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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι 

αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 

προτάσεις: 

1.  επιδοκιμάζει τη δέσμη μέτρων για τη βελτίωση της νομοθεσίας που εγκρίθηκε στις 19 

Μαΐου 2015 με στόχο να διασφαλιστεί ότι η νομοθεσία της ΕΕ θα υπηρετεί καλύτερα τα 

συμφέροντα των πολιτών· επιδοκιμάζει επίσης το γεγονός ότι συμπεριλήφθηκε στη δέσμη 

μέτρων για τη βελτίωση της νομοθεσίας μια εκτενέστερη εξήγηση σχετικά με τον τρόπο 

που η νομοθετική πρόταση πληροί τις νομικές υποχρεώσεις της επικουρικότητας και της 

αναλογικότητας· πιστεύει ωστόσο ότι απαιτούνται ουσιαστικά και απλοποιημένα 

κριτήρια για μια συνεκτική προληπτική εξέταση της επικουρικότητας και της 

αναλογικότητας στη νομοθεσία της ΕΕ και για τη διαπίστωση παραβίασης των αρχών της 

επικουρικότητας και της αναλογικότητας· 

2. υποστηρίζει μια ισχυρότερη, αποδοτικότερη Ευρωπαϊκή Ένωση· τονίζει ωστόσο ότι αυτή 

η δέσμη μέτρων για τη βελτίωση της νομοθεσίας πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη 

δημιουργία ισχυρής ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με ζητήματα στα οποία μπορεί να 

επιτευχθεί ουσιαστική πρόοδος και προστιθέμενη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τον 

βέλτιστο δυνατό τρόπο και να μην προκαλέσει αδράνεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο· 

3. υπενθυμίζει ότι κάθε πρόταση της Επιτροπής συνοδεύεται από επεξηγηματικό σημείωμα 

στο οποίο αναφέρεται, μεταξύ άλλων, πώς συμμορφώνεται η πρωτοβουλία με την αρχή 

της επικουρικότητας και την αρχή της αναλογικότητας· 

4. υπογραμμίζει με έμφαση ότι οι εκτιμήσεις αντικτύπου αποτελούν βασικό μέσο για να 

διασφαλίζεται η τήρηση των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας και να 

προάγεται η λογοδοσία· παροτρύνει την Επιτροπή να εστιάζεται περαιτέρω στην 

επικουρικότητα και την αναλογικότητα όταν διενεργεί εκτιμήσεις αντικτύπου στο πλαίσιο 

των κατευθυντηρίων γραμμών για βελτίωση της νομοθεσίας· 

5. τονίζει ότι για την έκδοση νομικών πράξεων απαιτείται η σύμφωνη γνώμη ευρείας 

πλειοψηφίας του Συμβουλίου όπου περιλαμβάνονται οι αρμόδιοι υπουργοί όλων των 

κρατών μελών, οι οποίοι είναι λογοδοτούν ενώπιον των εθνικών τους κοινοβουλίων, και 

ότι και με αυτό τον τρόπο τηρείται στο έπακρο η αρχή της επικουρικότητας· 

6. παρατηρεί τη μείωση του αριθμού αιτιολογημένων γνωμών από τα εθνικά κοινοβούλια το 

2014· σημειώνει την άποψη της Επιτροπής ότι η εν λόγω κατάσταση δεν αντανακλά 

μείωση ενδιαφέροντος εκ μέρους τους αλλά μπορεί να προκύπτει από τον μειούμενο 

αριθμό νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής, καθώς η αναλογία μεταξύ του αριθμού 

των αιτιολογημένων γνωμών και των προτάσεων της Επιτροπής παρέμεινε αμετάβλητη, 

μπορεί όμως και να αντανακλά το γεγονός ότι η μη τήρηση της επικουρικότητας σπάνια 

συνιστά πρόβλημα· παρ’ όλα αυτά παροτρύνει τα εθνικά κοινοβούλια να συμμετέχουν πιο 

ενεργά στον ευρωπαϊκό διάλογο και να ενισχύσουν περαιτέρω τη μεταξύ τους 

συνεργασία· καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει την ποιότητα των αιτιολογικών εκθέσεων 

της σχετικά με την επικουρικότητα και να λαμβάνει περισσότερο υπόψη τις 

αιτιολογημένες γνώμες. 
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7. σημειώνει επίσης ότι μόνο 15 κοινοβουλευτικά σώματα εξέδωσαν αιτιολογημένες γνώμες 

το 2014 και ότι αυτό συνιστά μείωση κατά περίπου 50% στη συμμετοχή των 41 συνολικά 

σωμάτων σε σχέση με το 2013· 

8. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι το 2014 όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ διαδραμάτισαν 

ενεργό ρόλο στη διασφάλιση του ελέγχου της αρχής της επικουρικότητας και της 

αναλογικότητας σύμφωνα με το άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση· 

επιδοκιμάζει το γεγονός ότι ο πολιτικός διάλογος μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 

των εθνικών κοινοβουλίων ενισχύθηκε, μεταξύ άλλων, μέσω των διάφορων επισκέψεων 

Επιτρόπων της ΕΕ σε εθνικά κοινοβούλια· 

9. επισημαίνει, ωστόσο, ότι η πλειονότητα των γνωμών των εθνικών κοινοβουλίων 

προέρχεται από ορισμένα μόνο εθνικά κοινοβούλια· παροτρύνει τα υπόλοιπα κοινοβούλια 

να συμμετέχουν περισσότερο στον ευρωπαϊκό διάλογο· 

10. θεωρεί παρ’ όλα αυτά ότι είναι σημαντικό να στηρίζονται τα εθνικά και περιφερειακά 

κοινοβούλια μέσω εργαλείων που επιτρέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών όπως μέσω 

της δημιουργίας μιας πλατφόρμας πληροφορικής που θα είναι διαθέσιμη και για τους 

πολίτες της ΕΕ· τονίζει ότι, με δεδομένο ανάμεσα στ’ άλλα ότι η αναλογία μεταξύ του 

αριθμού αιτιολογημένων γνωμών από τα εθνικά κοινοβούλια το 2014 και του αριθμού 

προτάσεων της Επιτροπής παρέμεινε αμετάβλητη, πρέπει να αναπτυχθεί ένας μηχανισμός 

για να βελτιωθεί η συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων στη νομοθετική διαδικασία της 

ΕΕ, αν και οι αρμοδιότητες κάθε θεσμικού οργάνου και της αρχής της επικουρικότητας 

πρέπει να είναι πλήρως σεβαστές· 

11. ενθαρρύνει, σε αυτό το πλαίσιο, τη διακοινοβουλευτική συνεργασία με στόχο την 

ενίσχυση του ρόλου των εθνικών κοινοβουλίων στη νομοθετική διαδικασία της ΕΕ· 

τονίζει τη σημασία της βελτιωμένης χρήσης των διακοινοβουλευτικών εργαλείων που 

βρίσκονται στη διάθεση των εθνικών κοινοβουλίων, όπως είναι η Διάσκεψη των 

Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, οι διακοινοβουλευτικές 

συνεδριάσεις που διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή η Διακοινοβουλευτική 

Διάσκεψη για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας και την Κοινή 

Πολιτική Ασφαλείας και Άμυνας · 

12. πιστεύει, συνεπώς, ότι είναι σημαντικό τα εθνικά κοινοβούλια να αποκτήσουν 

μεγαλύτερη επίγνωση όσον αφορά τον συγκεκριμένο ρόλο τους στην ευρωπαϊκή λήψη 

αποφάσεων και να προωθηθεί περαιτέρω η χρήση του IPEX, το οποίο διευκολύνει την 

ανταλλαγή πληροφοριών· υπενθυμίζει ότι οι δημόσιες διαβουλεύσεις που οργανώνει 

τακτικά η Επιτροπή θα μπορούσαν να αποτελούν πηγή πληροφοριών, αλλά, σε μεγάλο 

βαθμό, δεν χρησιμοποιούνται από τους βουλευτές των εθνικών κοινοβουλίων· 

13. ζητεί από τα εθνικά κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνεργάζονται πιο 

αποτελεσματικά, μεταξύ άλλων, αναπτύσσοντας άτυπες επαφές μεταξύ ευρωβουλευτών 

και βουλευτών των εθνικών κοινοβουλίων όσον αφορά συγκεκριμένους τομείς πολιτικής· 

14. λαμβάνει υπό σημείωση το αίτημα ορισμένων εθνικών κοινοβουλίων για παράταση της 

προθεσμίας των οκτώ εβδομάδων εντός της οποίας μπορούν να εκδώσουν αιτιολογημένη 

γνώμη σύμφωνα με το άρθρο 6 του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή των αρχών 

της επικουρικότητας και της αναλογικότητας· εκτιμά ότι η προθεσμία των οκτώ 

εβδομάδων που παρέχεται στα εθνικά και περιφερειακά κοινοβούλια πρέπει να 
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ερμηνεύεται με ευελιξία, για να ενθαρρύνεται μία ενεργότερη συμμετοχή των εθνικών 

κοινοβουλίων στον ευρωπαϊκό διάλογο·  πιστεύει ότι από την έγκριση της Συνθήκης της 

Λισαβόνας η συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων σε θέματα ΕΕ έχει αναπτυχθεί 

σημαντικά, μεταξύ άλλων, μέσω της διασύνδεσης με άλλα εθνικά κοινοβούλια σε τακτική 

βάση· προτρέπει σθεναρά τα εθνικά κοινοβούλια να αξιοποιήσουν πλήρως τον ρόλο που 

τους παρέχεται από τις υφιστάμενες Συνθήκες· 

15. υπενθυμίζει ότι, επιπλέον, είναι δυνατόν τα εθνικά κοινοβούλια να εγείρουν επιφυλάξεις 

σχετικά με την επικουρικότητα ανά πάσα στιγμή στο πλαίσιο της διαδικασίας 

διαβούλευσης ή στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου με τη σύνταξη γνώμης που 

απευθύνεται προς την Επιτροπή· 

16. θεωρεί ότι η Επιτροπή οφείλει να ανταποκριθεί επαρκώς στο αίτημα ορισμένων εθνικών 

κοινοβουλίων για μια διαδικασία ισχυρότερου ελέγχου της επικουρικότητας· προτείνει 

την περαιτέρω χρήση του δικτύου εκπροσώπων των κοινοβουλευτικών σωμάτων για να 

αυξηθεί η επίγνωση σχετικά με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας και 

να βελτιωθεί η λειτουργία του IPEX·  υποστηρίζει το αίτημα ορισμένων εθνικών 

κοινοβουλευτικών σωμάτων να διαδραματίζουν ουσιαστικότερο ρόλο, προτείνοντας να 

υποχρεούται η Επιτροπή να απαντά σε εθνικά κοινοβούλια που ενεργοποιούν τον 

μηχανισμό της κίτρινης κάρτας· πιστεύει ταυτόχρονα ότι θα ήταν χρήσιμο μάθουμε την 

άποψη της Επιτροπής σχετικά με την ιδέα να καθιερωθεί «πράσινη κάρτα». 
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