή την τροποποίηση του τίτλου 

ψηφίσματος το οποίο έχει κατατεθεί για να περατώσει μια συζήτηση (απόφαση της 
17ης Απριλίου 2019)· 

 
– το άρθρο 3317 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο δεύτερη περίπτωση σχετικά με την πολιτική 

δήλωση για τη συγκρότηση πολιτικής ομάδας (απόφαση της 17ης Απριλίου 2019). 
 

                                                 
10 Πρώην παράρτημα VI πριν από τη νέα αρίθμηση που τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο του 2019. 
11 Πρώην άρθρο 130 πριν από τη νέα αρίθμηση που τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο του 2019. 

 
12 Πρώην άρθρο 191 πριν από τη νέα αρίθμηση που τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο του 2019. 
13 Η αρίθμηση παρέμεινε αμετάβλητη. 
14 Πρώην άρθρο 210α πριν από τη νέα αρίθμηση που τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο του 2019. 
15 Πρώην άρθρο 171 πριν από τη νέα αρίθμηση που τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο του 2019. 
16 Πρώην άρθρο 149α πριν από τη νέα αρίθμηση που τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο του 2019. 
17 Πρώην άρθρο 32 πριν από τη νέα αρίθμηση που τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο του 2019. 



 

 

 
 
 

11. Σχέσεις με τα εθνικά 
κοινοβούλια 

 
 
 
 

 

 

11.1. Διακοινοβουλευτικές συνεδριάσεις επιτροπών 
 
Οι επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορούν να προβαίνουν σε απευθείας 
διάλογο με τα εθνικά κοινοβούλια σε επίπεδο επιτροπών. Ο διάλογος αυτός μπορεί να 
περιλαμβάνει συνεδριάσεις βουλευτών των εθνικών κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου από τις αντίστοιχες επιτροπές για τη συζήτηση ζητημάτων κοινού 

ενδιαφέροντος. 
 

Κατά τη διάρκεια της 8ης κοινοβουλευτικής περιόδου, η επιτροπή AFCO διοργάνωσε πέντε 
διακοινοβουλευτικές συνεδριάσεις επιτροπών που είχαν ως αντικείμενο τα εξής θέματα: 

 

Ημερομηνία Πρόγραμμα και Συμμετέχοντες 

19 Νοεμβρίου 
2015 

Η μελλοντική θεσμική εξέλιξη της Ένωσης: ενίσχυση του πολιτικού 
διαλόγου μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών 
κοινοβουλίων και ενίσχυση του κοινοβουλευτικού ελέγχου επί της 

εκτελεστικής εξουσίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο  

Εισαγωγικές δηλώσεις: 

• Marc Angel, Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων, Άμυνας, Συνεργασίας και Μετανάστευσης της Βουλής των 

Αντιπροσώπων του Λουξεμβούργου 

• Nicolas Schmit, Υπουργός Εργασίας, Απασχόλησης, Κοινωνικής 
Οικονομίας και Οικονομίας της Αλληλεγγύης του Λουξεμβούργου – 
Πρώην μέλος της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης 

I:  Η μελλοντική θεσμική εξέλιξη της Ένωσης  

• Mercedes Bresso και Elmar Brok, συνεισηγητές της επιτροπής 

AFCO σχετικά με τη «Βελτίωση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης με βάση τις δυνατότητες της Συνθήκης της Λισαβόνας» 

(2014/2249(INI)) 

II: Ενίσχυση του κοινοβουλευτικού ελέγχου επί της διακυβέρνησης της 
ΕΕ 



 

 

Ημερομηνία Πρόγραμμα και Συμμετέχοντες 

Ακρόαση με θέμα «Κοινοβουλευτικός έλεγχος επί της εκτελεστικής 
εξουσίας στην ΕΕ» 

• Christine Neuhold, ειδική έδρα για τη δημοκρατική διακυβέρνηση 
της ΕΕ, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, Σχολή Τεχνών και Κοινωνικών 
Επιστημών, Πανεπιστήμιο του Μάαστριχτ 

• Olivier Rozenberg, Αναπληρωτής Καθηγητής Πολιτικών Επιστημών, 
Centre d’études européennes de Sciences Po, Παρίσι 

• Philippe Poirier, κάτοχος της έδρας έρευνας κοινοβουλευτικών 

μελετών, Υπεύθυνος της συλλογής κοινοβουλευτικών μελετών – 
Editions Larcier, Αναπληρωτής Καθηγητής Πολιτικών Επιστημών 

στο Collège des Bernardins και στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού, 
Σορβόνη (Celsa) 

29 Νοεμβρίου 
2016 

Το δικαίωμα εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο 
Η αναθεώρηση της εκλογικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Η μελλοντική θεσμική εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Εισαγωγικές δηλώσεις: 

• Peter Javorčík, Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Σλοβακίας στην ΕΕ 

• Kristalina Georgieva, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Ι: Το δικαίωμα εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο 

• Ramón Jáuregui Atondo, εισηγητής της επιτροπής AFCO για την 
«Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις 

λεπτομερείς διατάξεις που διέπουν την άσκηση του δικαιώματος 
εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς 

αντικατάσταση της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής της 19ης Απριλίου 1995 (95/167/ΕΚ, 

Ευρατόμ, ΕΚΑΧ)» (πρώην 2009/2212(INL)) 

II: Η αναθεώρηση της εκλογικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

• Danuta Maria Hübner και Jo Leinen, συνεισηγητές της επιτροπής 
AFCO σχετικά με την «Αναθεώρηση της εκλογικής νομοθεσίας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης» (2015/2035(INL)) 

III: Η μελλοντική θεσμική εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Ακρόαση με θέμα «Ποιες είναι οι συνταγματικές οδοί για τη 

μελλοντική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης;» 

• Mario Monti, πρόεδρος της ομάδας υψηλού επιπέδου για τους 

ίδιους πόρους, πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας και Ευρωπαίος 
Επίτροπος 



 

 

Ημερομηνία Πρόγραμμα και Συμμετέχοντες 

• António Vitorino, πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος 

• Mercedes Bresso και Elmar Brok, συνεισηγητές της επιτροπής 

AFCO σχετικά με τη «Βελτίωση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης με βάση τις δυνατότητες της Συνθήκης της Λισαβόνας» 
(2014/2249(INI)) 

2 Μαΐου 2017 Η εφαρμογή των διατάξεων των Συνθηκών σχετικά με τα εθνικά 

κοινοβούλια 

Εισαγωγικές δηλώσεις: 

• Václav Hampl, πρόεδρος της Επιτροπής Υποθέσεων ΕΕ του 
Κοινοβουλίου της Τσεχικής Δημοκρατίας (Senát Parlamentu) 

• Vanino Chiti, πρόεδρος της Επιτροπής Υποθέσεων ΕΕ του Κοινοβουλίου 

της Ιταλίας (Senato della Repubblica) 

• Enrico Forti, Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις σχέσεις με 
τα άλλα θεσμικά όργανα, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών 

κοινοβουλίων 

Παρουσίαση προπαρασκευαστικού εγγράφου 

 από τον Paulo Rangel, εισηγητή της επιτροπής AFCO για την 
«Εφαρμογή των διατάξεων των Συνθηκών σχετικά με τα εθνικά 
κοινοβούλια» (2016/2149(INI)) 

Ακρόαση με θέμα «Η εφαρμογή των διατάξεων των Συνθηκών σχετικά 
με τα εθνικά κοινοβούλια: η μελλοντική πορεία»   

• Carlo Casini: Διακοινοβουλευτική συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ 

 (πρώην πρόεδρος της επιτροπής AFCO και πρώην εισηγητής για τα 

εθνικά κοινοβούλια)  

• Ludwik Dorn: Επικουρικότητα και εθνικά κοινοβούλια 
 (πρώην εκπρόσωπος της Δίαιτας της Δημοκρατίας της Πολωνίας) 

• Ingolf Pernice: Πολιτικός διαρθρωμένος διάλογος και εθνικά 

κοινοβούλια 
 (διευθυντής έρευνας για την παγκόσμια συνταγματική τάξη του 

Ινστιτούτου Humboldt για το Διαδίκτυο και την Κοινωνία, 

Βερολίνο) 

11 

Οκτωβρίου 
2017 

Το μέλλον της Ευρώπης: προοπτικές των προτάσεων του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και της Λευκής Βίβλου της Επιτροπής 

Εισαγωγικές δηλώσεις: 

• Matti Maasikas, Πρόεδρος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 



 

 

Ημερομηνία Πρόγραμμα και Συμμετέχοντες 

Αναπληρωτής Υπουργός Υποθέσεων ΕΕ της Δημοκρατίας της Εσθονίας  

• Valdis Dombrovskis, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 

Ευρώ και τον Κοινωνικό Διάλογο, επίσης αρμόδιος για τη 
Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, τις Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες και 
την Ένωση Κεφαλαιαγορών 

Ι: Εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, το μέλλον της 
οικονομίας της ΕΕ, η κοινωνική διάσταση  

II: Το μέλλον της ευρωπαϊκής άμυνας και η αξιοποίηση της 

παγκοσμιοποίησης 

10 
Οκτωβρίου 
2018 

Πορεία της συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης  

Εισαγωγικές δηλώσεις: 

• Juliane Bogner-Strauß, αυστριακή Προεδρία του Συμβουλίου, 
Ομοσπονδιακή Υπουργός εντός της Ομοσπονδιακής Καγκελαρίας για 

τις Γυναίκες, τις Οικογένειες και τους Νέους  

• Věra Jourová, Επίτροπος αρμόδια για τη Δικαιοσύνη, τους 
Καταναλωτές και την Ισότητα των Φύλων 

• Reinhold Lopatka, πρόεδρος της Μόνιμης Υποεπιτροπής Υποθέσεων 

ΕΕ του Εθνικού Συμβουλίου της Δημοκρατίας της Αυστρίας 

• Christian Buchmann, πρόεδρος της Επιτροπής ΕΕ του Ομοσπονδιακού 

Συμβουλίου της Δημοκρατίας της Αυστρίας 

Παρουσιάσεις από: 

• Luca Jahier, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 

Επιτροπής 

• Barbara Duden, πρόεδρος της Επιτροπής Ιθαγένειας, Διακυβέρνησης, 
Θεσμικών και Εξωτερικών Υποθέσεων (CIVEX) της Επιτροπής των 

Περιφερειών. 

• Joaquín Almunia, πρώην Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

• Ramón Jáuregui Atondo, εισηγητής της επιτροπής AFCO σχετικά με 
την «Πορεία της συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης» 
(2018/2094(INI)) 

• Ivana Maletić, εισηγητής της επιτροπής ECON για την έκδοση 

γνωμοδότησης σχετικά με την «Πορεία της συζήτησης για το μέλλον 
της Ευρώπης» (2018/2094(INI)) (συνδεδεμένη επιτροπή) 

 



 

 

11.2. Διάσκεψη των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 
(COSAC) 
Σύμφωνα με το άρθρο 143 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η 
αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Διάσκεψη των Κοινοβουλευτικών 
Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων (COSAC) τελεί υπό τη συμπροεδρία του προέδρου της 
επιτροπής AFCO και του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι 
επιφορτισμένος με την παρακολούθηση των σχέσεων με τα εθνικά κοινοβούλια. 
 
Η COSAC επισημοποιήθηκε με τον τίτλο II άρθρο 10 του Πρωτοκόλλου (αριθ. 1) σχετικά με 
το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση που προσαρτάται στις Συνθήκες 
για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Η COSAC συνέρχεται τέσσερις φορές ετησίως, δύο φορές σε επίπεδο προέδρων των 
αντιπροσωπειών της και δύο φορές σε συνόδους ολομέλειας, στις οποίες συμμετέχουν 

αντιπροσωπείες δέκα μελών από κάθε επιτροπή ευρωπαϊκών υποθέσεων κάθε σώματος 
των εθνικών κοινοβουλίων, καθώς και μία αντιπροσωπεία τεσσάρων μελών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (εκτός των δύο αντιπροέδρων της) που επιλέγονται σε 
συνάρτηση με τα θέματα προς εξέταση σε κάθε συνεδρίαση. 
 

Η οργάνωση και η προεδρία των συνεδριάσεων προβλέπονται για χρονική περίοδο έξι 
μηνών στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διάστασης της Προεδρίας του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο κράτος μέλος που ασκεί την Προεδρία. 

 
Σε αυτή τη βάση, κατά την όγδοη κοινοβουλευτική περίοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
πραγματοποιήθηκαν διαδοχικά στην Ιταλία (2014-II), στη Λετονία και το Λουξεμβούργο 
(2015), στις Κάτω Χώρες και τη Σλοβακία (2016), στη Μάλτα και την Εσθονία (2017), στη 
Βουλγαρία και την Αυστρία (2018) και στη Ρουμανία (2019-I). 
 

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας περιόδου, η προεδρία της αντιπροσωπείας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ασκήθηκε από κοινού από την πρόεδρο της επιτροπής AFCO, 
Danuta Hübner (PPE, PL), και από την πρώτη Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

Mairead McGuinness (PPE, IE). 
 
Έπειτα από κάθε συνεδρίαση της COSAC, η πρόεδρος της επιτροπής AFCO ενημέρωνε τα 

μέλη της επιτροπής σχετικά με τη διεξαγωγή και τα συμπεράσματά της. 

 

Όλα τα έγγραφα που αφορούν τις εν λόγω συνεδριάσεις είναι διαθέσιμα στην ακόλουθη 
διεύθυνση: www.cosac.eu. 

 

http://www.cosac.eu/fr/2012/1/7/conference-des-organes-parlementaires-specialises-dans-les-a.html
http://www.cosac.eu/fr/2012/1/7/conference-des-organes-parlementaires-specialises-dans-les-a.html
http://www.cosac.eu/fr/2012/1/7/conference-des-organes-parlementaires-specialises-dans-les-a.html
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=20&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiY5e6mob7iAhXDJVAKHeyoBgQQygQwE3oECAgQBw&url=https://parleu2018bg.bg/fr/news/42%23title-1&usg=AOvVaw29i4a2Cq5RDGGS1wS9vd_m


 

 

 
 

 

12. Εκκρεμή ζητήματα 
 

 
 

 
 
 

 

 

12.1 Το δικαίωμα εξέτασης των πραγμάτων  
 
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, και ειδικότερα η επιτροπή AFCO, προσπαθεί ανεπιτυχώς από το 
2012 να καταλήξει σε συμφωνία με το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με την 
εναρμόνιση του νομικού πλαισίου εντός του οποίου το Κοινοβούλιο διεξάγει τις έρευνές 
του με τις διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας και, ιδίως, με το άρθρο 226 της ΣΛΕΕ (βλ. 
3.1 ανωτέρω). 
 

Στο ψήφισμά του της 18ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο 
και την Επιτροπή όσον αφορά τη νομοθετική πρόταση κανονισμού για το δικαίωμα 

εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Κοινοβούλιο πρότεινε οι 
εργασίες επί του φακέλου αυτού να προχωρήσουν ως εξής: 

– η επιτροπή JURI θα πρέπει να εξετάσει τη σκοπιμότητα της προετοιμασίας μιας 
προσφυγής ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την αρχή της  

αμοιβαίας καλόπιστης συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων (άρθρο 13 παράγραφος 

2 της ΣΕΕ)· 

– θα πρέπει να προστεθεί στη νομοθετική διαδικασία που απορρέει από το δικαίωμα 
νομοθετικής πρωτοβουλίας που παρέχεται στο Κοινοβούλιο από τις Συνθήκες, σύμφωνα με 
τη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, ένα αίτημα σχετικά με τη 
θέσπιση νομοθετικού ημερολογίου για τις εν λόγω πρωτοβουλίες, όπως συμβαίνει με τη 
συνήθη νομοθετική διαδικασία· 
 
– το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα πρέπει να επαναλάβουν τις διαπραγματεύσεις με το 
νεοεκλεγέν Κοινοβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο που έχει σημειωθεί με τη νέα 
διατύπωση της πρότασης που παρουσιάζεται στο ανεπίσημο έγγραφο· 
 
– τα πολιτικά κόμματα θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα εκλογικά τους προγράμματα 
εκφράζουν τη δέσμευσή τους στην πρόταση του Κοινοβουλίου για έναν νέο και 
επικαιροποιημένο κανονισμό σχετικά με το δικαίωμά του εξέτασης των πραγμάτων, και 
καλούνται οι διάφοροι «Spitzenkandidaten» (κορυφαίοι υποψήφιοι) να παράσχουν τη 

δημόσια και πολιτική στήριξή τους επί του θέματος. 
 
Το Κοινοβούλιο χρειάζεται μια νέα στρατηγική όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις σχετικά 
με τον φάκελο αυτόν για την επερχόμενη κοινοβουλευτική περίοδο προκειμένου να 



 

 

απεμπλακεί η κατάσταση. Μια πιθανότητα θα ήταν η κατάρτιση νέου σχεδίου κειμένου, 

λαμβανομένων υπόψη των ανησυχιών τις οποίες διατύπωσε το Συμβούλιο.  

 
 

12.2. Μητρώο διαφάνειας 
 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει διατυπώσει επανειλημμένες εκκλήσεις για τη θέσπιση ενός 
ενισχυμένου μητρώου διαφάνειας με σκοπό τη ρύθμιση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των 
εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων και των φορέων λήψης αποφάσεων της ΕΕ. Παρά τις 
πολυάριθμες εκκλήσεις του να καταστεί το μητρώο διαφάνειας υποχρεωτικό μέσω 
νομοθετικής πράξης αντί διοργανικής συμφωνίας (βλ. ψηφίσματα της 11ης Μαΐου 2011, 

της 15ης Απριλίου 2014, της 28ης Απριλίου 2016 και της 14ης Σεπτεμβρίου 2017), δεν έχει 
υποβληθεί ακόμη τέτοια πρόταση. Το Κοινοβούλιο έχει υποστηρίξει ότι, αντίθετα με μια 

νομοθετική πράξη, μια διοργανική συμφωνία επιτρέπει απλώς στα θεσμικά όργανα να 
οργανώσουν τη συνεργασία τους (βάσει του άρθρου 295 της ΣΛΕΕ), χωρίς ωστόσο να τους 
επιτρέπει να επιβάλουν υποχρεώσεις σε τρίτους, καθεστώς που είναι απαραίτητο 
προκειμένου το μητρώο να καταστεί πραγματικά υποχρεωτικό. Έχει συναχθεί το 
συμπέρασμα ότι η μόνη κατάλληλη βάση για μια πράξη που ρυθμίζει αυτό το ζήτημα είναι 

το άρθρο 352 της ΣΛΕΕ. Ωστόσο, στις 26 Σεπτεμβρίου 2016 η Επιτροπή υπέβαλε νέα 
πρόταση για τη σύναψη μεταξύ της Επιτροπής, του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου διοργανικής συμφωνίας για τη θέσπιση «υποχρεωτικού μητρώου 
διαφάνειας».  
  
Στις 27 Οκτωβρίου 2016 η Διάσκεψη των Προέδρων διόρισε την αντιπρόεδρο Sylvie 
Guillaume και την πρόεδρο της επιτροπής AFCO Danuta Hübner ως αρμόδιες για τη 
διεξαγωγή διαπραγματεύσεων εξ ονόματος του Κοινοβουλίου, με τη βοήθεια ομάδας 

επαφής. Στις 15 Ιουνίου 2017 η Διάσκεψη ενέκρινε εντολή του Κοινοβουλίου, η οποία 
καταρτίστηκε από τις επικεφαλής των διαπραγματεύσεων με τη στήριξη της ομάδας 
επαφής. Στις 6 Δεκεμβρίου 2017 η Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων ενέκρινε την εντολή 

του Συμβουλίου. Τόσο η εντολή του Κοινοβουλίου όσο και εκείνη του Συμβουλίου διέφεραν 
σημαντικά από την αρχική πρόταση· το 2017 και τα δύο θεσμικά όργανα ζήτησαν τη γνώμη 
των νομικών τους υπηρεσιών, οι οποίες ενημέρωσαν στη συνέχεια τους αντίστοιχους 
διαπραγματευτές. Η κύρια νομική αντίρρηση του Συμβουλίου συνίστατο στο ότι το δίκαιο 

της ΕΕ δεν μπορεί να υποβάλει επισήμως τις Μόνιμες Αντιπροσωπείες σε ένα νομικό 
καθεστώς αυτού του είδους και ότι οποιαδήποτε δέσμευση από την πλευρά τους πρέπει να 
είναι εθελοντική. Ο κύριος νομικός περιορισμός για το Κοινοβούλιο, όπως προσδιορίστηκε 
από τη νομική του υπηρεσία, συνίστατο στο ότι το να επιβληθεί στους βουλευτές του ΕΚ η 

νομική υποχρέωση να συναντούν μόνο εγγεγραμμένους εκπροσώπους ομάδων 
συμφερόντων θα ισοδυναμούσε με δυσανάλογο περιορισμό του συνταγματικού 
δικαιώματος άσκησης μιας ελεύθερης εντολής (όπως ορίζεται στην εκλογική πράξη και στο 
καταστατικό του Κοινοβουλίου). Έχουν πραγματοποιηθεί πολυάριθμες τεχνικές 
συναντήσεις, αλλά μόνο τρεις διαπραγματεύσεις σε πολιτικό επίπεδο (στις 16 Απριλίου 
2018, στις 12 Ιουνίου 2018 και στις 13 Φεβρουαρίου 2019).  
  
Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων αυτών, η Επιτροπή επέμεινε ότι ο μόνος τρόπος 
να καταστεί το μητρώο διαφάνειας πραγματικά υποχρεωτικό ήταν να εφαρμοστεί η αρχή 



 

 

«όχι συνάντηση χωρίς εγγραφή» αδιακρίτως σε όλα τα θεσμικά όργανα και σε όλους τους 

υπεύθυνους λήψης αποφάσεων που προσδιορίζονται στην πρότασή της για τη σύναψη 
διοργανικής συμφωνίας. Το Συμβούλιο πρότεινε, από την πλευρά του, μια εναλλακτική 

λύση: ένα εθελοντικό καθεστώς το οποίο θα επιβάλλει στην τρέχουσα και στις επερχόμενες 
προεδρίες τις υποχρεώσεις βάσει του μητρώου διαφάνειας μέσω πολιτικής δήλωσης που 

θα εγκριθεί, μαζί με τη διοργανική συμφωνία για το μητρώο διαφάνειας, στο Συμβούλιο. Η 
δήλωση αυτή θα επέκτεινε την εθελοντική υποχρέωση στα 23 κράτη μέλη που είχαν 

εκφράσει την προθυμία τους να συμμετάσχουν στο καθεστώς. Η προσπάθεια του 
Κοινοβουλίου για γεφύρωση των θέσεων είχε ως στόχο να καταστεί αδύνατη η πρόσβαση 

μη εγγεγραμμένων εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων σε υπεύθυνους λήψης αποφάσεων 
του Κοινοβουλίου, μέσω μιας σειράς επακόλουθων μέτρων (π.χ. υποχρέωση εγγραφής των 

εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων εάν επιθυμούν να παρευρεθούν σε ακροάσεις, 
συνεδριάσεις αντιπροσωπειών ή συνεδριάσεις διακομματικών ομάδων, απαγόρευση της 

διοργάνωσης εκδηλώσεων υπό την αιγίδα τους, της παροχής καρτών εισόδου κ.λπ.). 
Παράλληλα και μέσω χωριστής διαδικασίας, το Κοινοβούλιο τροποποίησε τον κανονισμό 
του όσον αφορά τα μέτρα διαφάνειας, επιβάλλοντας, ιδίως στους εισηγητές, στους 
σκιώδεις εισηγητές και στους προέδρους επιτροπών, την υποχρέωση να δημοσιοποιούν 
ηλεκτρονικά όλες τις προγραμματισμένες συναντήσεις με εκπροσώπους ομάδων 
συμφερόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του μητρώου διαφάνειας (άρθρο 11). 
Τον Σεπτέμβριο του 2018 η Επιτροπή αποφάσισε να αναστείλει τις διαπραγματεύσεις. Η 

τελευταία συνεδρίαση σε πολιτικό επίπεδο πραγματοποιήθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2019. 
Τόσο το Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο απηύθυναν έντονες εκκλήσεις για τη σύναψη 

της διοργανικής συμφωνίας σχετικά με το μητρώο διαφάνειας στο πλαίσιο της 8ης 
νομοθετικής περιόδου, αλλά αυτό δεν αποδείχθηκε εφικτό. 

  
Στο πλαίσιο αυτό, και κατόπιν ανταλλαγής με τους επικεφαλής διαπραγματευτές του 

Κοινοβουλίου, η Διάσκεψη των Προέδρων, στη συνεδρίαση της 11ης Απριλίου 2019, 
υπογράμμισε ότι οι διοργανικές συμφωνίες μπορούν να είναι δεσμευτικές  μόνο για τα 

θεσμικά όργανα και μόνο στον βαθμό στον οποίο αυτά τα θεσμικά όργανα μπορούν να 
αναλάβουν σχετική δέσμευση βάσει των Συνθηκών, και ότι ένα πραγματικά υποχρεωτικό 

μητρώο διαφάνειας που προορίζεται να είναι δεσμευτικό για τρίτους δεν μπορεί να 
επιτευχθεί μέσω διοργανικής συμφωνίας. 
  
Κατά συνέπεια, η Διάσκεψη των Προέδρων ενέκρινε τις συστάσεις των επικεφαλής 
διαπραγματευτών σχετικά με την υποβολή νομοθετικής πρότασης από την επερχόμενη 
Επιτροπή. Εάν αυτό αποδειχθεί μη εφικτό, οι διαπραγματεύσεις  σχετικά με τη διοργανική 
συμφωνία θα πρέπει να συνεχιστούν κατά τη διάρκεια της επερχόμενης κοινοβουλευτικής 
περιόδου, με βάση το έργο και την εντολή των τελευταίων δύο ετών.  

 

12.3. Αξιολόγηση της διαδικασίας του άρθρου 50 της ΣΕΕ 
 
Η εφαρμογή του άρθρου 50 της ΣΕΕ έχει δείξει ότι παρέχεται ένα περιθώριο πολιτικής 

ευελιξίας όσον αφορά τον καθορισμό σημαντικών πτυχών αυτής της διάταξης. Από την 
άλλη πλευρά, οι διατάξεις του άρθρου 50 της ΣΕΕ και των Συνθηκών στο σύνολό τους 

επιβάλλουν σημαντικούς συνταγματικούς περιορισμούς στη διαδικασία και στις ρυθμίσεις 



 

 

αποχώρησης, οι οποίοι ερμηνεύθηκαν συσταλτικά από τα θεσμικά όργανα κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας. 
 

Το άρθρο 50 της ΣΕΕ δεν παρέχει απαντήσεις σε όλα τα ζητήματα που ανέκυψαν κατά την 
εφαρμογή του, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η έννοια των ρυθμίσεων αποχώρησης, 

το επίπεδο λεπτομέρειας του πλαισίου σχετικά με τη μελλοντική σχέση και, από 
διαδικαστικής πλευράς, η μορφή με την οποία γνωστοποιείται η πρόθεση αποχώρησης από 

την Ένωση, η δυνατότητα ανάκλησης της πρόθεσης αποχώρησης και η ακολουθία των 
διαπραγματεύσεων.  

 
Τα ζητήματα αυτά επιλύθηκαν καθώς εξελισσόταν η διαδικασία αποχώρησης του 

Ηνωμένου Βασιλείου. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, μέσω των διαδοχικών κατευθυντήριων 
γραμμών του, το Συμβούλιο, μέσω των οδηγιών του για τις διαπραγματεύσεις, το 

Κοινοβούλιο, μέσω των διαδοχικών ψηφισμάτων του, και το Δικαστήριο της ΕΕ, μέσω της 
νομολογίας του για το Brexit, διαμόρφωσαν στο σύνολό τους μια θεωρία και μια πρακτική 
σχετικά με την αποχώρηση από την ΕΕ.  
 
Στο τέλος της κοινοβουλευτικής περιόδου, η διαδικασία αποχώρησης του Ηνωμένου 
Βασιλείου δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί. Με τις δύο διαδοχικές παρατάσεις που 
χορηγήθηκαν βάσει του άρθρου 50 παράγραφος 3 της ΣΕΕ, προέκυψαν ζητήματα τόσο 

νομικής όσο και πολιτικής φύσης όσον αφορά τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στις 
εκλογές για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης-26ης Μαΐου 2019. Στα 

ζητήματα αυτά περιλαμβανόταν η υποχρέωση του Ηνωμένου Βασιλείου, βάσει του δικαίου 
της ΕΕ, να συμμετάσχει στις εκλογές αν η χώρα παρέμενε μέλος κατά τη διάρκεια της 

εκλογικής περιόδου και της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου, καθώς και οι επιπτώσεις για 
τη θεσμική λειτουργία της ΕΕ και, ειδικότερα, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε περίπτωση 

που το Ηνωμένο Βασίλειο συνέχιζε να είναι μέλος της ΕΕ. 
 

Θα πρέπει επίσης να αξιολογηθεί η εσωτερική οργάνωση της διαδικασίας στο Κοινοβούλιο 
και η διοργανική δυναμική. Όσον αφορά την πρώτη, ο ρόλος τον οποίο πράγματι 

διαδραμάτισε η επιτροπή AFCO στη διαδικασία και η αλληλεπίδρασή της με τη 
συντονιστική ομάδα για το Brexit (BSG) χρήζουν εξέτασης. Από διοργανική άποψη, θα 
μπορούσαν επίσης να επανεξεταστούν και να αναλυθούν οι διαφορετικές προσεγγίσεις 
όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις οποίες ακολούθησαν τα διάφορα θεσμικά 
όργανα καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. 
 
Τα ζητήματα που εγείρονται είναι περίπλοκα ζητήματα πολιτικού, θεσμικού, νομικού και 
συνταγματικού χαρακτήρα σε επίπεδο ΕΕ, τα οποία πρέπει να αναλυθούν και να 
αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης με σκοπό να εξασφαλιστεί η πλήρης και σε βάθος 

κατανόηση της διαδικασίας του άρθρου 50 της ΣΕΕ, καθώς και του αντίκτυπού της στη δομή 
και τη λειτουργία της ΕΕ συνολικά. 

 

12.4. Προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για 
την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών 
ΕλευθεριώνΣύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση (ΣΕΕ), «[η] Ένωση προσχωρεί στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των 



 

 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών. Η προσχώρηση στην εν 

λόγω Σύμβαση δεν μεταβάλλει τις αρμοδιότητες της Ένωσης όπως ορίζονται στις 
Συνθήκες». 

 
Στις 5 Απριλίου 2013 οριστικοποιήθηκε σχέδιο συμφωνίας μεταξύ των εκπροσώπων τόσο 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και του Συμβουλίου της Ευρώπης. 
 

Καθ’ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, ένα άτυπο όργανο για τον συντονισμό της 
ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Κοινοβουλευτικής 

Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης εξασφάλισε τη δυνατότητα από κοινού 
διεξαγωγής της διαδικασίας. 

 
Πλην όμως, η σύναψη της συμφωνίας προσχώρησης προϋποθέτει την έγκριση του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο 
στοιχείο α) σημείο ii) της ΣΛΕΕ, καθώς και η έγκριση των κρατών μελών, σύμφωνα με τους 
αντίστοιχους συνταγματικούς κανόνες τους. 
 
Ωστόσο, πριν από την υποβολή του εν λόγω σχεδίου για υπογραφή, και κατόπιν για 
επικύρωση, στις 7 Σεπτεμβρίου 2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε στο Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης αίτηση για την έκδοση γνωμοδότησης σχετικά με το συμβατό του 

σχεδίου με τις Συνθήκες. 
 

Το Δικαστήριο εξέδωσε τη (δεσμευτική) γνωμοδότησή του στις 18 Δεκεμβρίου 2014, με την 
οποία αποφάνθηκε ότι το σχέδιο που αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγματεύσεων δεν ήταν 

συμβατό με τις Συνθήκες ούτε με το Πρωτόκολλο (αριθ. 8) που προσαρτάται σε αυτές και 
αφορά την εν λόγω προσχώρηση. 

 
Στις 26 Φεβρουαρίου 2015 η επιτροπή AFCO πραγματοποίησε μια πρώτη κοινή συνεδρίαση 

με την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (επιτροπή 
LIBE) προκειμένου να συζητηθεί το περιεχόμενο της γνωμοδότησης του Δικαστηρίου και να 
εξεταστεί η συνέχεια που έπρεπε να δοθεί. 
 
Στις 20 Απριλίου 2016 πραγματοποιήθηκε δεύτερη κοινή συνεδρίαση με την επιτροπή LIBE, 
ενώ ούτε η Επιτροπή ούτε το Συμβούλιο είχε αναλάβει ακόμη πρωτοβουλία για την 
επανεκκίνηση της διαδικασίας προσχώρησης, η οποία θα απαιτούσε την έγκριση 
αναθεωρημένης διαπραγματευτικής εντολής λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα της 
γνωμοδότησης. Ως εκ τούτου, νομικοί εμπειρογνώμονες και εκπρόσωποι του Συμβουλίου, 
της Επιτροπής και του Συμβουλίου της Ευρώπης διερεύνησαν τους πιθανούς τρόπους 
αντιμετώπισης των αντιρρήσεων του Δικαστηρίου. 

 
Το ζήτημα αυτό θα περιλαμβάνεται και στο θεματολόγιο της επόμενης κοινοβουλευτικής 

περιόδου, δεδομένου ότι δεν υπήρξαν έκτοτε νέες εξελίξεις. 
 

12.5. Κανονισμός 
 



 

 

Κατά την αναθεώρηση του κανονισμού του Κοινοβουλίου θεωρήθηκε πρώιμη η διεξαγωγή 

συζητήσεων σχετικά με δύο θέματα που αφορούν τις εσωτερικές διαδικασίες 
προϋπολογισμού και την εφαρμογή των αντίστοιχων κανόνων. Τα θέματα αυτά θα 

εξεταστούν σε μελλοντικές αναθεωρήσεις.  
 

12.6. Διοργανική συμφωνία για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία 
σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση 

 

Ο φάκελος αυτός συνδέεται με τη δέσμη προτάσεων για το ΠΔΠ 2021-2027 και 
προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο τα θεσμικά όργανα συνεργάζονται στο πλαίσιο της 

ετήσιας διαδικασίας προϋπολογισμού, καθώς και ορισμένα ειδικά μέσα που προτείνονται 
βάσει του κανονισμού ΠΔΠ.  

 
Παρότι η επιτροπή AFCO είναι αρμόδια βάσει του Κανονισμού του Κοινοβουλίου για την 

εξέταση των διοργανικών συμφωνιών και, επομένως, είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση της 
έκθεσης προς το Κοινοβούλιο με την οποία προτείνεται η έγκριση ή η απόρριψη του 
σχεδίου συμφωνίας, η επιτροπή BUDG είναι αρμόδια όσον αφορά τη διαπραγμάτευση και 

την εφαρμογή των διοργανικών συμφωνιών στον τομέα των σχετικών με τον 
προϋπολογισμό εξουσιών του Κοινοβουλίου και, επομένως, θα καταρτίσει επίσης έκθεση 

σχετικά με τη διοργανική συμφωνία. Σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε σε 
προηγούμενες περιπτώσεις, ιδίως το 2007 και το 2013, οι δύο εκθέσεις θα πρέπει να 

συζητηθούν και να ψηφιστούν από κοινού στην ολομέλεια και καμία από τις δύο επιτροπές 
δεν θα πρέπει να καταρτίσει γνωμοδότηση σχετικά με την έκθεση της άλλης επιτροπής. 

 
Δεδομένου ότι οι διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ 2021-2017 δεν είχαν ολοκληρωθεί κατά τη 

διάρκεια της 8ης κοινοβουλευτικής περιόδου, τόσο ο κανονισμός ΠΔΠ όσο και η διοργανική 
συμφωνία για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και 

τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση θα μεταφερθούν στη νέα περίοδο. 
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