
1174679.EL PE 606.806

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000004/2019
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Danuta Maria Hübner
εξ ονόματος της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων

Θέμα: Διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με το δικαίωμα εξέτασης 
των πραγμάτων από το Κοινοβούλιο: νομοθετική πρόταση

Προκειμένου να δοθεί συνέχεια στη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του προέδρου της AFCO και 
του εισηγητή Jáuregui, αφενός, και της Σλοβακικής Προεδρίας του Συμβουλίου και της Επιτροπής, 
αφετέρου,  στις 10 Οκτωβρίου 2016, όπου αναφέρεται ότι «για την έναρξη επίσημων 
διαπραγματεύσεων απαιτείται η υποβολή νέας διατύπωσης της πρότασης του ΕΚ», η επιτροπή 
AFCO ενέκρινε και διαβίβασε στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή στις 3 Μαΐου 2018, υπό μορφή 
ανεπίσημου εγγράφου, μια νέα διατύπωση της πρότασης σχετικά με τον κανονισμό που διέπει το 
δικαίωμα εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 226 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Αυτή η νέα διατύπωση, η οποία 
αποτελεί ένα νέο διαρθρωμένο κείμενο 25 άρθρων, και βασίζεται τόσο στις διάφορες συμφωνίες και 
επιλογές που αναπτύχθηκαν κατά τις συνεδριάσεις που πραγματοποίησαν οι νομικές υπηρεσίες των 
τριών θεσμικών οργάνων το 2017 όσο και στην έκθεση David Martin που εγκρίθηκε το 2014, 
συμπεριλαμβανομένων διαφόρων τροποποιήσεων που αποσκοπούν στην επίλυση των 
προβλημάτων που απασχολούν το Συμβούλιο και την Επιτροπή, είχε την αποκλειστική φιλοδοξία και 
πρόθεση να τηρηθεί η προαναφερόμενη δέσμευση με σκοπό την έναρξη διαπραγματεύσεων με το 
Συμβούλιο και την Επιτροπή, οι οποίες ουδέποτε έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της τρέχουσας 
κοινοβουλευτικής περιόδου. Πράγματι, η απαντητική επιστολή του Συμβουλίου στο ανεπίσημο 
έγγραφο της 25ης Οκτωβρίου 2018 διαμορφώνει έναν νέο κατάλογο ανησυχιών και δεν αφήνει 
περιθώρια κινήσεων για τις διαπραγματεύσεις, εντελώς αντίθετα με την ιδέα στην οποία βασίζεται το 
ανεπίσημο έγγραφο — δηλαδή να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις.

Δεδομένου ότι η κοινοβουλευτική περίοδος πλησιάζει στο τέλος της και έχουν εξαντληθεί όλες οι 
δυνατότητες διαπραγμάτευσης, η επιτροπή AFCO επιθυμεί να εκφράσει τη βαθύτατη διαφωνία της με 
τη στάση του Συμβουλίου και της Επιτροπής, που συνεχίζουν να εμποδίζουν, μετά από τέσσερα και 
πλέον έτη άτυπων συνεδριάσεων και ανταλλαγών επιστολών και εγγράφων, μια επίσημη συνάντηση 
για να συζητηθούν σε πολιτικό επίπεδο πιθανές λύσεις των προβλημάτων που εντοπίστηκαν. 
Πράγματι, η στάση του Συμβουλίου να εξακολουθεί να αρνείται την έγκριση πολιτικής εντολής που 
ανοίγει το δρόμο σε συνεδριάσεις πολιτικού χαρακτήρα για να επιλυθούν τα πλέον επίμαχα ζητήματα 
και να διαπιστωθεί κατά πόσον είναι δυνατή η σύναψη συμφωνίας συνιστά σαφή έλλειψη καλόπιστης 
συνεργασίας όσον αφορά την εκπλήρωση εντολής που απορρέει από τις Συνθήκες (άρθρο 226 της 
ΣΛΕΕ).

Μπορεί η Επιτροπή να εξηγήσει τη θεσμική της θέση σχετικά με την κατάσταση αυτή και να παράσχει 
τη στήριξή της στο αίτημα του Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο να δώσει η Προεδρία του σαφή 
εντολή διαπραγμάτευσης με το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή με στόχο την επίτευξη συμφωνίας που 
να επιτρέπει την ολοκλήρωση της διαδικασίας και τη θέσπιση του κατάλληλου νομικού πλαισίου για 
την εφαρμογή του δικαιώματος εξέτασης των πραγμάτων από το Κοινοβούλιο;
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