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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η Επιτροπή προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο μια τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους 

τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 

Επιτροπή, ώστε να δοθεί μια απάντηση στο πρόβλημα της μη διατύπωσης γνώμης από τα 

κράτη μέλη σχετικά με λεπτά και συχνά πολιτικού χαρακτήρα ζητήματα. 

 

Όντως, ο Πρόεδρος κ. Jean-Claude JUNCKER, στην ομιλία του για την κατάσταση της 

Ένωσης ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Σεπτέμβριο 2016 υπενθύμισε ότι σε 

ορισμένα θέματα τα κράτη μέλη οφείλουν να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους. Η συντάκτρια 

της παρούσας γνωμοδότησης συμμερίζεται την ανάλυση αυτή και επικροτεί τις προτάσεις 

που αφορούν: 

– τη μέθοδο υπολογισμού της ειδικής πλειοψηφίας. Οι ψήφοι των κρατών μελών που 

απέχουν δεν θα καταμετρώνται πλέον στον υπολογισμό της ειδικής πλειοψηφίας κατά τις 

ψηφοφορίες στην επιτροπή προσφυγών·  

– τη νέα παραπομπή στην επιτροπή προσφυγών καθώς και την πιθανή παραπομπή από την 

Επιτροπή στο Συμβούλιο· 

– τη δημοσιοποίηση των ψηφοφοριών. 

 

Η συντάκτρια της παρούσας γνωμοδότησης επιθυμεί εντούτοις να υπενθυμίσει ότι, τις 

περισσότερες φορές, το σημερινό σύστημα λειτουργεί και μάλιστα λειτουργεί καλά. 

Πράγματι, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αφορούν μόνο διαδικασίες σε επίπεδο επιτροπής 

προσφυγών σε περιπτώσεις απουσίας γνώμης. Πιο συγκεκριμένα, η πρόταση αναμένεται ότι 

θα αφορά μόνο το 2 % περίπου όλων των σχεδίων εκτελεστικών πράξεων που υποβάλλονται 

σε επιτροπές. Συνεπώς, έχει σημασία να μην αλλάξει αυτό καθαυτό το πλαίσιο της 

επιτροπολογίας. Σκοπός της συντάκτριας της παρούσας είναι επομένως να διατηρηθεί μεν το 

υπάρχον γενικό πλαίσιο αλλά να βελτιωθεί το σύστημα, ώστε να μην επαναληφθούν τα 

αδιέξοδα που προέκυψαν από το 2011 που εισήχθη η διαδικασία, είτε στα ζητήματα που ήδη 

εξετάστηκαν είτε στα άλλα που πιθανόν να εμφανιστούν. 

 

Για τη συντάκτρια της παρούσας γνωμοδότησης η διαφάνεια είναι μια από τις πτυχές της 

πρότασης που απομένει να βελτιωθούν. Για τα ευαίσθητα θέματα σαν τη φορολογία, την 

υγεία των καταναλωτών, την επισιτιστική ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος, 

τα κράτη μέλη οφείλουν όχι μόνο να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους αλλά ακόμη 

περισσότερο να τις γνωστοποιούν στους πολίτες. Μόνο με μια μεγαλύτερη διαφάνεια αλλά 

και με μια καλύτερη ενημέρωση ως προς τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης θα διατηρήσουμε την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών. 

 

Αυτό θα επιτευχθεί όχι μόνο μέσω της δημοσιοποίησης των ψηφοφοριών που γίνονται στις 

επιτροπές και στην επιτροπή προσφυγών, με την επεξήγηση του σκεπτικού των κρατών 

μελών, αλλά και μέσω γενικών ενημερωτικών εκστρατειών σχετικά με τις διαδικασίες, την 

ανάλυση κινδύνων και την κατανομή των ρόλων ανάμεσα στους επίσημους επιστημονικούς 

φορείς της ΕΕ, τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς και θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη. 

 

Για τη συντάκτρια της παρούσας γνωμοδότησης η δημοσιοποίηση των ψηφοφοριών αλλά και 

η απαίτηση αιτιολόγησης της ψήφου των κρατών μελών θα επιτρέπει επίσης στα κράτη μέλη 

που ήταν παρόντα αλλά επιθυμούσαν να απέχουν να επεξηγούν τη στάση τους, μια και η 
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ψήφος τους δεν θα λαμβάνεται πλέον υπόψη για τον υπολογισμό της ειδικής πλειοψηφίας. 

Όντως, για τη συντάκτρια της παρούσας γνωμοδότησης υπάρχει μια θεμελιώδης διαφορά 

ανάμεσα στην απουσία και στην αποχή. Η αποχή αποτελεί επίσης πολιτική επιλογή που 

πρέπει να μπορεί να εξηγηθεί αλλά δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να παραλύει το σύστημα, 

όπως συμβαίνει σήμερα. 

 

Τέλος, για τη συντάκτρια του παρόντος, για λόγους σεβασμού της δημοκρατίας, πρέπει το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ενημερώνεται πάντα καλά, ταυτόχρονα με το Συμβούλιο, για τις 

εγκρίσεις βασικών πράξεων. Ομοίως, σε περίπτωση παραπομπής ενός ζητήματος στο 

Συμβούλιο, έτσι όπως περιγράφεται στην πρόταση της Επιτροπής, πρέπει το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο να λαμβάνει ενημέρωση για τα συμπεράσματα του Συμβουλίου. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην 

έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες: 

Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Το σύστημα που καθιερώθηκε με 

τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 έχει 

αποδείξει, συνολικά, ότι λειτουργεί καλά 

στην πράξη και ότι εξασφαλίζει την 

κατάλληλη θεσμική ισορροπία όσον αφορά 

τους ρόλους της Επιτροπής και των άλλων 

εμπλεκόμενων φορέων. Αυτό το σύστημα 

θα πρέπει, επομένως, να συνεχίσει να 

λειτουργεί ως έχει, με εξαίρεση ορισμένες 

στοχευμένες τροποποιήσεις όσον αφορά 

συγκεκριμένες πτυχές της διαδικασίας στο 

επίπεδο της επιτροπής προσφυγών. Σκοπός 

των τροποποιήσεων είναι να εξασφαλιστεί 

ευρύτερη πολιτική λογοδοσία και 

οικειοποίηση των πολιτικώς ευαίσθητων 

εκτελεστικών πράξεων χωρίς, ωστόσο, να 

τροποποιούνται οι νομικές και θεσμικές 

ευθύνες για τις εκτελεστικές πράξεις, όπως 

οργανώνονται με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 

182/2011. 

(2) Το σύστημα που καθιερώθηκε με 

τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 έχει 

αποδείξει, συνολικά, ότι λειτουργεί καλά 

στην πράξη και ότι εξασφαλίζει την 

κατάλληλη θεσμική ισορροπία όσον αφορά 

τους ρόλους της Επιτροπής και των άλλων 

εμπλεκόμενων φορέων. Το σύστημα 

εντούτοις δείχνει σημάδια αδυναμίας στις 

περιπτώσεις εκείνες όπου τα κράτη μέλη 

αδυνατούν να επιτύχουν την 

προβλεπόμενη αναγκαία πλειοψηφία 

εντός των επιτροπών που έχουν συσταθεί 

δυνάμει των βασικών πράξεων και, αντί 

να λάβουν θέση, καταλήγουν στη «μη 

διατύπωση γνώμης». Σε τέτοιες 

περιπτώσεις καλείται η Επιτροπή να 

λάβει αποφάσεις, συχνά προβληματικές, 

επί πολιτικώς ευαίσθητων θεμάτων. Οι 

αποφάσεις αυτές είναι ιδιαίτερα 

προβληματικές όταν έχουν άμεσο 

αντίκτυπο στους πολίτες και τις 

επιχειρήσεις. Αυτό το σύστημα θα πρέπει, 

επομένως, να συνεχίσει να λειτουργεί ως 
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έχει, με εξαίρεση ορισμένες στοχευμένες 

τροποποιήσεις όσον αφορά συγκεκριμένες 

πτυχές της συμβουλευτικής διαδικασίας 

και της διαδικασίας εξέτασης, 

συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας 
στο επίπεδο της επιτροπής προσφυγών. 

Σκοπός των τροποποιήσεων είναι να 

εξασφαλιστεί ευρύτερη πολιτική 

λογοδοσία και οικειοποίηση των πολιτικώς 

ευαίσθητων εκτελεστικών πράξεων, ιδίως 

από τα κράτη μέλη, χωρίς, ωστόσο, να 

τροποποιούνται οι νομικές και θεσμικές 

ευθύνες για τις εκτελεστικές πράξεις, όπως 

οργανώνονται με τον κανονισμό (ΕΕ) 

αριθ. 182/2011, και παράλληλα να 

διατηρηθεί μια διαδικασία λήψης 

αποφάσεων θεμελιωμένη σε στέρεα, 

αντικειμενικά και μη διακριτικά 

επιστημονικά στοιχεία, βάσει των 

διαδικασιών που προβλέπονται στη 

νομοθεσία της Ένωσης και σύμφωνα με 

τις πλέον πρόσφατες προδιαγραφές και 

επιστημονικές μεθόδους. 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Σε σειρά συγκεκριμένων 

περιπτώσεων, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 

182/2011 προβλέπει την παραπομπή στην 

επιτροπή προσφυγών. Στην πράξη, 

παραπομπή στην επιτροπή προσφυγών έχει 

γίνει σε περιπτώσεις στις οποίες εντός της 

επιτροπής δεν επιτυγχάνεται ειδική 

πλειοψηφία, είτε υπέρ είτε κατά, στο 

πλαίσιο της διαδικασίας εξέτασης, και 

επομένως δεν διατυπώνεται γνώμη. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις, αυτό συνέβη σε 

σχέση με τους γενετικώς τροποποιημένους 

οργανισμούς και τα γενετικώς 

τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές και 

τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 

(3) Σε σειρά συγκεκριμένων 

περιπτώσεων, ο κανονισμός (ΕΕ) 

αριθ. 182/2011 προβλέπει την παραπομπή 

στην επιτροπή προσφυγών. Στην πράξη, 

παραπομπή στην επιτροπή προσφυγών έχει 

γίνει σε περιπτώσεις στις οποίες εντός της 

επιτροπής δεν επιτυγχάνεται ειδική 

πλειοψηφία, είτε υπέρ είτε κατά, στο 

πλαίσιο της διαδικασίας εξέτασης, και 

επομένως δεν διατυπώνεται γνώμη. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις, αυτό συνέβη σε 

σχέση με ιδιαίτερα ευαίσθητους τομείς, 

όπως τη φορολογία, την υγεία των 

καταναλωτών, την ασφάλεια των 

τροφίμων, την προστασία του 

περιβάλλοντος και, ειδικότερα, τους 

γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς 
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και τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα 

και ζωοτροφές και τα φυτοπροστατευτικά 

προϊόντα. 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει να υπενθυμιστεί το σύνολο των ιδιαίτερα ευαίσθητων τομέων και να μην 

επικεντρωνόμαστε μόνο σε ορισμένους. Όντως, δεν γνωρίζουμε ποιο ζήτημα μπορεί στο μέλλον 

να γίνει αιτία αδιεξόδου.  

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (3α) Έχει σημασία να επισημανθεί ότι 

μόνο ένας πολύ μικρός αριθμός 

υποθέσεων παραπέμφθηκε στην επιτροπή 

προσφυγών κατά τα προβλεπόμενα στον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011. 

Αιτιολόγηση 

Τις περισσότερες φορές, το σημερινό σύστημα λειτουργεί καλά. Οι διαδικασίες σε επίπεδο 

επιτροπής προσφυγών όταν καμία γνώμη δεν έχει διατυπωθεί αφορούν μόνο το 2 % περίπου 

του συνόλου των σχεδίων εκτελεστικών πράξεων που υποβλήθηκαν σε επιτροπές. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Αυτή η διακριτική ευχέρεια, 

ωστόσο, είναι σημαντικά περιορισμένη 

στις περιπτώσεις που αφορούν την έγκριση 

προϊόντων ή ουσιών, όπως στον τομέα 

των γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων 

και ζωοτροφών, καθώς η Επιτροπή είναι 

υποχρεωμένη να εκδώσει απόφαση εντός 

εύλογου χρονικού διαστήματος και δεν 

μπορεί να απέχει από τη λήψη απόφασης. 

(6) Αυτή η διακριτική ευχέρεια, 

ωστόσο, είναι σημαντικά περιορισμένη 

στις περιπτώσεις που αφορούν την έγκριση 

προϊόντων ή ουσιών σε ιδιαίτερα 

ευαίσθητους τομείς, καθώς η Επιτροπή 

είναι υποχρεωμένη να εκδώσει απόφαση 

εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και 

δεν μπορεί να απέχει από τη λήψη 

απόφασης. 
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Αιτιολόγηση 

Είναι πιο λογικό η λεπτομερής απαρίθμηση των ευαίσθητων τομέων να μεταφερθεί στην 

αιτιολογική σκέψη 3, και επίσης έτσι να μην επικεντρωθούμε μόνο σε ορισμένους τομείς, αφού 

δεν γνωρίζουμε τι θα μπορούσε να αποτελέσει αιτία αδιεξόδου στο μέλλον. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Μολονότι η Επιτροπή είναι 

εξουσιοδοτημένη να αποφασίζει σε τέτοιες 

περιπτώσεις, λόγω της ιδιαίτερης 

ευαισθησίας των εγειρόμενων ζητημάτων, 

τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να 

αναλαμβάνουν πλήρως τις ευθύνες τους 

στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

Εντούτοις, αυτό δεν ισχύει όταν τα κράτη 

μέλη αδυνατούν να επιτύχουν ειδική 

πλειοψηφία λόγω, μεταξύ άλλων, 

σημαντικού αριθμού αποχών ή μη 

παρουσίας κατά τη στιγμή της 

ψηφοφορίας. 

(7) Μολονότι η Επιτροπή είναι 

εξουσιοδοτημένη να αποφασίζει σε τέτοιες 

περιπτώσεις, λόγω της ιδιαίτερης 

ευαισθησίας των εγειρόμενων ζητημάτων, 

τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να 

αναλαμβάνουν μεγαλύτερες ευθύνες στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων. Όταν η 

πράξη αφορά την προστασία της υγείας ή 

της ασφάλειας ανθρώπων, ζώων ή 

φυτών, θα πρέπει να δίδεται μεγαλύτερη 

βαρύτητα στην πολιτική λογοδοσία. 
Εντούτοις, αυτό δεν ισχύει όταν τα κράτη 

μέλη αδυνατούν να επιτύχουν ειδική 

πλειοψηφία λόγω ποικίλων λόγων, 

συμπεριλαμβανομένου του σημαντικού 

αριθμού αποχών ή μη παρουσίας κατά τη 

στιγμή της ψηφοφορίας. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Για να αυξηθεί, επομένως, η 

προστιθέμενη αξία της επιτροπής 

προσφυγών, θα πρέπει να ενισχυθεί ο 

ρόλος της, μέσω της πρόβλεψης της 

δυνατότητας να πραγματοποιηθεί νέα 

συνεδρίαση της επιτροπής προσφυγών, 

(8) Για να αυξηθεί, επομένως, η 

προστιθέμενη αξία της επιτροπής 

προσφυγών, θα πρέπει να ενισχυθεί ο 

ρόλος της, μέσω της πρόβλεψης της 

δυνατότητας, σε έκτακτες περιστάσεις, να 

πραγματοποιηθεί νέα συνεδρίαση της 
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οσάκις δεν διατυπώνεται γνώμη. Το 

κατάλληλο επίπεδο αντιπροσώπευσης στη 

νέα συνεδρίαση της επιτροπής προσφυγών 

θα πρέπει να είναι το υπουργικό επίπεδο, 

ώστε να εξασφαλίζεται ο πολιτικός 

διάλογος. Για να επιτραπεί η διοργάνωση 

αυτής της νέας συνεδρίασης, θα πρέπει να 

παραταθεί η προθεσμία για τη διατύπωση 

γνώμης από την επιτροπή προσφυγών. 

επιτροπής προσφυγών το ταχύτερο, οσάκις 

δεν διατυπώνεται γνώμη. Το επίπεδο 

αντιπροσώπευσης στη νέα συνεδρίαση της 

επιτροπής προσφυγών θα πρέπει να είναι 

σε κατάλληλο πολιτικό επίπεδο, π.χ. σε 
υπουργικό επίπεδο, ώστε να εξασφαλίζεται 

ο πολιτικός διάλογος. Για να επιτραπεί η 

διοργάνωση αυτής της νέας συνεδρίασης, 

θα πρέπει να παραταθεί η προθεσμία για τη 

διατύπωση γνώμης από την επιτροπή 

προσφυγών. 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη 

δυνατότητα, σε συγκεκριμένες 

περιπτώσεις, να ζητά από το Συμβούλιο 

να δίνει τη γνώμη και τους 

προσανατολισμούς του σχετικά με τις 

ευρύτερες επιπτώσεις της μη διατύπωσης 

γνώμης, συμπεριλαμβανομένων των 

θεσμικών, νομικών, πολιτικών και διεθνών 

επιπτώσεων. Η Επιτροπή οφείλει να 

λαμβάνει υπόψη οποιαδήποτε θέση 

διατυπώνεται από το Συμβούλιο εντός 3 

μηνών από την παραπομπή. Σε δεόντως 

αιτιολογημένες περιπτώσεις, η Επιτροπή 

μπορεί να ορίζει μικρότερη προθεσμία 

στην παραπομπή. 

(10) Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, 

κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, το 

Συμβούλιο θα πρέπει να έχει τη 

δυνατότητα να δίνει τη γνώμη του σχετικά 

με τις ευρύτερες επιπτώσεις της μη 

διατύπωσης γνώμης, 

συμπεριλαμβανομένων των θεσμικών, 

νομικών, πολιτικών, χρηματοπιστωτικών 

και διεθνών επιπτώσεων. Η Επιτροπή 

οφείλει να λαμβάνει υπόψη οποιαδήποτε 

θέση διατυπώνεται από το Συμβούλιο 

εντός 3 μηνών από την παραπομπή. Σε 

δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, η 

Επιτροπή μπορεί να ορίζει μικρότερη 

προθεσμία στην παραπομπή. Το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να 

λαμβάνει ενημέρωση το ταχύτερο για το 

αποτέλεσμα της παραπομπής στο 

Συμβούλιο. 

Αιτιολόγηση 

Για λόγους δημοκρατικότητας, έχει σημασία να τηρείται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενήμερο 

για τα συμπεράσματα της παραπομπής στο Συμβούλιο. 
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Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Η διαφάνεια σχετικά με τις 

ψήφους των εκπροσώπων των κρατών 

μελών σε επίπεδο επιτροπής προσφυγών 

θα πρέπει να ενισχυθεί, και οι ατομικές 

ψήφοι των εκπροσώπων των κρατών 

μελών θα πρέπει να δημοσιοποιούνται. 

(11) Πρέπει να αυξηθεί η διαφάνεια 

καθ’ όλη τη διάρκεια της συμβουλευτικής 

διαδικασίας και της διαδικασίας 

εξέτασης, τόσο σε επίπεδο επιτροπών όσο 

και σε επίπεδο επιτροπής προσφυγών, 

μεταξύ άλλων και σε ό,τι αφορά τις 

πληροφορίες για τον τρόπο με τον τρόπο 

με τον οποίο ψηφίζουν οι εκπρόσωποι 

των κρατών μελών. Η ψήφος του κάθε 

κράτους μέλους, είτε θετική ή αρνητική 

είτε αποχή, θα πρέπει να δημοσιοποιείται 

και να συνοδεύεται από σχετική 

αιτιολόγηση. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (11α) Για μεγαλύτερη διαφάνεια, 

καλύτερη ενημέρωση των πολιτών της 

Ένωσης και αύξηση της εμπιστοσύνης 

αυτών των τελευταίων προς τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

Ένωσης, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 

θα πρέπει να ετοιμάζουν κοινές 

ανακοινώσεις για τις αξιολογήσεις  

κινδύνων, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά 

ευαίσθητα θέματα, όπως και για τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων σε επίπεδο 

Ένωσης και για την κατανομή 

αρμοδιοτήτων μεταξύ των επίσημων 

επιστημονικών φορέων της Ένωσης, των 

οργανισμών και θεσμικών οργάνων της 

Ένωσης, και των κρατών μελών. 



 

PE615.396v02-00 10/14 AD\1146815EL.docx 

EL 

Αιτιολόγηση 

Σκοπός της τροπολογίας είναι να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών απέναντι 

στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι’ αυτό, η διοργάνωση μεγάλων 

ενημερωτικών εκστρατειών είναι θεμελιώδους σημασίας. 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 

Άρθρο 3 – παράγραφος 7 – εδάφιο 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Εφόσον η επιτροπή προσφυγών δεν 

διατυπώσει γνώμη σύμφωνα με το άρθρο 6 

παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, ο πρόεδρος 

μπορεί να αποφασίσει να πραγματοποιήσει 

η επιτροπή προσφυγών νέα συνεδρίαση, σε 

υπουργικό επίπεδο. Σε τέτοιες 

περιπτώσεις, η επιτροπή προσφυγών 

διατυπώνει τη γνώμη της εντός 3 μηνών 

από την αρχική ημερομηνία παραπομπής. 

Εφόσον η επιτροπή προσφυγών δεν 

διατυπώσει γνώμη σύμφωνα με το άρθρο 6 

παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, ο πρόεδρος 

μπορεί να αποφασίσει να πραγματοποιήσει 

η επιτροπή προσφυγών νέα συνεδρίαση, 

στο κατάλληλο πολιτικό επίπεδο, π.χ. σε 

υπουργικό επίπεδο, το συντομότερο 

δυνατό. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η 

επιτροπή προσφυγών διατυπώνει τη γνώμη 

της εντός 3 μηνών από την αρχική 

ημερομηνία παραπομπής. 

 Η Επιτροπή δύναται σε εξαιρετικές και 

δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις να 

αποφασίσει να συντομεύσει τις 

προθεσμίες που προβλέπονται στην 

παρούσα παράγραφο. 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο β 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3α. Εφόσον η επιτροπή προσφυγών δεν 

διατυπώσει γνώμη, η Επιτροπή μπορεί να 

παραπέμψει το θέμα στο Συμβούλιο, για 

μια γνώμη με την οποία εκφράζει τις 

απόψεις και τον προσανατολισμό του 

3α. Εφόσον η επιτροπή προσφυγών δεν 

διατυπώσει γνώμη, το Συμβούλιο, μετά 

από αίτηση της Επιτροπής, δύναται να 

δώσει τη γνώμη του σχετικά με τις 

ευρύτερες επιπτώσεις της έλλειψης 
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σχετικά με τις ευρύτερες επιπτώσεις της 

έλλειψης γνώμης, συμπεριλαμβανομένων 

των θεσμικών, νομικών, πολιτικών και 

διεθνών επιπτώσεων. Η Επιτροπή 

λαμβάνει υπόψη οποιαδήποτε θέση 

διατυπώνεται από το Συμβούλιο εντός 3 

μηνών από την παραπομπή. Σε δεόντως 

αιτιολογημένες περιπτώσεις, η Επιτροπή 

μπορεί να ορίζει μικρότερη προθεσμία 

στην παραπομπή. 

γνώμης, συμπεριλαμβανομένων των 

θεσμικών, νομικών, πολιτικών και διεθνών 

επιπτώσεων. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη 

οποιαδήποτε θέση διατυπώνεται από το 

Συμβούλιο εντός 3 μηνών από την 

παραπομπή. Σε δεόντως αιτιολογημένες 

περιπτώσεις, η Επιτροπή μπορεί να ορίζει 

μικρότερη προθεσμία στην παραπομπή. Το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τηρείται 

ενήμερο το ταχύτερο για το αποτέλεσμα 

της παραπομπής στο Συμβούλιο. 

Αιτιολόγηση 

Για λόγους δημοκρατικότητας, έχει σημασία να τηρείται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενήμερο 

για τα συμπεράσματα της παραπομπής στο Συμβούλιο το ταχύτερο. 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 – στοιχείο α 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών 

συμπεριλαμβανομένων, στην περίπτωση 

της επιτροπής προσφυγών, των ψήφων 

που εκφράζονται από τον εκπρόσωπο 
κάθε κράτους μέλους·»·  

ε) τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών 

που απηχούν τη θέση που έλαβε ο 

εκπρόσωπος του κάθε κράτους μέλους, 

τόσο στις επιτροπές όσο και στην 

επιτροπή προσφυγών, μαζί με μια 

αιτιολόγηση, είτε της θετικής είτε της 

αρνητικής ψήφου είτε ακόμη και της 

αποχής· 

 (Η τροποποίηση αυτή εφαρμόζεται στο 

σύνολο του υπό εξέταση νομοθετικού 

κειμένου· η έγκρισή της επιβάλλει 

τεχνικές προσαρμογές σε όλο το κείμενο.) 

Αιτιολόγηση 

Απαιτείται περισσότερη διαφάνεια προκειμένου να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των 

Ευρωπαίων πολιτών προς τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ. Τούτο απαιτεί τη 

δημοσιοποίηση των ψηφοφοριών τόσο σε επίπεδο επιτροπών όσο και σε επίπεδο επιτροπής 

προσφυγών, μαζί με την αιτιολόγηση της ψήφου των κρατών μελών. Τα κράτη μέλη οφείλουν 

να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους. 
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Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 3α) Στο άρθρο 11, η πρώτη 

παράγραφος αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο κείμενο: 

Οσάκις εκδίδεται βασική πράξη δυνάμει 

της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, 

είτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε το 

Συμβούλιο μπορούν ανά πάσα στιγμή να 

γνωστοποιήσουν στην Επιτροπή ότι, κατά 

την άποψή τους, σχέδιο εκτελεστικής 

πράξης υπερβαίνει τις εκτελεστικές 

αρμοδιότητες που προβλέπονται στη 

βασική πράξη. Σε αυτή την περίπτωση, η 

Επιτροπή επανεξετάζει το σχέδιο 

εκτελεστικής πράξης, λαμβάνοντας υπόψη 

τις θέσεις που έχουν εκφρασθεί, και 

πληροφορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και το Συμβούλιο για το εάν προτίθεται να 

διατηρήσει, να τροποποιήσει ή να 

αποσύρει το σχέδιο εκτελεστικής πράξης. 

Οσάκις εκδίδεται βασική πράξη δυνάμει 

της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, 

είτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε το 

Συμβούλιο, που έχουν ενημερωθεί 

ταυτόχρονα και όσο το δυνατό ταχύτερα 

για την εκτελεστική πράξη, μπορούν ανά 

πάσα στιγμή να γνωστοποιήσουν στην 

Επιτροπή ότι, κατά την άποψή τους, ένα 

σχέδιο εκτελεστικής πράξης ή μέτρο 

υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες 

που ανατίθενται με τη βασική πράξη ή 

από άλλες απόψεις δεν είναι σύμφωνο με 

το δίκαιο της Ένωσης. Σε αυτή την 

περίπτωση, η Επιτροπή επανεξετάζει το 

σχέδιο εκτελεστικής πράξης, λαμβάνοντας 

υπόψη τις θέσεις που έχουν εκφρασθεί, και 

πληροφορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και το Συμβούλιο για το εάν προτίθεται να 

διατηρήσει, να τροποποιήσει ή να 

αποσύρει το σχέδιο εκτελεστικής πράξης. 
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