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Gerolf Annemans 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0390/2016 

Guy Verhofstadt 

σχετικά με πιθανές εξελίξεις και αναπροσαρμογές στην τρέχουσα θεσμική δομή της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 

2014/2248(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος (άρθρο 170 παράγραφος 4 του Κανονισμού) για την 

αντικατάσταση της μη νομοθετικής πρότασης ψηφίσματος A8–0123/2016 

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με πιθανές εξελίξεις και 

αναπροσαρμογές στην τρέχουσα θεσμική δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του, 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λεγόμενες αναπροσαρμογές στην τρέχουσα θεσμική δομή 

της ΕΕ το μόνο που επιτυγχάνουν είναι να επιδεικνύουν μονομερή αφοσίωση στο 

δόγμα και τη λογική μίας Ένωσης που διαρκώς επεκτείνει το βεληνεκές της και 

εντατικοποιεί τη δράση της· 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο θέτοντας τέλος στην απειλή κατά της ύπαρξης των 

κρατών μελών και αποκαθιστώντας την εθνική κυριαρχία μπορούμε να αποφύγουμε 

νέες καταστροφές· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές που εφαρμόζουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ είναι 

όλο και λιγότερο συμβατές με τις αρχές της επικουρικότητας και της δημοκρατίας· 

1. πιστεύει ότι η λογική πίσω από τη «διαδικασία δημιουργίας μίας διαρκώς στενότερης 

ένωσης»1 αντιτίθεται στην ευρωπαϊκή ταυτότητα, της οποίας η θεμελιώδης ισχύς 

βρίσκεται στον σεβασμό για τις εθνικές ταυτότητες· 

2. πιστεύει ότι οι εθνικές ταυτότητες διαμορφώνουν επίσης την ισχύ της ευρωπαϊκής 

ηπείρου και μόνο αυτή η αρχή μπορεί να ληφθεί ως συνθήκη για οποιαδήποτε μορφή 

συνεργασίας που βασίζεται στην ελευθερία και την εθελοντική δέσμευση· 

3. επαναλαμβάνει ότι οποιαδήποτε μεταρρύθμιση των Συνθηκών πρέπει επομένως να 

σέβεται την εθνική κυριαρχία και τη δημοκρατία, πρέπει δε να περιλαμβάνει την 

εθελοντική συνεργασία· 

4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την 
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Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Ελεγκτικό Συνέδριο, την Επιτροπή των 

Περιφερειών, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή καθώς και τα 

κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών. 
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