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Εισαγωγή
Το παρόν έγγραφο, που αποτελεί τον απολογισμό του έργου της Επιτροπής Συνταγματικών
Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια της έκτης κοινοβουλευτικής περιόδου
(Ιούνιος 2004 - Ιούνιος 2009), χωρίζεται σε δύο μέρη.

Στην ενότητα με τίτλο «Εστιάζοντας σε μια κοινοβουλευτική περίοδο» που αποτελεί το πρώτο
μέρος του εγγράφου, ο αναγνώστης θα βρει μια σύντομη περίληψη των βασικών ψηφισμάτων που
εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατόπιν πρωτοβουλίας της Επιτροπής Συνταγματικών
Υποθέσεων, καθώς και εκθέσεις που εγκρίθηκαν σε επίπεδο επιτροπής οι οποίες όμως για
διάφορους λόγους δεν συζητήθηκαν και δεν ψηφίστηκαν από την ολομέλεια. 

Για κάθε έκθεση που αναφέρεται στο πρώτο αυτό μέρος, ένας σύνδεσμος επιτρέπει στον
αναγνώστη που θα επιθυμούσε να εμβαθύνει σε κάποιο από τα θέματα να συμβουλευτεί το πλήρες 
κείμενο των εγκριθέντων ψηφισμάτων.

Τα παραρτήματα παρέχουν πιο συγκεκριμένες πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση της
επιτροπής, τις συνεδριάσεις που διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής περιόδου, τις
εγκριθείσες γνωμοδοτήσεις υπόψη άλλων επιτροπών και τις δημόσιες ακροάσεις ή τις ομάδες
εργασίας που διοργανώθηκαν· οι οποίες, στην ηλεκτρονική έκδοση, συνοδεύονται από έναν 
σύνδεσμο προς τα κύρια συναφή έγγραφα.

Οι εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας, που δεν έχουν ακόμα
εξεταστεί και ψηφιστεί σε επίπεδο ολομέλειας, περιλαμβάνονται στο έγγραφο με τη σημερινή τους
μορφή. Γίνεται μια απλή αναφορά στην έκθεση του κ. Richard Corbett σχετικά με τη γενική
αναθεώρηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου, η οποία αναμένεται να εγκριθεί σε επίπεδο
επιτροπής στις 22 Απριλίου 2009. Μια ενημερωμένη έκδοση του εγγράφου αυτού θα δημοσιευτεί 
μετά την οριστική έγκρισή τους. 

Ολοκλήρωση σύνταξης: 31 Μαρτίου 2009
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1. Εξουσίες και αρμοδιότητες της Επιτροπής Συνταγματικών
Υποθέσεων κατά τη διάρκεια της 6ης κοινοβουλευτικής
περιόδου (Παράρτημα VI του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου)

Ο Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και πιο συγκεκριμένα το παράρτημα VI
αυτού, ορίζει τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες των διαφόρων επιτροπών που το απαρτίζουν. 
Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων είναι αρμόδια για τα ζητήματα που αφορούν:

1.    τις θεσμικές πτυχές της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ιδίως στο πλαίσιο της 
προετοιμασίας και της διεξαγωγής των διακυβερνητικών διασκέψεων· 

2.    τη θέση σε εφαρμογή της Συνθήκης ΕΕ και την αποτίμηση της λειτουργίας της· 

3.    τις θεσμικές επιπτώσεις των διαπραγματεύσεων για τη διεύρυνση της Ένωσης· 

4.    τις διοργανικές σχέσεις, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου των διοργανικών συμφωνιών
υπό το πρίσμα του άρθρου 120, παράγραφος 2, του Κανονισμού, ενόψει της έγκρισής τους 
από την ολομέλεια του Κοινοβουλίου· 

5.    την ενιαία εκλογική διαδικασία· 

6.    τα πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του 
Προεδρείου· 

7.    τη διαπίστωση ότι συντρέχει σαφής κίνδυνος σοβαρής και διαρκούς παραβίασης εκ 
μέρους κράτους μέλους των κοινών σε όλα τα κράτη μέλη αρχών· 

8.    την ερμηνεία και εφαρμογή του Κανονισμού και των προτάσεων για την τροποποίησή 
του.
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2. Εστιάζοντας σε μια κοινοβουλευτική περίοδο
Στο ψήφισμά του της 12ης Ιανουαρίου 2005 (έκθεση Richard Corbett - Inigo Mendez de
Vigo), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη Συνταγματική Συνθήκη με πλειοψηφία των 
δύο τρίτων, εκτιμώντας ότι αυτή «αποτελεί εύλογο συμβιβασμό και τεράστια βελτίωση σε 
σχέση με τις ισχύουσες Συνθήκες» και ότι «θα παράσχει σταθερό και διαρκές πλαίσιο για την 
μελλοντική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός του οποίου θα είναι δυνατή η 
μελλοντική της διεύρυνση προβλέποντας, εκ παραλλήλου, τους μηχανισμούς αναθεώρησής 
του όταν αυτό καταστεί αναγκαίο». Το Κοινοβούλιο επιδοκιμάζει το γεγονός ότι το Σύνταγμα 
παρουσιάζει στους πολίτες σαφέστερα τη φύση και τους στόχους της Ένωσης καθώς και 
τις σχέσεις ανάμεσα στην Ένωση και τα κράτη μέλη (κυρίως μέσω της απλοποίησης των 
νομοθετικών πράξεων και μέσω της εγγύησης ότι η Ένωση δεν θα καταστεί ποτέ ένα 
κεντρικό παντοδύναμο «υπερκράτος»). Η επέκταση της λήψης αποφάσεων με ενισχυμένη 
πλειοψηφία, μια Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου διάρκειας δυόμισι ετών, η 
δημιουργία της θέσης του «Υπουργού Εξωτερικών της Ένωσης», ο οποίος θα επικουρείται 
από μια υπηρεσία ενιαίας εξωτερικής δράσης, η μείωση του αριθμού των Επιτρόπων από το
2014, έχουν άλλωστε ως στόχο να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα της Ένωσης και να 
αυξήσουν την προβολή της στη διεθνή σκηνή. Το Σύνταγμα θα καταστήσει επίσης την 
Ένωση περισσότερο δημοκρατική (δυνατότητα των εθνικών κοινοβουλίων να εκφράζουν 
αντιρρήσεις στις νομοθετικές προτάσεις, επέκταση της συναπόφασης, εκλογή του Προέδρου 
της Επιτροπής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο...) και θα ενισχύσει τα δικαιώματα των 
πολιτών (ενσωμάτωση του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, προσχώρηση στην 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, καθιέρωση του δικαιώματος 
πρωτοβουλίας των ευρωπαίων πολιτών, ευρύτερη πρόσβαση στη δικαιοσύνη για τους 
ιδιώτες...).

Ύστερα από αυτό το ψήφισμα, η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, στο πλαίσιο του
διαλόγου με τα εθνικά κοινοβούλια σχετικά με τη Συνταγματική Συνθήκη, απέστειλε
αντιπροσωπείες στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Εσθονία, στη Γαλλία, στην Τσεχία, στην
Πολωνία, στην Πορτογαλία και στο Λουξεμβούργο προκειμένου να υπερασπιστεί τις θέσεις
του Κοινοβουλίου και να εργαστεί για την κύρωση της Συνταγματικής Συνθήκης.

Με την προοπτική της έκθεσης σχετικά με τις σημειωθείσες προόδους όσον αφορά την 
προετοιμασία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης που αναμενόταν να
υποβάλουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου του 2005 ο Γενικός Γραμματέας του 
Συμβουλίου και Ύπατος Εκπρόσωπος για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική 
Ασφάλειας και η Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε στις 26 Μαΐου 2005 ένα
ψήφισμα με το οποίο εκφράζει την πεποίθηση ότι θα ήταν σκόπιμο να ενσωματωθεί η 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης στις υπηρεσίες της Επιτροπής. Ζητεί επιπλέον το 
προσωπικό της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης να αποτελείται, με 
ισορροπημένη και αρμόζουσα αναλογία, από υπαλλήλους της Επιτροπής, της Γραμματείας 
του Συμβουλίου και των εθνικών διπλωματικών υπηρεσιών και δεν θεωρεί απαραίτητο να 
αφαιρεθεί από το σύνολο των γενικών διευθύνσεων της Επιτροπής κάθε αρμοδιότητα στον 
τομέα των εξωτερικών σχέσεων. Οι αντιπροσωπείες της Επιτροπής και τα γραφεία-σύνδεσμοι 
του Συμβουλίου θα πρέπει να συγχωνευθούν και να μετατραπούν σε «πρεσβείες της 
Ένωσης». Για να συνεχιστεί ο προβληματισμός, η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων και ο 
εισηγητής της κ. Elmar Brok διοργάνωσαν πολλές ανταλλαγές απόψεων, χωρίς ωστόσο να 
ολοκληρωθούν οι εργασίες.
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Ύστερα από τα δημοψηφίσματα στη Γαλλία και στις Κάτω Χώρες, και μετά τη δήλωση της
18ης Ιουνίου 2005 με την οποία το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε την έναρξη «μιας
περιόδου προβληματισμού» που θα αξιοποιηθεί για τη διεξαγωγή ευρείας συζήτησης σε 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα ψήφισμα (έκθεση
Andrew Duff - Johannes Voggenhuber) όπου προτείνει να χρησιμοποιηθεί η περίοδος 
προβληματισμού για την εκ νέου δρομολόγηση του συνταγματικού σχεδίου βάσει μιας 
ευρείας δημόσιας συζήτησης σχετικά με το μέλλον της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 
Εκτιμώντας ότι οι αρνητικές ψήφοι στο Σύνταγμα φαίνεται ότι εξέφραζαν περισσότερο τη 
διαφωνία με τη σημερινή κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρά μια συγκεκριμένη 
αντίρρηση στις συνταγματικές μεταρρυθμίσεις, ζητεί να αναλυθούν προσεκτικά οι λόγοι για 
τα αρνητικά αποτελέσματα στη Γαλλία και την Ολλανδία, και υπενθυμίζει ότι όσο πρέπει να 
γίνουν σεβαστά τα αποτελέσματα των δημοψηφισμάτων, άλλο τόσο πρέπει να γίνει σεβαστή 
και η ετυμηγορία των κρατών μελών και των λαών τους που επικύρωσαν το Σύνταγμα. Για το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Συνθήκη της Νίκαιας δεν αποτελεί βιώσιμη βάση για τη συνέχιση 
της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης· και το ψήφισμα τονίζει ότι μετά την 
προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας δεν θα είναι δυνατή η περαιτέρω διεύρυνση 
της Ένωσης με βάση την εν λόγω Συνθήκη. Aντικρούει τις προτάσεις για τη δημιουργία 
κεντρικών πυρήνων από ορισμένα κράτη μέλη, ενώ η συνταγματική διαδικασία είναι ακόμη 
υπό εξέλιξη· υπενθυμίζει ότι οι ενισχυμένες συνεργασίες πρέπει να ευνοούν την υλοποίηση 
των στόχων της Ένωσης, να ενισχύουν τη διαδικασία ολοκλήρωσής της, καθώς επίσης να 
είναι ανοικτές ανά πάσα στιγμή σε όλα τα κράτη μέλη. Η ενδεχόμενη σύσταση παρόμοιων 
συνεργασιών δεν θα πρέπει να πραγματοποιείται εις βάρος των προσπαθειών που 
αποσκοπούν στη θέσπιση, χωρίς αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, ενός Συντάγματος της 
Ευρώπης. Σε κάθε περίπτωση, ζητεί την ολοκλήρωση όλων των προσπαθειών για να
διασφαλιστεί ότι το Σύνταγμα θα τεθεί σε ισχύ το 2009.

Στο ψήφισμά του σχετικά με τα επόμενα βήματα για την περίοδο προβληματισμού, το 
οποίο εγκρίθηκε εν αναμονή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 15ης και 16ης Ιουνίου 2006,
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιβεβαιώνει την πρόθεσή του να εξασφαλίσει την ολοκλήρωση 
της απαραίτητης συνταγματικής συμφωνίας για τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2009 και εφιστά 
την προσοχή στις οποιεσδήποτε προσπάθειες να υπονομευθεί ο συνολικός συμβιβασμός που 
επετεύχθη στο πλαίσιο της Συνταγματικής Συνθήκης. Επιβεβαιώνει την αντίθεσή του στην 
κατακερματισμένη εφαρμογή τμημάτων της συνταγματικής συμφωνίας καθώς και στην 
άμεση δημιουργία ομάδων πυρήνων ορισμένων κρατών μελών ως τρόπο παράκαμψης της 
συνταγματικής διαδικασίας για την Ένωση στο σύνολό της. Ζητεί από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο να στραφεί από την περίοδο προβληματισμού σε μια περίοδο ανάλυσης, 
προκειμένου να διατυπωθεί μια σαφής πρόταση για τη συνέχεια που θα δοθεί στη 
Συνταγματική Συνθήκη το αργότερο έως το δεύτερο εξάμηνο του 2007. Λαμβάνοντας υπόψη 
ότι δεν έχει ακόμα ξεκινήσει μια πραγματική συζήτηση για το μέλλον της Ευρωπαϊκής
Ένωσης σε όλη την Ένωση, και ιδιαίτερα στα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη κυρώσει τη 
Συνταγματική Συνθήκη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
ζητήσει σαφείς δεσμεύσεις από κάθε κράτος μέλος ως προς τους τρόπους και τα μέσα που 
προτείνει για την πραγματοποίηση μιας ανοικτής και διαρθρωμένης δημόσιας συζήτησης η 
οποία θα επικεντρώνεται στα βασικά θέματα που αφορούν το μέλλον της Ευρώπης. Τα κράτη 
μέλη που δεν έχουν ακόμη κυρώσει το Σύνταγμα παρακαλούνται να επεξεργασθούν έως το 
τέλος της περιόδου προβληματισμού αξιόπιστα σενάρια ως προς τον τρόπο με τον οποίο 
προτίθενται να προωθήσουν τα σχετικά θέματα. Προτείνεται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
αναπτύξει το προσήκον πλαίσιο εις τρόπον ώστε να καταστεί δυνατός ένας συγκεκριμένος 



PE423.766v01-00 8/424 CM\779820EL.doc

EL

διάλογος μόλις το πολιτικό χρονοδιάγραμμα το επιτρέψει, με τους εκπροσώπους των χωρών 
εκείνων όπου το δημοψήφισμα για τη Συνταγματική Συνθήκη είχε αρνητική έκβαση 
προκειμένου να διερευνηθεί εάν και υπό ποίους όρους θα τους ήταν δυνατόν να επαναλάβουν 
τη διαδικασία κύρωσης. Η Επιτροπή καλείται να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έναν 
«χάρτη πορείας» για την εφαρμογή της προσέγγισης αυτής κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, μέσω των συντονιστών της, συμμετείχε ενεργά στην
επίτευξη της συναίνεσης που επέτρεψε στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να
υπογράψει τη Δήλωση του Βερολίνου, στην οποία τίθεται ο «στόχος να εφοδιαστεί η 
Ευρωπαϊκή Ένωση, μέχρι το 2009 που θα γίνουν οι επόμενες εκλογές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, με ένα ανανεωμένο κοινό θεμέλιο».

Τον Ιούνιο του 2007, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα ψήφισμα σχετικά με τον 
χάρτη πορείας για τη συνταγματική διαδικασία της Ένωσης (έκθεση Elmar Brok -
Enrique Baron Crespo) στην οποία υπογραμμίζει ότι τα δύο τρίτα των κρατών μελών έχουν 
ήδη υπογράψει τη Συνταγματική Συνθήκη, ότι τέσσερα ακόμη κράτη μέλη έχουν εκφράσει 
σαφώς τη δέσμευσή τους υπέρ των διατάξεών της και επαναλαμβάνει την προσήλωσή του 
στον στόχο της διευθέτησης της εν εξελίξει συνταγματικής διαδικασίας, ενδεχομένως με 
διαφορετική παρουσίαση, αλλά που θα λαμβάνει υπόψη τις δυσκολίες που έχουν προκύψει σε 
ορισμένα κράτη μέλη. Στο πλαίσιο αυτό, στηρίζει τις προσπάθειες της γερμανικής Προεδρίας 
να εξασφαλίσει τη σύγκληση διακυβερνητικής διάσκεψης και την κατάρτιση χάρτη πορείας, 
που θα περιλαμβάνει τη διαδικασία, τη σαφή εντολή και τον στόχο να επιτευχθεί συμφωνία 
προ του τέλους του τρέχοντος έτους. Στο ψήφισμα δηλώνεται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
θα απορρίψει οιοδήποτε αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων το οποίο, συγκρινόμενο με τη 
Συνταγματική Συνθήκη, θα οδηγούσε σε μείωση της προστασίας των δικαιωμάτων των 
πολιτών (επιμένει ιδιαίτερα στη διατήρηση του Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων και 
ιδίως της νομικά δεσμευτικής ισχύος του), καθώς και σε μείωση της δημοκρατίας, της 
διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας στη λειτουργία της Ένωσης. Υπενθυμίζει ότι ως το
μόνο άμεσα εκλεγμένο από τους πολίτες θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να
συμμετάσχει πλήρως στη διακυβερνητική διάσκεψη. Εφόσον οι αρχηγοί κρατών και
κυβερνήσεων αποφασίσουν να ξεκινήσουν ουσιαστική αναθεώρηση των υφισταμένων
κειμένων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπενθυμίζει την προσήλωσή του στον μηχανισμό της
Συνέλευσης και εκτιμά ότι θα πρέπει να διατηρούνται οι βασικές αρχές της κοινοβουλευτικής 
συμμετοχής, της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών και της πλήρους διαφάνειας.

Δύο χρόνια προβληματισμού για το μέλλον της Ευρώπης επιβεβαίωσαν την ανάγκη να 
διασφαλιστεί και να βελτιωθεί το περιεχόμενο των καινοτομιών της Συνταγματικής Συνθήκης 
από άποψη δημοκρατίας, αποτελεσματικότητας και διαφάνειας, ώστε να εξασφαλιστεί η 
σωστή λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ενισχυθούν τα δικαιώματα των πολιτών 
της και ο ρόλος της στον κόσμο. Αυτή είναι η άποψη που εξέφρασε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του σχετικά με τη σύγκληση της Διακυβερνητικής Διάσκεψης
(έκθεση Jo Leinen) το οποίο, εκφράζει ωστόσο τη λύπη του για την απώλεια μερικών 
σημαντικών στοιχείων που συμφωνήθηκαν κατά τη Διακυβερνητική Διάσκεψη το 2004 και 
για το γεγονός ότι η εντολή επιτρέπει αυξανόμενο αριθμό παρεκκλίσεων σε ορισμένα κράτη 
μέλη (π.χ. ρήτρα εξαίρεσης σχετικά με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων)· χαιρετίζει 
παρά ταύτα το γεγονός ότι η εντολή διασφαλίζει πολλά από τα ουσιαστικά στοιχεία της 
Συνταγματικής Συνθήκης (ενιαία νομική προσωπικότητα της Ένωσης, κατάργηση της δομής 
των πυλώνων, επέκταση της ειδικής πλειοψηφίας στο Συμβούλιο, συναπόφαση, στοιχεία της 
συμμετοχικής δημοκρατίας, νομικά δεσμευτικό καθεστώς του Χάρτη Θεμελιωδών 
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Δικαιωμάτων, ενίσχυση της συνοχής της εξωτερικής δράσης της Ένωσης και ισορροπία των 
θεσμικών οργάνων εν συνόλω). Χαιρετίζει επίσης την εισαγωγή ορισμένων νέων στοιχείων 
στις Συνθήκες, όπως η ρητή αναφορά στις κλιματικές αλλαγές και στην αλληλεγγύη στον 
τομέα της ενέργειας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί αφενός μεν τα κράτη μέλη να μην 
αθετήσουν τις δεσμεύσεις τις οποίες ανέλαβαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αφετέρου δε τη 
Διακυβερνητική Διάσκεψη να ολοκληρώσει τις εργασίες της πριν από τα τέλη του 2007, κατά 
τρόπον ώστε η νέα Συνθήκη να τεθεί σε ισχύ έγκαιρα πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 
2009.

Το μέλλον του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων αποτελούσε συνεχές μέλημα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Προκειμένου ο Χάρτης να συμπεριληφθεί στη Συνθήκη της
Λισαβόνας ως νομικά δεσμευτικό κείμενο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συμπληρώνοντας το
ψήφισμά του σχετικά με τη σύγκληση της Διακυβερνητικής Διάσκεψης, ενέκρινε ένα
ψήφισμα (έκθεση Jo Leinen) με το οποίο έδινε στον Πρόεδρό του την εντολή να προβεί, από 
κοινού με τα άλλα θεσμικά όργανα, στην πανηγυρική διακήρυξη του Χάρτη, πριν από την 
υπογραφή της Συνθήκης της Λισαβόνας. Επιπλέον, παρότρυνε την Πολωνία και το Ηνωμένο 
Βασίλειο να καταβάλουν κάθε προσπάθεια προκειμένου να επιτευχθεί εντέλει συναίνεση για 
την πλήρη εφαρμογή του Χάρτη.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφρασε την ικανοποίησή του για το θετικό βήμα για το μέλλον 
της Ένωσης που αντιπροσωπεύει η Συνθήκη της Λισαβόνας στο σύνολό της (έκθεση
Richard Corbett - Inigo Mendez de Vigo). Η αισθητή βελτίωση σε σχέση με τις υφιστάμενες 
Συνθήκες, η οποία θα προσδώσει μεγαλύτερη δημοκρατική νομιμότητα και ικανότητα λήψης 
αποφάσεων στην Ένωση (μέσω της ενίσχυσης των ρόλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
των εθνικών κοινοβουλίων), θα ενισχύσει τα δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών έναντι της 
Ένωσης και θα βελτιώσει την πραγματική λειτουργία των θεσμικών της οργάνων. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθετεί τη Συνθήκη και εκτιμά ότι θα προσφέρει σταθερό πλαίσιο 
το οποίο θα καταστήσει δυνατή τη μελλοντική περαιτέρω ανάπτυξη της Ένωσης, παρά τις 
διαδεδομένες εκφράσεις λύπης ενώπιον της ανάγκης  να εγκαταλειφθεί η συνταγματική 
προσέγγιση και ορισμένα από τα χαρακτηριστικά της  να αναβληθεί η εφαρμογή σημαντικών 
στοιχείων (η θέση σε ισχύ του νέου συστήματος ψηφοφορίας στο Συμβούλιο)· να 
ενσωματωθούν στη Συνθήκη ειδικά μέτρα για συγκεκριμένα κράτη μέλη (η επέκταση των 
ρυθμίσεων προαιρετικής συμμετοχής σε θέματα αστυνομικής συνεργασίας και ποινικού 
δικαίου για δύο κράτη μέλη, το πρωτόκολλο που περιορίζει την επίδραση του Χάρτη στο 
εγχώριο δίκαιο δύο κρατών μελών). Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί να καταστεί δυνατή η 
θέση σε ισχύ της Συνθήκης την 1η Ιανουαρίου 2009 και επιμένει στο αίτημά του να 
καταβληθούν όλες οι δυνατές προσπάθειες, έτσι ώστε να ενημερωθούν σαφώς και 
αντικειμενικά οι ευρωπαίοι πολίτες για το περιεχόμενο της Συνθήκης.

Παρά την καθυστέρηση που σημείωσε η διαδικασία κύρωσης της Συνθήκης της Λισαβόνας, 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αφού το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου του 2008 άνοιξε
τον δρόμο για τη διεξαγωγή ενός νέου δημοψηφίσματος στην Ιρλανδία, ενέτεινε τις 
προσπάθειές του για να προετοιμάσει τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης. Οι προσπάθειες αυτές
επισφραγίστηκαν με την έγκριση τριών εκθέσεων στο τέλος της κοινοβουλευτικής περιόδου1. 
Οι εν λόγω εκθέσεις εξετάζουν αντίστοιχα τον νέο ρόλο και τις νέες αρμοδιότητες του
Κοινοβουλίου βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας, τον αντίκτυπο της Συνθήκης της

                                               
1 Δεδομένου ότι οι συγκεκριμένες εκθέσεις δεν εξετάστηκαν και δεν ψηφίστηκαν σε επίπεδο ολομέλειας, τα 

πρακτικά στηρίζονται στο αποτέλεσμα της ψηφοφορίας σε επίπεδο επιτροπής
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Λισαβόνας στην ανάπτυξη της θεσμικής ισορροπίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την
ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών
κοινοβουλίων στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας. Αντίθετα, οι προσπάθειες που είχαν
καταβληθεί σχετικά με την εξωτερική υπηρεσία δεν συνεχίστηκαν, εν αναμονή των
αποτελεσμάτων του δεύτερου δημοψηφίσματος που αναμένεται να διοργανωθεί στην
Ιρλανδία.

Η έκθεση σχετικά με τον νέο ρόλο και τις αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου ως προς την 
εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας (εισηγητής Jo Leinen) καλύπτει τις άλλες εκθέσεις 
σχετικά με την εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας και συγκεντρώνει τις γνωμοδοτήσεις 
όλων των κοινοβουλευτικών επιτροπών σχετικά με τις αλλαγές που επιφέρει η Συνθήκη. Η
έκθεση, στον βαθμό που αυτό ενισχύει σημαντικά τη δημοκρατική νομιμότητα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκφράζει ικανοποίηση για την επέκταση των πολιτικών για τις οποίες
το Κοινοβούλιο θα αποφασίζει σε συναπόφαση με το Συμβούλιο (πιο συγκεκριμένα στον 
τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης, καθώς και της γεωργίας). Σε
δημοσιονομικό επίπεδο, με την κατάργηση της διάκρισης μεταξύ των υποχρεωτικών και των
μη υποχρεωτικών δαπανών, στο εξής ο προϋπολογισμός στο σύνολό του θα εγκρίνεται από 
κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η νέα διαδικασία σύμφωνης
γνώμης, οι νέες εξουσίες για την εκλογή του Προέδρου της Επιτροπής, καθώς και οι νέες
εξουσίες ελέγχου έγιναν επίσης δεκτές με ενθουσιασμό. Τέλος, η έκθεση διασφαλίζει ότι το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όταν αυτό θα δικαιολογείται από νέες προκλήσεις, θα κάνει χρήση
του δικαιώματος να εισηγείται τροποποιήσεις της Συνθήκης και καλεί τα άλλα θεσμικά
όργανα να συνάψουν μια διοργανική συμφωνία σχετικά με ένα πρόγραμμα εργασίας που θα
καλύπτει την επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο και τα αναγκαία μέτρα εφαρμογής για την
επιτυχία της νέας Συνθήκης.

H ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών 
κοινοβουλίων βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας (εισηγητής Elmar Brok) αποτέλεσε
επίσης αντικείμενο μιας έκθεσης στην οποία η επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τα
νέα δικαιώματα που παραχωρούνται στα εθνικά κοινοβούλια, κυρίως τον έλεγχο της τήρησης
της αρχής της επικουρικότητας (οι επονομαζόμενες διαδικασίες «της κίτρινης κάρτας» και 
της «πορτοκαλί κάρτας») που αναθέτουν στα εθνικά κοινοβούλια για πρώτη φορά έναν 
καθορισμένο ρόλο στο επίπεδο της Ένωσης. Χαιρετίζει τη θετική ανάπτυξη των σχέσεων 
κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών και υπογραμμίζει τον ρόλο που καλούνται να 
διαδραματίσουν οι κοινοβουλευτικές επιτροπές για να εξελιχθούν σε ένα πραγματικό «μόνιμο 
δίκτυο ομόλογων επιτροπών». Εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
να διαθέτει για τις συγκεκριμένες ειδικές επιτροπές του έναν προϋπολογισμό προκειμένου να 
διοργανώνουν συναντήσεις με τους εταίρους τους. Τα εθνικά κοινοβούλια καλούνται να 
αναπτύξουν τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίζουν τα μέλη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στο αντίστοιχο επίπεδό τους, παραδείγματος χάριν το δικαίωμα να μιλούν σε 
συνεδριάσεις της ολομέλειας των εθνικών κοινοβουλίων, να συμμετέχουν σε συνεδριάσεις 
ειδικών επιτροπών όταν αυτές εξετάζουν θέματα που σχετίζονται με το επίπεδο της Ένωσης ή 
να παρίστανται σε συνεδριάσεις των αντίστοιχων πολιτικών ομάδων τους. Τέλος, το σχέδιο 
εξετάζει τον ρόλο της COSAC.

Στην έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο της Συνθήκης της Λισαβόνας στην ανάπτυξη της 
θεσμικής ισορροπίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εισηγητής Jean-Luc Dehaene) 
καταγράφονται οι συγεκριμένες επιπτώσεις της Συνθήκης της Λισαβόνας στις διοργανικές 
σχέσεις και διατυπώνονται ορισμένες συστάσεις προκειμένου να διασφαλιστεί η
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αποτελεσματική εφαρμογή των νέων θεσμικών διατάξεων. Επικροτείται η διασαφήνιση των 
αρμοδιοτήτων κάθε θεσμικού οργάνου, που ενισχύονται, το καθένα στον αντίστοιχο τομέα 
αρμοδιοτήτων του και καταδεικνύει ότι η αποτελεσματική θεσμική λειτουργία απαιτεί 
υποχρεωτικά έναν ενισχυμένο συντονισμό. Η συνύπαρξη των δύο σταθερών προεδριών
(Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και Ύπατος Εκπρόσωπος που προεδρεύει του 
Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων) και μιας εκ περιτροπής Προεδρίας του Συμβουλίου 
αντιπροσωπεύει μια βελτίωση, που ναι μεν μπορεί να παράσχει περισσότερη συνοχή και 
αποτελεσματικότητα, απαιτεί όμως ταυτόχρονα και μια στενή συνεργασία μεταξύ αυτών των 
διαφορετικών προεδριών. Προτείνεται ένα χρονοδιάγραμμα σχετικά με τις υποψηφιότητες για 
τις σημαντικότερες θέσεις (Πρόεδρος της Επιτροπής, Ύπατος Εκπρόσωπος, Σώμα των 
Επιτρόπων, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου) από το 2014. Σε ό,τι αφορά τις 
διαδικασίες για τις υποψηφιότητες του 2009, η έκθεση υπενθυμίζει ότι αν το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο αποφάσιζε να προτείνει έναν υποψήφιο για την Προεδρία της Επιτροπής μετά τις 
ευρωπαϊκές εκλογές, θα έπρεπε να προβεί στις απαραίτητες διαβουλεύσεις με τους 
εκπροσώπους του νεοεκλεγέντος Κοινοβουλίου, ούτως ώστε να τηρηθεί η ουσία των νέων
προνομίων του τελευταίου, όπως προβλέπονται από τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Σε
περίπτωση θετικού αποτελέσματος στο δεύτερο δημοψήφισμα στην Ιρλανδία, το Κοινοβούλιο
θα πρέπει να προβεί στην οριστική έγκριση του Σώματος των Επιτρόπων μόνο μετά την 
έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας. Σε ό,τι αφορά, τέλος, τις μεταβατικές διατάξεις
σχετικά με τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίθηκαν κατά το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο της 11ης και 12ης Δεκεμβρίου 2008, η έκθεση υπενθυμίζει ότι οι τελευταίες θα 
πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο μιας τροποποίησης του πρωτογενούς δικαίου. 
Υπενθυμίζεται επίσης ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας εκχωρεί νέες εξουσίες στο Κοινοβούλιο
σε αυτόν τον τομέα, τις οποίες και θα χρησιμοποιήσει ενδεχομένως το θεσμικό αυτό όργανο.

Εκτός από τις θεσμικές πτυχές, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε επίσης μια σειρά από 
εκθέσεις που εντάσσονται στο πλάισιο των σχέσεών του με τα άλλα θεσμικά όργανα. Έτσι
η διαδικασία της κοινοβουλευτικής έγκρισης (ακροάσεις) των ορισθέντων Επιτρόπων, η
οποία καθιερώθηκε το 1994, προσδίδει στην Επιτροπή ενισχυμένη δημοκρατική νομιμότητα. 
Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για 
την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (έκθεση Andrew Duff) προβλέπει μια σειρά 
αρχών και κανόνων που πρέπει να διέπουν τη διαδικασία. Οι συγκεκριμένες αρχές 
μεταφέρθηκαν στη συνέχεια στον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (έκθεση
Andrew Duff) μέσω ενός νέου παραρτήματος που αναφέρει λεπτομερώς τους κανόνες 
διαδικασίας για την ακρόαση, την αξιολόγηση και την ψηφοφορία που επιτρέπει την έγκριση 
ή την απόρριψη της εκάστοτε νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή ενδεχομένως για την περίπτωση 
εκείνη που προβλέπεται αντικατάσταση ενός μέλους του Σώματος. 

Κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής περιόδου, συνάφθηκε μια νέα συμφωνία-πλαίσιο 
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ενέκρινε επίσης μια κοινή δήλωση σχετικά με την εφαρμογή στην πράξη της διαδικασίας 
συναπόφασης, καθώς και μια απόφαση που τροποποιεί την απόφαση 1999/468/ΕΚ περί 
καθορισμού των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην 
Επιτροπή.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επικροτεί τη σύναψη της συμφωνίας-πλαισίου μεταξύ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής (έκθεση Jo Leinen) που ενισχύει τη
συνεκτικότητα της συμφωνίας-πλαισίου του Ιουλίου του 2000, δίνει μεγαλύτερο βάρος στον
διοργανικό διάλογο, ενισχύει τη διαφάνεια και βελτιώνει ορισμένα τεχνικά σημεία της 
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διοργανικής συνεργασίας. Οι βουλευτές υπογραμμίζουν τη σημασία για τα μέλη του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συμμετέχουν σε αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στις διεθνείς διασκέψεις να μπορούν να παρευρίσκονται στις εσωτερικές συνεδριάσεις
συντονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ζητεί από την Επιτροπή να υποστηρίξει τις
διεκδικήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς αυτήν την κατεύθυνση εντός του 
Συμβουλίου. Εξάλλου, ζητείται από την Επιτροπή να αφήνει στο Κοινοβούλιο περιθώριο 
τουλάχιστον δύο μηνών για να μπορεί το τελευταίο να αποφαίνεται καταλλήλως κατά την
υποβολή των κατευθυντηρίων γραμμών για την απασχόληση (καθώς το χρονοδιάγραμμα 
είναι ασφυκτικό επί του παρόντος).

Η κοινή δήλωση για την εφαρμογή στην πράξη της διαδικασίας συναπόφασης (έκθεση Jo
Leinen), χαιρετίζει τις νέες διατάξεις σχετικά με τη συμμετοχή των εκπροσώπων της 
Προεδρίας του Συμβουλίου στις συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών· την 
επιβεβαίωση της αρχής ότι, σε σχέση με τη νομική - γλωσσική αναθεώρηση, οι υπηρεσίες του 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου συνεργάζονται σε ισότιμη βάση· τη συμφωνία για την 
διοργάνωση, στο μέτρο του δυνατού, κοινών συνεντεύξεων Τύπου και τη δημοσίευση κοινών 
ανακοινωθέντων Τύπου για την ανακοίνωση της επιτυχούς κατάληξης των σχετικών 
εργασιών· καθώς και την απόφαση της υπογραφής σημαντικών εγκριθέντων κειμένων σε 
κοινή τελετή παρουσία των μέσων ενημέρωσης. Στο ψήφισμα εκφράζεται επίσης η επιθυμία 
να αποκτήσει το Κοινοβούλιο μια μέθοδο εναρμόνισης των πρακτικών που ακολουθούν οι 
κοινοβουλευτικές επιτροπές κατά τις τριμερείς συνομιλίες (κανόνες σχετικά με τη σύνθεση 
των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών και την υποχρέωση εμπιστευτικότητας των  
εργασιών).

Σχετικά με τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που 
ανατίθενται στην Επιτροπή, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου 
που αφορά την τροποποίηση της απόφασης 1999/468/ΕΚ καθώς και μια διοργανική 
συμφωνία με τη μορφή μιας κοινής δήλωσης σχετικά με το συγκεκριμένο σχέδιο απόφασης 
(έκθεση Richard Corbett). Πρόκειται για την προσθήκη μια νέας «κανονιστικής διαδικασίας
με έλεγχο» στις υφιστάμενες διαδικασίες επιτροπολογίας. Εγκρίθηκε επίσης μια διοργανική 
συμφωνία όσον αφορά τους όρους εφαρμογής της απόφασης 1999/468/ΕΚ, που 
τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ (έκθεση Monica Frassoni), καθώς και δύο 
εκθέσεις για την τροποποίηση του άρθρου 81 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ούτως ώστε να μπορεί το τελευταίο να ασκεί, με τις καλύτερες δυνατές 
προϋποθέσεις, τα δικαιώματα που του εκχωρεί η νέα αυτή διαδικασία (εκθέσεις Richard
Corbett και Monica Frassoni). Στις διάφορες αυτές εκθέσεις, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η εφαρμογή της απόφασης 1999/468/ΕΚ δεν υπήρξε
ικανοποιητική και επισημαίνει ότι η κανονιστική διαδικασία με έλεγχο πρέπει να εφαρμόζεται 
για όλα τα μέτρα γενικής εμβελείας, τα οποία έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων βασικής πράξης και θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 
251 της Συνθήκης. Καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εφαρμόσουν τη νέα κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο σε ασαφείς περιπτώσεις και χαιρετίζει το γεγονός ότι η συμφωνία ορίζει 
με μεγαλύτερη ακρίβεια την υποχρέωση της Επιτροπής να ενημερώνει το Κοινοβούλιο, 
διαλαμβάνοντας ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να ενημερώνεται για τις εργασίες των επιτροπών 
σύμφωνα με ρυθμίσεις που διασφαλίζουν τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα του 
συστήματος. Δεν συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι τα σχέδια εκτελεστικών μέτρων 
δεν πρέπει να δημοσιεύονται πριν από την ψηφοφορία στην επιτροπή και καλεί την Επιτροπή 
να δημοσιεύσει όλα τα σχέδια εκτελεστικών μέτρων μόλις αυτά προταθούν επισήμως. 
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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επωφελήθηκε της απάντησής του σε μια ανακοίνωση της
Επιτροπής σχετικά με το αποτέλεσμα της αναλυτικής εξέτασης νομοθετικών προτάσεων 
που εκκρεμούν ενώπιον του νομοθετικού οργάνου (έκθεση Sylvia-Yvonne Kaufmann) για 
να εμβαθύνει την αναλυτική εξέταση των προβλημάτων που συνδέονται με την απόσυρση ή 
την τροποποίηση νομοθετικών προτάσεων από την Επιτροπή. Με αφετηρία τη διαπίστωση 
μιας ασυμφωνίας μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων σχετικά με το κατά πόσο η Επιτροπή 
έχει δικαίωμα να ανακαλεί τις νομοθετικές της προτάσεις αναγνωρίζοντας ωστόσο, εντός 
κάποιων σαφώς καθορισμένων ορίων, τη δυνατότητα της Επιτροπής να ανακαλεί νομοθετική 
πρόταση καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας που οδηγεί στη θέσπισή της, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο θεωρεί ότι μια συμφωνία επί του συγκεκριμένου ζητήματος θα συνέβαλλε 
θετικά στην ομαλή λειτουργία των νομοθετικών διαδικασιών. Υποβάλλοντας συγκεκριμένες 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ανάκληση και την τροποποίηση νομοθετικών 
προτάσεων από την Επιτροπή (στις διαδικασίες συναπόφασης και συνεργασίας η Επιτροπή 
δεν μπορεί πλέον να ανακαλεί μια πρόταση μετά την έκδοση της κοινής θέσης από το 
Συμβούλιο, εκτός εάν το τελευταίο έχει υπερβεί τις αρμοδιότητές του· η Επιτροπή οφείλει να 
λάβει δεόντως υπόψη της τη θέση του Κοινοβουλίου· και να ενημερώνει εκ των προτέρων το 
Κοινοβούλιο όταν προτίθεται να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει μια νομοθετική πρόταση με 
δική της πρωτοβουλία), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι ο καθορισμός κοινών 
κατευθυντήριων γραμμών από τα θεσμικά όργανα, ως συμπλήρωμα των σχετικών αρχών που 
ορίζονται ήδη στη συμφωνία πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και της Επιτροπής και στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας, θα 
αποτελούσε θετικό βήμα για τη διευκόλυνση της νομοθετικής διαδικασίας και του διαλόγου 
μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Το ψήφισμα επιμένει, τέλος, στο γεγονός ότι η ανάκληση ή η 
τροποποίηση νομοθετικών προτάσεων πρέπει να υπάγονται στο κοινοτικό συμφέρον και στην 
επαρκή αιτιολόγηση.

Στο πλαίσιο των σχέσεών του με τα άλλα θεσμικά όργανα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
ενέκρινε επίσης διατάξεις που αφορούν τα καθήκοντα του Διαμεσολαβητή, τους
ρυθμιστικούς οργανισμούς και την Υπηρεσία Εκδόσεων.

Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το καθεστώς του Διαμεσολαβητή 
και τους γενικούς όρους άσκησης των καθηκόντων του (έκθεση Anneli Jäätteenmäki) 
δικαιολογείται κυρίως από την ανάγκη αναθεώρησης του καθεστώτος του Διαμεσολαβητή, 
προκειμένου να εξαλειφθεί κάθε πιθανή αβεβαιότητα όσον αφορά την ικανότητα του 
Διαμεσολαβητή να διενεργεί ενδελεχείς και αμερόληπτες έρευνες για τις καταγγελλόμενες 
περιπτώσεις κακοδιοίκησης (κυρίως την πρόσβασή του σε έγγραφα που έχουν χαρακτηριστεί 
εμπιστευτικά)· καθώς και για να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές που έχουν συντελεστεί τα 
τελευταία χρόνια όσον αφορά τον ρόλο των θεσμικών ή άλλων οργάνων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στην καταπολέμηση της απάτης, που πλήττει τα οικονομικά συμφέροντα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τα αριθμητικά στοιχεία που παρέχει η Επιτροπή, υπάρχουν 29 ευρωπαϊκοί 
ρυθμιστικοί οργανισμοί, που απασχολούν περί τα 3 800 άτομα και στους οποίους διατίθεται 
ετήσιος προϋπολογισμός ύψους 1.100.000.000 ευρώ περίπου· στο ποσό αυτό συγκαταλέγεται
και μια κοινοτική συνεισφορά που ανέρχεται σε περίπου 559.000.000 ευρώ. Γίνεται επομένως 
αντιληπτή η ανάγκη πλαισίωσης της εργασίας τους και το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα ψήφισμα στο οποίο επικροτεί το σχέδιο της Επιτροπής για τη 
σύναψη διοργανικής συμφωνίας για ένα πλαίσιο λειτουργίας των ευρωπαϊκών 
ρυθμιστικών οργανισμών και εκφράζει τη λύπη του για τη στάση του Συμβουλίου το οποίο 
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δεν είναι διατεθειμένο να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνίας σε 
αυτή τη βάση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τονίζει επίσης ότι οι μελλοντικές προτάσεις για τη 
δημιουργία οργανισμών θα πρέπει να υπόκεινται στην τήρηση ορισμένων αρχών: εκτίμηση 
επιπτώσεων, κοινοβουλευτικός έλεγχος, πολιτική ευθύνη της Επιτροπής. Σε ό,τι αφορά το 
τελευταίο αυτό σημείο, στο ψήφισμα εκφράζεται η ανησυχία για τη διαρκή αύξηση των 
αποκεντρωμένων οργανισμών, δεδομένου ότι με αυτόν τον τρόπο υπάρχει ο κίνδυνος 
αποδυνάμωσης και διάσπασης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της Επιτροπής σε μια 
πληθώρα οργάνων που λειτουργούν σε μεγάλο βαθμό σε διακυβερνητική βάση. Τον 
Οκτώβριο του 2008, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε μια «στρατηγική για τη 
μελλοντική διευθέτηση των θεσμικών πτυχών των ρυθμιστικών οργανισμών» (έκθεση 
Γεωργίου Παπαστάμκου) με το οποίο εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή, 
λόγω της άρνησης του Συμβουλίου να διαπραγματευτεί, αποφάσισε να αποσύρει την πρόταση 
διοργανικής συμφωνίας και να την αντικαταστήσει με πρόσκληση για συμμετοχή σε 
διοργανικό διάλογο που θα οδηγήσει σε κοινή προσέγγιση. Παρόλο που η «κοινή 
προσέγγιση» είναι κατώτερη των προσδοκιών του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δηλώνει 
ωστόσο διατεθειμένο να συμμετάσχει στον διάλογο και ζητεί την κατάρτιση του 
προγράμματος εργασίας το συντομότερο δυνατόν. Παραθέτει έναν ενδεικτικό κατάλογο με τα
βασικότερα σημεία που πρέπει να περιλαμβάνονται σε αυτό το πρόγραμμα εργασίας: 
καθορισμός αντικειμενικών κριτηρίων για την αξιολόγηση των οργανισμών, αξιολόγηση του 
κατά πόσον η επιλογή του οργανισμού είναι πιο συμφέρουσα από άποψη κόστους-οφέλους σε 
σχέση με την εκτέλεση των καθηκόντων από τις ίδιες τις υπηρεσίες της Επιτροπής, 
οριοθέτηση της αυτοτέλειας των οργανισμών, τακτική εξέταση των αναγκών... Για το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πρέπει να διαμορφωθεί ένα σαφές, κοινό και συνεκτικό πλαίσιο για 
τη μελλοντική θέση των οργανισμών στο σχήμα διακυβέρνησης της ΕΕ και να θεσπιστεί ένας 
κοινοβουλευτικός έλεγχος σχετικά με το Σύνταγμα και τη λειτουργία των οργανισμών.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2001, το
Κοινοβούλιο θεώρησε ότι «όπως αποδεικνύεται στην περίπτωση της Υπηρεσίας Επισήμων 
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, είναι ιδιαίτερα δύσκολο να εντοπισθεί σαφής 
πολιτική ευθύνη στις διοργανικές υπηρεσίες». Καλούσε επομένως τα θεσμικά όργανα, χωρίς 
ωστόσο να αμφισβητήσουν την αρχή της διοργανικής συνεργασίας που επιτρέπει την 
πραγματοποίηση σημαντικής οικονομίας, να «τροποποιήσουν τις νομικές βάσεις των 
διοργανικών υπηρεσιών κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπουν τη σαφή ανάθεση διοικητικών 
και πολιτικών αρμοδιοτήτων». Με την απόφασή του της 19ης Φεβρουαρίου 2009 (έκθεση
Hanne Dahl), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε το σχέδιο απόφασης σχετικά με την 
οργάνωση και λειτουργία της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο 
εκθέτει λεπτομερέστερα τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της Υπηρεσίας Εκδόσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις ευθύνες του κάθε οργάνου, τους ρόλους της διοικούσας επιτροπής 
και του διευθυντή της Υπηρεσίας.

Καθώς θεωρούσε πως η συμφωνία που επετεύχθη από τα τρία θεσμικά όργανα στις 4 
Απριλίου 2006 ήταν ο μόνος δυνατός συμβιβασμός που θα μπορούσε να επιτύχει το 
Κοινοβούλιο, εκφράζοντας εκ νέου την απογοήτευσή του για τον τρόπο με τον οποίο 
επιτεύχθηκε συμφωνία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπου στο επίκεντρο των 
διαπραγματεύσεων βρίσκονταν τα εθνικά συμφέροντα και όχι οι κοινοί ευρωπαϊκοί στόχοι, 
ενέκρινε τη διοργανική συμφωνία για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση (έκθεση Sérgio Sousa Pinto). Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
χαιρέτισε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να καλέσει την Επιτροπή να προβεί σε 
πλήρη, ευρέος φάσματος επανεξέταση όλων των πτυχών των δαπανών και των εσόδων της 
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ΕΕ· επανεξέταση στην οποία ως εταίρος του Συμβουλίου σε θέματα προϋπολογισμού, 
προτίθεται να συμμετάσχει με στόχο να επιτευχθεί συμφωνία που θα προσφέρει στην Ένωση 
την ικανότητα να αντιστοιχίσει τις φιλοδοξίες της με ιδίους πόρους. Επιδοκίμασε επίσης την 
επιτευχθείσα συμφωνία και συγκεκριμένα την πρόοδο που σημειώθηκε υπό τους τρεις 
πυλώνες της διαπραγματευτική θέσης του: συνδυασμός των πολιτικών προτεραιοτήτων με τις 
χρηματοοικονομικές ανάγκες, βελτίωση της διάρθρωσης του προϋπολογισμού μέσω 
περισσότερης ευελιξίας, καθώς και της ποιότητας της εκτέλεσης των κοινοτικών 
χρηματοδοτήσεων προστατεύοντας τα προνόμια του Κοινοβουλίου. Έχοντας επίγνωση του 
γεγονότος ότι οι διεξαχθείσες διαπραγματεύσεις άφησαν πολλές ελλείψεις, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο θεωρεί ότι κατά την αναθεώρηση του 2008-2009, είναι αναγκαία η επείγουσα 
μεταρρύθμιση τόσο του συστήματος ιδίων πόρων όσο και της πλευράς των δαπανών, 
προκειμένου να αποφευχθεί η επανάληψη της οδυνηρής εμπειρίας του «παζαριού» σε εθνικό 
επίπεδο. Τέλος, επιβεβαιώνει την άποψή του ότι όλα τα μελλοντικά δημοσιονομικά πλαίσια 
πρέπει να καταρτίζονται για περίοδο πέντε ετών συμβατή με τις θητείες του Κοινοβουλίου και 
της Επιτροπής. Στη συνέχεια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα ψήφισμα που 
υιοθετούσε χωρίς τροπολογίες την πρόταση τροποποίησης της διοργανικής συμφωνίας
(έκθεση Jo Leinen) με μοναδικό στόχο να συμπεριληφθεί στη διοργανική συμφωνία μια 
πρόταση που ανέφερε ότι κατ’ εξαίρεση, το 2008, το αποθεματικό επείγουσας βοήθειας θα 
ανερχόταν σε 479,218 εκατομμύρια ευρώ (σε τρέχουσες τιμές) προκειμένου να καλυφθούν οι 
ανάγκες που προκαλεί η νέα διευκόλυνση για την ταχεία αντιμετώπιση ύστερα από τις 
διογκούμενες τιμές των τροφίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Στον βαθμό που η τρέχουσα διάρθρωσή της θεσμικά, δημοσιονομικά και όσον αφορά τις
πολιτικές της δεν είναι κατάλληλη για επόμενες διευρύνσεις, η Ένωση δυσκολεύεται να 
τιμήσει τις δεσμεύσεις της προς τις χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Με τη 
συγκεκριμένη διαπίστωση, που αναφέρεται στην έκθεση σχετικά με τις θεσμικές πτυχές της 
ικανότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εντάσσει νέα κράτη μέλη (έκθεση Alexander
Stubb), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επανεβεβαιώνοντας τη δέσμευσή του για τη διεύρυνση 
ως μια ιστορική ευκαιρία για τη διασφάλιση της ειρήνης, της ασφάλειας, της σταθερότητας, 
της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, καθώς και της οικονομικής ανάπτυξης και 
ευημερίας στην Ευρώπη, επαναβεβαιώνει την πεποίθησή του ότι η διεύρυνση πρέπει να 
συμβαδίζει με την εμβάθυνση της Ένωσης, ώστε να μην τεθούν σε κίδνυνο οι στόχοι της 
διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Εκτιμά ότι η Συνθήκη της Νίκαιας δεν παρέχει
επαρκή βάση για επόμενες διευρύνσεις και υπενθυμίζει ότι μια μεταρρύθμιση της Ένωσης
είναι απαραίτητη πριν από οποιαδήποτε μελλοντική διεύρυνση. Η έκθεση απαριθμεί τις 
μεταρρυθμίσεις που θεωρεί απαραίτητες (ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο, 
τροποποίηση του συστήματος της εκ περιτροπής προεδρίας, εκλογή του Προέδρου της 
Επιτροπής, μεγαλύτερη εμπλοκή των εθνικών κοινοβουλίων, σαφής ορισμός των αξιών και 
των στόχων της Ένωσης, αναθεώρηση του δημοσιονομικού πλαισίου...). Η έκθεση
αμφισβητεί εκ νέου την έννοια της «απορροφητικής ικανότητας της Ένωσης» η οποία
ορίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης ως η «ικανότητα της Ένωσης να 
απορροφήσει νέα μέλη, χωρίς να επιβραδυνθεί η δυναμική της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης» 
προτιμώντας αυτήν της «ικανότητας ένταξης». Τονίζει ότι η «ικανότητα ένταξης» δεν 
αποτελεί νέο κριτήριο προς εφαρμογή στις υποψήφιες χώρες αλλά προϋπόθεση για την 
επιτυχία της διεύρυνσης και για την εμβάθυνση της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
και ότι η ευθύνη για τη βελτίωση της «ικανότητας ένταξης» βαρύνει την Ένωση και όχι τις 
υποψήφιες χώρες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τονίζει ότι οι μεταρρυθμίσεις που προτείνει 
πρέπει να συνοδεύονται από προσπάθειες να αυξηθεί η αποδοχή της διεύρυνσης από την 
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κοινή γνώμη και υπενθυμίζει την ευθύνη των πολιτικών ηγετών της Ευρώπης να εξηγήσουν 
στο κοινό τους στόχους και τα αμοιβαία πλεονεκτήματα της διεύρυνσης και της ενοποίησης 
της Ευρώπης. Τέλος, εκτιμά ότι η συναίνεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που απαιτείται 
προκειμένου το Συμβούλιο να ενεργήσει, βάσει του άρθρου 49 ΣΕΕ, σε σχέση με την 
προσχώρηση νέων κρατών μελών, θα έπρεπε να εφαρμόζεται στην απόφαση για την έναρξη 
των διαπραγματεύσεων, καθώς και κατά την ολοκλήρωσή τους.

Με την προοπτική της βελτίωσης της λειτουργίας της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε μια σειρά από εκθέσεις σχετικά με τη λειτουργία των
ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων, τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την
άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν στις ευρωπαϊκές εκλογές. Το ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα (έκθεση Jo Leinen) 
ξεκινά από τη διαπίστωση του υφιστάμενου χάσματος μεταξύ πολλών πολιτών και των
ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και αποδίδει το εν λόγω χάσμα στην ανεπαρκή επικοινωνία 
και ενημέρωση σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτική. Για να διορθωθεί αυτή η 
πραγματικότητα, τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, ουσιαστικοί παράγοντες στη διαδικασία 
της διαμόρφωσης και της έκφρασης μιας ευρωπαϊκής κοινής γνώμης, πρέπει να αναπτυχθούν 
για να γίνουν ζωντανοί παράγοντες των ευρωπαϊκών επιλογών πολιτικής, επιδιώκοντας την 
πραγματική συμμετοχή των πολιτών όχι μόνο με τις ευρωπαϊκές εκλογές, αλλά και σε όλες τις 
άλλες εκφάνσεις του ευρωπαϊκού πολιτικού βίου. Για να επιτευχθεί ο συγκεκριμένος στόχος, 
είναι αναγκαίο να θεσπιστεί ένα πραγματικό ευρωπαϊκό Καθεστώς των κομμάτων, το οποίο 
θα ορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και θα τους δίνει τη δυνατότητα να 
αποκτήσουν νομική προσωπικότητα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί από την Επιτροπή 
Συνταγματικών Υποθέσεων να καταρτίσει ειδικές προτάσεις για τον σκοπό αυτόν. Το 
ψήφισμα, το οποίο προτείνει μια σειρά από τροποποιήσεις στο σύστημα χρηματοδότησης, 
θεωρεί επιπλέον σωστό να εξετάσει με ποιον τρόπο μπορούν να προωθηθούν ευρωπαϊκά 
πολιτικά ιδρύματα, με ποιον τρόπο μπορεί να αξιοποιηθεί ο ρόλος των ευρωπαϊκών πολιτικών 
οργανώσεων και κινημάτων των νέων της Ευρώπης, με ποιον τρόπο η δημιουργία καταλόγων 
για τις ευρωπαϊκές εκλογές μπορεί να προωθήσει μια δημόσια συζήτηση των ευρωπαϊκών 
πολιτικών. Αυτές οι διεκδικήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμπεριλήφθηκαν στο 
πλαίσιο της τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2004/2003 σχετικά με το καθεστώς 
και τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο που 
πραγματοποιήθηκε το 2007. Ο κανονισμός αυτός έχει κυρίως στόχο να ενισχύσει το δυναμικό 
του μακροπρόθεσμου οικονομικού προγραμματισμού των πολιτικών κομμάτων, να 
διευκολύνει τη διαφοροποίηση των οικονομικών πόρων και να παράσχει μεγαλύτερη ευελιξία 
στα πολιτικά κόμματα ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών του Ιουνίου του 2009.
Αποσαφηνίζεται επίσης ο ορισμός και ο ρόλος του «πολιτικού ιδρύματος σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο». Η τελευταία τροποποίηση εγκρίθηκε με μια συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση μεταξύ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (έκθεση Jo Leinen).

Ύστερα από την επείγουσα έκκληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 21ης και 22ας Ιουνίου
2007, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα ψήφισμα σχετικά με τη σύνθεση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (εκθέσεις Alain Lamassoure, Adrian Severin) λαμβάνοντας 
υπόψη μια νέα διαδικασία για τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία προβλέπει 
συνολικό ανώτατο όριο 750 εδρών, με μέγιστο 96 έδρες ανά κράτος μέλος και ελάχιστο 6 
έδρες, και την αρχή της «φθίνουσας αναλογικότητας» που δεν προσδιορίζεται στη Συνθήκη. 
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η συγκεκριμένη αρχή σημαίνει ότι ο λόγος μεταξύ 
πληθυσμού και αριθμού εδρών των κρατών μελών πρέπει να κυμαίνεται σε συνάρτηση με τον 
πληθυσμό καθενός, κατά τρόπο ώστε κάθε βουλευτής κράτους μέλους με μεγαλύτερο 
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πληθυσμό να αντιπροσωπεύει περισσότερους πολίτες από κάθε βουλευτή κράτους μέλους με 
μικρότερο πληθυσμό, αλλά και κανένα κράτος μέλος με μικρότερο πληθυσμό να μη διαθέτει 
περισσότερες έδρες από κράτος μέλος με μεγαλύτερο πληθυσμό. Σε αυτή τη βάση (που 
επιτρέπει να συνδυαστούν οι αρχές της αποτελεσματικότητας, της πολυφωνίας και της 
αλληλεγγύης), το ψήφισμα επιδιώκει να προτείνει ένα σύστημα που επιτρέπει την 
προσαρμογή στις δημογραφικές εξελίξεις των κρατών μελών χωρίς να πρέπει να 
διενεργηθούν νέες διαπραγματεύσεις επί της ουσίας. Το παράρτημα 1 του ψηφίσματος (που
παρουσιάζεται με τη μορφή πρότασης απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου) προτείνει μια
κατανομή που, με την εξαίρεση της Γερμανίας, δεν προβλέπει μείωση των εδρών για κανένα 
κράτος μέλος. Η πρόταση δεν λαμβάνει υπόψη τις ενδεχόμενες νέες προσχωρήσεις, οι οποίες
μπορούν να οδηγήσουν σε μια προσωρινή υπέρβαση του ανώτατου ορίου, μεχρι τη λήξη της
κοινοβουλευτικής περιόδου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιβεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη 
πρόταση συνδέεται στενά με τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας και 
επιφυλάσσεται του δικαιώματος να δώσει τη συγκατάθεσή του στην απόφαση του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με την κατανομή των εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
στο φως των μεταρρυθμίσεων των άλλων θεσμικών οργάνων της ΕΕ όπως εκτίθενται στην 
τροποποιητική συνθήκη.

Η πρόταση τροποποίησης της οδηγίας 93/109/ΕΚ του Συμβουλίου, για τις λεπτομέρειες 
άσκησης του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους πολίτες της Ένωσης που κατοικούν σε ένα κράτος 
μέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι, έχει ως κύριο στόχο τη διόρθωση ορισμένων 
δυσλειτουργιών που συνδέονται με τη διπλή ψήφο και τη διπλή υποψηφιότητα. Προτείνει την 
κατάργηση του υφιστάμενου συστήματος διατηρώντας ωστόσο την υπεύθυνη δήλωση των 
κοινοτικών πολιτών που δεν είναι υπήκοοι του κράτους διαμονής τους, με την οποία θα 
διευκρινίζεται ότι οι τελευταίοι θα ασκήσουν το δικαίωμά τους του εκλέγειν ή του εκλέγεσθαι
μόνο σε ένα κράτος μέλος. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (έκθεση Andrew Duff) υποστήριξε
την απλουστευτική προσέγγιση αλλά προτείνει, υπό τον όρο η χώρα διαμονής να επιτρέπει τις 
πολλαπλές υποψηφιότητες, την κατάργηση της σημερινής απαγόρευσης υποβολής 
υποψηφιότητας σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιδιώκει
επίσης να διασφαλίσει ότι η χώρα διαμονής δεν θα είναι αυτόματα υποχρεωμένη να στερεί το
δικαίωμα του εκλέγειν από έναν πολίτη που έχει εκπέσει των εκλογικών του δικαιωμάτων σε
ένα άλλο κράτος μέλος. Και στις δύο περιπτώσεις, πρέπει να εναπόκειται στο οικείο κράτος
μέλος να αποφασίζει κατά περίπτωση, με βάση την εθνική του νομοθεσία. Έτσι, η
απαγόρευση της υποβολής υποψηφιότητας ή της άσκησης του δικαιώματος του εκλέγειν στο
κράτος μέλος καταγωγής δεν πρέπει να συνεπάγεται μια γενική απαγόρευση σε όλα τα κράτη
μέλη. Το κράτος διαμονής μπορεί να ορίσει ότι οι πολίτες που έχουν εκπέσει του δικαιώματος 
του εκλέγεσθαι ή του εκλέγειν στο κράτος καταγωγής τους θα στερούνται αυτών των 
δικαιωμάτων μόνο αν αποδειχθεί ότι, δυνάμει της εθνικής τους νομοθεσίας, οι εν λόγω 
πολίτες θα είχαν εκπέσει των εν λόγω δικαιωμάτων με τον ίδιο τρόπο για το ίδιο παράπτωμα. 

Σχετικά με το ίδιο θέμα, η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων δρομολόγησε μια συζήτηση
σχετικά με μια πρόταση τροποποίησης της πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί εκλογής 
των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία. Το
σχέδιο έκθεσης του κ. Andrew Duff αποτέλεσε αντικείμενο πολλών ανταλλαγών απόψεων σε
επίπεδο επιτροπής, χωρίς ωστόσο να έχει εγκριθεί πριν από τη λήξη της κοινοβουλευτικής
περιόδου.

Η συμμετοχική δημοκρατία, η οποία, εκτός από την πολιτική αντιπροσωπευτικότητα και τη
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συμμετοχή στις ευρωπαϊκές εκλογές, επιδιώκει την ενθάρρυνση της συζήτησης και την πιο
άμεση εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα, έχει επίσης
κινητοποιήσει τις προσπάθειες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το οποίο έθεσε το ζήτημα και 
διατύπωσε προτάσεις που μπορούν να ενθαρρύνουν τη συζήτηση μεταξύ όλων των πολιτών. 
Το ψήφισμα σχετικά με τις προοπτικές ανάπτυξης του διαλόγου των πολιτών στο πλαίσιο 
της Συνθήκης της Λισαβόνας (έκθεση Genowefa Grabowska) υπενθυμίζει τον σημαντικό 
ρόλο που διαδραματίζει η κοινωνία των πολιτών στη διαδικασία της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης και υπογραμμίζει ότι, εφόσον η ΕΕ επιθυμεί να επιτύχει τους πολιτικούς της 
σκοπούς και στόχους, χρειάζεται ευρύτερη δημόσια συζήτηση, αποτελεσματικότερος 
διάλογος των πολιτών και περισσότερη πολιτική ευαισθητοποίηση. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ζητεί τη διοργάνωση δημοσίων συζητήσεων που πραγματοποιούνται 
τουλάχιστον ετησίως μεταξύ του Κοινοβουλίου και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών 
σε κάθε κράτος μέλος καθώς και τακτικές συναντήσεις μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών και 
των Επιτρόπων. Το Συμβούλιο θα πρέπει να διευκολύνει και να απλουστεύσει την πρόσβαση
στις εργασίες του και τα θεσμικά όργανα της Ένωσης καλούνται να τηρούν ενημερωμένα 
μητρώα όλων των σχετικών μη κυβερνητικών οργανώσεων. Οι βουλευτές τάσσονται υπέρ της 
σύναψης μιας διοργανικής συμφωνίας που θα ορίζει δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές για 
τον διορισμό των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και μεθόδους για την 
οργάνωση των διαβουλεύσεων και τη χρηματοδότησή τους. Σε ό,τι αφορά την Επιτροπή, 
καλείται να υποβάλει νέα πρόταση για τα ευρωπαϊκά σωματεία, προκειμένου οι ευρωπαϊκές 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να μπορούν να καταλήγουν σε κοινή νομική βάση. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χαιρετίζει την ενίσχυση της αντιπροσωπευτικής και συμμετοχικής 
δημοκρατίας που προκύπτει από τη θέσπιση της λεγόμενης «πρωτοβουλίας πολιτών» βάσει 
της Συνθήκης της Λισαβόνας.

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων κάλεσε εξάλλου την Επιτροπή να υποβάλει, αμέσως 
μετά τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας, μια πρόταση ενός σαφούς, απλού και
εύχρηστου κανονισμού σχετικά με την εφαρμογή της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας 
(εισηγήτρια Sylvia-Yvonne Kaufmann)1. Προκειμένου να αποφεύγεται η σύγχυση της 
τελευταίας με το δικαίωμα υποβολής αναφοράς, η πρόταση θα πρέπει να ενσωματώνει 
πρακτικά στοιχεία που σχετίζονται με τον ορισμό της πρωτοβουλίας πολιτών. Το παράρτημα 
της έκθεσης παρέχει συστάσεις προς την Επιτροπή ενώ οι βουλευτές αποφασίζουν να 
εξετάσουν, αμέσως μετά την έγκριση του εν λόγω κανονισμού, το ενδεχόμενο θέσπισης ενός 
αποτελεσματικού συστήματος για την παρακολούθηση της διαδικασίας μιας πρωτοβουλίας 
πολιτών. Η έκθεση προτείνει ότι για να είναι παραδεκτή μια πρωτοβουλία των πολιτών, θα
πρέπει να έχει την υποστήριξη τουλάχιστον του 1/500 του πληθυσμού στο ένα τέταρτo
τουλάχιστον των κρατών μελών. Κάθε πολίτης της Ένωσης που έχει δικαίωμα ψήφου
σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους στην οποία εμπίπτει μπορεί να λάβει μέρος σε 
μια πρωτοβουλία πολιτών. Η διαδικασία πρωτοβουλίας πολιτών περιλαμβάνει τα εξής 
στάδια: την κοινοποίηση της πρωτοβουλίας, τη συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης, την 
υποβολή της πρωτοβουλίας, την τοποθέτηση της Επιτροπής και την εξακρίβωση της 
συμβατότητας της εν λόγω νομοθετικής πράξης με τις Συνθήκες. Κατά το πρώτο στάδιο, η 
Επιτροπή εξετάζει το τυπικώς παραδεκτό της πρωτοβουλίας και αποφασίζει εντός 
διαστήματος δύο μηνών. Η συγκέντρωση των ατομικών δηλώσεων υποστήριξης πρέπει να 
γίνει εντός διαστήματος ενός έτους το οποίο αρχίζει την πρώτη ημέρα του τρίτου μήνα μετά 
την απόφαση σχετικά με την κοινοποίηση της πρωτοβουλίας πολιτών, όντας γνωστό ότι κάθε 

                                               
1 Δεδομένου ότι η συγκεκριμένη έκθεση δεν εξετάστηκε και δεν ψηφίστηκε σε επίπεδο ολομέλειας, τα 

πρακτικά στηρίζονται στο αποτέλεσμα της ψηφοφορίας σε επίπεδο επιτροπής



CM\779820EL.doc 19/424 PE423.766v01-00

EL

δήλωση υποστήριξης μπορεί να ανακληθεί προτού παρέλθει η προθεσμία συγκέντρωσης 
δηλώσεων υποστήριξης. Η Επιτροπή εξετάζει στη συνέχεια την αντιπροσωπευτικότητα της
πρωτοβουλίας πολιτών και αποφασίζει εντός διαστήματος δύο μηνών. Το επόμενο στάδιο 
περιλαμβάνει την εμπεριστατωμένη ενασχόληση της Επιτροπής με το αίτημα της 
πρωτοβουλίας πολιτών η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί εντός διαστήματος τριών μηνών. Για 
λόγους διαφάνειας, η έκθεση προβλέπει ότι η Επιτροπή δεν πρέπει να ξεκινήσει την εξέταση 
του περιεχομένου ενός αιτήματος πρωτοβουλίας πολιτών μόνο ύστερα από την παρουσίαση 
μιας έκθεσης σχετικά με τη χρηματοδότηση της πρωτοβουλίας, που θα υποδεικνύει κυρίως τις 
πηγές χρηματοδότησης (έκθεση διαφάνειας).

Η προβληματική σχετικά με τη συμμετοχή των πολιτών στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα
αποτέλεσε επίσης αντικείμενο προβληματισμού της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, η
οποία, στο πλαίσιο μιας έκθεσης του κ. Andrzej Wielowieyski, εξέτασε τις αιτίες και
επιδόθηκε στην αναζήτηση διεξόδων για την αντιμετώπιση της κρίσης νομιμότητας που 
διατρέχει το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Διοργανώθηκε εργαστήριο αλλά η επιτροπή αποφάσισε
να μην εγκρίνει έκθεση για το ζήτημα πριν από τη λήξη της κοινοβουλευτικής περιόδου.

Ο ρόλος που διαδραματίζουν οι εκπρόσωποι συμφερόντων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων
αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου και, στο ψήφισμά του σχετικά με την ανάπτυξη του 
πλαισίου των δραστηριοτήτων των εκπροσώπων ομάδων ειδικών συμφερόντων στα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα (εκθέσεις Alexander Stubb, Ingo Friedrich), το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο αναγνωρίζει τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι τελευταίοι 
προσφέροντας την εμπειρία τους στον ανοιχτό και πολυφωνικό διάλογο στον οποίον 
στηρίζεται ένα δημοκρατικό σύστημα. Εμμένοντας στην απαραίτητη διαφάνεια, η οποία
συνιστά βασική προϋπόθεση για τη νομιμότητα της Ένωσης και την εξασφάλιση της 
εμπιστοσύνης των πολιτών της και που πρέπει να διέπει τόσο τα θεσμικά όργανα όσο και τις 
ομάδες συμφερόντων, το ψήφισμα χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να εφαρμόσει στις
δραστηριότητες των εκπροσώπων συμφερόντων ένα πιο διαρθρωμένο πλαίσιο και εγκρίνει τη 
δημιουργία ενιαίου σημείου εγγραφής των εκπροσώπων ομάδων ειδικών συμφερόντων. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνει τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας σχετικά με κοινό 
υποχρεωτικό μητρώο ή, τουλάχιστον, μια αμοιβαία αναγνώριση των ξεχωριστών μητρώων. 
Λαμβάνει επίσης υπόψη του το σχέδιο για τον κώδικα συμπεριφοράς που εκπόνησε η 
Επιτροπή, υπενθυμίζει ότι το ίδιο διαθέτει τέτοιο κώδικα εδώ και πάνω από 10 χρόνια και 
ζητεί από την Επιτροπή να διαπραγματευτεί για τη θέσπιση κοινών κανόνων. Για τον σκοπό 
αυτόν, προτείνει τη δημιουργία μιας κοινής ομάδας εργασίας προκειμένου να εξεταστούν οι
επιπτώσεις ενός κοινού μητρώου και να μελετηθεί το ενδεχόμενο εκπόνησης ενός κοινού
κώδικα συμπεριφοράς. Επισημαίνουμε, επιπλέον, ότι το ψήφισμα ζητεί μεγαλύτερη διαφάνεια 
σε ό,τι αφορά τις διακομματικές ομάδες οι οποίες δεν θα πρέπει επ’ ουδενί να θεωρούνται 
όργανα του Κοινοβουλίου.

Στον κανονιστικό τομέα, η γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου
(έκθεση Richard Corbett) αντιπροσωπεύει τη σημαντικότερη τροποποίηση που αποσκοπεί
τόσο στην προσαρμογή του Κανονισμού στις αποφάσεις που απορρέουν από την ομάδα
εργασίας σχετικά με τη μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσο και στην
προετοιμασία του θεσμικού οργάνου για τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας. Τη
στιγμή που ολοκληρώνεται η σύνταξη του παρόντος εγγράφου, η συγκεκριμένη έκθεση δεν
έχει ακόμα εγκριθεί σε επίπεδο επιτροπής, για να συζητηθεί και να ψηφιστεί σε επίπεδο
ολομέλειας.



PE423.766v01-00 20/424 CM\779820EL.doc

EL

Εκτός από αυτήν την έκθεση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε, καθ’ όλη τη διάρκεια της
κοινοβουλευτικής περιόδου, μια σειρά από τροποποιήσεις σχετικά με ειδικότερες πτυχές του
Κανονισμού. Ενέκρινε, έτσι, ένα άρθρο σχετικά με τα διορθωτικά, η διατύπωση των οποίων 
επιτρέπει την κάλυψη κάθε είδους λάθους, είτε πρόκειται για λάθος γλωσσικής φύσεως είτε
επί της ουσίας, είτε το λάθος έχει εντοπιστεί σε νομοθετική διαδικασία είτε σε μη νομοθετική
διαδικασία, ή σε μια διοργανική συμφωνία που είναι ακόμα υπό εξέταση (έκθεση Richard
Corbett). Σε άλλη έκθεση (έκθεση Gérard Onesta), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τροποποίησε
τον κώδικα συμπεριφοράς των μελών του, προκειμένου να αποφεύγονται ορισμένες ακραίες
μορφές δημόσιων εκδηλώσεων στους κόλπους του Κοινοβουλίου, οι οποίες δεν είναι και
τόσο κολακευτικές για τη δημόσια συζήτηση (ειδικότερα, λεκτικές παρεκτροπές, 
λογομαχίες...)· χωρίς ωστόσο να θίγεται ούτε η κοινοβουλευτική ελευθερία της έκφρασης 
αλλά ούτε και η τυχόν ζωηρότητα της συζήτησης στο εσωτερικό της Συνέλευσης. Τα άρθρα 3 
και 4 σχετικά με τον έλεγχο της εντολής και τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής θητείας 
εγκρίθηκαν (έκθεση Pahor Borut) ύστερα από μια τροποποίηση της πράξης της 20ής 
Σεπτεμβρίου 1976 και για να αποσαφηνιστούν οι διατάξεις που επιτρέπουν στο Κοινοβούλιο 
να αντιδρά σε τυχόν περιπτώσεις πρόδηλου ασυμβίβαστου ούτως ώστε αυτό να μπορεί να 
συνεδριάζει σε πλήρη σύνθεση από την πρώτη συνεδρίασή του για τη συγκρότησή του σε
σώμα. Οι απαιτήσεις της απλοποίησης της κοινοτικής νομοθεσίας οδήγησαν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο (έκθεση Marie-Line Reynaud) να τροποποιήσει το άρθρο 80 του εσωτερικού 
του Κανονισμού, σχετικά με την κωδικοποίηση της κοινοτικής νομοθεσίας και να εισαγάγει
ένα νέο άρθρο που προβλέπει μια διαδικασία εξέτασης των προτάσεων αναδιατύπωσης. 
Αυτές οι τροποποιήσεις αποτυπώνουν την πολιτική βούληση του Κοινοβουλίου να συμβάλει 
σημαντικά στις προσπάθειες αναθέρμανσης της διαδικασίας απλοποίησης στο πλαίσιο της 
πρωτοβουλίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Αναθεωρώντας (έκθεση Ingo Friedrich) το 
άρθρο 139 του εσωτερικού του Κανονισμού, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέτεινε μέχρι τη 
λήξη της κοινοβουλευτικής περιόδου τα μέτρα παρέκκλισης που προβλέπονται σχετικά με τη 
διάθεση (σε επαρκή αριθμό) διερμηνέων και μεταφραστών σε όλες τις επίσημες γλώσσες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντως, το Κοινοβούλιο επιβεβαιώνει ότι η πολιτική της πλήρους
πολυγλωσσίας παραμένει θεμελιώδης στόχος της Ένωσης και, καταρχήν, ο κανόνας που
οφείλει να εφαρμόζει στο εσωτερικό του. Η τροποποίηση του άρθρου 201, παράγραφος 1, 
έχει στόχο να επιτρέπει στους προέδρους των επιτροπών να συμβουλεύονται την αρμόδια
επιτροπή σε περίπτωση αμφιβολίας σε ό,τι αφορά την εφαρμογή ή την ερμηνεία του
Κανονισμού (έκθεση Richard Corbett). Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τροποποίησε τον
εσωτερικό του Κανονισμό υπό το πρίσμα του Καθεστώτος των Βουλευτών, που θα τεθεί σε 
ισχύ το 2009 (έκθεση Ingo Friedrich). Από τότε και έπειτα, η νομοθεσία που διέπει τις 
αμοιβές και τις αποζημιώσεις των βουλευτών θα στηρίζεται στα άρθρα 9 έως 23 και στα 
άρθρα 27 και 28 του Καθεστώτος των Βουλευτών και όχι πλέον στο δικαίωμα του 
Κοινοβουλίου να καθορίζει τους δικούς του κανόνες εσωτερικής οργάνωσης. Μια δεύτερη
σειρά από τροποποιήσεις αφορά τη δυνατότητα που προσφέρεται σε έναν μεμονωμένο
βουλευτή να καταθέτει μια πρόταση κοινοτικής πράξης στο πλαίσιο του δικαιώματος
πρωτοβουλίας του Κοινοβουλίου. Προβλέπεται έτσι η υποβολή της πρότασης στην Προεδρία 
του Κοινοβουλίου που τη διαβιβάζει προς εξέταση στην αρμόδια επιτροπή, η οποία
αποφασίζει για τη συνέχεια που θα δοθεί στην πρόταση. Προβλέπονται επίσης τροποποιήσεις
διαδικαστικής φύσεως σε ό,τι αφορά τη μετάφραση των τροπολογιών, ενώ στο παράρτημα
του Κανονισμού προστίθεται και ένα νέο σημείο σχετικά με τις «προσωπικές συγκρούσεις 
συμφερόντων». Το άρθρο 29 που προσδιορίζει τη σύνθεση των πολιτικών ομάδων 
τροποποιήθηκε (έκθεση Richard Corbett) προκειμένου να αυξηθεί το κατώτατο όριο για τη 
συγκρότηση μιας ομάδας από 25 βουλευτές οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το ένα τέταρτο 
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τουλάχιστον των κρατών μελών. Εάν ο αριθμός των μελών μιας ομάδας μειωθεί κάτω από το 
απαιτούμενο ελάχιστο όριο, ο Πρόεδρος μπορεί να της επιτρέψει να συνεχίσει να υφίσταται 
έως την επόμενη συνεδρίαση συγκρότησης σε σώμα του Κοινοβουλίου εφόσον 
αντιπροσωπεύει το ένα πέμπτο τουλάχιστον των κρατών μελών και εφόσον η ομάδα 
υφίσταται επί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους. Η τροποποίηση που επήλθε στο 
άρθρο 47 του Κανονισμού αποσκοπεί στην αποσαφήνιση των ακριβών όρων συνεργασίας 
μεταξύ πολλών συνδεδεμένων επιτροπών στην ίδια υπόθεση (έκθεση Richard Corbett). 
Προβλέπεται ότι ο πρόεδρος, ο εισηγητής και οι συντάκτες γνωμοδότησης εντοπίζουν από 
κοινού τομείς του κειμένου που εμπίπτουν στην αποκλειστική τους αρμοδιότητα και
συμφωνούν για τους ακριβείς όρους της συνεργασίας τους, ότι η αρμόδια επί της ουσίας 
επιτροπή μπορεί να αποδεχθεί χωρίς ψηφοφορία τροπολογίες από συνδεδεμένη επιτροπή, 
όταν αυτές εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της τελευταίας. Τέλος, σε περίπτωση 
διαδικασίας συνδιαλλαγής, στην αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου περιλαμβάνεται και ο 
συντάκτης γνωμοδότησης οιασδήποτε συνδεδεμένης επιτροπής. Τα σύμβολα της Ένωσης
(σημαία, ύμνος, έμβλημα, ημέρα της Ευρώπης στις 9 Μαΐου) χρησιμοποιούνται επί τριάντα 
και πλέον χρόνια από όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και εγκρίθηκαν επίσημα από το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 1985. Ήταν επομένως λογικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
τροποποιήσει τον Κανονισμό του (έκθεση Carlos Carnero Gonzalez), προκειμένου να 
αποσαφηνιστούν οι ακριβείς όροι της χρήσης τους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι
ουσιαστικότερες τροποποιήσεις που περιέχονται στην απόφαση σχετικά με την εργασία στην 
ολομέλεια και τις εκθέσεις πρωτοβουλίας (έκθεση Richard Corbett) προκύπτουν από 
προτάσεις που διατύπωσε η ομάδα εργασίας σχετικά με την κοινοβουλευτική μεταρρύθμιση. 
Τεχνικής κυρίως φύσεως, οι προτάσεις αυτές αφορούν: τη μεταρρύθμιση των διαδικασιών 
σχετικά με τις γραπτές ερωτήσεις προς το Συμβούλιο ή προς την Επιτροπή, την εισαγωγή 
ενός νέου άρθρου σχετικά με τη συνοπτική παρουσίαση μιας έκθεσης που δεν απαιτεί 
ενδελεχή συζήτηση, την αύξηση της προβολής του Κοινοβουλίου στις συζητήσεις και την 
τροποποίηση των άρθρων σχετικά με τις εκθέσεις πρωτοβουλίας.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε επίσης πολλές ερμηνευτικές αποφάσεις του 
Κανονισμού σχετικά με τη μυστική ψηφοφορία (έκθεση Marie-Line Reynaud), το ψήφισμα 
για την επίλυση των συγκρούσεων αρμοδιότητας κυρίως όσον αφορά τις μη νομοθετικές 
διαδικασίες (έκθεση Ingo Friedrich), την παραπομπή στον Κανονισμό (Jo Leinen), τις 
γραπτές δηλώσεις (έκθεση Richard Corbett), τις προσφυγές ενώπιον του Δικαστηρίου (έκθεση 
Κώστα Μποτόπουλου), τα καθήκοντα του Προέδρου (έκθεση Jo Leinen), το προεδρείο των 
επιτροπών (έκθεση Mauro Zani), τις αρμοδιότητες των επιτροπών (Jo Leinen), την απαρτία
(rapport Jo Leinen), τις συνδεδεμένες επιτροπές και τη διαδικασία της σύμφωνης γνώμης 
(rapport Jo Leinen).
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- Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Ιανουαρίου 2005 
σχετικά με τη Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης 
(2004/2129(INI)) – ’Εκθεση Íñigo Méndez De Vigo - Richard Corbett 30

- Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2005 σχετικά με 
τις θεσμικές πτυχές της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (B6-
0320/2005) 39

- Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2006 
σχετικά με την περίοδο προβληματισμού: η δομή, τα θέματα και το πλαίσιο 
για την αξιολόγηση της συζήτησης σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση
(2005/2146(INI)) - Έκθεση Andrew Duff / Johannes Voggenhuber 41

- Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006 σχετικά 
με τα επόμενα βήματα για την περίοδο προβληματισμού και την ανάλυση 
σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (B6-0327/2006) 49

- Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουνίου 2007 σχετικά με 
τον χάρτη πορείας για τη συνταγματική διαδικασία της Ένωσης 
(2007/2087(INI)) - Έκθεση Elmar Brok / Enrique Barón Crespo 52

αβ. Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων

- Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2007 
σχετικά με την έγκριση του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2007/2218(ACI)) - Έκθεση Jo Leinen 58

Παράρτημα: Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 60

αγ. Η Συνθήκη της Λισαβόνας και η εφαρμογή της

- Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Ιουλίου 
2007 σχετικά με τη σύγκληση της Διακυβερνητικής Διάσκεψης: η γνώμη 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (άρθρο 48 της Συνθήκης ΕΕ) 
(2007/0808(CNS)) - Έκθεση Jo Leinen 74

- Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Φεβρουαρίου 2008 
σχετικά με τη Συνθήκη της Λισαβόνας (2007/2286(INI)) - Έκθεση Richard
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Corbett / Íñigo Méndez De Vigo 79

- Έκθεση σχετικά με τον νέο ρόλο και τις αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου 
ως προς την εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας (2008/2063(INI)) -
Έκθεση Jo Leinen 88

- Έκθεση σχετικά με την ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων βάσει της Συνθήκης της 
Λισαβόνας (2008/2120(INI)) - Έκθεση Elmar Brok 101

- Έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο της Συνθήκης της Λισαβόνας στην 
ανάπτυξη της θεσμικής ισορροπίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(2008/2073(INI)) - Έκθεση Jean-Luc Dehaene 108

- Σχέδιο ψηφίσματος σχετικά με τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί στη 
διαδικασία κύρωσης της Συνθήκης της Λισαβόνας (AFCO/6/68955)
(ψήφισμα που δεν έχει εξεταστεί σε επίπεδο ολομέλειας) 124

Β. Σχέσεις με τα άλλα θεσμικά όργανα
βα. Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Συμφωνία πλαίσιο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου-Επιτροπής

- Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2005 σχετικά με 
την αναθεώρηση της συμφωνίας πλαισίου για τις σχέσεις μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής (2005/2076(ACI)) - Έκθεση
Jo Leinen 127

Παράρτημα: Συμφωνία-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής 129

Κατευθυντήριες γραμμές για την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

- Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2005 
σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για την έγκριση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής (2005/2024(INI)) – Έκθεση Andrew Duff 145

Εκκρεμούσες νομοθετικές προτάσεις

- Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Μαΐου 2006 σχετικά με 
το αποτέλεσμα της αναλυτικής εξέτασης νομοθετικών προτάσεων που 
εκκρεμούν ενώπιον του νομοθετικού οργάνου (2005/2214(INI)) - Έκθεση
Sylvia-Yvonne Kaufmann 149

-Διαδικασία συναπόφασης

- Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Μαΐου 2007 σχετικά με 
την έκδοση της κοινής δήλωσης για την εφαρμογή στην πράξη της 
διαδικασίας συναπόφασης (2005/2125(ACI)) - Έκθεση Jo Leinen 154

Παράρτημα: Κοινή δήλωση σχετικά με την εφαρμογή στην 
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πράξη της διαδικασίας συναπόφασης (άρθρο 251 της Συνθήκης
ΕΚ) 157

Εκτελεστικές αρμοδιότητες της Επιτροπής (Επιτροπολογία)

- Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Ιουλίου 
2006 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την 
τροποποίηση της απόφασης 1999/468/ΕΚ περί καθορισμού των όρων 
άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή
(2002/0298(CNS)) - Έκθεση Richard Corbett 164

- Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2006 σχετικά με 
τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας υπό μορφήν κοινής δήλωσης που 
αφορά το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της 
απόφασης 1999/468/ΕΚ περί καθορισμού των όρων άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (νέα 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο) (2006/2152(ACI)) - Έκθεση Richard
Corbett 165

Παράρτημα: Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής 166

- Aπόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Mαΐου 2008 σχετικά με 
τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και της Επιτροπής όσον αφορά τις λεπτομέρειες εφαρμογής της απόφασης 
1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου για τον καθορισμό των όρων άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή, όπως 
τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ (2008/2002(ACI)) - Έκθεση
Monica Frassoni 171

Παράρτημα: Συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και της Επιτροπής όσον αφορά τις λεπτομέρειες εφαρμογής της 
απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου για τον καθορισμό των 
όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται 
στην Επιτροπή, όπως τροποποιήθηκε με την 
απόφαση 2006/512/ΕΚ 175

ββ. Άλλα θεσμικά όργανα
Διαμεσολαβητής

- Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Ιουνίου 2008 σχετικά 
με την έγκριση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που τροποποιεί 
την απόφασή του 94/262/ΕΚΑΧ, ΕΚ, Ευρατόμ της 9ης Μαρτίου 1994 
σχετικά με το καθεστώς του Διαμεσολαβητή και τους γενικούς όρους 
άσκησης των καθηκόντων του (2006/2223(INI)) – Έκθεση Anneli
Jäätteenmäki 181

Παράρτημα: Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για 
τροποποίηση της απόφασης 94/262/ΕΚΑΧ, ΕΚ, Ευρατόμ, της 
9ης Μαρτίου 1994, σχετικά με το καθεστώς του Διαμεσολαβητή 



CM\779820EL.doc 25/424 PE423.766v01-00

EL

και τους γενικούς όρους άσκησης των καθηκόντων του 183



PE423.766v01-00 26/424 CM\779820EL.doc

EL

Υπηρεσία Εκδόσεων

- Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Φεβρουαρίου 2009 
σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου, της Επιτροπής, του Δικαστηρίου, του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και της 
Επιτροπής των Περιφερειών, σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία 
της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2008/2164(ACI)) 
- Έκθεση Hanne Dahl 188

Παράρτημα: Σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, της Επιτροπής, του 
Δικαστηρίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Οικονομικής 
και Κοινωνικής Επιτροπής και της Επιτροπής των 
Περιφερειών 188

- Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2005 
σχετικά με το σχέδιο της Επιτροπής για τη σύναψη διοργανικής 
συμφωνίας για ένα πλαίσιο λειτουργίας των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών 
οργανισμών (B6-0634/2005) 202

- Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2008 
σχετικά με μια στρατηγική για τη μελλοντική διευθέτηση των 
θεσμικών πτυχών των ρυθμιστικών οργανισμών (2008/2103(INI)) -
Έκθεση Γεωργίου Παπαστάμκου 206

βγ. Πολιτική επικοινωνίας

- Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2008 
σχετικά με την έγκριση της κοινής δήλωσης όσον αφορά τη σύμπραξη 
για την επικοινωνιακή προβολή των ευρωπαϊκών θεμάτων 
(2007/2222(ACI))- Έκθεση Jo Leinen (Προσωρινή έκδοση) 215

Παράρτημα: Σύμπραξη για την επικοινωνιακή προβολή των 
ευρωπαϊκών θεμάτων 216

βδ. Δημοσιονομική πειθαρχία και δημοσιονομική διαχείριση

- Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Μαΐου 2006 
σχετικά με τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας για τη δημοσιονομική 
πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση - 2006/2028(ACI)) 
– Έκθεση Sérgio Sousa Pinto 220

Παράρτημα: Διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη 
δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική
διαχείριση 225

- Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2008 
σχετικά με σχέδιο τροποποίησης της διοργανικής συμφωνίας της 17ης 
Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου 
και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση (2008/2320(ACI)) - Έκθεση Jo Leinen 258
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Παράρτημα: Τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας της 
17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για τη δημοσιονομική 
πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση 256

Γ. Θεσμικές πτυχές που συνδέονται με τις διευρύνσεις
- Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2006

σχετικά με τις θεσμικές πτυχές της ικανότητας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης να εντάσσει νέα κράτη μέλη (2006/2226(INI)) - Έκθεση
Alexander Stubb 258
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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά με τις 
διαδικασίες κύρωσης της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης και 
σχετικά με τη στρατηγική επικοινωνίας όσον αφορά την εν λόγω Συνθήκη (B6-0067/2004)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης, για το οποίο 
οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνερχόμενοι 
στο πλαίσιο της Διακυβερνητικής Διάσκεψης, συμφώνησαν στις 18 Ιουνίου 2004, βάσει του 
κειμένου που συνέταξε η Ευρωπαϊκή Συνέλευση1, και το οποίο πρόκειται να υπογραφεί στη 
Ρώμη στις 29 Οκτωβρίου 2004,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A.   εκτιμώντας την ιστορική σπουδαιότητα της συμφωνίας που επετεύχθη στις 18 Ιουνίου 
2004, η οποία απετέλεσε την πρώτη μείζονα πολιτική πράξη της διευρυμένης Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, θέτοντας τα θεμέλια της ανανέωσης της Ένωσης στην αύξηση της δημοκρατίας, της 
διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας,

B.   εκτιμώντας ότι το 2005, εξήντα έτη μετά το πέρας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και 
δεκαέξι έτη μετά το τέλος της διαίρεσης της Ευρώπης, η ήπειρός μας έχει συμφιλιωθεί και 
επικρατεί τάξη ειρήνης και ελευθερίας που βασίζεται στην όλο και στενότερη οικονομική και 
πολιτική ενοποίηση, της οποίας καθοριστικοί φορείς υπήρξαν οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες και εν 
συνεχεία η Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις διαδοχικές διευρύνσεις τους,

Γ.   εκτιμώντας ότι το Σύνταγμα πρέπει να παρουσιασθεί στους πολίτες της Ευρώπης όσο το 
δυνατόν σαφέστερα, αντικειμενικότερα και πιο κατανοητά, με έμφαση στα στοιχεία που ήδη 
ισχύουν και επισήμανση των νέων διατάξεων,

1.   ανακοινώνει την πρόθεσή του να γνωμοδοτήσει επί της Συνταγματικής Συνθήκης το 
ταχύτερο μετά την υπογραφή της·

2.   ζητεί από το Συμβούλιο να επιδιώξει συντονισμό του πλαισίου που αφορά το 
χρονοδιάγραμμα των εθνικών διαδικασιών κύρωσης και να αναζητηθούν από κοινού οι 
βέλτιστες πρακτικές για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και τις εκστρατείες εν όψει των 
δημοψηφισμάτων·

3.   εκτιμά ότι το χρονικό διάστημα από 5 έως 8 Μαΐου 2005 θα ήταν κατάλληλο για τη 
διενέργεια των προγραμματισμένων δημοψηφισμάτων για το Σύνταγμα ή για τις 
κοινοβουλευτικές διαδικασίες κύρωσης που προβλέπονται στα κράτη μέλη, καθόσον οι 
ημερομηνίες αυτές έχουν συμβολική αξία τόσο για την ειρήνη στην ήπειρό μας όσο και για την 
ευρωπαϊκή ενοποίηση·

4.   εκτιμά ότι η διαδικασία κύρωσης πρέπει να ολοκληρωθεί σε όλα τα κράτη μέλη έως τον 
Ιούνιο του 2006·

                                               
1 Κείμενο CIG 87/04
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5.   εκτιμά όντως ότι πρέπει να προβληθεί η ευρωπαϊκή διάσταση του σχεδίου για τη θέσπιση 
Συντάγματος στο πλαίσιο των εθνικών διαδικασιών επικύρωσης, ώστε να ενισχυθεί το κοινό 
αίσθημα κοινωνίας των πολιτών σε όλη την Ένωση·

6.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να επεξεργασθούν κατάλληλη στρατηγική 
εκστρατείας και επικοινωνίας και δηλώνει την πρόθεσή του να συμβάλει στη χάραξη της 
στρατηγικής αυτής·

7.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.
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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Ιανουαρίου 2005 σχετικά με τη 
Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης (2004/2129(INI)) – ’Εκθεση Íñigo
Méndez De Vigo - Richard Corbett

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης (στο εξής: 
Σύνταγμα),

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη Συνθήκη για την ίδρυση των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όπως τροποποιήθηκαν με την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη και τις 
Συνθήκες του Μάαστριχτ, του Άμστερνταμ και της Νίκαιας,

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης1,

– έχοντας υπόψη τη Δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Λάκεν2,

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του3 που άνοιξαν το δρόμο για το Σύνταγμα της Ευρώπης, 

                                               
1 ΕΕ C 364 της 18.12.2000, σ. 1.
2 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Λάκεν, Δήλωση του Λάκεν σχετικά με το μέλλον της Ένωσης, SN

273/01, 15.12.2001.
3 Ψήφισμα της 14.2.1984 σχετικά με το σχέδιο Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(ΕΕ C 77 της 19.3.1984, σ. 53, εισηγητής: Altiero Spinelli, 1-1200/1983).
Ψήφισμα της 11.7.1990 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για
σχέδιο συντάγματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 231 της 17.9.1990, σ. 91, εισηγητής: Emilio 
Colombo, A3-0165/1990).
Ψήφισμα της 12.12.1990 σχετικά με τις συνταγματικές βάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 19
της 28.1.1991, σ. 65, εισηγητής: Emilio Colombo, A3-0301/1990).
Ψήφισμα της 10.2.1994 σχετικά με το Σύνταγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 61 της 28.2.1994, 
σ. 155, εισηγητής: Fernand Herman, A3-0064/1994).
Ψήφισμα της 25.10.2000 σχετικά με τη συνταγματοποίηση των συνθηκών (ΕΕ C 197 της
12.7.2001, σ. 186, εισηγητής: Olivier Duhamel, A5-0289/2000).
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– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του1 για την προετοιμασία προηγούμενων 
διακυβερνητικών διασκέψεων και τα ψηφίσματά του2 σχετικά με την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων τους,

– έχοντας υπόψη το σχέδιο Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης που 
ενέκρινε με ομοφωνία η Συνέλευση για το μέλλον της Ευρώπης στις 13 Ιουνίου και 10 

                                               
1 Ψήφισμα της 14.3.1990 σχετικά με τη Διακυβερνητική Διάσκεψη στο πλαίσιο της στρατηγικής του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ C 96 της 17.4.1990, σ. 114, εισηγητής: 
David Martin, A3-0047/1990).
Ψήφισμα της 11.7.1990 σχετικά με τη Διακυβερνητική Διάσκεψη στο πλαίσιο της στρατηγικής του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ C 231 της 17.9.1990, σ. 97, εισηγητής: 
David Martin, A3-0166/1990).
Ψήφισμα της 22.11.1990 σχετικά με τη Διακυβερνητική Διάσκεψη στο πλαίσιο της στρατηγικής 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ C 324 της 24.12.1990, σ. 219, 
εισηγητής: David Martin, A3-0270/1990).
Ψήφισμα της 22.11.1990 που περιέχει γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη 
σύγκληση των Διακυβερνητικών Διασκέψεων σχετικά με την ΟΝΕ και την πολιτική Ένωση (ΕΕ C 
324 της 24.12.1990, σ. 238, εισηγητής: David Martin, A3-0281/1990).
Ψήφισμα της 17.5.1995 σχετικά με τη λειτουργία της Συνθήκης της ΕΕ με την προοπτική της 
Διακυβερνητικής Διάσκεψης του 1996-υλοποίηση και ανάπτυξη της Ένωσης (ΕΕ C 151 της 
19.6.1995, σ. 56, εισηγητές: Jean-Louis Bourlanges και David Martin, A4-0102/1995).
Ψήφισμα της 13.3.1996 που περιέχει (i) γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη 
σύγκληση της Διακυβερνητικής Διάσκεψης και (ii) αξιολόγηση των εργασιών της ομάδας 
προβληματισμού και διευκρίνιση των πολιτικών προτεραιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
ενόψει της Διακυβερνητικής Διάσκεψης (ΕΕ C 96 της 1.4.1996, σ. 77, εισηγητές : Raymonde Dury 
και Hanja Maij-Weggen, A4-0068/1996).
Ψήφισμα της 18.11.1999 σχετικά με την προπαρασκευή της μεταρρύθμισης των Συνθηκών και την 
προσεχή Διακυβερνητική Διάσκεψη (ΕΕ C 189 της 7.7.2000, σ. 222, εισηγητές: Γιώργος 
Δημητρακόπουλος και Jo Leinen, A5-0058/1999).
Ψήφισμα της 3.2.2000 σχετικά με τη σύγκληση της Διακυβερνητικής Διάσκεψης (ΕΕ C 309 της
27.10.2000, σ. 85, εισηγητές Γιώργος Δημητρακόπουλος και Jo Leinen, A5-0018/2000).
Ψήφισμα της 16.3.2000 σχετικά με την κατάρτιση Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 377 της 29.12.2000, σ. 329, εισηγητές: Andrew Duff και Johannes 
Voggenhuber, A5-0064/2000).
Ψήφισμα της 13.4.2000 σχετικά με τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη 
Διακυβερνητική Διάσκεψη (ΕΕ C 40 της 7.2.2001, σ. 409, εισηγητές: Γιώργος Δημητρακόπουλος 
και Jo Leinen, A5-0086/2000).

2 Ψήφισμα της 16.1.1986 σχετικά με τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Ενιαία Πράξη 
που ενέκρινε η Διακυβερνητική Διάσκεψη στις 16 και 17 Δεκεμβρίου 1985 (ΕΕ C 36 της
17.2.1986, σ. 144, εισηγητής: Altiero Spinelli, A2-0199/1985).
Ψήφισμα της 11.12.1986 σχετικά με την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (ΕΕ C 7 της 12.1.1987, σ. 105, 
εισηγητής: Luis Planas Puchades, A2-0169/1986).
Ψήφισμα της 7.4.1992 σχετικά με τα αποτελέσματα των Διακυβερνητικών Διασκέψεων (ΕΕ C 125
της 18.5.1992, σ. 81, εισηγητές: David Martin και Fernand Herman, A3-0123/1992).
Ψήφισμα της 19.11.1997 σχετικά με τη Συνθήκη του ΄Αμστερνταμ (EE C 371 της 8.12.1997, σ. 99, 
εισηγητές: Iñigo Méndez de Vigo και Δημήτρης Τσάτσος, A4-0347/1997).
Ψήφισμα της 31.5.2001 σχετικά με τη Συνθήκη της Νίκαιας και το μέλλον της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (EE C 47 E της 21.2.2002, σ. 108, εισηγητές: Iñigo Méndez de Vigo και António José 
Seguro, A5-0168/2001).
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Ιουλίου 2003, καθώς και τα ψηφίσματά του1 για την προετοιμασία και στη συνέχεια την 
αξιολόγηση του έργου της Συνέλευσης,

– έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις σχετικά με το Σύνταγμα που εξέδοσε η Επιτροπή 
Περιφερειών2 στις 17 Νοεμβρίου 2004 και η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή3 στις 28 Οκτωβρίου 2004 μετά από αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου4,

– έχοντας υπόψη τις απόψεις που εξέφρασαν οι εκπρόσωποι περιφερειακών οργανώσεων, 
κοινωνικών εταίρων και σχηματισμών της κοινωνίας των πολιτών σε δημόσια ακρόαση 
που συγκλήθηκε στις 25 Νοεμβρίου 2004,

– λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και τις 
γνωμοδοτήσεις των Επιτροπών Εξωτερικών Υποθέσεων, Ανάπτυξης, Διεθνούς 
Εμπορίου, Προϋπολογισμών, Ελέγχου του Προϋπολογισμού, Απασχόλησης και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων, Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, Περιφερειακής Ανάπτυξης, Γεωργίας, 
Αλιείας, Νομικών Θεμάτων, Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων, καθώς και της Επιτροπής Αναφορών (Α6-0070/2004),

Εκτιμώντας ότι:

Α. η Ευρωπαϊκή Ένωση κατάφερε στην πορεία της ιστορίας της να διαδραματίσει 
ουσιαστικό ρόλο συμβάλλοντας στη συνεχή επέκταση του χώρου ειρήνης και ευημερίας, 
δημοκρατίας και ελευθερίας, δικαιοσύνης και ασφάλειας,

Β. το Σύνταγμα εδραιώνει τα επιτεύγματα αυτά και επιφέρει θεσμικές καινοτομίες οι οποίες 
είναι σημαντικές για τη διατήρηση και ενίσχυση της ικανότητας της Ένωσης των 25 και, 
δυνητικώς, περισσοτέρων κρατών μελών να ενεργούν αποτελεσματικά τόσο στο 
εσωτερικό της όσο και στο εξωτερικό,

Γ. οι προσπάθειες για την επίτευξη Συντάγματος, τις οποίες κατέβαλε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο από την πρώτη άμεση εκλογή του, κατέληξαν στην επιτυχία της 
Συνέλευσης, η οποία προετοίμασε το σχέδιο βάσει δημοκρατικής, αντιπροσωπευτικής και 
διαφανούς μεθόδου που απέδειξε πλήρως την αποτελεσματικότητά της, και στηρίχθηκε 
στη συμβολή των πολιτών της Ευρώπης οδηγώντας στη συναίνεση, την οποία η 
Διακυβερνητική Διάσκεψη διατήρησε ουσιαστικά αναλλοίωτη,

Δ. το Σύνταγμα, ως συμβιβασμός που έπρεπε να είναι αποδεκτός από όλα τα κράτη μέλη, 
αναπόφευκτα δεν περιέλαβε ορισμένες προτάσεις ιδίως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

                                               
1 Ψήφισμα της 29.11.2001 σχετικά με τη συνταγματική διαδικασία και το μέλλον της Ένωσης (ΕΕ C 

153 Ε της 27.6.2002, σ. 310, εισηγητές: Jo Leinen και Iñigo Méndez de Vigo, A5-0368/2001).
Ψήφισμα της 24.9.2003 που αφορά το σχέδιο Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης
και περιέχει τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη σύγκληση της 
Διακυβερνητικής Διάσκεψης (ΕΕ C 77 E της 26.3.2004, σ. 255, εισηγητές: José María Gil-Robles 
Gil-Delgado και Δημήτρης Τσάτσος, A5-0299/2003).

2 CdR 354/2003 τελ., δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.
3 CESE 1416/2004, δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.
4 Σημεία 8.2 και 8.3, P6_PV(2004)09-14.
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και της Συνέλευσης, οι οποίες, κατά την άποψη των συντακτών τους, θα είχαν επιφέρει 
περαιτέρω βελτιώσεις στην Ένωση, πολλές εκ των οποίων ενδέχεται να γίνουν στο 
μέλλον,

Ε. η συμφωνία όλων ανεξαιρέτως των εθνικών κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το 
Σύνταγμα καταδεικνύει πως όλες οι εκλεγμένες κυβερνήσεις των κρατών μελών θεωρούν 
ότι ο συμβιβασμός αυτός αποτελεί τη βάση επί της οποίας επιθυμούν να συνεργαστούν 
στο μέλλον, γεγονός που απαιτεί από την καθεμία τους τη μέγιστη πολιτική 
ενεργοποίηση προκειμένου να επικυρωθεί το σχέδιο πριν από την 1η Νοεμβρίου 2006,

ΣΤ. το Σύνταγμα έχει υποστεί κριτική σε δημόσιες συζητήσεις η οποία δεν αντιστοιχεί στο 
πραγματικό περιεχόμενο και στις νομικές συνέπειες των διατάξεών του διότι το 
Σύνταγμα δεν θα οδηγήσει στη δημιουργία κεντρικού υπερκράτους, θα ενισχύσει και δεν 
θα μειώσει την κοινωνική διάσταση της Ένωσης και δεν αγνοεί τις ιστορικές και 
πνευματικές ρίζες της Ευρώπης, καθόσον αναφέρεται στην πολιτιστική, θρησκευτική και 
ανθρωπιστική κληρονομιά της,

1. καταλήγει ότι, συνολικά εξεταζόμενο, το Σύνταγμα αποτελεί εύλογο συμβιβασμό και 
τεράστια βελτίωση σε σχέση με τις ισχύουσες Συνθήκες, και ότι από τη στιγμή που θα 
εφαρμοσθεί θα επιφέρει ορατά οφέλη στους πολίτες (και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
τα εθνικά κοινοβούλια, ως δημοκρατικών εκπροσώπων τους), στα κράτη μέλη 
(συμπεριλαμβανομένων των περιφερειών και των τοπικών αρχών τους), στην 
αποτελεσματική λειτουργία των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
επομένως σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση·

Mεγαλύτερη σαφήνεια ως προς τη φύση και τους στόχους της Ένωσης

2. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι το Σύνταγμα παρουσιάζει στους πολίτες σαφέστερα τη φύση 
και τους στόχους της Ένωσης καθώς και τις σχέσεις ανάμεσα στην Ένωση και τα κράτη 
μέλη, δεδομένου ιδίως ότι:

(α) το πολύπλοκο σύνολο των ευρωπαϊκών συνθηκών θα αντικατασταθεί από ενιαίο 
και πιο ευανάγνωστο έγγραφο στο οποίο θα αναγράφονται οι στόχοι της Ένωσης, 
οι εξουσίες της και τα όριά της, οι μηχανισμοί της πολιτικής της και τα θεσμικά 
όργανά της,

(β) επικυρώνεται η διττή νομιμότητα της Ένωσης, με τη διευκρίνιση ότι αυτή αποτελεί 
Ένωση κρατών και πολιτών,

(γ) το σύστημα των κοινών σε όλα τα κράτη μέλη αξιών, επί του οποίου εδράζεται η 
Ένωση και το οποίο δημιουργεί ισχυρό δεσμό μεταξύ των πολιτών της Ένωσης, 
καθίσταται σαφέστερο και επεκτείνεται,

(δ) διευκρινίζονται και προσδιορίζονται καλύτερα οι στόχοι της Ένωσης καθώς και οι 
αρχές που διέπουν τη δράση της και τις σχέσεις της με τα κράτη μέλη,

(ε) η οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή επαναβεβαιώνεται ως στόχος της 
Ένωσης,

(στ) υπάρχουν νέες διατάξεις γενικής εφαρμογής σχετικά με το υψηλό επίπεδο 
απασχόλησης, την προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, την 
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εξάλειψη των κάθε είδους διακρίσεων, την καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού και την προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης, την κοινωνική 
προστασία, το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, κατάρτισης και υγείας, την προστασία 
των καταναλωτών, την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και το σεβασμό των 
υπηρεσιών γενικού συμφέροντος,

(ζ) η σύγχυση των όρων «Ευρωπαϊκή Κοινότητα» και «Ευρωπαϊκή Ένωση» θα 
τερματιστεί καθόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποκτήσει ενιαία νομική οντότητα 
και διάρθρωση,

(η) απλοποιούνται τα ευρωπαϊκά νομοθετικά κείμενα και αποσαφηνίζεται η ορολογία 
τους, με τη χρησιμοποίηση πιο κατανοητού λεξιλογίου: οι ευρωπαϊκοί νόμοι και οι 
ευρωπαϊκοί νόμοι-πλαίσια αντικαθιστούν την σημερινή πολλαπλή τυπολογία 
κειμένων (κανονισμοί, οδηγίες, αποφάσεις, αποφάσεις-πλαίσια κ.τλ.),

(θ) παρέχονται εγγυήσεις ότι η Ένωση δεν θα καταστεί ποτέ ένα κεντρικό 
παντοδύναμο «υπερκράτος»:

 με την έντονη έμφαση στην αποκέντρωση που είναι εγγενής στην έννοια της 
«ενότητας με ποικιλομορφία»,

 με την υποχρέωση για σεβασμό της εθνικής ταυτότητας των κρατών μελών, 
«που είναι σύμφυτη με τη βασική πολιτική και συνταγματική δομή τους, στην 
οποία συμπεριλαμβάνεται η περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση»,

 με τις αρχές της εκχώρησης εξουσιών (σύμφωνα με τις οποίες η Ένωση 
διαθέτει μόνο τις αρμοδιότητες που της έχουν εκχωρήσει τα κράτη μέλη), της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας,

 με τη συμμετοχή των ίδιων των κρατών μελών στο σύστημα λήψης 
αποφάσεων της Ένωσης και την ανάγκη συμφωνίας τους για οιεσδήποτε 
αλλαγές σε αυτό,

(ι) η αναφορά των συμβόλων της Ένωσης στο Σύνταγμα θα συμβάλει στο να γίνουν 
καλύτερα γνωστά τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και η δράση τους,

(ια) με τη ρήτρα περί αλληλεγγύης ανάμεσα στα κράτη μέλη οι πολίτες μπορούν να 
αναμένουν πως θα τύχουν στήριξης από όλα τα μέρη της Ένωσης σε περίπτωση 
τρομοκρατικής επίθεσης ή φυσικής ή ανθρωπογενούς καταστροφής,

Mεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ενισχυμένος ρόλος στον κόσμο

3. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι με τη θέση σε ισχύ του Συντάγματος, τα θεσμικά όργανα της 
Ένωσης θα μπορούν να επιτελούν τα καθήκοντά τους πιο αποτελεσματικά, κυρίως διότι:

(α) υπάρχει σημαντική αύξηση των θεμάτων επί των οποίων οι κυβερνήσεις θα 
αποφασίζουν στο πλαίσιο του Συμβουλίου με ειδική πλειοψηφία και όχι με 
ομοφωνία, ένα στοιχείο απαραίτητο προκειμένου η Ένωση των είκοσι πέντε 
κρατών μελών να μπορεί να λειτουργεί χωρίς να παρεμποδίζεται από αρνησικυρίες,

(β) η προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα ασκείται επί δυόμισι χρόνια και όχι εκ 
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περιτροπής ανά εξάμηνο,

(γ) θα μειωθεί από το έτος 2014 ο αριθμός των μελών της Επιτροπής με βάση την 
ισότιμη εκ περιτροπής εναλλαγή μεταξύ των κρατών μελών,

(δ) θα αυξηθεί σημαντικά η προβολή της Ένωσης και ο ρόλος της ως παγκόσμιου 
παράγοντα :

 ο Ύπατος Εκπρόσωπος για την Εξωτερική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και ο Επίτροπος για τις Εξωτερικές Σχέσεις –δύο θέσεις που παρουσιάζουν 
επικάλυψη έργου και σύγχυση– θα συγχωνευθούν σε ενιαία θέση Υπουργού 
Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος θα είναι ένας από τους 
Αντιπροέδρους της Επιτροπής, θα προεδρεύει του Συμβουλίου Υπουργών 
Εξωτερικών και θα δύναται ομιλεί εξ ονόματος της Ένωσης για όλα τα 
θέματα για τα οποία υπάρχει κοινή θέση,

 θα υπάρχει ενιαία υπηρεσία εξωτερικής δράσης, η οποία θα πρέπει να είναι 
συνδεδεμένη όσο το δυνατόν στενότερα με την Επιτροπή και να οδηγεί στην 
ενίσχυση της Ευρώπης ως κοινότητας,

 η απόδοση στην Ένωση νομικής προσωπικότητας, της οποίας απέλαυε 
προηγουμένως η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, θα αυξήσει την ικανότητά της να 
ενεργεί στις διεθνείς σχέσεις και να αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος σε 
διεθνείς συμφωνίες,

 θα ενισχυθεί η ικανότητα της Ένωσης να αναπτύσσει κοινές δομές στον 
τομέα της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, με την αναγκαία ευελιξία για την 
ύπαρξη διαφορετικών προσεγγίσεων των κρατών μελών σε αυτά τα 
ζητήματα,

(ε) θα μειωθεί ο αριθμός των νομοθετικών μέσων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως και 
των διαδικασιών για την έγκρισή τους· θα γίνει σαφής η διάκριση μεταξύ 
νομοθετικών και εκτελεστικών μέσων,

(στ) οι διαδικασίες στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων θα 
καταστούν αποτελεσματικότερες, γεγονός που υπόσχεται απτή πρόοδο όσον αφορά 
τα θέματα της δικαιοσύνης, της ασφάλειας και της μετανάστευσης,

(ζ) για ορισμένα άλλα θέματα θα διευκολυνθεί η εφαρμογή της επιτυχούς κοινοτικής
μεθόδου, στον βαθμό που θα υπάρξει η αναγκαία προς τούτο πολιτική βούληση,

(η) υπάρχει μεγαλύτερο περιθώριο για ευέλικτες ρυθμίσεις όταν δεν είναι διατεθειμένα
όλα τα κράτη μέλη ή δεν μπορούν να εφαρμόσουν ορισμένες πολιτικές ταυτόχρονα·

Περισσότερη δημοκρατική ευθύνη

4. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι οι πολίτες θα ασκούν μεγαλύτερο έλεγχο στη δράση 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω εκτεταμένης δημοκρατικής ευθύνης, και συγκεκριμένα 
βάσει των εξής βελτιώσεων:

(α) η έγκριση όλης της νομοθεσίας της Ένωσης θα υπόκειται προηγουμένως στον 
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ενδελεχή έλεγχο των εθνικών κοινοβουλίων και, με λίγες μόνο εξαιρέσεις, στη 
διπλή έγκριση τόσο των εθνικών κυβερνήσεων (στο πλαίσιο του Συμβουλίου) όσο 
και του άμεσα εκλεγμένου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου –επίπεδο κοινοβουλευτικού 
ελέγχου που δεν υπάρχει σε καμία άλλη υπερεθνική ή διεθνή δομή,

(β) τα εθνικά κοινοβούλια θα παραλαμβάνουν έγκαιρα όλες τις προτάσεις της Ένωσης 
και θα τις συζητούν με τους υπουργούς τους πριν από την έγκριση της θέσης του 
Συμβουλίου και θα αποκτήσουν επίσης το δικαίωμα να εκφράζουν αντιρρήσεις σε 
σχέδια νόμων εάν νομίζουν ότι αυτά υπερβαίνουν το πεδίο αρμοδιοτήτων της 
Ένωσης,

(γ) το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αποφασίζει κατά κανόνα επί ίσοις όροις με το 
Συμβούλιο για τη νομοθεσία της Ένωσης,

(δ) ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα εκλέγεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έτσι 
θεσπίζεται ένας σύνδεσμος με τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών,

(ε) ο Υπουργός Εξωτερικών της Ένωσης, ο οποίος θα ορίζεται από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο κατόπιν συμφωνίας με τον Πρόεδρο της Επιτροπής, θα είναι υπόλογος 
τόσο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο,

(στ) η νέα διαδικασία του προϋπολογισμού θα απαιτεί να εγκρίνονται τόσο από το 
Συμβούλιο όσο και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όλες οι δαπάνες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς εξαιρέσεις, υποβάλλοντας, κατ' αυτό τον τρόπο, όλες 
τις δαπάνες σε πλήρη δημοκρατικό έλεγχο,

(ζ) η άσκηση των κατ' ανάθεση νομοθετικών εξουσιών της Επιτροπής θα υπόκειται σε 
νέο σύστημα επιτήρησης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, με 
αποτέλεσμα κάθε ένα από τα όργανα αυτά να μπορεί να ανακαλεί αποφάσεις της 
Επιτροπής προς τις οποίες είναι αντίθετο,

(η) οι οργανισμοί, και ιδίως η Europol, θα υπόκεινται σε μεγαλύτερο κοινοβουλευτικό 
έλεγχο,

(θ) το Συμβούλιο θα συνεδριάζει δημόσια όταν συζητεί και εγκρίνει νομοθεσία της 
Ένωσης,

(ι) ο ρόλος της Επιτροπής Περιφερειών ενισχύεται,

(ια) όσον αφορά τις μελλοντικές αναθεωρήσεις του Συντάγματος, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο θα έχει και αυτό την εξουσία να υποβάλλει προτάσεις, ενώ η εξέταση 
οποιασδήποτε προτεινόμενης αναθεώρησης πρέπει να διεξάγεται από μία 
Συνέλευση εκτός εάν το Κοινοβούλιο συμφωνήσει πως δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο·

Περισσότερα δικαιώματα για τους πολίτες

5. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι τα ατομικά δικαιώματα των πολιτών θα ενισχυθούν ως 
αποτέλεσμα των εξής βελτιώσεων:

(α) της ενσωμάτωσης του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης στο 
μέρος ΙΙ του Συντάγματος, γεγονός που σημαίνει ότι όλες οι διατάξεις της 
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νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οποιαδήποτε δράση λαμβάνεται από τα 
θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή βασίζεται στη νομοθεσία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συμβαδίζει με τους κανόνες αυτούς, 

(β) η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα 
Δικαιώματα του Ανθρώπου, και θα υπόκειται πλέον στην ίδια εξωτερική 
αξιολόγηση με τα κράτη μέλη της,

(γ) νέες διατάξεις θα διευκολύνουν τη συμμετοχή των πολιτών, των κοινωνικών 
εταίρων, των αντιπροσωπευτικών ενώσεων και της κοινωνίας των πολιτών στις 
συζητήσεις της Ένωσης,

(δ) της καθιέρωσης της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών που θα δίνει τη δυνατότητα 
στους πολίτες να υποβάλλουν προτάσεις για ορισμένα θέματα για τα οποία κρίνουν 
πως απαιτείται νομική πράξη της Ένωσης για την εφαρμογή του Συντάγματος,

(ε) οι ιδιώτες θα έχουν ευρύτερη πρόσβαση στη δικαιοσύνη στο πλαίσιο του 
κοινοτικού δικαίου,

Συμπεράσματα

6. εγκρίνει το Σχέδιο Συντάγματος και υποστηρίζει ανεπιφύλακτα την επικύρωσή του·

7. θεωρεί πως το Σύνταγμα αυτό θα παράσχει σταθερό και διαρκές πλαίσιο για την 
μελλοντική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός του οποίου θα είναι δυνατή η 
μελλοντική της διεύρυνση προβλέποντας, εκ παραλλήλου, τους μηχανισμούς 
αναθεώρησής του όταν αυτό καταστεί αναγκαίο·

8. γνωστοποιεί τη βούλησή του να χρησιμοποιήσει το νέο δικαίωμα πρωτοβουλίας που του 
αναγνωρίζει το Σύνταγμα για να εισηγηθεί βελτιώσεις·

9. ελπίζει πως όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι σε θέση να 
ολοκληρώσουν την επικύρωση έως τα μέσα του 2006·

10. επαναλαμβάνει το αίτημά του να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να 
ενημερωθούν οι Ευρωπαίοι πολίτες με σαφήνεια και αντικειμενικότητα για το 
περιεχόμενο του Συντάγματος· καλεί προς το σκοπό αυτό τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα 
και τα κράτη μέλη, κατά τη δημοσιοποίηση του συνταγματικού κειμένου στους πολίτες 
(σε πλήρη ή συνοπτική έκδοση), να κάνουν σαφή διάκριση μεταξύ των στοιχείων που 
ήδη ισχύουν στις σημερινές Συνθήκες και των νέων διατάξεων που εισάγει το Σύνταγμα, 
και τούτο τόσο για λόγους ενημέρωσης όσο και για να τεκμηριωθούν οι συζητήσεις· τα 
καλεί επίσης να αναγνωρίσουν το ρόλο των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στο 
πλαίσιο των συζητήσεων για την επικύρωση και να παράσχουν επαρκή στήριξη ώστε να 
μπορέσουν αυτές οι οργανώσεις να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή των εκλογικών τους 
περιφερειών στον διάλογο αυτόν στο σύνολο του κοινοτικού εδάφους, με σκοπό να 
προαχθεί η ενεργός συμμετοχή των πολιτών στις συζητήσεις για την επικύρωση του 
Συντάγματος·

o

o o
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11. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα και την έκθεση της 
Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων στα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών, στο 
Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα πρώην μέλη της Συνέλευσης για το μέλλον της 
Ευρώπης και να φροντίσει ώστε οι υπηρεσίες του Κοινοβουλίου, συμπεριλαμβανομένων 
των γραφείων πληροφοριών, να παρέχουν εκτενείς πληροφορίες για το Σύνταγμα και τη 
θέση του Κοινοβουλίου επ΄αυτού.
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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου σχετικά με τις θεσμικές πτυχές 
της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (B6-0320/2005)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τη δήλωση αριθ. 24 της Διάσκεψης των Εκπροσώπων των Κυβερνήσεων 
των κρατών μελών σχετικά με το άρθρο III-296 της Συνθήκης για τη θέσπιση 
Συντάγματος της Ευρώπης, η οποία έχει προσαρτηθεί στην υπογραφείσα, στις 29 
Οκτωβρίου 2004, τελική πράξη της προαναφερθείσας Διακυβερνητικής Διάσκεψης1,

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 16ης και 17ης 
Δεκεμβρίου 2004, ειδικότερα δε τα σημεία 71 έως 73,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Ιανουαρίου 2005 σχετικά με τη Συνθήκη για τη 
θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης, και κυρίως την παράγραφο 3, στοιχείο δ)2,

 έχοντας υπόψη την ακρόαση που διεξήγαγε η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων στις 
15 Μαρτίου 2005,

 έχοντας υπόψη την ερώτηση για προφορική απάντηση σχετικά με τις θεσμικές πτυχές της 
«Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης» που υποβλήθηκε στην Επιτροπή εξ 
ονόματος της Επιτροπής Θεσμικών Υποθέσεων (έγγραφο Ο-0054/05),

 έχοντας υπόψη την επεξηγηματική απάντηση που δόθηκε εξ ονόματος της Επιτροπής 
κατά τη συνεδρίαση της 11ης Μαΐου 2005 και τη συζήτηση που ακολούθησε, 

 έχοντας υπόψη το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λεπτομέρειες οργάνωσης της μελλοντικής Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης προσλαμβάνουν πρωταρχική σημασία, εάν θέλουμε να 
αποκτήσουν οι εξωτερικές σχέσεις της Ένωσης μεγαλύτερη συνοχή, ορατότητα και 
αποτελεσματικότητα,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Ιούνιο 
2005, ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου και Ύπατος Εκπρόσωπος για την Κοινή 
Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας, αφενός, και η Επιτροπή, αφετέρου, θα 
παρουσιάσουν από κοινού έκθεση σχετικά με τις σημειωθείσες προόδους όσον αφορά 
την προετοιμασία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αποδεικνύεται αναγκαίο να συμφωνήσουν έγκαιρα τόσο το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και η Επιτροπή σχετικά με ορισμένα βασικά θέματα που 
αφορούν τις λεπτομέρειες οργάνωσης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης,

1. υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι η λήψη απόφασης για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής 

                                               
1 ΕΕ C 310 της 16.12.2004, σ. 420.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6TA(2005)0004.
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Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης δεν είναι δυνατή παρά μόνο με τη συναίνεση του 
Σώματος, και καλεί επιμόνως την Επιτροπή να ασκήσει όλο το θεσμικό της βάρος στο 
πλαίσιο των σχετικών προπαρασκευαστικών εργασιών προκειμένου να διατηρηθεί και να 
αναπτυχθεί το κοινοτικό πρότυπο στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων· 

2. εκφράζει την πεποίθηση ότι, προς τούτο, θα ήταν σκόπιμο, από οργανωτική, διοικητική 
και δημοσιονομική άποψη, να ενσωματωθεί η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης 
στις υπηρεσίες της Επιτροπής, έχοντας υπόψη ότι η διευθυντική εξουσία του Υπουργού 
Εξωτερικών Υποθέσεων, αφής στιγμής ασκεί επίσης και καθήκοντα αντιπροέδρου της 
Επιτροπής, εγγυάται - ως απορρέει από το Σύνταγμα - την υπαγωγή της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας στις αποφάσεις του Συμβουλίου σε θέματα «κλασσικής» εξωτερικής 
πολιτικής (ΚΕΠΠΑ και ΚΠΑΑ), καθώς και στις αποφάσεις του Σώματος των Επιτρόπων 
στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων·  

3. καλεί με σθένος την Επιτροπή να επιμείνει ώστε, σύμφωνα με το νόημα και το στόχο των 
συνταγματικών διατάξεων και το πνεύμα των διαβουλεύσεων της συνταγματικής 
συνέλευσης, να τηρηθούν οι ακόλουθες αρχές στις τελικές προτάσεις:

α) το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης θα πρέπει να 
αποτελείται, με ισορροπημένη και αρμόζουσα αναλογία, από υπαλλήλους της 
Επιτροπής, της Γραμματείας του Συμβουλίου και των εθνικών διπλωματικών 
υπηρεσιών·

β) οι λεπτομέρειες οργάνωσης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης θα 
πρέπει να εγγυώνται εναρμονισμένη δράση της Ένωσης στο πλαίσιο των 
εξωτερικών της σχέσεων· ειδικότερα, οι υπηρεσίες που είναι επιφορτισμένες με
θέματα απτόμενα της ΚΕΠΠΑ, υπό την αυστηρή έννοια, και οι υπάλληλοι με 
ηγετικά καθήκοντα στους κόλπους των αντιπροσωπειών θα πρέπει να μετατεθούν 
στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης·

γ) δεν είναι απαραίτητο να αφαιρεθεί από το σύνολο των γενικών διευθύνσεων της 
Επιτροπής κάθε αρμοδιότητα στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων· η ενδιάμεση 
έκθεση προόδου που υποβάλλει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει να συνιστά 
βάση συζήτησης για τις ενεχόμενες υπηρεσίες (ειδικότερα τις Γενικές Διευθύνσεις 
Εμπορίου, Ανάπτυξης και Διεύρυνσης, την Υπηρεσία Συνεργασίας Europe-Aid, 
την Υπηρεσία Ανθρωπιστικής Βοήθειας και τις υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων που ασχολούνται με το θέμα αυτό)·

δ) στις τρίτες χώρες, οι αντιπροσωπείες της Επιτροπής και τα γραφεία-σύνδεσμοι του 
Συμβουλίου θα πρέπει να συγχωνευθούν και να μετατραπούν σε «πρεσβείες της 
Ένωσης», υπό την ηγεσία υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής 
Δράσης, οι οποίοι θα τελούν υπό τις διαταγές και την εποπτεία του Υπουργού 
Εξωτερικών Υποθέσεων, αλλά θα υπάγονται, από διοικητική άποψη, στις 
υπηρεσίες της Επιτροπής, γεγονός που δεν αποκλείει να προέρχονται οι 
εμπειρογνώμονες των εν λόγω αντιπροσωπειών από άλλες γενικές διευθύνσεις της 
Επιτροπής ή του Κοινοβουλίου·

4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την 
Επιτροπή.
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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2006 σχετικά με την 
περίοδο προβληματισμού: η δομή, τα θέματα και το πλαίσιο για την αξιολόγηση της 
συζήτησης σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση (2005/2146(INI)) - Έκθεση Andrew Duff / 
Johannes Voggenhuber

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη της Νίκαιας,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Ιανουαρίου 2005, σχετικά με τη Συνθήκη για 
τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης1,

– έχοντας υπόψη τη Δήλωση της 18ης Ιουνίου 2005 των αρχηγών κρατών και 
κυβερνήσεων σχετικά με την επικύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της 
Ευρώπης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στις 16 και 17 Ιουνίου 
2005,

– έχοντας υπόψη τη συνθήκη προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση,

– έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις που εξέδωσε η Επιτροπή Περιφερειών στις 13 
Οκτωβρίου 20052 και η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή στις 26 
Οκτωβρίου 20053 κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου4,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 15ης και 16ης 
Δεκεμβρίου 2005,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, 
Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Επιτροπής 
Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, της 
Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας 
των Φύλων (A6-0414/2005),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης υπεγράφη 
από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων των είκοσι πέντε κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 29 Οκτωβρίου 2004 και επιβεβαιώθηκε εκ νέου από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά τη Δήλωσή του στις 18 Ιουνίου 2005,

                                               
1 ΕΕ C 247 E της 6.10.2005, σ. 88.
2 CdR 250/2005 τελ. δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
3 CESE 1249/2005, δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
4 P6_PV(2005)09-06.
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Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Σύνταγμα εκπονήθηκε από την Ευρωπαϊκή Συνέλευση, η 
οποία, σε σύγκριση με προηγούμενες διαδικασίες σύνταξης νέων Συνθηκών, επέτυχε νέα 
επίπεδα διαφάνειας, πολυφωνίας και δημοκρατικής νομιμότητας,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε το Σύνταγμα με 
πλειοψηφία μεγαλύτερη των δύο τρίτων ως «εύλογο συμβιβασμό και τεράστια βελτίωση 
σε σχέση με τις ισχύουσες Συνθήκες ... [που] θα παράσχει σταθερό και διαρκές πλαίσιο 
για τη μελλοντική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός του οποίου θα είναι δυνατή η 
μελλοντική της διεύρυνση προβλέποντας, εκ παραλλήλου, τους μηχανισμούς 
αναθεώρησής του όταν αυτό καταστεί αναγκαίο» στο ψήφισμά του της 12ης Ιανουαρίου 
2005,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεταρρυθμίσεις που προβλέπονται στη Συνθήκη για τη 
θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης αποσκοπούν, μεταξύ άλλων, στην αντιμετώπιση των 
συνεπειών της διεύρυνσης της Ένωσης που έλαβε χώρα την 1η Μαΐου 2004 και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτυχία αυτής της διεύρυνσης όπως και των μελλοντικών 
διευρύνσεων κινδυνεύουν εάν δεν επικυρωθεί το συνταγματικό πακέτο,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεκατρία κράτη μέλη1 που αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία 
των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν επικυρώσει έκτοτε το Σύνταγμα 
σύμφωνα με τους οικείους συνταγματικούς κανόνες, συμπεριλαμβανομένων και των 
δημοψηφισμάτων που διεξήχθησαν στην Ισπανία και το Λουξεμβούργο,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γαλλία και η Ολλανδία, κατόπιν των δημοψηφισμάτων που 
διεξήχθησαν την 29η Μαΐου και την 1η Ιουνίου 2005 αντιστοίχως, αρνήθηκαν να 
επικυρώσουν το Σύνταγμα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η διαδικασία επικύρωσης στα 
περισσότερα από τα υπόλοιπα δέκα κράτη μέλη,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 48 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει 
ότι το Σύνταγμα θα τεθεί σε ισχύ μόνο μετά την επικύρωσή του από όλα τα κράτη μέλη,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δήλωση 30 που προσαρτάται στη Συνθήκη για τη θέσπιση 
Συντάγματος της Ευρώπης αναφέρει ότι «εάν μετά την παρέλευση δύο ετών από την 
υπογραφή της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης, τα τέσσερα πέμπτα 
των κρατών μελών έχουν επικυρώσει την εν λόγω Συνθήκη και ένα ή περισσότερα κράτη 
μέλη αντιμετωπίζουν δυσχέρειες όσον αφορά την επικύρωση αυτή, το θέμα υποβάλλεται 
στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο»,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να γίνει σεβαστή η ετυμηγορία των κρατών 
μελών και των λαών τους που επικύρωσαν το Σύνταγμα, καθώς και εκείνων που δεν το 
επικύρωσαν, και να αναλυθούν προσεκτικά οι λόγοι για τα αρνητικά αποτελέσματα στη 
Γαλλία και την Ολλανδία,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρνητικές ψήφοι στο Σύνταγμα φαίνεται ότι εξέφραζαν 
περισσότερο τη διαφωνία με τη σημερινή κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρά μια 
συγκεκριμένη αντίρρηση στις συνταγματικές μεταρρυθμίσεις αλλά, παραδόξως, το 
αποτέλεσμα των «όχι» είναι ότι διατηρείται η παρούσα τάξη πραγμάτων και  
παρακωλύεται η μεταρρύθμιση,

                                               
1 Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, 

Μάλτα, Αυστρία, Σλοβενία, Σλοβακία. 
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ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαίωσε την ανάλυση αυτή με τη 
Δήλωση της 18ης Ιουνίου 2005, υποστηρίζοντας την άποψη ότι «τα αποτελέσματα αυτά 
δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση την προσήλωση των πολιτών στην οικοδόμηση της 
Ευρώπης» αλλά ότι «οι πολίτες εξέφρασαν πάντως ανησυχίες και μελήματα που πρέπει 
να ληφθούν υπόψη»· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για το λόγο αυτό, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο αποφάσισε ότι είναι αναγκαία μια «περίοδος προβληματισμού, η οποία θα 
αξιοποιηθεί για τη διεξαγωγή ευρείας συζήτησης σε κάθε χώρα, στην οποία θα 
συμμετάσχουν οι πολίτες, η κοινωνία των πολιτών, οι κοινωνικοί εταίροι, τα εθνικά 
κοινοβούλια και τα πολιτικά κόµµατα»· ότι οι αρχηγοί κυβερνήσεων συμφώνησαν ότι το 
πρώτο εξάμηνο του 2006 θα προβούν σε «συνολική αξιολόγηση των εθνικών 
συζητήσεων και θα αποφασίσουν για τη συνέχιση της διαδικασίας»,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη δήλωση αυτή, οι αρχηγοί κυβερνήσεων δήλωσαν ότι η 
διαδικασία επικύρωσης μπορεί να συνεχιστεί και συμφώνησαν επίσης ότι το αρχικό 
χρονοδιάγραμμα για τη θέση σε ισχύ του Συντάγματος (1η Νοεμβρίου 2006) θα 
παραταθεί,

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν κατόρθωσε, εν τούτοις, να δώσει 
σαφές περιεχόμενο στην περίοδο προβληματισμού ή να καθορίσει τις μεθόδους και το 
πλαίσιο για την άντληση συμπερασμάτων από το διάλογο αυτό, έκτοτε δε φαίνεται να 
στερείται τόσο της πολιτικής βούλησης όσο και της ικανότητας να τονώσει και να 
διαχειριστεί τον ευρωπαϊκό διάλογο,

ΙΔ. το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου 2005 επιφόρτισε την Επιτροπή να παράσχει 
μια «πλήρη και ευρέος φάσματος αναθεώρηση καλύπτουσα όλες τις πτυχές των δαπανών 
της ΕΕ, περιλαμβανομένης της ΚΓΠ και των πόρων, όπως επίσης και των επιστροφών 
στο Ηνωμένο Βασίλειο» το 2008/2009,

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η περίοδος προβληματισμού έχει ξεκινήσει ως επί το πλείστον με 
συζητήσεις για το πλαίσιο και όχι το ίδιο το κείμενο, στις οποίες κυριαρχούν ζητήματα 
όπως το μέλλον του ευρωπαϊκού μοντέλου, οι ευρωπαϊκές οικονομικές προοπτικές, η 
ταχύτητα της διεύρυνσης, ο μεσοπρόθεσμος προϋπολογισμός και η ενιαία αγορά 
υπηρεσιών,

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει δημοσιεύσει την εισήγησή της σχετικά με την 
περίοδο προβληματισμού με στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας τη διεξαγωγή διαλόγου σε εθνικό επίπεδο και 
προωθώντας πρωτοβουλίες σε κοινοτικό επίπεδο, αλλά το γεγονός αυτό δεν πρέπει να 
αποτρέψει το σύνολο των ευρωπαϊκών πολιτικών θεσμών να καταβάλλουν συνδυασμένες 
προσπάθειες ή να ενεργούν κατά τρόπο που λαμβάνει σοβαρά τη στρατηγική σημασία 
της Συνθήκης και την πολιτική πραγματικότητα των προϋποθέσεων για την επιτυχία της,

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εθνικά κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οφείλουν 
να αναλάβουν στο ακέραιο τον ρόλο τους κατά την περίοδο προβληματισμού, 
συγκεκριμένα δε μέσω μιας σειράς κοινών κοινοβουλευτικών συναντήσεων που θα 
«δώσουν ώθηση, θα κατευθύνουν και θα συνθέσουν» τον ευρωπαϊκό διάλογο1,

1. επιβεβαιώνει την πεποίθησή του ότι η Συνθήκη της Νίκαιας δεν αποτελεί βιώσιμη βάση 

                                               
1 34η Διάσκεψη COSAC, 10-11 Οκτωβρίου 2005.
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για τη συνέχιση της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης·

2. επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του για την επίτευξη, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, μιας 
συνταγματικής διευθέτησης που θα ενισχύει την κοινοβουλευτική δημοκρατία, τη 
διαφάνεια και το κράτος δικαίου, θα εδραιώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα αναπτύσσει 
την ιδιότητα του πολίτη και θα ενισχύει την ικανότητα της διευρυμένης Ένωσης να 
ενεργεί αποτελεσματικά στο εσωτερικό της αλλά και στο εξωτερικό· εκφράζει τον φόβο 
του ότι, χωρίς μια τέτοια συνταγματική διευθέτηση, δεν θα είναι δυνατόν για την Ένωση 
να αναμένει την υποστήριξη των πολιτών της, να διατηρήσει την ορμή της ολοκλήρωσης 
και να γίνει ένας αξιόπιστος εταίρος στις παγκόσμιες υποθέσεις· υπενθυμίζει την 
πεποίθησή του ότι η Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης επιτυγχάνει τους 
στόχους αυτούς· ζητεί επίσης από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου του 2006 να 
αναλάβει επισήμως και το ίδιο τη δέσμευση αυτή για μια συνταγματική διευθέτηση 
σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης·

3. αναγνωρίζει ότι η επικύρωση του Συντάγματος αντιμετωπίζει σήμερα δυσκολίες, οι 
οποίες ενδέχεται να αποδειχθούν ανυπέρβλητες, εάν δεν ληφθούν μέτρα για την 
αντιμετώπιση των προβληματισμών που εκφράστηκαν στη Γαλλία, τις Κάτω Χώρες και 
αλλού·

4. τονίζει ότι μετά την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας δεν θα είναι δυνατή 
η περαιτέρω διεύρυνση της Ένωσης με βάση τη Συνθήκη της Νίκαιας·

5. υπενθυμίζει ότι τα πολιτικά προβλήματα και οι θεσμικές αδυναμίες, για την 
αντιμετώπιση των οποίων δημιουργήθηκε η Συνέλευση, θα εξακολουθήσουν να 
υπάρχουν – και μάλιστα να αυξάνονται – έως ότου εφαρμοστούν οι μεταρρυθμίσεις που 
περιλαμβάνονται στη Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης·

6. επισημαίνει ότι πολλές από τις ανησυχίες που εκφράζονται αφορούν περισσότερο γενικά 
και ειδικά προβλήματα απτόμενα του γενικότερου πλαισίου και όχι τόσο του ίδιου του 
κειμένου· θεωρεί ότι, εάν επιτευχθεί πρόοδος στα ζητήματα αυτά, θα είναι ευκολότερο να 
εξευρεθεί λύση και σε ό,τι αφορά το κείμενο·

7. αντικρούει τις προτάσεις για τη δημιουργία κεντρικών πυρήνων από ορισμένα κράτη 
μέλη, ενώ η συνταγματική διαδικασία είναι ακόμη υπό εξέλιξη· αποδοκιμάζει κάθε 
πρόταση για τη δυνατότητα δημιουργίας συμμαχιών μεταξύ ορισμένων κρατών εκτός του 
συστήματος της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι οι ενισχυμένες συνεργασίες πρέπει να ευνοούν την 
υλοποίηση των στόχων της Ένωσης, να περιφρουρούν τα συμφέροντά της και να 
ενισχύουν τη διαδικασία ολοκλήρωσής της, καθώς επίσης να είναι ανοικτές ανά πάσα 
στιγμή σε όλα τα κράτη μέλη· υπογραμμίζει επιπλέον ότι η ενδεχόμενη σύσταση 
παρόμοιων συνεργασιών δεν θα πρέπει να πραγματοποιείται εις βάρος των προσπαθειών 
που αποσκοπούν στη θέσπιση, χωρίς αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, ενός Συντάγματος 
της Ευρώπης·

8. προειδοποιεί ότι μια στρατηγική που θα βασίζεται στην επιλεκτική εφαρμογή του 
Συντάγματος κινδυνεύει να καταστρέψει τη συναίνεση που πέτυχε μιαν ισορροπία 
μεταξύ των θεσμικών οργάνων και μεταξύ των κρατών μελών, επιδεινώνοντας κατ’ 
αυτόν τον τρόπο την κρίση εμπιστοσύνης· 

9. επισημαίνει ότι μόνον ένας περιορισμένος αριθμός δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων 
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μπορεί να θεσπισθεί, στο στάδιο αυτό, χωρίς να αλλάξει η Συνθήκη αλλά με απλή 
αναθεώρηση των κανονισμών ή με διοργανική συμφωνία, σε θέματα όπως η διαφάνεια 
στο νομοθετικό έργο του Συμβουλίου, η καθιέρωση κάποιας μορφής ανάληψης 
πρωτοβουλίας εκ μέρους των πολιτών, οι βελτιώσεις στη διαδικασία της επιτροπολογίας, 
η πλήρης χρήση της ρήτρας της «γέφυρας» στον τομέα της δικαιοσύνης και των 
εσωτερικών υποθέσεων καθώς και ο αυστηρότερος έλεγχος εκ μέρους ενός εκάστου των 
εθνικών κοινοβουλίων όσον αφορά τον τρόπο χειρισμού των υποθέσεων της ΕΕ από την 
κυβέρνησή του·

10. προτείνει να χρησιμοποιηθεί η τρέχουσα περίοδος προβληματισμού για την εκ νέου 
δρομολόγηση του συνταγματικού σχεδίου βάσει μιας ευρείας δημόσιας συζήτησης 
σχετικά με το μέλλον της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης· υπογραμμίζει ότι ο εν λόγω 
ευρωπαϊκός διάλογος - τα αποτελέσματα του οποίου δεν πρέπει να προδικασθούν - θα 
πρέπει να στοχεύει στην αποσαφήνιση, την εμβάθυνση και τον εκδημοκρατισμό της 
συναίνεσης σχετικά με το Σύνταγμα, στην απάντηση των επικρίσεων και την εξεύρεση 
λύσεων εκεί όπου δεν εκπληρώθηκαν οι προσδοκίες·

11. χαιρετίζει την έναρξη μιας νέας ευρείας συζήτησης σχετικά με την κατεύθυνση της 
πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά τονίζει ότι αυτή πρέπει να λάβει χώρα στο 
πλαίσιο υπέρβασης της συνταγματικής κρίσης και ότι οι υποδείξεις για το περιεχόμενο 
της πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ πρέπει να σχετίζονται άμεσα με τους κανόνες, τις εξουσίες 
και τις διαδικασίες των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, καθώς και με τις αρμοδιότητες που 
έχουν εκχωρηθεί στην ΕΕ από τα κράτη μέλη και πρέπει να προσδιορίζουν τα ζητήματα 
που είναι κοινά σε ολόκληρη την Ευρώπη·

12. προτείνει, ο νέος αυτός διάλογος, που πρέπει να θεωρείται ως ευκαιρία για την προώθηση 
της δημοκρατίας στην Ευρώπη, να διεξαχθεί και να συντονισθεί σε ολόκληρη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, να οργανωθεί βάσει κοινών θεμάτων και σε ρεαλιστικά στάδια 
σύμφωνα με ένα εγκριθέν πλαίσιο αξιολόγησης, και να σχεδιασθεί έτσι ώστε να οδηγήσει 
σε αποφασιστικές πολιτικές επιλογές·

13. επιμένει ότι η δημόσια συζήτηση θα πρέπει να διεξαχθεί τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε 
εθνικό πλαίσιο· προειδοποιεί ότι οι συζητήσεις περιορισμένης εμβέλειας ελάχιστα 
μπορούν να μεταβάλλουν τα εθνικά στερεότυπα και ακόμη ότι ένας διάλογος που θα 
επιβληθεί και δεν θα έχει πολιτικούς στόχους θα είναι συγκεχυμένος, ακόμη και κενός 
περιεχομένου, προκαλώντας ως εκ τούτου την αύξηση της δυσαρέσκειας των ευρωπαίων 
πολιτών· 

14. προτείνει να διοργανώσουν από κοινού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά 
κοινοβούλια μια σειρά διασκέψεων –«Κοινοβουλευτικά Φόρα»– προκειμένου να 
υποκινηθεί η συζήτηση και να διαμορφωθούν, βήμα προς βήμα, τα απαραίτητα πολιτικά 
συμπεράσματα· τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα κληθούν να συμβάλλουν στα Φόρα 
αυτά· 

15. αναγνωρίζει πόσο καίριας σημασίας είναι για την ΕΕ, και ιδιαίτερα για το Κοινοβούλιο, η 
αποφυγή μιας ακόμη αποτυχίας στη συνταγματική διαδικασία· δεσμεύεται, ως εκ τούτου, 
να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στον ευρωπαϊκό διάλογο, σε συνεργασία με τα εθνικά 
κοινοβούλια, δημοσιεύοντας συγκεκριμένα «Ευρωπαϊκές Ανακοινώσεις» για καθένα από 
τα σημαντικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η Ένωση· οι ανακοινώσεις αυτές μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ως ένα κοινό ευρωπαϊκό πρότυπο για τις εθνικές συζητήσεις και, από 
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κοινού με τις συμβολές των εθνικών κοινοβουλίων, πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως βάση 
για τις συζητήσεις των Κοινοβουλευτικών Φόρα·

16. αναγνωρίζει ότι έχει στρατηγική σημασία τα πολιτικά θεσμικά όργανα να ενθαρρύνουν 
τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (κυρίως την τηλεόραση, τον Τύπο και το τοπικό 
ραδιόφωνο) να αναλάβουν ενεργό ρόλο και να κινητοποιηθούν για την προβολή και την 
εντατικοποίηση του διαλόγου·

17. προτείνει, το πρώτο διακοινοβουλευτικό Φόρουμ να συγκληθεί την άνοιξη του 2006, πριν 
από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου, προκειμένου να ακούσει τις απόψεις των 
βουλευτών, τόσο των εθνικών όσο και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με στόχο να 
διατυπώσει συνολικές συστάσεις στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχετικά με το πώς πρέπει να 
προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να ξεπεράσει την κρίση·

18. προτείνει να καθορίσει το πρώτο Κοινοβουλευτικό Φόρουμ έναν περιορισμένο αριθμό 
επειγόντων ζητημάτων σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης και τη διακυβέρνηση της 
Ένωσης, τα οποία θα πρέπει να εξετασθούν σε επακόλουθα Φόρα, καθώς και στο πλαίσιο 
της ευρύτερης δημόσιας συζήτησης, όπως:

i) ποιος είναι ο στόχος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης;

ii) τι ρόλο πρέπει να διαδραματίσει η Ευρώπη στον κόσμο;

iii) υπό το πρίσμα της παγκοσμιοποίησης, ποιο είναι το μέλλον του ευρωπαϊκού 
κοινωνικού και οικονομικού μοντέλου;

iv) πώς καθορίζουμε τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

v) με ποιο τρόπο ενισχύεται η ελευθερία, η ασφάλεια και η δικαιοσύνη·

vi)με ποιο τρόπο χρηματοδοτείται η Ένωση·

19. πιστεύει ότι μια γόνιμη συζήτηση για αυτά τα θεμελιώδη ζητήματα θα ανοίξει νέες 
προοπτικές για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και θα προετοιμάσει το έδαφος για 
μεταρρυθμίσεις των κοινών πολιτικών στους τομείς όπου υπάρχουν διαφωνίες·

20. πιστεύει, επιπλέον, ότι ο ευρωπαϊκός διάλογος θα μπορέσει να ξεπεράσει τη 
συνταγματική κρίση μόνον αν συμμετάσχουν σε αυτόν όχι μόνο όλα τα θεσμικά όργανα 
της ΕΕ, αλλά και τα εθνικά και περιφερειακά κοινοβούλια, η τοπική αυτοδιοίκηση, τα 
πολιτικά κόμματα, οι κοινωνικοί εταίροι, η κοινωνία των πολιτών, η ακαδημαϊκή 
κοινότητα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης· αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στις πρακτικές 
συνεισφορές της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και της Επιτροπής 
των Περιφερειών·

21. ζητεί από τα κράτη μέλη να οργανώσουν μεγάλο αριθμό δημοσίων συνεδριάσεων και 
συζητήσεων στα μέσα ενημέρωσης σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης – «Φόρουμ 
Πολιτών» – σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, που θα είναι δομημένες 
ανάλογα με τα από κοινού συμφωνηθέντα θέματα, με τη συνδρομή της Επιτροπής· 
παροτρύνει τους κοινωνικούς εταίρους και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να 
συμμετάσχουν σε αυτές τις συζητήσεις·
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22. αναμένει από τα πολιτικά κόμματα να δώσουν πολύ μεγαλύτερη έμφαση στην ευρωπαϊκή 
διάσταση τόσο στις εσωτερικές τους συζητήσεις όσο και στις προεκλογικές εκστρατείες 
τους·

23. θα δεχόταν με ικανοποίηση τις αναφορές πολιτών που θα συμβάλουν στη διαμόρφωση 
της συζήτησης·

24. προτρέπει την Ένωση να δώσει μεγαλύτερη προτεραιότητα στην πολιτική για την 
εκπαίδευση και τον πολιτισμό προκειμένου να δοθεί σάρκα και οστά στην έκφραση του 
Συντάγματος «ενότητα μέσα στη διαφορετικότητα»·

25. επισημαίνει ότι ένας ευρωπαϊκός διάλογος θα είναι αδύνατος χωρίς επαρκή 
χρηματοδότηση· 

26. προτείνει τα συμπεράσματα της περιόδου προβληματισμού να διατυπωθούν το δεύτερο 
εξάμηνο του 2007, και να ληφθεί μια σαφής απόφαση σε εκείνη τη φάση σχετικά με το 
αν απαιτούνται βελτιώσεις στο Σύνταγμα·

27. χαιρετίζει τη δήλωση της γερμανικής κυβέρνησης ότι σκοπεύει να αναλάβει 
πρωτοβουλίες όσον αφορά τη διαδικασία κύρωσης του Συντάγματος, κατά τη διάρκεια 
της θητείας της στην Προεδρία του Συμβουλίου, το πρώτο εξάμηνο του 2007·

28. επισημαίνει ότι η Ένωση έχει θεωρητικά στη διάθεσή της ένα ευρύ φάσμα επιλογών, 
μεταξύ άλλων να εγκαταλείψει το σχέδιο του Συντάγματος, να επιδιώξει τη συνέχιση της 
διαδικασίας κύρωσης με το παρόν κείμενο χωρίς τροποποιήσεις, να αναθεωρήσει ή να 
βελτιώσει το παρόν κείμενο ή να ξεκινήσει την πλήρη αναδιατύπωσή του· 

29. θεωρεί ότι μια θετική έκβαση της περιόδου προβληματισμού θα ήταν να διατηρηθεί το 
υπάρχον κείμενο, αν και κάτι τέτοιο θα ήταν δυνατόν μόνο εφόσον ελαμβάνοντο 
σημαντικά συνοδευτικά μέτρα για να καθησυχασθεί και να πεισθεί η κοινή γνώμη·

30. χαιρετίζει τα σχέδια της Αυστριακής Προεδρίας του Συμβουλίου να παρουσιάσει οδικό 
χάρτη για την περίοδο προβληματισμού καθώς και για το μέλλον της διαδικασίας 
κύρωσης γενικότερα·

31. ζητεί από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να αναλάβουν τόσο την ατομική όσο και 
τη συλλογική ευθύνη της θέσεως σε ισχύ ενός Συντάγματος της Ευρώπης· επιμένει ότι 
πρέπει να συντονίσουν στενότερα τόσο το περιεχόμενο όσο και το χρονοδιάγραμμα των 
εθνικών εκστρατειών τους και να αποδείξουν εμπράκτως στους πολίτες την πολιτική 
βούληση και την αμοιβαία αλληλεγγύη τους·

32. λαμβάνει υπόψη το «Σχέδιο για τη δημοκρατία, τον διάλογο και τη συζήτηση» 
(COM(2005)0494), της Επιτροπής, αλλά ζητεί από την τελευταία όχι μόνο να διατυπώσει 
την πολιτική της στον τομέα της επικοινωνίας, αλλά να επιδείξει επίσης αποφασιστική 
πολιτική δέσμευση για να βοηθήσει την Ένωση να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες 
συνταγματικές δυσκολίες της·

33. υπογραμμίζει ότι η Ρουμανία και η Βουλγαρία πρέπει να κληθούν να συμμετάσχουν σε 
όλες τις δράσεις που αναφέρονται ανωτέρω·

34. καλεί όλες τις ενώσεις και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να συμπεριλάβουν 
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το ζήτημα της έναρξης ισχύος του Συντάγματος στις προτεραιότητές τους για συζήτηση 
και διάλογο·

35. απαιτεί, εν πάση περιπτώσει, να καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να εξασφαλισθεί ότι 
το Σύνταγμα θα τεθεί σε ισχύ κατά τη διάρκεια του 2009·

36. αναθέτει στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου να παρακολουθεί 
την περίοδο προβληματισμού, ιδίως σε ό,τι αφορά την προετοιμασία των 
Κοινοβουλευτικών Φόρα, την κατάρτιση των εγγράφων εργασίας («Ευρωπαϊκές 
Ανακοινώσεις») και τη σύνοψη των συζητήσεων των θεσμικών φορέων και των πολιτών, 
καθώς και των συμπερασμάτων και των προτάσεων δράσης που θα προκύψουν 
ενδεχομένως από αυτά·

37. υπό το πνεύμα αυτό, καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων να συνεργασθεί 
στενά με όλες τις άλλες άμεσα ενδιαφερόμενες επιτροπές για την προετοιμασία των 
Κοινοβουλευτικών Φόρα και τη σύνταξη των σχετικών εγγράφων εργασίας·

38. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στα μέλη του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα εθνικά και περιφερειακά κοινοβούλια 
των κρατών μελών, στην Επιτροπή των Περιφερειών, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή, στα πρώην μέλη της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης και στα κοινοβούλια 
και τις κυβερνήσεις των υπό ένταξη και των υποψηφίων χωρών.
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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006 σχετικά με τα επόμενα 
βήματα για την περίοδο προβληματισμού και την ανάλυση σχετικά με το μέλλον της 
Ευρώπης (B6-0327/2006)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Ιανουαρίου 2005 σχετικά με τη Συνθήκη για τη 
θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης1,

– έχοντας υπόψη τη Δήλωση της 18ης Ιουνίου 2005 των Αρχηγών Κρατών και 
Κυβερνήσεων σχετικά με την κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της 
Ευρώπης μετά το πέρας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 16 και 17 Ιουνίου 2005,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 15 και 16 
Δεκεμβρίου 2005,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Ιανουαρίου 2006, σχετικά με την περίοδο 
προβληματισμού: δομή, θέματα και πλαίσιο για μια αποτίμηση της συζήτησης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση2,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει ξεκινήσει σε ορισμένα κράτη μέλη μια πραγματική 
συζήτηση για το μέλλον της Ευρωπαϊκή Ένωσης με τη συμμετοχή τόσο των πολιτικών 
παραγόντων όσο και των πολιτών, χωρίς όμως να συμβεί τούτο σε όλη την Ένωση και 
ιδιαίτερα στα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη κυρώσει τη Συνταγματική Συνθήκη,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ συμβάλλουν στη συζήτηση αυτή με 
τη διοργάνωση φόρουμ δημοσίων συζητήσεων, μεταξύ άλλων και μέσω διαδικτύου, 
στους τόπους εργασίας τους και σε επιλεγμένες τοποθεσίες στα κράτη μέλη, το 
υφιστάμενο όμως Σχέδιο Δ για Δημοκρατία, Διάλογο και Συζήτηση δεν έχει ακόμη 
καταστεί κτήμα του ευρύτερου κοινού στην Ένωση,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 8 και 9 Μαΐου 2006 μια κοινή συνεδρίαση μελών του 
Ευρωπαϊκού και των εθνικών κοινοβουλίων των κρατών μελών της ΕΕ εγκαινίασε τη 
διακοινοβουλευτική διάσταση της συζήτησης αυτής,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει έντονη ανάγκη να αγγίξει η συζήτηση αυτή τους πολίτες 
σε όλα τα κράτη μέλη και ιδιαίτερα σε εκείνα που δεν έχουν ακόμη κυρώσει τη 
Συνταγματική Συνθήκη και προτίθενται να διεξάγουν δημοψήφισμα προτού το πράξουν,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινοβουλευτική έγκριση της Συνταγματικής Συνθήκης 
πραγματοποιήθηκε ήδη στην Εσθονία στις 9 Μαΐου 2006 και ότι, όπως ελπίζεται, θα 
ολοκληρωθεί σύντομα στη Φινλανδία,

                                               
1  ΕΕ C 247 Ε της 6.10.2005, σ. 88.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0027.
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ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατ' αυτόν τον τρόπο, οι χώρες που θα έχουν κυρώσει τη 
Συνταγματική Συνθήκη θα φθάσουν τις 16, ενώ 2 δεν είναι σε θέση να το πράξουν λόγω 
του αρνητικού αποτελέσματος του δημοψηφίσματος και ότι άλλες διστάζουν να αρχίσουν 
ή να συνεχίσουν τη διαδικασία κύρωσης με αποτέλεσμα η διαδικασία αυτή να παραπαίει 
στα περισσότερα από τα υπόλοιπα κράτη,

1. επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του να επιτευχθεί το συντομότερο δυνατό μια συνταγματική 
ρύθμιση για την ΕΕ, καθώς και την υποστήριξή του στη Συνταγματική Συνθήκη για την 
Ευρώπη·

2. εφιστά την προσοχή στις οποιεσδήποτε προσπάθειες να υπονομευθεί ο συνολικός 
συμβιβασμός που επετεύχθη στο πλαίσιο της Συνθήκης δεδομένου ότι τούτο θα θέσει υπό 
σοβαρή αμφισβήτηση τον ευρωπαϊκό πολιτικό σχεδιασμό και θα δημιουργήσει τον 
κίνδυνο μιας εξασθενημένης και διαιρεμένης Ένωσης· επιβεβαιώνει την αντίθεσή του 
στην κατακερματισμένη εφαρμογή τμημάτων της συνταγματικής συμφωνίας καθώς και 
στην άμεση δημιουργία ομάδων πυρήνων ορισμένων κρατών μελών ως τρόπο 
παράκαμψης της συνταγματικής διαδικασίας για την Ένωση στο σύνολό της·

3. υποστηρίζει από την άλλη πλευρά τις δημοκρατικές εκείνες βελτιώσεις στις θεσμικές 
διαδικασίες που μπορούν να συμφωνηθούν υπό τους όρους των υφισταμένων Συνθηκών 
ΕΕ, π.χ. βελτιώνοντας τη διαφάνεια σε επίπεδο Συμβουλίου Υπουργών, 
μεταρρυθμίζοντας τη συμφωνία περί επιτροπολογίας, τη χρήση της "πασαρέλας" στην 
ψήφο με ειδική πλειοψηφία και τη συναπόφαση στον τομέα της δικαιοσύνης και των 
εσωτερικών υποθέσεων, βελτιώνοντας τον εθνικό κοινοβουλευτικό έλεγχο και 
καθιερώνοντας μια μορφή πρωτοβουλίας των πολιτών·

4. ζητεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να στραφεί από την περίοδο προβληματισμού σε μια 
περίοδο ανάλυσης που θα διαρκέσει έως τα μέσα του 2007, προκειμένου να διατυπωθεί 
μια σαφής πρόταση για τη συνέχεια που θα δοθεί στη Συνταγματική Συνθήκη το 
αργότερο έως το δεύτερο εξάμηνο του 2007·

5. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να ζητήσει σαφείς δεσμεύσεις από κάθε κράτος μέλος ως 
προς τους τρόπους και τα μέσα που προτείνει για τη δημιουργία και πραγματοποίηση 
μιας ανοικτής και διαρθρωμένης δημόσιας συζήτησης σε επίπεδο Ένωσης η οποία θα 
επικεντρώνεται στα βασικά θέματα που αφορούν το μέλλον της Ευρώπης κατά τη 
διάρκεια της εκτεταμένης περιόδου προβληματισμού·

6. ζητεί από την Επιτροπή να προσαρμόσει το «Σχέδιο Δ» για τη δεύτερη φάση της 
περιόδου προβληματισμού και να παράσχει επαρκή χρηματοδότηση για τις 
προβλεπόμενες δραστηριότητες·

7. ζητεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να καλέσει τα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη 
ολοκληρώσει τις διαδικασίες κύρωσης να επεξεργασθούν έως το τέλος της περιόδου 
προβληματισμού αξιόπιστα σενάρια ως προς τον τρόπο με τον οποίο προτίθενται να 
προωθήσουν τα σχετικά θέματα·

8. προτείνει να αναπτύξει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το προσήκον πλαίσιο εις τρόπον ώστε 
να καταστεί δυνατός ένας συγκεκριμένος διάλογος μόλις το πολιτικό χρονοδιάγραμμα το 
επιτρέψει, με τους εκπροσώπους των χωρών εκείνων όπου το δημοψήφισμα για τη 
Συνταγματική Συνθήκη είχε αρνητική έκβαση προκειμένου να διερευνηθεί εάν και υπό 
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ποίους όρους θα τους ήταν δυνατόν να επαναλάβουν τη διαδικασία κύρωσης·

9. καλεί την Επιτροπή να προσυπογράψει την προσέγγιση αυτή και να υποβάλει στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έναν «χάρτη πορείας» για την εφαρμογή της κατά τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο·

10. επισημαίνει στην Επιτροπή ότι μια συνταγματική τάξη είναι απαραίτητη ώστε να 
καταστεί νομικά δεσμευτικός ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, να δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή δημοκρατία και να καταστεί η Ευρωπαϊκή 
Ένωση αποτελεσματικότερη και κοινωνικά δικαιότερη·

11. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη σχετικά με το κόστος που προέκυψε εκ του 
γεγονότος ότι η Συνταγματική Συνθήκη δεν θα τεθεί σε ισχύ, όπως ελπιζόταν αρχικά, την 
1η Νοεμβρίου 2006·

12. εξάγει τα ακόλουθα συμπεράσματα από τις συζητήσεις με τα μέλη των εθνικών 
κοινοβουλίων των κρατών μελών της ΕΕ, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 8 και 9 
Μαΐου 2006 στις Βρυξέλλες:

α) έχει αποδειχθεί η ανάγκη να συνεχιστεί η συνταγματική διαδικασία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που θεμελιώνεται στις αρχές της ειρήνης και της αλληλεγγύης 
και στις άλλες κοινές αξίες·

β) δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα κράτη μέλη της Ένωσης δεν θα μπορέσουν να 
αντιμετωπίσουν μόνα τους τις μεγάλες πολιτικές προκλήσεις για την Ευρώπη·

γ) αναγνωρίζεται γενικώς ότι η Συνταγματική Συνθήκη θα παρείχε στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση το ενδεδειγμένο πλαίσιο για την ανταπόκριση σε αυτές τις προκλήσεις·

δ) θα χρειαστεί μια βαθύτερη ανάλυση που θα επιτρέψει τη διαμόρφωση προτάσεων 
κατά τη διάρκεια του 2007 με σκοπό την κατάληξη σε συμφωνία πριν από τις 
επόμενες ευρωπαϊκές εκλογές·

ε) ο διακοινοβουλευτικός διάλογος σχετικά με τη συνταγματική διαδικασία στον 
οποίο μετέχουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κοινοβούλια των κρατών μελών 
είναι πολύ σημαντικός και πρέπει να συνεχιστεί· χαιρετίζει την εξαγγελία του 
Προέδρου του Φινλανδικού Κοινοβουλίου σύμφωνα με την οποία θα 
πραγματοποιηθεί το Δεκέμβριο του 2006 ένα δεύτερο κοινοβουλευτικό φόρουμ·

στ) επισημαίνει στο πλαίσιο αυτό τις προτάσεις του να διαμορφωθούν οι συζητήσεις 
στα κοινοβουλευτικά φόρα κατά τρόπο ώστε να μπορεί να γίνει έντονη και εις 
βάθος ανταλλαγή απόψεων, με στόχο την επίτευξη μιας συναίνεσης επί των 
κεντρικών θεμάτων που αφορούν το μέλλον της Ευρώπης και τον τρόπο με τον 
οποίο μπορεί να επιτευχθεί η πρόοδος· 

13. τονίζει εκ νέου το στόχο που έχει θέσει να είναι έτοιμη η αναγκαία συνταγματική 
ρύθμιση όταν οι πολίτες της Ένωσης κληθούν στις κάλπες για τις ευρωπαϊκές εκλογές 
του 2009·

14. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την 
Επιτροπή και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.
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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουνίου 2007 σχετικά με τον χάρτη 
πορείας για τη συνταγματική διαδικασία της Ένωσης (2007/2087(INI)) - Έκθεση Elmar
Brok / Enrique Barón Crespo

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης, που υπεγράφη στη 
Ρώμη στις 29 Οκτωβρίου 2004 (Συνταγματική Συνθήκη),

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όπως τροποποιήθηκαν από την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη και τις 
συνθήκες του Μάαστριχτ, του Άμστερνταμ και της Νίκαιας,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του Λάκεν της 15ης Δεκεμβρίου 2001 σχετικά με το μέλλον της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης1,

– έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την προσχώρηση της Τσεχικής Δημοκρατίας, της 
Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, 
της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της 
Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, και της 
Σλοβακικής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση2 και τη συνθήκη για την προσχώρηση 
της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Ιανουαρίου 2005, σχετικά με τη Συνθήκη για τη 
θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης4,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Ιανουαρίου 2006, σχετικά με την περίοδο 
προβληματισμού: η δομή, τα θέματα και το πλαίσιο για την αξιολόγηση της συζήτησης 
σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση5,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Ιουνίου 2006, σχετικά με τα επόμενα βήματα για 
την περίοδο προβληματισμού και την ανάλυση σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης6,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις θεσμικές 
πτυχές της ικανότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εντάσσει νέα κράτη μέλη7,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 16ης και 17ης Ιουνίου 
2005, της 15ης και 16ης Ιουνίου 2006, και της 14ης και 15ης Δεκεμβρίου 2006,

– έχοντας υπόψη την από 17 Ιανουαρίου 2007 δήλωση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού 
                                               
1 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Λάκεν, Παράρτημα 1, σ. 19.
2 ΕΕ L 236 της 23.9.2003, σ. 17.
3 ΕΕ L 157 της 21.6.2005, σ. 11.
4 ΕΕ C 247 E της 6.10.2005, σ. 88.
5 ΕΕ C 287 E της 24.11.2006, σ. 306.
6 ΕΕ C 300 Ε, 9.12.2006, σ. 267.
7 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0569.
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Συμβουλίου προς το Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το από 14 Μαρτίου 2007 ψήφισμα της Οικονομικής και Κοινωνικής
Επιτροπής επ’ ευκαιρία της πεντηκοστής επετείου της υπογραφής των Συνθηκών της 
Ρώμης,

– έχοντας υπόψη τη διακήρυξη για την Ευρώπη που ενέκρινε η Επιτροπή των Περιφερειών 
κατά τη σύνοδο της 23ης Μαρτίου 2007,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του Βερολίνου της 25ης Μαρτίου 2007, επ’ ευκαιρία της 
πεντηκοστής επετείου της υπογραφής των Συνθηκών της Ρώμης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A6-0197/2007),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση –το πρώτο επιτυχημένο εγχείρημα 
υπερεθνικής δημοκρατίας κρατών και πολιτών– αντιμετωπίζει νέες και πρωτοφανείς 
προκλήσεις, οι οποίες, σε συνδυασμό με τους μετασχηματισμούς της ΕΕ κατά τις
αλλεπάλληλες διευρύνσεις της, την πρόοδο της εσωτερικής αγοράς και την
παγκοσμιοποίηση, υπαγορεύουν την αναθεώρηση των βάσεών της,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνταγματική Συνθήκη υπεγράφη από τους αρχηγούς κρατών ή 
κυβερνήσεων των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι δεσμεύτηκαν διά
του κειμένου αυτού να εξεύρουν κατάλληλες λύσεις για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει 
η ΕΕ, τόσο σε εσωτερικό όσο και σε εξωτερικό επίπεδο, καθώς και για τις προκλήσεις της 
διεύρυνσης με την ενίσχυση της πολιτικής διάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνταγματική Συνθήκη, και ιδίως τα Μέρη Ι, ΙΙ και ΙV, 
καταρτίστηκε με τη μέθοδο της συνέλευσης στην οποία μετείχαν εκπρόσωποι των κρατών
μελών και των υπό προσχώρηση χωρών, της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού και των 
εθνικών κοινοβουλίων, των οποίων τα μέλη αποτελούσαν την πλειοψηφία, ενισχύοντας 
έτσι τη νομιμότητά της,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μέρος ΙΙΙ της Συνταγματικής Συνθήκης αποτελεί κατά κύριο 
λόγο κωδικοποίηση των εν ισχύι συνθηκών στις οποίες η συνέλευση για το μέλλον της 
Ευρώπης εισήγαγε ορισμένες προσαρμογές και βελτιώσεις, συγκεκριμένα την επέκταση 
της νομικής βάσης για συναπόφαση στο πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας από τους 
σημερινούς 37 σε 86 τομείς, τροποποιήσεις οι οποίες πρέπει να διατηρηθούν για να 
ενισχυθούν η δημοκρατία, η διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεκαοκτώ κράτη μέλη, τα οποία αντιπροσωπεύουν τα δύο τρίτα 
του συνολικού αριθμού των κρατών μελών και την πλειονότητα του πληθυσμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν μέχρι στιγμής επικυρώσει τη Συνταγματική Συνθήκη, έκαστο 
σύμφωνα με τις συνταγματικές επιταγές του, μεταξύ άλλων με δημοψηφίσματα στην 
Ισπανία και στο Λουξεμβούργο, ενώ παράλληλα έχουν δηλώσει έτοιμα να προβούν στην 
επικύρωση τέσσερα ακόμη κράτη μέλη,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γαλλία και οι Κάτω Χώρες δεν έχουν καταφέρει να 
ολοκληρώσουν επιτυχώς τη διαδικασία αυτή, μετά το αρνητικό αποτέλεσμα των 
δημοψηφισμάτων που διενεργήθηκαν στις δύο χώρες,
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Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δημόσιος διάλογος που ξεκίνησε με τη διαδικασία της 
επικύρωσης της Συνταγματικής Συνθήκης έδειξε ότι οι δυσκολίες έγκεινται όχι τόσο στις 
θεσμικές καινοτομίες της, όσο σε μερικές συγκεκριμένες πτυχές ορισμένων πολιτικών και 
ότι οι επικρίσεις στρέφονται κυρίως κατά του Μέρους ΙΙΙ, το οποίο αφορά τις πολιτικές και 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μολονότι το Μέρος ΙΙΙ περιλαμβάνει κυρίως 
διατάξεις που ήδη ισχύουν,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές από τις επιφυλάξεις που εκφράστηκαν αφορούσαν 
περισσότερο το πλαίσιο παρά το περιεχόμενο και λαμβάνοντας υπόψη ότι ζητήματα που 
προκαλούσαν μεγάλη ανησυχία στην κοινή γνώμη, όπως η οδηγία για τις υπηρεσίες στην 
εσωτερική αγορά1 και το δημοσιονομικό πλαίσιο, έχουν έκτοτε επιλυθεί,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 16ης και 17ης Ιουνίου 2005 
αποφάσισε να εγκαινιάσει περίοδο προβληματισμού μετά τα δημοψηφίσματα στη Γαλλία 
και στις Κάτω Χώρες, κατά τη διάρκεια της οποίας έξι ακόμη κράτη μέλη ολοκλήρωσαν 
τις διαδικασίες της επικύρωσης, και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 15ης και 16ης Ιουνίου 
2006 ζήτησε από την Προεδρία να διερευνήσει πιθανές μελλοντικές εξελίξεις για να 
ξεπερασθεί η συνταγματική κρίση ενόψει της συνόδου του στις 21 και 22 Ιουνίου 2007,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δημόσιος διάλογος που ξεκίνησε κατά την περίοδο 
προβληματισμού έχει καταδείξει σε επαρκή βαθμό ότι τα προβλήματα και οι προκλήσεις 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία κατέγραψε για πρώτη φορά η δήλωση του Λάκεν και 
προσπάθησε να επιλύσει η Συνταγματική Συνθήκη, δεν έχουν εξαλειφθεί· αντιθέτως, έχουν 
καταστεί πιο εμφανή και η ανάγκη επίλυσή τους είναι πιο επιτακτική από ποτέ,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι από τις κοινοβουλευτικές συναντήσεις που διοργάνωσαν από 
κοινού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια φαίνεται πως είναι γενικά 
παραδεκτό το γεγονός ότι η Συνταγματική Συνθήκη θα παρείχε στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
κατάλληλο πλαίσιο για να δώσει ικανοποιητική απάντηση στις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει, καθώς και ότι θα ήταν δύσκολο, αν όχι αδύνατο, νέα διακυβερνητική 
διάσκεψη να συμφωνήσει επί προτάσεων που θα ήταν ή ριζικά διαφορετικές ή πιο 
μεγαλόπνοες από αυτές που συμφωνήθηκαν το 2004,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι καθίσταται συνεχώς πιο επιτακτική η ανάγκη εξοπλισμού της 
διευρυμένης Ευρωπαϊκής Ένωσης με μηχανισμούς και μέσα που θα καταστήσουν δυνατή 
την αποδοτική λειτουργία της, την εδραίωση του ρόλου της στον κόσμο και την 
αντιμετώπιση των ανησυχιών των πολιτών της όσον αφορά τις προκλήσεις που θέτουν, 
μεταξύ άλλων, η παγκοσμιοποίηση, η αλλαγή του κλίματος, η ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού και η γήρανση του πληθυσμού,

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στη προαναφερθείσα δήλωση του Βερολίνου, την οποία 
υπέγραψαν στις 25 Μαρτίου 2007 οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του 
Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, συμφωνήθηκε ο στόχος να τεθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σε 
ανανεωμένη κοινή βάση πριν από τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2009,

1. επαναλαμβάνει ότι συνυπογράφει το περιεχόμενο της Συνταγματικής Συνθήκης, η οποία 
αποσκοπεί, ως αποφασιστικό βήμα, να δώσει επισήμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 
εγγενή πολιτική της διάσταση, και ενδυναμώνει την αποδοτικότητα της δράσης της ΕΈ, 

                                               
1 ΕΕ L 376 , 27.12.2006, σ. 36.
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ενισχύει τον δημοκρατικό έλεγχο των κοινοτικών διαδικασιών λήψης αποφάσεων, 
βελτιώνει τη διαφάνεια, χαλυβδώνει τα δικαιώματα των πολιτών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, αποτελώντας ταυτοχρόνως συμβιβασμό, και ανταποκρίνεται στις ανάγκες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο παρόν στάδιο·

2. τονίζει ότι τα δύο τρίτα των κρατών μελών έχουν ήδη επικυρώσει τη Συνταγματική 
Συνθήκη και ότι άλλα τέσσερα κράτη μέλη έχουν εκφράσει ευκρινώς τη δέσμευσή τους 
στις διατάξεις που περιλαμβάνει, όπως φάνηκε από την πρόσφατη συνάντηση που 
πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη κατόπιν της πρωτοβουλίας των κυβερνήσεων της 
Ισπανίας και του Λουξεμβούργου·

3. σημειώνει τις ανησυχίες που έχει εκφράσει ο λαός της Γαλλίας και των Κάτω Χωρών και 
τον διάλογο που έχει πραγματοποιηθεί και στις δύο αυτές χώρες·

4. σημειώνει ότι ανησυχίες έχουν εκφρασθεί και σε ορισμένα άλλα κράτη μέλη, αλλά ότι οι 
οικείες κυβερνήσεις εξέφρασαν την υποστήριξή τους στην εξεύρεση ικανοποιητικής 
λύσης, η οποία διατηρεί τις βασικές μεταρρυθμίσεις που περιέχονται στη Συνταγματική 
Συνθήκη·

5. υπενθυμίζει την πολιτική ευθύνη των κρατών μελών που υπέγραψαν αλλά δεν κύρωσαν 
τη Συνταγματική Συνθήκη·

6. επαναλαμβάνει τη προσήλωσή του στον στόχο της διευθέτησης της εν εξελίξει 
συνταγματικής διαδικασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βασίζεται στο περιεχόμενο 
της Συνταγματικής Συνθήκης, ενδεχομένως με διαφορετική παρουσίαση, αλλά θα 
λαμβάνει υπόψη τις δυσκολίες που έχουν προκύψει σε ορισμένα κράτη μέλη·

7. στηρίζει, υπό το πρίσμα των ανωτέρω, τις προσπάθειες της γερμανικής Προεδρίας να 
εξασφαλίσει από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου του 2007 τη σύγκληση 
διακυβερνητικής διάσκεψης και την κατάρτιση χάρτη πορείας, που θα περιλαμβάνει τη
διαδικασία, τη σαφή εντολή και τον στόχο να επιτευχθεί συμφωνία προ του τέλους του 
τρέχοντος έτους·

8. υπενθυμίζει την ανάγκη να διασφαλισθούν η ικανότητα λήψης αποφάσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αποτελεσματικότητα των πολιτικών της και η πλήρης 
δημοκρατική νομιμότητά τους, στόχοι προς τους οποίους η Συνταγματική Συνθήκη 
συνιστά αναμφισβήτητη πρόοδο όσον αφορά τον έλεγχο, τις νομοθετικές και 
δημοσιονομικές διαδικασίες, καθώς και την ανάγκη ενίσχυσης της Κοινής Εξωτερικής 
Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον κόσμο, 
προκειμένου να είναι σε θέση να επηρεάζει τον καθορισμό και την εφαρμογή των 
απαντήσεων στις επιτακτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα·

9. τονίζει ότι πρέπει να διατηρηθούν όλες οι βασικές αρχές του Μέρους I της 
Συνταγματικής Συνθήκης, συμπεριλαμβανομένων του διττού χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ως ένωσης κρατών και ένωσης πολιτών, της υπεροχής του ευρωπαϊκού δικαίου, 
της νέας τυπολογίας των πράξεων και διαδικασιών, της ιεράρχησης των κανόνων και της 
νομικής προσωπικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης· τονίζει ότι η Συνταγματική Συνθήκη 
επιφέρει και άλλες σημαντικές βελτιώσεις σε ζητήματα όπως η ενοποίηση των 
υφισταμένων συνθηκών και η συγχώνευση των πυλώνων, η σαφής αναγνώριση των 
αξιών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και της δεσμευτικής ισχύος του 
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Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, καθώς και σε σχέση με την ενίσχυση της 
συμμετοχής των πολιτών στον πολιτικό βίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αποσαφήνισης 
των αρμοδιοτήτων της Ένωσης και των κρατών μελών, του σεβασμού της αρχής της 
επικουρικότητας και του ειδικού ρόλου των εθνικών κοινοβουλίων στο θέμα αυτό χωρίς 
να υπονομεύεται η θεσμική ισορροπία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως απορρέει από το 
πρωτόκολλο περί επικουρικότητας, καθώς και του σεβασμού του ρόλου των 
περιφερειακών και των τοπικών αρχών·

10. τονίζει ότι τυχόν πρόταση τροποποίησης της Συνταγματικής Συνθήκης θα πρέπει να 
εξασφαλίσει βαθμό υποστήριξης αντίστοιχο με αυτόν του οποίου έχαιρε προηγουμένως η 
διάταξη την οποία επιδιώκει να αντικαταστήσει·

11. δηλώνει ότι θα απορρίψει οιοδήποτε αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων το οποίο, 
συγκρινόμενο με τη Συνταγματική Συνθήκη, θα οδηγούσε σε μείωση της προστασίας των 
δικαιωμάτων των πολιτών (επιμένει ιδιαίτερα στη διατήρηση του Χάρτη των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και ιδίως της νομικά δεσμευτικής ισχύος του) καθώς και σε μείωση της 
δημοκρατίας, της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας στη λειτουργία της Ένωσης·

12. αναγνωρίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να ληφθούν υπόψη ορισμένα μείζονα 
ζητήματα που έχουν τεθεί, κατά τη διάρκεια της περιόδου προβληματισμού, καθώς και η 
πεποίθηση ότι τα προαναφερόμενα θέματα μπορούν να αντιμετωπισθούν όπως πρέπει 
μόνον από μια ισχυρότερη και όχι ασθενέστερη Ευρώπη, καθώς επίσης να 
διασαφηνισθούν κάποια άλλα που έχουν ήδη αντιμετωπιστεί από τη Συνταγματική 
Συνθήκη, όπως:

 βιώσιμη ανάπτυξη, ιδίως στο πλαίσιο της καταπολέμησης της αλλαγής του 
κλίματος, 

 ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στον τομέα της ενέργειας,

 συνεκτική μεταναστευτική πολιτική, 

 το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο στο πλαίσιο των δημογραφικών αλλαγών και της 
παγκοσμιοποίησης,

 τρομοκρατία,

 διάλογος μεταξύ των πολιτισμών,

 αποτελεσματικοί κοινοί μηχανισμοί για το συντονισμό των οικονομικών πολιτικών 
στην ευρωζώνη, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας σε θέματα νομισματικής πολιτικής σύμφωνα με τις Συνθήκες,

 τα κριτήρια της Ένωσης και οι διαδικασίες διεύρυνσης·

13. θεωρεί, λαμβάνοντας υπόψη την επιτυχία της μεθόδου της Συνέλευσης για την κατάρτιση
του σχεδίου συνθήκης, ότι κάθε λύση στην οποία θα καταλήξει η συνταγματική 
διαδικασία θα πρέπει να διατηρεί τις βασικές αρχές της κοινοβουλευτικής συμμετοχής, 
της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών και της πλήρους διαφάνειας·



CM\779820EL.doc 57/424 PE423.766v01-00

EL

14. υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο, ως το μόνο άμεσα εκλεγμένο από τους πολίτες θεσμικό 
όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να συμμετάσχει πλήρως στη διακυβερνητική 
διάσκεψη σε όλα τα επίπεδα και πιο εκτεταμένα απ’ ό,τι κατά τη διακυβερνητική 
διάσκεψη του 2003-2004·

15. ζητεί εξάλλου, παράλληλα με την ενεργό συμμετοχή των εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στη διακυβερνητική διάσκεψη, να συγκληθεί διοργανική διάσκεψη, 
εμπνεόμενη από το πρότυπο που ακολουθήθηκε κατά την κατάρτιση της Συνθήκης του 
Μάαστριχτ, για να τηρεί ενήμερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να συμβάλει 
σημαντικά στην οικοδόμηση διακομματικής και διεθνικής συναίνεσης στην
διακυβερνητική διάσκεψη·

16. υπενθυμίζει την προσήλωσή του στο μηχανισμό της Συνέλευσης, εφόσον οι αρχηγοί 
κρατών και κυβερνήσεων αποφασίσουν να ξεκινήσουν ουσιαστική αναθεώρηση των 
υφισταμένων κειμένων·

17. καλεί την Επιτροπή να επιτελέσει στο ακέραιο τον ρόλο της στο πλαίσιο των επικειμένων 
διαπραγματεύσεων και να ετοιμάσει προτάσεις για την προσαρμογή της Συνταγματικής 
Συνθήκης όσον αφορά τα ζητήματα που διαλαμβάνει η παράγραφος 12·

18. τονίζει τη σημασία του διαλόγου μεταξύ των εθνικών κοινοβουλίων και των αντιστοίχων 
κυβερνήσεών τους καθ’ όλη τη διάρκεια της διακυβερνητικής διάσκεψης και δηλώνει 
πρόθυμο να διατηρήσει στενή επαφή με τα εθνικά κοινοβούλια κατά την επικείμενη 
φάση των διαπραγματεύσεων, καθώς και με την Επιτροπή των Περιφερειών, την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, τους ευρωπαίους κοινωνικούς 
εταίρους, τις θρησκευτικές κοινότητες και την κοινωνία των πολιτών·

19. ζητεί την ολοκλήρωση της διαδικασίας της επικύρωσης της νέας συνθήκης μέχρι τα τέλη
του 2008, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στο επόμενο Κοινοβούλιο, που θα εκλεγεί 
το 2009, να αναλάβει τα καθήκοντά του σύμφωνα με τις διατάξεις της νέας συνθήκης·

20. ζητεί από τα κράτη μέλη να συντονίσουν τις διαδικασίες επικύρωσης που εφαρμόζουν, 
προκειμένου να καταστεί δυνατή η ταυτόχρονη ολοκλήρωση της διαδικασίας της 
επικύρωσης·

21. σκοπεύει να εκδώσει τη γνωμοδότησή του σχετικά με τη σύγκληση της διακυβερνητικής 
διάσκεψης κατά το άρθρο 48 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, βάσει των 
κριτηρίων που περιλαμβάνονται στο παρόν ψήφισμα·

22. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στα μέλη του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια των 
κρατών μελών, την Επιτροπή των Περιφερειών και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή.
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Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με την 
έγκριση του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο (2007/2218(ACI)) - Έκθεση Jo Leinen

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την από 25 Οκτωβρίου 2007 επιστολή του Προέδρου του,

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος 
υπεγράφη και διεκηρύχθη στη Νίκαια στις 7 Δεκεμβρίου 20001,

– έχοντας υπόψη την από 14 Νοεμβρίου 2000 απόφασή του, με την οποία ενέκρινε το 
σχέδιο του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης2,

– έχοντας υπόψη το από 23 Οκτωβρίου 2002 ψήφισμά του σχετικά με τον αντίκτυπο του 
Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το μελλοντικό καθεστώς 
του3,

– έχοντας υπόψη το από 24 Σεπτεμβρίου 2003 ψήφισμά του σχετικά με το σχέδιο συνθήκης 
για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης, καθώς και τη γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σχετικά με τη σύγκληση της Διακυβερνητικής Διάσκεψης4, ιδίως δε την 
παράγραφο 4 αυτής,

– έχοντας υπόψη το από 12 Ιανουαρίου 2005 ψήφισμά του σχετικά με τη συνθήκη για τη 
θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης5, και ιδίως την παράγραφο 5, στοιχείο α), και την 
παράγραφο 6 αυτού, 

– έχοντας υπόψη το από 11 Ιουλίου 2007 ψήφισμά του σχετικά με τη σύγκληση της 
Διακυβερνητικής Διάσκεψης και τη γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (άρθρο 
48 της Συνθήκης ΕΕ)6, και ιδίως τις παραγράφους 8, 12 και 17,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 6, παράγραφος 1, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
όπως αναθεωρήθηκε με το σχέδιο Συνθήκης της Λισαβόνας επί του οποίου συμφώνησε η 
Διακυβερνητική Διάσκεψη του 2007,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 120, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A6-0445/2007),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, επιβεβαιώνοντας το νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα του Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, το σχέδιο Συνθήκης της Λισαβόνας διασφάλισε την ουσία 
του μείζονος επιτεύγματος που αποτελεί το Μέρος ΙΙ της Συνθήκης για τη θέσπιση 
Συντάγματος της Ευρώπης,

                                               
1 ΕΕ C 364, 18.12.2000, σ. 1.
2 ΕΕ C 223, 8.8.2001, σ. 74 (έκθεση Duff/Voggenhuber).
3 ΕΕ C 300 Ε, 11.12.2003, σ. 432 (έκθεση Duff).
4 ΕΕ C 77 Ε, 26.3.2004, σ. 255 (έκθεση Gil-Robles Gil-Delgado/Τσάτσου).
5 ΕΕ C 247 Ε, 6.10.2005, σ. 88 (έκθεση Corbett/Méndez de Vigo).
6 Kείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0328 (έκθεση Leinen).
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Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησε ήδη με τις προσαρμογές 
οι οποίες επήλθαν στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, όπως αρχικά διακηρύχθηκε 
πανηγυρικά στη Νίκαια στις 7 Δεκεμβρίου 2000, όταν, με το προαναφερθέν ψήφισμα της 
24ης Σεπτεμβρίου 2003, αξιολόγησε τα αποτελέσματα των εργασιών της Συνέλευσης για 
το μέλλον της Ευρώπης, καθώς και όταν, με το προαναφερθέν ψήφισμα της 12ης 
Ιανουαρίου 2005, ενέκρινε τη συνταγματική Συνθήκη που προέκυψε από τις εργασίες της 
Διακυβερνητικής Διάσκεψης του 2004,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, με το προαναφερθέν ψήφισμα της 11ης Ιουλίου 2007, δίνοντας 
τη γνώμη του για τη σύγκληση της Διακυβερνητικής Διάσκεψης του 2007, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο χαιρέτιζε το γεγονός ότι η εντολή της Διακυβερνητικής Διάσκεψης 
διασφάλιζε τον νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, 
ενώ παράλληλα εξέφραζε έντονες ανησυχίες για το Πρωτόκολλο περί της εφαρμογής του 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Πολωνία και στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο επιδιώκει να περιορίσει τη δυνατότητα επίκλησης του 
Χάρτη ενώπιον των δικαστηρίων ορισμένων κρατών μελών,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, με την παράγραφο 17 του προαναφερθέντος ψηφίσματος της 
11ης Ιουλίου 2007, τόνιζε την πρόθεσή του να ελέγξει προσεκτικά το αποτέλεσμα της 
Διακυβερνητικής Διάσκεψης του 2007, όταν θα δώσει τη γνώμη του για τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας, μετά την υπογραφή της,

1. εγκρίνει τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη μορφή που 
προσαρτάται στο Παράρτημα·

2. δίνει στον Πρόεδρό του την εντολή να προβεί στην πανηγυρική διακήρυξη του Χάρτη, 
πριν από την υπογραφή της Συνθήκης της Λισαβόνας, από κοινού με τον Πρόεδρο του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Πρόεδρο της Επιτροπής και του αναθέτει 
να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3. παροτρύνει την Πολωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο να καταβάλουν κάθε προσπάθεια 
προκειμένου να επιτευχθεί εντέλει συναίνεση για την πλήρη εφαρμογή του Χάρτη·

4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, προς ενημέρωση, στον 
Πρόεδρο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον Πρόεδρο της Επιτροπής



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή ανακηρύσσουν πανηγυρικά ως 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ακόλουθο κείμενο:

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Προοίμιο

Οι λαοί της Ευρώπης, εγκαθιδρύοντας μεταξύ τους μία διαρκώς στενότερη ένωση, αποφάσισαν 
να μοιραστούν ένα ειρηνικό μέλλον θεμελιωμένο σε κοινές αξίες.

Η Ένωση, έχοντας επίγνωση της πνευματικής και ηθικής κληρονομιάς της, εδράζεται στις 
αδιαίρετες και οικουμενικές αξίες της αξιοπρέπειας του ανθρώπου, της ελευθερίας, της 
ισότητας και της αλληλεγγύης· ερείδεται στις αρχές της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.
Η Ένωση τοποθετεί τον άνθρωπο στην καρδιά της δράσης της, καθιερώνοντας την ιθαγένεια 
της Ένωσης και δημιουργώντας ένα χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης.

Η Ένωση συμβάλλει στη διαφύλαξη και την ανάπτυξη αυτών των κοινών αξιών, σεβόμενη την 
πολυμορφία των πολιτισμών και των παραδόσεων των λαών της Ευρώπης καθώς και την 
εθνική ταυτότητα των κρατών μελών της και την οργάνωση της δημόσιας εξουσίας τους σε 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Επιδιώκει να προαγάγει ισόρροπη και αειφόρο 
ανάπτυξη και εγγυάται την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των εμπορευμάτων, των 
υπηρεσιών και των κεφαλαίων καθώς και την ελευθερία εγκατάστασης.

Προς τον σκοπό αυτόν, είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η προστασία των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, υπό το πρίσμα της εξέλιξης της κοινωνίας, της κοινωνικής προόδου και των 
επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων, καθιστώντας τα πιο αντιληπτά σε ένα Χάρτη.

Ο παρών Χάρτης επιβεβαιώνει, σεβόμενος τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της Ένωσης, 
καθώς και την αρχή της επικουρικότητας, τα δικαιώματα που απορρέουν ιδίως από τις κοινές 
συνταγματικές παραδόσεις και τις διεθνείς υποχρεώσεις των κρατών μελών, την Ευρωπαϊκή 
Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών 
Ελευθεριών, τους Κοινωνικούς Χάρτες που έχουν υιοθετηθεί από την Ένωση και το Συμβούλιο 
της Ευρώπης καθώς και από τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Εν προκειμένω, ο Χάρτης θα 
ερμηνεύεται από τα δικαστήρια της Ένωσης και των κρατών μελών, λαμβανομένων δεόντως 
υπόψη των επεξηγήσεων που καταρτίσθηκαν υπό την εποπτεία του Προεδρείου της 
Συνέλευσης που συνέταξε τον Χάρτη και αναπροσαρμόστηκαν υπ’ ευθύνη του Προεδρείου της 
Ευρωπαϊκής Συνέλευσης.

Η απόλαυση των δικαιωμάτων αυτών συνεπάγεται ευθύνες και καθήκοντα έναντι τόσο των 
τρίτων όσο και της ανθρώπινης κοινότητας και των μελλοντικών γενεών.

Κατά συνέπεια, η Ένωση αναγνωρίζει τα δικαιώματα, τις ελευθερίες και τις αρχές που 
ορίζονται κατωτέρω.

TITΛΟΣ 1
ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ

Άρθρο 1
Ανθρώπινη αξιοπρέπεια
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Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι απαραβίαστη. Πρέπει να είναι σεβαστή και να προστατεύεται.

Άρθρο 2
Δικαίωμα στη ζωή

1. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στη ζωή.

2. Κανείς δεν μπορεί να καταδικασθεί στην ποινή του θανάτου ούτε να εκτελεσθεί.

Άρθρο 3
Δικαίωμα στην ακεραιότητα του προσώπου

1. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στη σωματική και διανοητική του ακεραιότητα.

2. Στο πεδίο της ιατρικής και της βιολογίας, πρέπει να τηρούνται ιδίως τα εξής:

α) η ελεύθερη και εν επιγνώσει συναίνεση του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με τις  
λεπτομερέστερες διατάξεις που ορίζονται από το νόμο,

β) η απαγόρευση των ευγονικών πρακτικών, ιδίως όσων αποσκοπούν στην επιλογή των 
προσώπων,

γ) η απαγόρευση της μετατροπής του ανθρωπίνου σώματος και αυτών των ιδίων των 
μερών του σε πηγή κέρδους,

δ) η απαγόρευση της αναπαραγωγικής κλωνοποίησης των ανθρωπίνων όντων.

Άρθρο 4
Απαγόρευση των βασανιστηρίων και των απάνθρωπων ή εξευτελιστικών ποινών ή μεταχείρισης

Κανείς δεν μπορεί να υποβληθεί σε βασανιστήρια ούτε σε απάνθρωπες ή εξευτελιστικές ποινές 
ή μεταχείριση.

Άρθρο 5
Απαγόρευση της δουλείας και της αναγκαστικής εργασίας

1. Κανείς δεν μπορεί να κρατηθεί σε δουλεία ούτε σε ειλωτεία.

2. Κανείς δεν μπορεί να υποβληθεί σε αναγκαστική ή υποχρεωτική εργασία.

3. Απαγορεύεται η εμπορία των ανθρωπίνων όντων.
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TITΛΟΣ ΙΙ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ

Άρθρο 6
Δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια

Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια.

Άρθρο 7
Σεβασμός της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής

Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στο σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής του, της 
κατοικίας του και των επικοινωνιών του.

Άρθρο 8
Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
που το αφορούν.

2. Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων πρέπει να γίνεται νομίμως, για καθορισμένους 
σκοπούς και με βάση τη συγκατάθεση του ενδιαφερομένου ή για άλλους θεμιτούς λόγους που 
προβλέπονται από το νόμο. Κάθε πρόσωπο δικαιούται να έχει πρόσβαση στα συλλεγέντα 
δεδομένα που το αφορούν και να επιτυγχάνει τη διόρθωσή τους.

3. Ο σεβασμός των κανόνων αυτών υπόκειται στον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής.

Άρθρο 9
Δικαίωμα γάμου και δικαίωμα δημιουργίας οικογένειας

Το δικαίωμα γάμου και το δικαίωμα δημιουργίας οικογένειας διασφαλίζονται σύμφωνα με τις
εθνικές νομοθεσίες που διέπουν την άσκησή τους.

Άρθρο 10
Ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας

1. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας. Το 
δικαίωμα αυτό συνεπάγεται την ελευθερία μεταβολής θρησκεύματος ή πεποιθήσεων καθώς και 
την ελευθερία εκδήλωσης του θρησκεύματος ή των πεποιθήσεών του, ατομικά ή συλλογικά, 
δημοσία ή κατ’ ιδίαν, με τη λατρεία, την εκπαίδευση, την άσκηση των θρησκευτικών 
καθηκόντων και τις τελετές.

2. Το δικαίωμα αντίρρησης συνειδήσεως αναγνωρίζεται σύμφωνα με τις εθνικές 
νομοθεσίες που διέπουν την άσκησή του.
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Άρθρο 11
Ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης

1. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης. Το δικαίωμα αυτό 
περιλαμβάνει την ελευθερία γνώμης και την ελευθερία λήψης ή μετάδοσης πληροφοριών ή 
ιδεών, χωρίς την ανάμειξη δημοσίων αρχών και αδιακρίτως συνόρων.

2. Η ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και η πολυφωνία τους είναι σεβαστές.

Άρθρο 12
Ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι

1. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ελευθερία του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και στην 
ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι σε όλα τα επίπεδα, ιδίως στον πολιτικό και τον συνδικαλιστικό 
τομέα καθώς και στους τομείς που αναφέρονται στον πολίτη, πράγμα που συνεπάγεται το 
δικαίωμα κάθε προσώπου να ιδρύει με άλλους συνδικαλιστικές ενώσεις και να προσχωρεί σε 
αυτές για την υπεράσπιση των συμφερόντων του.

2. Τα πολιτικά κόμματα, στο επίπεδο της Ένωσης, συμβάλλουν στην έκφραση της 
πολιτικής βούλησης των πολιτών της Ένωσης.

Άρθρο 13
Ελευθερία της τέχνης και της επιστήμης

Η τέχνη και η επιστημονική έρευνα είναι ελεύθερες. Η ακαδημαϊκή ελευθερία είναι σεβαστή.

Άρθρο 14
Δικαίωμα εκπαίδευσης

1. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση και στην πρόσβαση στην 
επαγγελματική και συνεχή κατάρτιση.

2. Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει την ευχέρεια δωρεάν παρακολούθησης της 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

3. Η ελευθερία ίδρυσης εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με σεβασμό των δημοκρατικών αρχών 
καθώς και το δικαίωμα των γονέων να εξασφαλίζουν την εκπαίδευση και τη μόρφωση των 
τέκνων τους σύμφωνα με τις θρησκευτικές, φιλοσοφικές και παιδαγωγικές πεποιθήσεις τους, 
γίνονται σεβαστά σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες που διέπουν την άσκησή τους.

Άρθρο 15
Ελευθερία του επαγγέλματος και δικαίωμα προς εργασία

1. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα να εργάζεται και να ασκεί το επάγγελμα, το οποίο 
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επιλέγει ή αποδέχεται ελεύθερα.

2. Κάθε πολίτης της Ένωσης είναι ελεύθερος να αναζητά απασχόληση, να εργάζεται, να 
εγκαθίσταται ή να παρέχει υπηρεσίες σε κάθε κράτος μέλος.

3. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν άδεια να εργάζονται στο έδαφος των κρατών 
μελών δικαιούνται συνθηκών εργασίας αντίστοιχων με εκείνες που απολαύουν οι πολίτες της 
Ένωσης.

Άρθρο 16
Επιχειρηματική ελευθερία

Η επιχειρηματική ελευθερία αναγνωρίζεται σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης και τις εθνικές 
νομοθεσίες και πρακτικές.

Άρθρο 17
Δικαίωμα ιδιοκτησίας

1. Κάθε πρόσωπο δικαιούται να είναι κύριος των νομίμως κτηθέντων αγαθών του, να τα 
χρησιμοποιεί, να τα διαθέτει και να τα κληροδοτεί. Κανείς δεν μπορεί να στερείται την 
ιδιοκτησία του, παρά μόνον για λόγους δημόσιας ωφέλειας, στις περιπτώσεις και υπό τις 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στο νόμο και έναντι δίκαιης και έγκαιρης αποζημίωσης για 
την απώλειά της. Η χρήση των αγαθών μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς από το νόμο, 
εφόσον αυτό είναι αναγκαίο προς το γενικό συμφέρον.

2. Η διανοητική ιδιοκτησία προστατεύεται.

Άρθρο 18
Δικαίωμα ασύλου

Το δικαίωμα ασύλου διασφαλίζεται τηρουμένων των κανόνων της Σύμβασης της Γενεύης της 
28ης Ιουλίου 1951 και του Πρωτοκόλλου της 31ης Ιανουαρίου 1967 περί του καθεστώτος των 
προσφύγων και σύμφωνα με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής οριζόμενες ως «οι Συνθήκες»).

Άρθρο 19
Προστασία σε περίπτωση απομάκρυνσης, απέλασης και έκδοσης

1. Απαγορεύονται οι ομαδικές απελάσεις.

2. Κανείς δεν μπορεί να απομακρυνθεί, να απελαθεί ή να εκδοθεί προς κράτος όπου 
διατρέχει σοβαρό κίνδυνο να του επιβληθεί η ποινή του θανάτου ή να υποβληθεί σε 
βασανιστήρια ή άλλη απάνθρωπη ή εξευτελιστική ποινή ή μεταχείριση.
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TITΛΟΣ ΙΙΙ
ΙΣΟΤΗΤΑ

Άρθρο 20
Ισότητα έναντι του νόμου

Όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι έναντι του νόμου.

Άρθρο 21
Απαγόρευση διακρίσεων

1. Απαγορεύεται κάθε διάκριση ιδίως λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής 
καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής 
μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.

2. Εντός του πεδίου εφαρμογής των Συνθηκών και με την επιφύλαξη των ειδικών 
διατάξεών τους, απαγορεύεται κάθε διάκριση λόγω ιθαγενείας.

Άρθρο 22
Πολιτιστική, θρησκευτική και γλωσσική πολυμορφία

Η Ένωση σέβεται την πολιτιστική, θρησκευτική και γλωσσική πολυμορφία.

Άρθρο 23
Ισότητα γυναικών και ανδρών

Η ισότητα γυναικών και ανδρών πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλους τους τομείς, μεταξύ άλλων 
στην απασχόληση, την εργασία και τις αποδοχές.

Η αρχή της ισότητας δεν αποκλείει τη διατήρηση ή τη θέσπιση μέτρων που προβλέπουν ειδικά 
πλεονεκτήματα υπέρ του υποεκπροσωπούμενου φύλου.

Άρθρο 24
Δικαιώματα του παιδιού

1. Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην προστασία και τη φροντίδα που απαιτούνται για την 
καλή διαβίωσή τους. Τα παιδιά μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους. Η γνώμη τους 
σχετικά με ζητήματα που τα αφορούν λαμβάνεται υπόψη σε συνάρτηση με την ηλικία και την 
ωριμότητά τους.

2. Σε όλες τις πράξεις που αφορούν τα παιδιά, είτε επιχειρούνται από δημόσιες αρχές είτε 
από ιδιωτικούς οργανισμούς, πρωταρχική σημασία πρέπει να δίνεται στο υπέρτατο συμφέρον 
του παιδιού.
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3. Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να διατηρεί τακτικά προσωπικές σχέσεις και απ’ ευθείας 
επαφές με τους δύο γονείς του, εκτός εάν τούτο είναι αντίθετο προς το συμφέρον του.

Άρθρο 25
Δικαιώματα των ηλικιωμένων

Η Ένωση αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα των ηλικιωμένων προσώπων να διάγουν 
αξιοπρεπή και ανεξάρτητη ζωή και να συμμετέχουν στον κοινωνικό και πολιτιστικό βίο.

Άρθρο 26
Ένταξη των ατόμων με αναπηρίες

Η Ένωση αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες να επωφελούνται 
μέτρων που θα τους εξασφαλίζουν την αυτονομία, την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη 
και τη συμμετοχή στον κοινοτικό βίο.

ΤΙΤΛΟΣ IV
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Άρθρο 27
Δικαίωμα των εργαζομένων στην ενημέρωση και τη διαβούλευση στο πλαίσιο της επιχείρησης

Εξασφαλίζεται στους εργαζομένους ή τους εκπροσώπους τους, στα ενδεδειγμένα επίπεδα, 
εγκαίρως ενημέρωση και διαβούλευση, στις περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης και τις εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές.

Άρθρο 28
Δικαίωμα διαπραγμάτευσης και συλλογικών δράσεων

Οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες, ή οι αντίστοιχες οργανώσεις τους, έχουν, σύμφωνα με το 
δίκαιο της Ένωσης και τις εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές, δικαίωμα να διαπραγματεύονται 
και να συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις στα ενδεδειγμένα επίπεδα καθώς και να 
προσφεύγουν, σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων, σε συλλογικές δράσεις για την 
υπεράσπιση των συμφερόντων τους, συμπεριλαμβανομένης της απεργίας.

Άρθρο 29
Δικαίωμα πρόσβασης στις υπηρεσίες ευρέσεως εργασίας

Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα πρόσβασης σε δωρεάν υπηρεσίες ευρέσεως εργασίας.
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Άρθρο 30
Προστασία σε περίπτωση αδικαιολόγητης απόλυσης

Κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα προστασίας έναντι κάθε αδικαιολόγητης απόλυσης, σύμφωνα 
με το δίκαιο της Ένωσης και τις εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές.

Άρθρο 31
Δίκαιες και πρόσφορες συνθήκες εργασίας

1. Κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα σε συνθήκες εργασίας οι οποίες σέβονται την υγεία, 
την ασφάλεια και την αξιοπρέπειά του.

2. Κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα σε ένα όριο μέγιστης διάρκειας εργασίας, σε 
ημερήσιες και εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης καθώς και σε ετήσια περίοδο αμειβόμενων 
διακοπών.

Άρθρο 32
Απαγόρευση της  εργασίας των παιδιών και προστασία των νέων στην εργασία

Η  εργασία των παιδιών απαγορεύεται. Η ελάχιστη ηλικία για την ανάληψη εργασίας δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη από την ηλικία κατά την οποία λήγει η υποχρεωτική σχολική 
φοίτηση, υπό την επιφύλαξη ευνοϊκότερων κανόνων για τους νέους και πλην περιορισμένων 
παρεκκλίσεων.

Οι νέοι που εργάζονται πρέπει να απολαύουν συνθηκών εργασίας προσαρμοσμένων στην 
ηλικία τους και να προστατεύονται από την οικονομική εκμετάλλευση ή από οποιαδήποτε 
εργασία που θα μπορούσε να βλάψει την ασφάλειά τους, την υγεία τους, τη σωματική, 
πνευματική, ηθική ή κοινωνική ανάπτυξή τους ή να θέσει σε κίνδυνο την εκπαίδευσή τους.

Άρθρο 33
Οικογενειακή ζωή και επαγγελματική ζωή

1. Εξασφαλίζεται η νομική, οικονομική και κοινωνική προστασία της οικογένειας.

2. Κάθε πρόσωπο, προκειμένου να μπορεί να συνδυάζει την οικογενειακή με την 
επαγγελματική ζωή του, έχει δικαίωμα προστασίας από την απόλυση για λόγους που 
συνδέονται με τη μητρότητα, καθώς και δικαίωμα αμειβόμενης άδειας μητρότητας και γονικής 
άδειας μετά τη γέννηση ή την υιοθεσία παιδιού.

Άρθρο 34
Κοινωνική ασφάλιση και κοινωνική αρωγή

1. Η Ένωση αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα πρόσβασης στις παροχές κοινωνικής 
ασφάλισης και στις κοινωνικές υπηρεσίες που εξασφαλίζουν προστασία σε περιπτώσεις όπως η 
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μητρότητα, η ασθένεια, το εργατικό ατύχημα, η εξάρτηση ή το γήρας καθώς και σε περίπτωση 
απώλειας της απασχόλησης, σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στο δίκαιο της Ένωσης 
και τις εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές.

2. Κάθε πρόσωπο που διαμένει και διακινείται νομίμως εντός της Ένωσης έχει δικαίωμα 
στις παροχές κοινωνικής ασφάλισης και στα κοινωνικά πλεονεκτήματα, σύμφωνα με το δίκαιο 
της Ένωσης και τις εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές.

3. Η Ένωση, προκειμένου να καταπολεμηθεί ο κοινωνικός αποκλεισμός και η φτώχεια, 
αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα κοινωνικής αρωγής και στεγαστικής βοήθειας προς 
εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης σε όλους όσους δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους, σύμφωνα 
με τους κανόνες που ορίζονται στο δίκαιο της Ένωσης και τις εθνικές νομοθεσίες και 
πρακτικές.

Άρθρο 35
Προστασία της υγείας

Κάθε πρόσωπο δικαιούται να έχει πρόσβαση στην πρόληψη σε θέματα υγείας και να απολαύει 
ιατρικής περίθαλψης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις εθνικές νομοθεσίες και 
πρακτικές. Κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή όλων των πολιτικών και δράσεων της 
Ένωσης, εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας του ανθρώπου.

Άρθρο 36
Πρόσβαση στις υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος

Η Ένωση αναγνωρίζει και σέβεται την πρόσβαση στις υπηρεσίες γενικού οικονομικού 
ενδιαφέροντος, όπως αυτό προβλέπεται στις εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές, σύμφωνα με τις 
Συνθήκες, προκειμένου να προαχθεί η κοινωνική και εδαφική συνοχή της Ένωσης.

Άρθρο 37
Προστασία του περιβάλλοντος

Το υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και η βελτίωση της ποιότητάς του πρέπει να 
ενσωματώνονται στις πολιτικές της Ένωσης και να διασφαλίζονται σύμφωνα με την αρχή της 
αειφόρου ανάπτυξης.

Άρθρο 38
Προστασία του καταναλωτή

Οι πολιτικές της Ένωσης διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή.

ΤΙΤΛΟΣ V
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ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Άρθρο 39
Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

1. Κάθε πολίτης της Ένωσης έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκλογές 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο κράτος μέλος κατοικίας του, υπό τους ίδιους όρους με τους 
υπηκόους του εν λόγω κράτους.

2. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκλέγονται με άμεση και καθολική, ελεύθερη 
και μυστική ψηφοφορία.

Άρθρο 40
Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές

Κάθε πολίτης της Ένωσης έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις δημοτικές και 
κοινοτικές εκλογές στο κράτος μέλος κατοικίας του, υπό τους ίδιους όρους με τους υπηκόους 
του εν λόγω κράτους.

Άρθρο 41
Δικαίωμα χρηστής διοίκησης

1. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην αμερόληπτη, δίκαιη και εντός ευλόγου προθεσμίας 
εξέταση των υποθέσεών του από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της 
Ένωσης.

2. Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει ιδίως:

α) το δικαίωμα κάθε προσώπου σε προηγούμενη ακρόαση πριν να ληφθεί ατομικό μέτρο 
εις βάρος του,

β) το δικαίωμα κάθε προσώπου να έχει πρόσβαση στον φάκελό του, τηρουμένων των 
νομίμων συμφερόντων της εμπιστευτικότητας και του επαγγελματικού και 
επιχειρηματικού απορρήτου,

γ) την υποχρέωση της διοίκησης να αιτιολογεί τις αποφάσεις της.

3. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην αποκατάσταση εκ μέρους της Ένωσης της ζημίας 
που του προξένησαν τα θεσμικά όργανα ή οι υπάλληλοί της κατά την άσκηση των καθηκόντων 
τους, σύμφωνα με τις γενικές αρχές που είναι κοινές στα δίκαια των κρατών μελών.

4. Κάθε πρόσωπο μπορεί να απευθύνεται στα θεσμικά όργανα της Ένωσης σε μία από τις 
γλώσσες των Συνθηκών και πρέπει να λαμβάνει απάντηση στην ίδια γλώσσα.

Άρθρο 42
Δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα
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Κάθε πολίτης της Ένωσης καθώς και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατοικεί ή έχει την 
καταστατική έδρα του σε ένα κράτος μέλος έχει δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των 
θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης, ανεξαρτήτως υποθέματος.

Άρθρο 43
Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

Κάθε πολίτης της Ένωσης καθώς και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατοικεί ή έχει την 
καταστατική έδρα του σε ένα κράτος μέλος, έχει δικαίωμα να προσφεύγει στον Ευρωπαίο 
Διαμεσολαβητή, σχετικά με περιπτώσεις κακοδιοίκησης στο πλαίσιο της δράσης των θεσμικών 
και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης, με εξαίρεση το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης κατά την άσκηση των δικαιοδοτικών καθηκόντων του.

Άρθρο 44
Δικαίωμα αναφοράς

Κάθε πολίτης της Ένωσης καθώς και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατοικεί ή έχει την 
καταστατική έδρα του σε ένα κράτος μέλος, έχει δικαίωμα αναφοράς προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο.

Άρθρο 45
Ελευθερία κυκλοφορίας και διαμονής

1. Κάθε πολίτης της Ένωσης έχει δικαίωμα να κυκλοφορεί και να διαμένει ελεύθερα στο 
έδαφος των κρατών μελών.

2. Η ελευθερία κυκλοφορίας και διαμονής μπορεί να χορηγείται, σύμφωνα με τις 
Συνθήκες, στους υπηκόους των τρίτων χωρών που διαμένουν νομίμως στο έδαφος κράτους
μέλους.

Άρθρο 46
Διπλωματική και προξενική προστασία

Κάθε πολίτης της Ένωσης απολαύει, στο έδαφος τρίτων χωρών στις οποίες δεν 
αντιπροσωπεύεται το κράτος μέλος του οποίου είναι υπήκοος, της διπλωματικής και 
προξενικής προστασίας κάθε κράτους μέλους, υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν και έναντι 
των υπηκόων του κράτους αυτού.

ΤΙΤΛΟΣ VI
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Άρθρο 47
Δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου δικαστηρίου

Κάθε πρόσωπο του οποίου παραβιάστηκαν τα δικαιώματα και οι ελευθερίες που 
διασφαλίζονται από το δίκαιο της Ένωσης, έχει δικαίωμα πραγματικής προσφυγής ενώπιον 
δικαστηρίου, τηρουμένων των προϋποθέσεων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα να δικασθεί η υπόθεσή του δίκαια, δημόσια και εντός εύλογης 
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προθεσμίας, από ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστήριο, που έχει προηγουμένως συσταθεί 
νομίμως. Κάθε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να συμβουλεύεται δικηγόρο και να του αναθέτει 
την υπεράσπιση και εκπροσώπησή του.

Σε όσους δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους, παρέχεται δικαστική αρωγή, εφόσον η αρωγή αυτή 
είναι αναγκαία για να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη.

Άρθρο 48
Τεκμήριο αθωότητας και δικαιώματα της υπεράσπισης

1. Κάθε κατηγορούμενος τεκμαίρεται ότι είναι αθώος μέχρι αποδείξεως της ενοχής του 
σύμφωνα με τον νόμο.

2. Διασφαλίζεται ο σεβασμός των δικαιωμάτων της υπεράσπισης σε κάθε κατηγορούμενο.

Άρθρο 49
Αρχές της νομιμότητας και της αναλογικότητας αξιοποίνων πράξεων και ποινών

1. Κανείς δεν μπορεί να καταδικασθεί για πράξη ή παράλειψη, η οποία δεν αποτελούσε, 
κατά τη στιγμή της τέλεσής της, αδίκημα κατά το εθνικό ή το διεθνές δίκαιο. Ούτε επιβάλλεται 
βαρύτερη ποινή από εκείνη η οποία ίσχυε κατά τη στιγμή της τέλεσης του αδικήματος. Εάν, 
μετά την τέλεση του αδικήματος, προβλεφθεί με νόμο ελαφρύτερη ποινή, επιβάλλεται αυτή η 
ποινή.

2. Το παρόν άρθρο δεν επηρεάζει τη δίκη και την τιμωρία ατόμου ενόχου για πράξη ή 
παράλειψη η οποία, κατά τη στιγμή της τέλεσής της, ήταν εγκληματική σύμφωνα με τις γενικές 
αρχές που αναγνωρίζονται από όλα τα έθνη.

3. Η αυστηρότητα της ποινής δεν πρέπει να είναι δυσανάλογη προς το αδίκημα.

Άρθρο 50
Δικαίωμα του προσώπου να μη δικάζεται ή να μην τιμωρείται ποινικά δύο φορές για την ίδια 

αξιόποινη πράξη

Κανείς δεν διώκεται ούτε τιμωρείται ποινικά για αδίκημα για το οποίο έχει ήδη αθωωθεί ή 
καταδικασθεί εντός της Ένωσης με οριστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου σύμφωνα με το 
νόμο.

ΤΙΤΛΟΣ VII
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 

ΧΑΡΤΗ

Άρθρο 51
Πεδίο εφαρμογής
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1. Οι διατάξεις του παρόντος Χάρτη απευθύνονται στα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους 
οργανισμούς της Ένωσης, τηρουμένης της αρχής της επικουρικότητας, καθώς και στα κράτη 
μέλη, μόνον όταν εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης. Κατά συνέπεια, οι ανωτέρω σέβονται τα 
δικαιώματα, τηρούν τις αρχές και προάγουν την εφαρμογή τους, σύμφωνα με τις αντίστοιχες 
αρμοδιότητές τους και εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων της Ένωσης, όπως της απονέμονται 
από τις Συνθήκες.

2. Ο παρών Χάρτης δεν διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης πέραν των 
αρμοδιοτήτων της Ένωσης και δεν θεσπίζει νέες αρμοδιότητες και καθήκοντα για την Ένωση, 
ούτε τροποποιεί τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα όπως ορίζονται στις Συνθήκες.

Άρθρο 52
Εμβέλεια και ερμηνεία των δικαιωμάτων και των αρχών

1. Κάθε περιορισμός στην άσκηση των δικαιωμάτων και ελευθεριών που αναγνωρίζονται 
στον παρόντα Χάρτη πρέπει να προβλέπεται από το νόμο και να σέβεται το βασικό 
περιεχόμενο των εν λόγω δικαιωμάτων και ελευθεριών. Τηρουμένης της αρχής της 
αναλογικότητας, περιορισμοί επιτρέπεται να επιβάλλονται μόνον εφόσον είναι αναγκαίοι και 
ανταποκρίνονται πραγματικά σε στόχους γενικού ενδιαφέροντος που αναγνωρίζει η Ένωση ή 
στην ανάγκη προστασίας των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρίτων.

2. Τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται από τον παρόντα Χάρτη και τα οποία αποτελούν 
αντικείμενο διατάξεων των Συνθηκών ασκούνται υπό τους όρους και εντός των ορίων που 
καθορίζονται σε αυτές.

3. Στο βαθμό που ο παρών Χάρτης περιλαμβάνει δικαιώματα που αντιστοιχούν σε 
δικαιώματα τα οποία διασφαλίζονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, η έννοια και η εμβέλειά τους 
είναι ίδιες με εκείνες που τους αποδίδει η εν λόγω Σύμβαση. Η διάταξη αυτή δεν εμποδίζει το 
δίκαιο της Ένωσης να παρέχει ευρύτερη προστασία.

4. Στο βαθμό που ο παρών Χάρτης αναγνωρίζει θεμελιώδη δικαιώματα όπως απορρέουν 
από τις κοινές συνταγματικές παραδόσεις των κρατών μελών, τα εν λόγω δικαιώματα πρέπει να 
ερμηνεύονται σύμφωνα με τις παραδόσεις αυτές.

5. Οι διατάξεις του παρόντος Χάρτη που περιέχουν αρχές μπορούν να εφαρμόζονται με 
νομοθετικές και εκτελεστικές πράξεις των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της 
Ένωσης και με πράξεις των κρατών μελών όταν εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης, κατά την 
άσκηση των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους. Η επίκληση των διατάξεων αυτών ενώπιον 
δικαστηρίου είναι παραδεκτή μόνον για την ερμηνεία των εν λόγω πράξεων και τον έλεγχο της 
νομιμότητάς τους.

6. Οι εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές πρέπει να λαμβάνονται πλήρως υπόψη όπως 
καθορίζεται στον παρόντα Χάρτη.

7. Τα δικαστήρια της Ένωσης και των κρατών μελών λαμβάνουν δεόντως υπόψη τους τις 
επεξηγήσεις οι οποίες έχουν εκπονηθεί με σκοπό την παροχή κατευθύνσεων για την ερμηνεία 
του παρόντος Χάρτη.
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Άρθρο 53
Επίπεδο προστασίας

Καμία διάταξη του παρόντος Χάρτη δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως περιορίζουσα ή θίγουσα τα 
δικαιώματα του ανθρώπου και τις θεμελιώδεις ελευθερίες που αναγνωρίζονται στα αντίστοιχα 
πεδία εφαρμογής από το δίκαιο της Ένωσης, το διεθνές δίκαιο καθώς και από τις διεθνείς 
συμβάσεις, στις οποίες είναι μέρη η Ένωση, ή όλα τα κράτη μέλη, και ιδίως από την 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των 
Θεμελιωδών Ελευθεριών, καθώς και από τα Συντάγματα των κρατών μελών.

Άρθρο 54
Απαγόρευση της κατάχρησης δικαιώματος

Καμία από τις διατάξεις του παρόντος Χάρτη δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως συνεπαγόμενη 
δικαίωμα επίδοσης σε δραστηριότητα ή εκτέλεσης πράξης που αποσκοπεί στην κατάλυση των 
δικαιωμάτων ή ελευθεριών που αναγνωρίζονται στον παρόντα Χάρτη ή σε περιορισμούς των 
δικαιωμάτων και ελευθεριών ευρύτερους από τους προβλεπόμενους σε αυτόν.

Το ανωτέρω κείμενο αναπαράγει, προσαρμόζοντάς τον, τον Χάρτη κατά τη διακήρυξή του στις 
7 Δεκεμβρίου 2000 και θα τον αντικαταστήσει από την ημέρα έναρξης ισχύος της Συνθήκης 
της Λισσαβώνας.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
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Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Ιουλίου 2007 σχετικά με 
τη σύγκληση της Διακυβερνητικής Διάσκεψης: η γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
(άρθρο 48 της Συνθήκης ΕΕ) (2007/0808(CNS)) - Έκθεση Jo Leinen

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48, παράγραφος 2, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0206/2007),

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπη που υπογράφηκε 
στη Ρώμη στις 29 Οκτωβρίου 2004 (εφεξής «Συνταγματική Συνθήκη»),

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως 
υπεγράφη και διακηρύχθηκε στη Νίκαια στις 7 Δεκεμβρίου 2000,

– έχοντας υπόψη τη Δήλωση του Λάακεν  της 15ης Δεκεμβρίου 2001 σχετικά με το μέλλον 
της Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη Δήλωση του Βερολίνου της 25ης Μαρτίου 2007 με την ευκαιρία της 
50ής επετείου από την υπογραφή των Συνθηκών της Ρώμης,

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 12ης Ιανουαρίου 2005 σχετικά με τη Συνθήκη για 
τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης1 και της 7ης Ιουνίου 2007 σχετικά με τον χάρτη 
πορείας για τη συνταγματική διαδικασία της Ένωσης2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 30ής Μαΐου 
2007 σχετικά με τον χάρτη πορείας για τη συνταγματική διαδικασία της Ένωσης, καθώς 
και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών της 6ης Ιουνίου 2007 σχετικά με 
την αναθέρμανση της διαδικασίας μεταρρύθμισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν αναμονή 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 21ης και 22ας Ιουνίου 2007,

– έχοντας υπόψη τη μικτή κοινοβουλευτική συνάντηση για το μέλλον της Ευρώπης που 
διεξήχθη στις 11 και 12 Ιουνίου 2007 στις Βρυξέλλες,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που 
διεξήχθη στις Βρυξέλλες την 21η και 22α Ιουνίου 2007 στα οποία περιέχεται η εντολή 
για τη σύγκληση Διακυβερνητικής Διάσκεψης,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A6-0279/2007),

Εκτιμώντας ότι:

Α. δύο χρόνια προβληματισμού για το μέλλον της Ευρώπης επιβεβαίωσαν την ανάγκη να 
                                               
1 ΕΕ C 247 Ε, 6.10.2005, σ. 88.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν P6_TA(2007)0234.
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διασφαλιστεί και να βελτιωθεί το περιεχόμενο των καινοτομιών της Συνταγματικής 
Συνθήκης από άποψη δημοκρατίας, αποτελεσματικότητας και διαφάνειας, ώστε να 
εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ενισχυθούν τα 
δικαιώματα των πολιτών της και ο ρόλος της στον κόσμο,

Β. την άποψη αυτή συμμερίζονται ευρέως τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι αντιπρόσωποι του οποίου διατύπωσαν τη βάση για τις 
καινοτομίες αυτές στη Συνέλευση για το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και στην 
Ευρωπαϊκή Συνέλευση,

Γ. το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου 2007 συμφώνησε για τη σύγκληση 
Διακυβερνητικής Διάσκεψης με εντολή να μετασχηματίσει τις περισσότερες καινοτομίες 
που εμπεριέχονται στη Συνταγματική Συνθήκη σε τροποποιήσεις στις ισχύουσες 
Συνθήκες,

Δ. η εντολή είναι πολύ συγκεκριμένη και επιτρέπει επίσης στη Διακυβερνητική Διάσκεψη 
να συμφωνήσει ταχέως για την τροποποίηση ορισμένων εκ των καινοτομιών που 
περιέχονται στη Συνταγματική Συνθήκη, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ουσία της,

Ε. η εντολή, ωστόσο, αποποιείται τη φιλοδοξία να θεσπίσει ενιαία συνταγματική συνθήκη 
που θα αντικαταστήσει τις ισχύουσες, εγκαταλείπει την ορολογία η οποία θα μπορούσε 
να δώσει στους πολίτες σαφή αντίληψη της φύσης των πράξεων της Ένωσης, δεν 
διατηρεί σειρά συμβόλων που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους πολίτες να ταυτιστούν 
με την Ευρωπαϊκή Ένωση και περιλαμβάνει αρκετές ρήτρες εξαίρεσης σε κάποιους 
τομείς στους οποίους ορισμένα επιμέρους κράτη μέλη ήγειραν δυσκολίες,

ΣΤ. η εντολή δεν ασχολείται επαρκώς με τις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ένωση 
αφότου υπεγράφη η Συνταγματική Συνθήκη,

Ζ. το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως το μόνο όργανο της Ένωσης το οποίο εκλέγεται άμεσα 
από τους πολίτες, δεσμεύεται να εκφράζει το κοινό συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
προς ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικοδόμησης και της κοινοτικής οργάνωσής της, που για 
περισσότερα από 50 χρόνια έχουν αποτελέσει πηγή ειρήνης, σταθερότητας και 
ευημερίας,

1. επιδοκιμάζει τις προσπάθειες της Γερμανικής Προεδρίας του Συμβουλίου για επίτευξη 
ομόφωνης συμφωνίας κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 21 και 22 Ιουνίου 2007·

2. λαμβάνει υπό σημείωση την εντολή για τη Διακυβερνητική Διάσκεψη η οποία 
συμφωνήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο· επιδοκιμάζει την επιμελημένη ακρίβεια και 
το αυστηρό χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της Διακυβερνητικής Διάσκεψης, 
ζητεί δε από τα κράτη μέλη να μην αθετήσουν τις δεσμεύσεις τις οποίες ανέλαβαν στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο· εκφράζει θετική γνώμη για τη σύγκληση της Διακυβερνητικής 
Διάσκεψης·

3. εκφράζει ωστόσο τη λύπη του διότι αυτή η εντολή συνεπάγεται την απώλεια μερικών 
σημαντικών στοιχείων που συμφωνήθηκαν κατά τη Διακυβερνητική Διάσκεψη το 2004, 
όπως είναι η έννοια της Συνταγματικής Συνθήκης, τα σύμβολα της Ένωσης, η συνολική 
ονομασία των νομικών πράξεων της Ένωσης, η σαφής δήλωση της πρωτοκαθεδρίας του 
δικαίου της Ένωσης και ο ορισμός της ΕΕ ως Ένωσης πολιτών και κρατών, καθώς και η 
μακρά καθυστέρηση για την ενσωμάτωση άλλων στοιχείων· 
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4. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η εντολή επιτρέπει αυξανόμενο αριθμό 
παρεκκλίσεων σε ορισμένα κράτη μέλη όσον αφορά την εφαρμογή σημαντικών 
διατάξεων των προβλεπόμενων Συνθηκών, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε 
εξασθένιση της συνοχής της Ένωσης·

5. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η εντολή επιτρέπει διάφορες αλλαγές 
διατύπωσης στη Συνταγματική Συνθήκη, οι οποίες δίνουν την εντύπωση έλλειψης 
εμπιστοσύνης έναντι της Ένωσης και των οργάνων της και εκπέμπουν ως εκ τούτου 
λανθασμένο μήνυμα στην κοινή γνώμη·

6. λυπάται για τη μείωση της ευρωπαϊκής καλής θέλησης και του πολιτικού θάρρους των 
εκπροσώπων των κρατών μελών και εκφράζει την ανησυχία του για την εξέλιξη στάσεων 
αντίθετων προς τις ευρωπαϊκές ιδέες της αλληλεγγύης και της ολοκλήρωσης·

7. τονίζει ότι η εντολή επιτρέπει την τροποποίηση της ονομασίας των νομοθετικών 
πράξεων, αλλά δεν επιφέρει καμία σημαντική αλλαγή στη δομή και την ιεραρχία τους, 
και εκφράζει την πρόθεσή του να ελέγχει εκ του σύνεγγυς τον τρόπο με τον οποίο η 
τροποποίηση αυτή θα εισαχθεί στις σχετικές διατάξεις, προκειμένου να εξασφαλισθεί η 
πολιτική λογοδοσία και να διασφαλισθούν οι νομοθετικές αρμοδιότητες του Σώματος, 
ιδιαίτερα όσον αφορά τον έλεγχο των κατ' ανάθεση πράξεων·

8. χαιρετίζει παρά ταύτα το γεγονός ότι η εντολή διασφαλίζει πολλά από τα ουσιαστικά 
στοιχεία της Συνταγματικής Συνθήκης, κυρίως την ενιαία νομική προσωπικότητα της 
Ένωσης και την κατάργηση της δομής των πυλώνων, την επέκταση της ειδικής 
πλειοψηφίας στο Συμβούλιο και τη συναπόφαση από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, 
τα στοιχεία της συμμετοχικής δημοκρατίας, το νομικά δεσμευτικό καθεστώς του Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, την ενίσχυση της συνοχής της εξωτερικής δράσης της 
Ένωσης και την ισορροπία των θεσμικών οργάνων εν συνόλω·

9. παρατηρεί ότι όλα τα θετικά αποτελέσματα από πλευράς ενίσχυσης των δημοκρατικών 
διαδικασιών και των δικαιωμάτων των πολιτών, καθώς και από πλευράς διεύρυνσης των 
αρμοδιοτήτων και ορισμού των αξιών και στόχων της ΕΕ προέρχονται αποκλειστικά από 
το έργο της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης·

10. χαιρετίζει το γεγονός ότι η οικονομική και νομισματική ένωση πρόκειται να
αναγνωριστεί με τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως στόχος της ΕΕ·

11. χαιρετίζει το γεγονός ότι η εντολή προβλέπει την εισαγωγή ορισμένων νέων στοιχείων 
στις Συνθήκες, όπως η ρητή αναφορά στις κλιματικές αλλαγές και στην αλληλεγγύη στον 
τομέα της ενέργειας·

12. υπενθυμίζει ότι η ΕΕ έχει δηλώσει, τόσο στους πολίτες της όσο και σε ολόκληρο τον 
κόσμο, ότι αποτελεί κοινότητα αξιών, ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες 
συνιστούν τον πυρήνα αυτής της κοινότητας αξιών, και ότι αυτές έχουν εκφρασθεί 
εκτενώς στο Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ενώ έχουν αναγνωρισθεί 
επανειλημμένα από τα κοινοτικά θεσμικά όργανα και όλα τα κράτη μέλη· φρονεί, 
συνεπώς, ότι εάν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη προβάλλουν την απαίτηση να 
εξαιρεθούν από το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, αυτό θα αποτελέσει τραγική 
αποτυχία και θα προκαλέσει σοβαρή ζημία στην βαθύτερη αίσθηση της ταυτότητας της 
ΕΕ· ζητεί, για το λόγο αυτό, επειγόντως από όλα τα κράτη μέλη να καταβάλουν εκ νέου 
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κάθε δυνατή προσπάθεια για να ξεπεράσουν αυτήν την εσωτερική διαίρεση και να 
καταλήξουν τελικά σε συναίνεση για την απεριόριστη εγκυρότητα του Χάρτη·

13. καλεί τη Διακυβερνητική Διάσκεψη να ολοκληρώσει τις εργασίες της πριν από τα τέλη 
του 2007, κατά τρόπον ώστε η νέα Συνθήκη να τεθεί σε ισχύ έγκαιρα πριν από τις 
ευρωπαϊκές εκλογές του 2009·

14. χαιρετίζει την ενίσχυση των όρων συμμετοχής του στη Διακυβερνητική Διάσκεψη σε όλα 
τα επίπεδα, όπως συμφωνήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου 2007·

15. επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να απευθύνει συγκεκριμένες προτάσεις στη 
Διακυβερνητική Διάσκεψη για συγκεκριμένα θέματα στο πλαίσιο της εντολής·

16. προτίθεται να ανταποκριθεί στην πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να ασχοληθεί 
με το θέμα της δικής του σύνθεσης εν ευθέτω·

17. τονίζει την πρόθεσή του να ελέγξει προσεκτικά το αποτέλεσμα της Διακυβερνητικής 
Διάσκεψης προκειμένου να αξιολογήσει κατά πόσον οι μεταρρυθμίσεις που 
συμφωνήθηκαν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων συνάδουν σε ικανοποιητικό 
βαθμό προς την ερμηνεία της εντολής·

18. καλεί τα κράτη μέλη και τους εκπροσώπους του να εξασφαλίσουν πλήρη διαφάνεια των 
εργασιών της Διακυβερνητικής Διάσκεψης, κυρίως με τη δημοσίευση όλων των 
εγγράφων που υποβάλλονται προς συζήτηση·

19. επιβεβαιώνει την πρόθεσή του να διατηρήσει πολύ εντατική επαφή με τα εθνικά 
κοινοβούλια και με την κοινωνία των πολιτών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
αναθεώρησης των Συνθηκών·

20. καλεί τη Διακυβερνητική Διάσκεψη να εξασφαλίσει, για λόγους διαφάνειας, ότι τα 
αποτελέσματα των εργασιών της θα δημοσιευθούν επίσης υπό μορφή σχεδίου 
ενοποιημένης μορφής των Συνθηκών·

21. ανακοινώνει τη σταθερή απόφασή του να υποβάλει, μετά τις εκλογές του 2009, νέες 
προτάσεις για περαιτέρω συνταγματική ρύθμιση για την Ένωση, σύμφωνα με τη ρήτρα 
για την αναθεώρηση της Συνθήκης1, δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί κοινή 
προσπάθεια η οποία ανανεώνεται συνεχώς·

22. ζητεί από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να υποβάλουν συγκεκριμένες προτάσεις για να 
επιτύχουν την ανανεωμένη συμμετοχή των πολιτών της Ένωσης σε διάλογο κατά τη 
συνέχιση της συνταγματικής διαδικασίας·

23. καλεί την αρμόδια επιτροπή του να μελετήσει το ενδεχόμενο εισαγωγής τροποποίησης 
στον Κανονισμό του ώστε να δοθεί, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του και στα κτίριά 
του, επίσημος χαρακτήρας στη σημαία και τον ύμνο της ΕΕ που προβλέπονται στη 
Συνταγματική Συνθήκη·

24. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα που περιέχει τη γνώμη του 
για τη σύγκληση της Διακυβερνητικής Διάσκεψης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στους 

                                               
1 Βλ. Άρθρο IV-443 της Συνταγματικής Συνθήκης
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αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και 
στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Φεβρουαρίου 2008 σχετικά με τη 
Συνθήκη της Λισαβόνας (2007/2286(INI)) - Έκθεση Richard Corbett / Íñigo Méndez De Vigo

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη της Λισαβόνας για την τροποποίηση της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, που 
υπεγράφη στις 13 Δεκεμβρίου 2007, 

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας όπως τροποποιήθηκαν από την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη και 
τις Συνθήκες του Μάαστριχτ, του Άμστερνταμ και της Νίκαιας,

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 
12ης Δεκεμβρίου 20071,

– έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του Laeken της 15ης Δεκεμβρίου 2001 σχετικά με το 
Μέλλον της Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης, η οποία υπεγράφη 
στη Ρώμη στις 29 Οκτωβρίου 2004,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Ιουνίου 2007 σχετικά με τον χάρτη πορείας για 
τη συνταγματική διαδικασία της Ευρωπαϊκής  Ένωσης2, και το ψήφισμά του της 11ης 
Ιουλίου 2007 σχετικά με τη σύγκληση της Διακυβερνητικής Διάσκεψης3, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Εξωτερικών 
Υποθέσεων, της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της 
Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, και 
της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 
(A6-0013/2008),

Εκτιμώντας ότι:

Α. τα τελευταία 50 χρόνια η ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπήρξε θεμελιώδης για την 
εγκαθίδρυση ενός χώρου ειρήνης και σταθερότητας σε μια ήπειρο η οποία προηγουμένως 
μαστιζόταν από τον πόλεμο, για την εδραίωση της δημοκρατίας, της ελευθερίας και των 
δικαιωμάτων των πολιτών, την ενίσχυση της ευημερίας, της αλληλεγγύης και της 
πρόνοιας μέσω της δημιουργίας της μεγαλύτερης ενιαίας αγοράς στον κόσμο με κοινούς 
κανόνες για τα κοινωνικά πρότυπα, την προστασία του περιβάλλοντος και την προστασία 
των καταναλωτών και τον δίκαιο ανταγωνισμό, και με μια οικονομική και νομισματική 
ένωση, γεγονός που επέτρεψε στα κράτη μέλη να συνεργαστούν για να αντιμετωπίσουν 

                                               
1 ΕΕ C 303, 14.12.2007, σ. 1.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0234.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0328.
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ζητήματα που υπερβαίνουν τα εθνικά σύνορα, ώστε να αποκτήσει η Ευρώπη ισχυρότερη 
φωνή στις διεθνείς υποθέσεις,

Β. έχει γίνει παραδεκτή η ανάγκη να μεταρρυθμιστούν και να ενισχυθούν οι δομές της 
Ένωσης έτσι ώστε να εδραιωθούν αυτά τα επιτεύγματα και να βελτιωθεί η δυνατότητα 
μιας Ένωσης με 27, και ενδεχομένως περισσότερα, κράτη μέλη να λειτουργεί 
αποτελεσματικά έτσι ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις και να 
υποβληθεί σε μεγαλύτερη δημοκρατική λογοδοσία,

Γ. η ανάγκη αυτή ήταν και η απαρχή των διαδοχικών μεταρρυθμίσεων, οι οποίες, από την 
εποχή της Συνθήκης του Μάαστριχτ -η οποία σήμανε ένα σημείο καμπής στην 
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, με τη δημιουργία μιας οικονομικής και νομισματικής ένωσης 
και τη μετάβαση από μια κατά βάση οικονομική κοινότητα σε μια πολιτική ένωση- έχουν 
προσπαθήσει να ρυθμίσουν τη θεσμική δομή της Ένωσης και οδήγησαν στη Διακήρυξη 
του Laeken, η οποία επίσης άνοιξε το δρόμο σε μια διαφορετική μεταρρυθμιστική 
διαδικασία η οποία βασιζόταν στη μέθοδο της Συνέλευσης και έπαυσε να βασίζεται 
αποκλειστικά σε διακυβερνητικές διασκέψεις,

Δ. η Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης καταρτίστηκε από μια Συνέλευση η 
οποία απαρτιζόταν από δύο εκπροσώπους από κάθε εθνικό κοινοβούλιο, 16 βουλευτές 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δύο εκπροσώπους της Επιτροπής και έναν εκπρόσωπο 
από κάθε εθνική κυβέρνηση, οι οποίοι εκπόνησαν ένα σχέδιο ύστερα από δημόσια 
συζήτηση, καταλήγοντας σε συναίνεση η οποία αφέθηκε ουσιαστικά αμετάβλητη από τη 
Διακυβερνητική Διάσκεψη του 2004, ενώ η επακόλουθη Συνθήκη της Λισαβόνας, η 
οποία εγκατέλειψε ορισμένα από τα χαρακτηριστικά του Συντάγματος, προέκυψε μέσα 
από πλέον παραδοσιακές διακυβερνητικές μεθόδους εργασίας, αν και με πλήρη 
συμμετοχή τριών εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Ε. η προηγούμενη προσπάθεια μεταρρύθμισης της Ένωσης με αντικατάσταση των 
Συνθηκών από ένα Σύνταγμα επιδοκιμάστηκε από την πολύ μεγάλη πλειοψηφία των 
εκλεγμένων αντιπροσώπων των ευρωπαίων πολιτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο1 και 
κυρώθηκε από τα 2/3 των κρατών μελών, αλλά απορρίφθηκε από δύο κράτη μέλη 
(Γαλλία και Κάτω Χώρες) και, ύστερα από μια περίοδο προβληματισμού κατά την οποία 
κατέστη σαφές ότι δεν ήταν δυνατόν να επιτευχθεί η απαραίτητη έγκριση από όλα τα 
κράτη μέλη, η προσέγγιση αυτή εγκαταλείφθηκε και επελέγη αντ' αυτής η προσέγγιση 
της τροποποίησης των υφιστάμενων Συνθηκών,

ΣΤ. αυτή η αλλαγή μεθόδου και διαδικασίας, αν και διατηρεί σε νέα μορφή πολλές από τις 
πρακτικές αναπροσαρμογές της θεσμικής δομής της Ένωσης οι οποίες είχαν εξεταστεί, 
συνεπάγεται μια μείωση των φιλοδοξιών και εγκατάλειψη ορισμένων χαρακτηριστικών 
του Συντάγματος, την αναβολή της θέσης σε ισχύ ορισμένων από τους νέους 
μηχανισμούς του και την ενσωμάτωση στις Συνθήκες ιδιαίτερων μέτρων που αφορούν 
ειδικά διάφορα κράτη μέλη,

Ζ. ωστόσο, το γεγονός ότι όλες ανεξαιρέτως οι εθνικές κυβερνήσεις της Ένωσης 
συμφώνησαν με τη Συνθήκη καταδεικνύει ότι όλες οι εκλεγμένες κυβερνήσεις των 

                                               
1 Με 500 ψήφους υπέρ, 137 κατά και 40 αποχές (ψήφισμά του της 12ης Ιανουαρίου 2005 επί της 

Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος για την Ευρώπη Έκθεση Corbett/Méndez de Vigo (ΕΕ C
247 E, 6.10.2005, σ. 88).
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κρατών μελών θεωρούν ότι ο συμβιβασμός αυτός αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία 
επιθυμούν να συνεργάζονται στο μέλλον και θα απαιτήσει από την κάθε μια κυβέρνηση 
να επιδείξει μέγιστη πολιτική δέσμευση ώστε να εξασφαλίσει την κύρωση πριν από την 
1η Ιανουαρίου 2009,

Η. είναι αναγκαίο η Συνθήκη της Λισαβόνας να κυρωθεί έως το τέλος του 2008 από όλα τα 
κράτη μέλη, έτσι ώστε οι πολίτες κατά τις εκλογές του 2009 να δώσουν την ψήφο τους 
έχοντας πλήρη γνώση του νέου θεσμικού πλαισίου της Ένωσης,

Ένα θετικό βήμα για το μέλλον της Ένωσης 

1. συμπεραίνει ότι, εξεταζόμενη συνολικά, η Συνθήκη της Λισαβόνας αποτελεί αισθητή 
βελτίωση σε σχέση με τις υφιστάμενες Συνθήκες, η οποία θα προσδώσει μεγαλύτερη 
δημοκρατική νομιμότητα και ικανότητα λήψης αποφάσεων στην Ένωση (μέσω της 
ενίσχυσης των ρόλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων), θα 
ενισχύσει τα δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών έναντι της Ένωσης και θα βελτιώσει 
την πραγματική λειτουργία των θεσμικών της οργάνων·

Περισσότερη δημοκρατική νομιμότητα

2. χαιρετίζει το γεγονός ότι θα ενισχυθεί η δημοκρατική νομιμότητα και η ικανότητα 
λήψεως αποφάσεων, πράγμα που θα επιτρέψει στους πολίτες να έχουν μεγαλύτερο 
έλεγχο στη δράση της Ένωσης, ιδίως λόγω των εξής βελτιώσεων:

(α) η έγκριση οιασδήποτε νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα υπόκειται σε ένα 
επίπεδο κοινοβουλευτικού ελέγχου που δεν υπάρχει σε καμιά άλλη υπερεθνική ή 
διεθνή δομή:

 όλη η ευρωπαϊκή νομοθεσία, με λίγες εξαιρέσεις, θα υποβάλλεται στην διπλή 
έγκριση, με ίσους όρους, του Συμβουλίου (που απαρτίζεται από εθνικούς 
υπουργούς υπόλογους στα κοινοβούλιά τους) και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου (που απαρτίζεται από άμεσα εκλεγμένους βουλευτές του ΕΚ)·

 ο προηγούμενος έλεγχος των εθνικών κοινοβουλίων επί του συνόλου της 
νομοθεσίας της Ένωσης θα ενισχυθεί, δεδομένου ότι τα εθνικά κοινοβούλια 
θα λαμβάνουν όλες τις ευρωπαϊκές νομοθετικές προτάσεις έγκαιρα 
προκειμένου να τις συζητούν με τους υπουργούς τους πριν το Συμβούλιο 
εγκρίνει θέση και θα αποκτήσουν επίσης το δικαίωμα να απαιτούν την 
επανεξέταση μιας πρότασης εάν πιστεύουν ότι δεν σέβεται την αρχή της 
επικουρικότητας·

(β) ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα εκλέγεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατόπιν 
προτάσεως του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη τις εκλογές στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· 

(γ) ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική 
Ασφάλειας θα ορίζεται τόσο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όσο και από τον 
Πρόεδρο της Επιτροπής και, ως μέλος της Επιτροπής, πρέπει να υπόκειται στην 
ίδια διαδικασία εγκατάστασης στο αξίωμά του από το Κοινοβούλιο όπως κάθε 
άλλος επίτροπος· ο Ύπατος Εκπρόσωπος, ως αντιπρόεδρος της Επιτροπής, κατά 
την εγκατάστασή του και κατά την άσκηση των καθηκόντων του υπόκειται στους 
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κανόνες όπως κάθε άλλος επίτροπος·

(δ) καθιερώνεται νέα, απλούστερη και περισσότερο δημοκρατική διαδικασία 
προϋπολογισμού με μία μόνο ανάγνωση: καταργείται η διάκριση μεταξύ 
υποχρεωτικών και μη υποχρεωτικών δαπανών, πράγμα το οποίο θα διασφαλίσει 
την πλήρη ισότητα μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου όσον αφορά την έγκριση 
του συνόλου του ετήσιου προϋπολογισμού, ενώ στο Κοινοβούλιο αναγνωρίζεται 
επίσης το δικαίωμα να εγκρίνει το νομικά δεσμευτικό πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο·

(ε) θα ενισχυθεί ο δημοκρατικός έλεγχος σε σχέση με τις νομοθετικές εξουσίες που 
μεταβιβάζονται στην Επιτροπή, μέσω ενός νέου συστήματος εποπτείας σύμφωνα 
με το οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο θα μπορούν είτε να 
ανακαλούν αποφάσεις της Επιτροπής είτε να ανακαλούν την εκχώρηση των εν 
λόγω εξουσιών·

(στ) θα απαιτείται η συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την έγκριση 
ευρέος φάσματος διεθνών συμφωνιών που υπογράφει η Ένωση, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τομείς που υπόκεινται στη συνήθη 
νομοθετική διαδικασία στην εσωτερική σφαίρα δραστηριοτήτων της Ένωσης· 

(ζ) το Συμβούλιο θα συνεδριάζει δημόσια όταν συζητεί ή ψηφίζει επί σχεδίων 
νομοθετικών πράξεων, έτσι ώστε να δίνεται στους πολίτες η δυνατότητα να 
βλέπουν πώς ενεργούν οι κυβερνήσεις τους στο Συμβούλιο·

(η) οι οργανισμοί, και ιδίως οι Europol και Eurojust, θα υπαχθούν σε μεγαλύτερο 
κοινοβουλευτικό έλεγχο·

(θ) η Επιτροπή των Περιφερειών θα αποκτήσει δυνατότητα προσφυγής στο 
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα αυξηθεί η θητεία των μελών της σε πέντε 
έτη και θα προσδιορισθούν με σαφέστερο τρόπο οι σχέσεις της με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο·

(ι) η διαδικασία αναθεώρησης των Συνθηκών θα είναι στο μέλλον πιο ανοιχτή και πιο 
δημοκρατική, δεδομένου ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αποκτήσει και αυτό 
την εξουσία να υποβάλλει σχετικές προτάσεις, ο δε έλεγχος οιασδήποτε 
προτεινόμενης αναθεώρησης θα πρέπει να διενεργείται από μια Συνέλευση η οποία 
θα περιλαμβάνει εκπροσώπους των εθνικών κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, εκτός εάν το Κοινοβούλιο συμφωνήσει ότι κάτι τέτοιο δεν είναι 
απαραίτητο, ενώ καθιερώνονται νέες απλοποιημένες διαδικασίες αναθεώρησης για 
την τροποποίηση, με ομόφωνη απόφαση, ορισμένων διατάξεων της Συνθήκης, με 
την έγκριση των εθνικών κοινοβουλίων·

Επιβεβαίωση αξιών, ενίσχυση δικαιωμάτων των πολιτών, βελτίωση της σαφήνειας

3. χαιρετίζει το γεγονός ότι τα δικαιώματα των πολιτών θα ενισχυθούν λόγω των 
ακόλουθων βελτιώσεων:

(α) ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, ο οποίος εκθέτει πλήρως 
ενημερωμένο κατάλογο με το σύνολο των αστικών, πολιτικών, οικονομικών και 
κοινωνικών δικαιωμάτων, θα καταστεί νομικά δεσμευτικός· θα παρέχει νομική 
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ασφάλεια στους πολίτες της Ένωσης, διασφαλίζοντας ότι όλες οι διατάξεις του 
κοινοτικού δικαίου και όλες οι ενέργειες στις οποίες προβαίνουν τα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ ή βασίζονται στο κοινοτικό δίκαιο θα πρέπει να συμμορφώνονται 
με αυτά τα πρότυπα, τηρουμένης της αρχής της επικουρικότητας·

(β) η Ένωση πρέπει να ζητήσει την προσχώρησή της στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, γεγονός που θα υποβάλλει την Ένωση στην ίδια 
εξωτερική εξέταση όσον αφορά την υποχρέωση σεβασμού των δικαιωμάτων των 
πολιτών όπως ισχύει και με τα κράτη μέλη της·

(γ) οι νέες διατάξεις θα διευκολύνουν τη συμμετοχή των πολιτών και  των 
αντιπροσωπευτικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στις συζητήσεις της 
Ένωσης αξιοποιώντας τη σημαντική τους συνεισφορά στην προπαρασκευή της 
Συνθήκης· θα ενθαρρυνθεί ο διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους και ο διάλογος 
με  τις εκκλησίες, τις θρησκευτικές κοινότητες και τις μη θρησκευτικού χαρακτήρα 
οργανώσεις·

(δ) η καθιέρωση του δικαιώματος πρωτοβουλίας των πολιτών της ΕΕ θα δώσει τη 
δυνατότητα στους πολίτες να υποβάλλουν προτάσεις σε θέματα στα οποία θεωρούν 
ότι μια νομική πράξη της Ένωσης απαιτείται για λόγους εφαρμογής των Συνθηκών·

(ε) αυξάνεται η δικαστική προστασία των πολιτών, καθώς η δικαιοδοσία του 
Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων θα επεκταθεί σε θέματα ελευθερίας, 
ασφάλειας και δικαιοσύνης καθώς και σε πράξεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και οργανισμών της Ένωσης, ενώ παράλληλα 
προβλέπονται μεγαλύτερες δυνατότητες πρόσβασης στις διαδικασίες του 
Δικαστηρίου από φυσικά και νομικά πρόσωπα·

4. χαιρετίζει το γεγονός ότι η Συνθήκη ορίζει με σαφέστερο και πιο ορατό τρόπο τις αξίες, 
κοινές για όλα τα κράτη μέλη, πάνω στις οποίες είναι θεμελιωμένη η Ένωση, καθώς και 
τους στόχους της Ένωσης και τις αρχές που διέπουν τη δράση της και τις σχέσεις της με 
τα κράτη μέλη:

(α) οριοθετούνται καλύτερα οι αρμοδιότητες της Ένωσης απέναντι στα κράτη μέλη, 
βάσει της αρχής ότι όλες οι αρμοδιότητες που δεν μεταβιβάζονται στην Ένωση με 
τις Συνθήκες παραμένουν στα κράτη μέλη·

(β) δίδεται μεγαλύτερη έμφαση στις πολιτικές οι οποίες ωφελούν ορατά τους πολίτες: 
υπάρχουν νέες διατάξεις γενικής εφαρμογής σχετικά με την προώθηση υψηλού 
επιπέδου απασχόλησης, την εξασφάλιση επαρκούς κοινωνικής προστασίας, την 
καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, 
κατάρτισης και υγείας, την εξάλειψη κάθε είδους διακρίσεων και την προώθηση 
της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών· νέες διατάξεις ενισχύουν την προώθηση 
της αειφόρου ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος, 
συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της αλλαγής του κλίματος και της 
διατήρησης των κοινωφελών υπηρεσιών· η οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή επαναβεβαιώνονται ως στόχος της Ένωσης·

(γ) θα τερματισθεί η σύγχυση μεταξύ «Ευρωπαϊκής Κοινότητας» και «Ευρωπαϊκής 
Ένωσης», δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καθίσταται ενιαία νομική οντότητα 
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και δομή·

(δ) η ρήτρα αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών προσφέρει στους πολίτες την 
προσδοκία ότι θα δεχθούν στήριξη από όλα τα μέρη της Ένωσης σε περίπτωση 
τρομοκρατικής επίθεσης ή φυσικής ή ανθρωπογενούς καταστροφής·

(ε) επιβεβαιώνεται η ιδιαιτερότητα της θεσμικής οργάνωσης της Ένωσης, στην οποία 
τα κράτη μέλη εμπιστεύονται ορισμένες από τις αρμοδιότητες που θεωρούν ότι 
ασκούνται καλύτερα μέσω κοινών μηχανισμών, προβλέποντας παράλληλα, προς 
αποφυγή οιωνδήποτε αμφιβολιών, επαρκείς διασφαλίσεις ότι η Ένωση δεν θα 
εξελιχθεί σε ένα συγκεντρωτικό πανίσχυρο «υπερκράτος», όπως οι ακόλουθες:

 η υποχρέωση να γίνεται σεβαστή η εθνική ταυτότητα των κρατών μελών που 
είναι συμφυής με τη θεμελιώδη πολιτική και συνταγματική τους δομή, στην 
οποία συμπεριλαμβάνεται η περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς 
και οι ουσιώδεις λειτουργίες του κράτους, ιδίως δε οι λειτουργίες που 
αποβλέπουν στη διασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας του κράτους, τη 
διατήρηση της δημόσιας τάξης και την προστασία της εθνικής ασφάλειας·

 οι αρχές των μεταβιβαζόμενων εξουσιών (βάσει της οποίας οι μοναδικές 
αρμοδιότητες της Ένωσης είναι εκείνες που της μεταβιβάζονται από τα κράτη 
μέλη), της επικουρικότητας και της αναλογικότητας·

 η συμμετοχή των ίδιων των κρατών μελών στο σύστημα λήψης αποφάσεων 
της Ένωσης και στην παροχή συναίνεσης για οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτό·

 η αναγνώριση του δικαιώματος οιουδήποτε κράτους μέλους, που το επιθυμεί, 
να αποχωρήσει από την Ένωση·

Μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα

5. χαιρετίζει το γεγονός ότι η νέα Συνθήκη θα ενισχύσει τη δυνατότητα των θεσμικών 
οργάνων της Ένωσης να φέρουν εις πέρας αποτελεσματικότερα το έργο τους, ιδίως 
επειδή:

(α) θα αυξηθούν σημαντικά οι τομείς στους οποίους οι κυβερνήσεις, που συνέρχονται 
στο πλαίσιο του Συμβουλίου, αποφασίζουν με ειδική πλειοψηφία και όχι με 
ομοφωνία, κάτι που θα επιτρέψει στην Ένωση των 27 κρατών μελών να λειτουργεί 
σε περισσότερους τομείς χωρίς εμπλοκή από βέτο·

(β) ένα σύστημα ψηφοφορίας με «διπλή πλειοψηφία» θα διευκολύνει την επίτευξη 
αποφάσεων στο Συμβούλιο·

(γ) το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα καταστεί ένα καθ' όλα πλήρες όργανο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και η εξάμηνη περιτροπή στην Προεδρία θα αντικατασταθεί 
από Πρόεδρο εκλεγόμενο από τα μέλη του για θητεία δυόμισι ετών, κάτι που θα 
επιτρέψει μεγαλύτερη συνοχή στην προετοιμασία και τη συνέχεια των εργασιών 
του·

(δ) ο αριθμός των μελών της Επιτροπής θα μειωθεί, αρχίζοντας από το 2014, στα 2/3 
του αριθμού των κρατών μελών, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η ικανότητα δράσης 
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της Επιτροπής και επίσης να καταστεί σαφέστερο ότι τα μέλη της Επιτροπής είναι 
εκπρόσωποι των συμφερόντων της Ευρώπης και όχι των κρατών προέλευσής τους, 
ενώ ένα σύστημα περιτροπής θα συνεχίσει να διασφαλίζει την ίση συμμετοχή όλων 
των κρατών μελών·

(ε) θα υπάρχει αισθητή ενίσχυση της προβολής της Ένωσης και της δυνατότητάς της 
να δρα ως παγκόσμιος παράγοντας:

 ο Ύπατος Εκπρόσωπος για την Εξωτερική Πολιτική της Ένωσης και ο 
Επίτροπος Εξωτερικών Σχέσεων - δύο θέσεις οι οποίες προκαλούσαν 
επικάλυψη και σύγχυση - θα συγχωνευτούν σε μία θέση, με τη δημιουργία 
ενός Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο για τις Εξωτερικές 
Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας, ο οποίος θα προεδρεύει του 
Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων και θα είναι σε θέση να ομιλεί για 
λογαριασμό της Ένωσης για τα θέματα στα οποία η Ένωση έχει κοινή θέση, 
εξασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερη συνεκτικότητα στην εξωτερική δράση της 
Ένωσης·

 θα υπάρξει μια ενιαία υπηρεσία εξωτερικών δράσεων, απαρτιζόμενη από 
δημόσιους λειτουργούς της Επιτροπής και του Συμβουλίου και των εθνικών 
διπλωματικών υπηρεσιών,  η οποία είναι δυνατόν να συσταθεί από το 
Συμβούλιο μόνο με τη συναίνεση της Επιτροπής και κατόπιν διαβούλευσης 
με το Κοινοβούλιο· αυτή η εξωτερική υπηρεσία θα διευθύνεται από τον 
αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο, θα πρέπει να είναι 
προσαρτημένη στην Επιτροπή και αποβλέπει σε μεγαλύτερη συνεκτικότητα 
κατά την ανάπτυξη και εφαρμογή της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης·

 η ικανότητα της Ένωσης να αναπτύσσει κοινές δομές στον τομέα της 
πολιτικής ασφάλειας και της αμυντικής πολιτικής θα ενισχυθεί, μεταξύ άλλων 
με την προσθήκη ρήτρας που προβλέπει την αμοιβαία βοήθεια και συνδρομή 
σε περίπτωση ένοπλης επίθεσης, ενισχύοντας έτσι το αίσθημα ασφάλειας των 
πολιτών, και με εξασφάλιση της απαραίτητης ευελιξίας ώστε να λαμβάνονται 
υπόψη οι διαφορετικές προσεγγίσεις των κρατών μελών σε τέτοια ζητήματα·

(στ) η διάκριση μεταξύ νομοθετικών και εκτελεστικών μηχανισμών θα διευκρινισθεί και 
ο νέος ορισμός των πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση θα καταστήσει δυνατό να 
απλουστευθεί και να εξορθολογιστεί η νομοθεσία της Ένωσης·

(ζ) εγκαταλείπεται η δομή των πυλώνων, κάτι που επιτρέπει την ενότητα δράσης στους 
διάφορους τομείς δραστηριοτήτων της Ένωσης, με απλουστευμένους μηχανισμούς 
και όργανα, αν και ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της εξωτερικής πολιτικής και της 
πολιτικής ασφάλειας συνεπάγεται ιδιαίτερες διαδικασίες σε αυτούς τους τομείς·

(η) η δράση στον τομέα της ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης θα έχει πιο 
φιλόδοξους στόχους και πιο αποτελεσματικές διαδικασίες, δεδομένου ότι δεν θα 
χρησιμοποιεί πλέον ξεχωριστούς διακυβερνητικούς μηχανισμούς και διαδικασίες 
και θα υπόκειται σε δικαστική εξέταση, κάτι το οποίο υπόσχεται απτή πρόοδο όσον 
αφορά τα ζητήματα δικαιοσύνης, ασφάλειας και μετανάστευσης·

(θ) οι στόχοι και οι αρμοδιότητες της Ένωσης στους τομείς της αλλαγής του κλίματος, 
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των δικαιωμάτων των παιδιών, της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, της 
ανθρωπιστικής βοήθειας, της ενέργειας (συμπεριλαμβανομένης της περιεχόμενης 
στη Συνθήκη αναφοράς στην αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών σε αυτό τον 
τομέα), του διαστήματος, της έρευνας, του τουρισμού, του αθλητισμού, της 
δημόσιας υγείας και της προστασίας των πολιτών καθορίζονται με σαφέστερο 
τρόπο· η κοινή εμπορική πολιτική αναγνωρίζεται ως αποκλειστική αρμοδιότητα της 
Ένωσης·

(ι) σε ορισμένους άλλους τομείς θα γίνει δυνατό να εφαρμόζονται 
αποτελεσματικότερες μέθοδοι λήψης αποφάσεων, αμέσως μόλις υπάρξει η σχετική 
πολιτική βούληση·

(ια) υπάρχει μεγαλύτερο περιθώριο για ευέλικτες διευθετήσεις, στις περιπτώσεις όπου
δεν είναι όλα τα κράτη μέλη πρόθυμα ή ικανά να προχωρήσουν την ίδια στιγμή με 
την εφαρμογή ορισμένων πολιτικών·

Ανησυχίες

6. έχει επίγνωση των διαδεδομένων εκφράσεων λύπης, διότι, ύστερα από τα αποτελέσματα 
των δημοψηφισμάτων στη Γαλλία και στην Ολλανδία, στάθηκε αναγκαίο, προκειμένου 
να εξασφαλισθεί νέα συμφωνία μεταξύ των 27 κρατών μελών:

 να εγκαταλειφθεί η συνταγματική προσέγγιση και ορισμένα από τα χαρακτηριστικά 
της, όπως η έννοια μιας Ένωσης που βασίζεται στη βούληση των πολιτών της και 
των κρατών μελών, ενιαίο και διαρθρωμένο κείμενο, η σαφέστερη ορολογία για τον 
καθορισμό των νομοθετικών εργαλείων, η κατοχύρωση της σημαίας και του 
ευρωπαϊκού ύμνου στη Συνθήκη και η χρήση του τίτλου «Υπουργός Εξωτερικών» 
αντί για «Ύπατος Εκπρόσωπος»·

 να αναβληθεί η εφαρμογή σημαντικών στοιχείων της νέας Συνθήκης, όπως η θέση 
σε ισχύ του νέου συστήματος ψηφοφορίας στο Συμβούλιο (συνοδευόμενη από 
ειδικές διατάξεις για την αναβολή ψηφοφοριών, που είναι γνωστές ως 
«συμβιβασμός των Ιωαννίνων»), και να προστεθούν περιοριστικοί μηχανισμοί 
όπως τα «φρένα έκτακτης ανάγκης» στη συνήθη νομοθετική διαδικασία σε 
ορισμένους τομείς αρμοδιοτήτων·

 να ενσωματωθούν στη Συνθήκη ειδικά μέτρα για συγκεκριμένα κράτη μέλη, όπως 
η επέκταση των ρυθμίσεων προαιρετικής συμμετοχής σε θέματα αστυνομικής 
συνεργασίας και ποινικού δικαίου για δύο κράτη μέλη, το πρωτόκολλο που 
περιορίζει την επίδραση του Χάρτη στο εγχώριο δίκαιο δύο κρατών μελών και η 
επιπλέον κοινοβουλευτική έδρα που αποδόθηκε σε κράτος μέλος κατά παρέκκλιση 
από την αρχή της φθίνουσας αναλογικότητας·

 να τροποποιηθεί η διατύπωση ορισμένων αποσπασμάτων της Συνθήκης ή των 
δηλώσεων και των πρωτοκόλλων που προσαρτώνται σε αυτήν, προκαλώντας 
αδικαιολόγητη υιοθέτηση αρνητικού ύφους, κάτι που δίνει την εντύπωση 
δυσπιστίας απέναντι στην Ένωση και τα θεσμικά της όργανα και κατά συνέπεια 
στέλνει λανθασμένο μήνυμα στην κοινή γνώμη·

Συμπεράσματα
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7. υιοθετεί τη Συνθήκη και υπογραμμίζει την ανάγκη όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης να 
επιτύχουν την κύρωσή της εγκαίρως προκειμένου να καταστεί δυνατόν να τεθεί σε ισχύ 
την 1η Ιανουαρίου 2009·

8. πιστεύει ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας θα προσφέρει σταθερό πλαίσιο το οποίο θα 
καταστήσει δυνατή τη μελλοντική περαιτέρω ανάπτυξη της Ένωσης·

9. έχει επίγνωση του γεγονότος ότι μια τροποποιητική συνθήκη αναπόφευκτα είναι λιγότερο 
σαφής και ευανάγνωστη από μια κωδικοποιημένη συνθήκη· ζητεί γι' αυτό το λόγο την 
άμεση δημοσίευση των ενοποιημένων Συνθηκών, όπως αναθεωρούνται από την Συνθήκη 
της Λισαβόνας, κάτι που θα προσφέρει στους πολίτες ένα σαφέστερο βασικό κείμενο της 
Ένωσης·

10. επαναλαμβάνει το αίτημά του να καταβληθούν όλες οι δυνατές προσπάθειες, τόσο από τα 
θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και από τις εθνικές αρχές σύμφωνα με την 
αρχή της ειλικρινούς συνεργασίας, έτσι ώστε να ενημερωθούν σαφώς και αντικειμενικά 
οι ευρωπαίοι πολίτες για το περιεχόμενο της Συνθήκης·

11. αναθέτει στην αρμόδια επιτροπή του να προετοιμάσει τις αναγκαίες αλλαγές στον 
Κανονισμό του και να εκτιμήσει την ανάγκη για περαιτέρω εκτελεστικά μέτρα·

ο

ο ο

12. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα και την έκθεση της 
Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων στα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών, στο 
Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα πρώην μέλη της Συνέλευσης για το Μέλλον της 
Ευρώπης και να εξασφαλίσει ότι οι υπηρεσίες του Κοινοβουλίου, συμπεριλαμβανομένων
των γραφείων πληροφοριών του, θα παράσχουν επαρκείς πληροφορίες για τη θέση του 
Κοινοβουλίου σχετικά με τη Συνθήκη.
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Έκθεση σχετικά με τον νέο ρόλο και τις αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου ως προς την 
εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας (2008/2063(INI)) - Έκθεση Jo Leinen

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη της Λισαβόνας για την τροποποίηση της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, που 
υπεγράφη στις 13 Δεκεμβρίου 2007,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας όπως τροποποιήθηκαν από την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη και τις 
Συνθήκες του Μάαστριχτ, του Άμστερνταμ και της Νίκαιας,

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 
12ης Δεκεμβρίου 20071,

– έχοντας υπόψη τη Δήλωση του Λάκεν της 15ης Δεκεμβρίου 2001 σχετικά με το μέλλον της 
Ένωσης 2,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης, η οποία υπεγράφη 
στη Ρώμη στις 29 Οκτωβρίου 2004,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Ιουνίου 2007 σχετικά με τον χάρτη πορείας για τη 
συνταγματική διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Ιουλίου 2007 σχετικά με τη σύγκληση της 
Διακυβερνητικής Διάσκεψης4,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Φεβρουαρίου 2008 σχετικά με τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας5,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων καθώς και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Ανάπτυξης, της 
Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, της 
Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, της Επιτροπής Απασχόλησης και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας 
των Τροφίμων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής 
Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπής Μεταφορών και 

                                               
1 Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 7ης Δεκεμβρίου 2000, όπως 

διακηρύχθηκε στο Στρασβούργο στις 12 Δεκεμβρίου 2007.
2 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Λάκεν, Δήλωση του Λάκεν σχετικά με το μέλλον της Ένωσης, SN 273/01, 

15.12.2001.
3 ΕΕ C 125 E, της 22.5.2008, σελ. 215.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0328.
5 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0055.
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Τουρισμού, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Γεωργίας και 
Ανάπτυξης της Υπαίθρου, της Επιτροπής Αλιείας, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, 
της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των 
Φύλων και της Επιτροπής Αναφορών (A6-0145/2009),

1. Νέες πολιτικές

1.1. Νέοι στόχοι και οριζόντιες ρήτρες

1. χαιρετίζει τον δεσμευτικό χαρακτήρα που προσδίδει η Συνθήκη στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων καθώς και την αναγνώριση των δικαιωμάτων, των ελευθεριών 
και των αρχών που θεσπίζονται για όλους τους πολίτες και τους κατοίκους της ΕΕ· 
υπογραμμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα δεσμεύεται να διασφαλίζει τον πλήρη 
σεβασμό του Χάρτη·

2. χαιρετίζει την ενίσχυση της αντιπροσωπευτικής και συμμετοχικής δημοκρατίας που 
προκύπτει από τη θέσπιση, μεταξύ άλλων, της λεγόμενης «πρωτοβουλίας πολιτών» (άρθρο 
11 της Συνθήκης ΕΕ, στο κείμενο της Συνθήκης της Λισαβόνας (ΣΕΕ)), η οποία επιτρέπει 
τουλάχιστον σε ένα εκατομμύριο πολίτες της Ένωσης από διάφορα κράτη μέλη να 
ζητήσουν από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για μια νομική πράξη·

3. χαιρετίζει το γεγονός ότι η περιβαλλοντική προστασία απέκτησε εξέχουσα θέση σε όλες τις 
πολιτικές της ΕΕ και ότι γίνεται ρητή αναφορά στο άρθρο 191 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο κείμενο της Συνθήκης της Λισαβόνας(ΣΛΕΕ), για 
την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής σε διεθνές επίπεδο· τονίζει ότι το Κοινοβούλιο 
πρέπει να συνεχίσει να ωθεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει ηγετικό ρόλο σε όλες τις 
πολιτικές που σχετίζονται με την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την 
υπερθέρμανση του πλανήτη·

4. χαιρετίζει το γεγονός ότι η ΣΛΕΕ συνδέει την οικοδόμηση ενός χώρου ελευθερίας, 
ασφάλειας και δικαιοσύνης με την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της 
έννομης τάξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της (άρθρο 67 ΣΛΕΕ)·

5. λαμβάνει, ειδικότερα, γνώση του στόχου εγκαθίδρυσης μιας άκρως ανταγωνιστικής 
κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, με στόχο την πλήρη απασχόληση και την κοινωνική 
πρόοδο, και ενός υψηλού επιπέδου προστασίας και βελτίωσης της ποιότητας του 
περιβάλλοντος (άρθρο 3 παράγραφος 3 ΣΕΕ), συνδέοντας με τον τρόπο αυτόν την 
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς με άλλους στόχους·

6. σημειώνει με ικανοποίηση ότι η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών περιλήφθηκε στις 
αξίες (άρθρο 2 ΣΕΕ) και στους σκοπούς (άρθρο 3, παράγραφος 3, ΣΕΕ) της Ένωσης·

7. χαιρετίζει το γεγονός ότι, σύμφωνα με το άρθρο 208, παράγραφος 1, της ΣΛΕΕ, «η 
πολιτική της Ένωσης στον τομέα της συνεργασίας για την ανάπτυξη και οι αντίστοιχες 
πολιτικές των κρατών μελών αλληλοσυμπληρώνονται και αλληλοενισχύονται»· ενώ, το 
ισχύον άρθρο 177, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ αναφέρει ότι «η πολιτική της 
Κοινότητας στον τομέα της συνεργασίας για την ανάπτυξη[...] συμπληρώνει την πολιτική 
των κρατών μελών»· τονίζει την αυξημένη ευθύνη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
δεδομένου ότι η Ένωση θα αποκτήσει σημαντικότερο ρόλο όσον αφορά την ανάληψη 
πρωτοβουλιών θέσπισης πολιτικής, οι οποίες πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση 



PE423.766v01-00 90/424 CM\779820EL.doc

EL

του συντονισμού των χορηγών βοήθειας και του καταμερισμού της εργασίας και την 
αύξηση της αποτελεσματικότητας της βοήθειας για τον περιορισμό και, μακροπρόθεσμα, 
την εξάλειψη της φτώχειας στο πλαίσιο των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας (ΑΣΧ)·

8. πιστεύει ότι η συμπερίληψη της εδαφικής συνοχής στους σκοπούς της Ένωσης (άρθρο 3 
ΣΕΕ) συμπληρώνει τους σκοπούς της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, και ότι η 
θέσπιση νομικών βάσεων στους αντίστοιχους αυτούς τομείς θα αυξήσει την αρμοδιότητα 
του Κοινοβουλίου όσον αφορά την αξιολόγηση του εδαφικού αντικτύπου βασικών 
πολιτικών της Ένωσης· σημειώνει με ικανοποίηση ότι το ειδικό καθεστώς των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών επιβεβαιώνεται στα άρθρα 349 και 355 της ΣΛΕΕ·

9. χαιρετίζει τη θέσπιση οριζόντιων ρητρών σχετικά με ένα υψηλό επίπεδο απασχόλησης, την 
κοινωνική προστασία, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, ένα υψηλό επίπεδο 
εκπαίδευσης, κατάρτισης και προστασίας της ανθρώπινης υγείας, την καταπολέμηση των 
διακρίσεων και την περιβαλλοντική προστασία, οι οποίες θα λειτουργήσουν ως γενικές 
αρχές στις οποίες θα βασίζεται η χάραξη πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρα 9, 10 
και 11 ΣΛΕΕ)·

10. χαιρετίζει επιπλέον την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών ως κοινό σημείο 
αναφοράς στο πλαίσιο χάραξης και εφαρμογής των άλλων πολιτικών της Ένωσης, καθώς 
αυτό το σημείο αναφοράς αποκτά τώρα σαφώς πιο εξέχουσα θέση με το άρθρο 12 της 
ΣΛΕΕ·

11. χαιρετίζει τη ρήτρα περί αλληλεγγύης που περιέχεται ρητά στο άρθρο 122 της ΣΛΕΕ, βάσει 
της οποίας το Συμβούλιο μπορεί να θεσπίζει κατάλληλα μέτρα, εάν ανακύψουν σοβαρές 
δυσκολίες στον εφοδιασμό με ορισμένα προϊόντα, ιδίως στον τομέα της ενέργειας·

12. χαιρετίζει το γεγονός ότι το άρθρο 214 της ΣΛΕΕ αναγνωρίζει την ανθρωπιστική βοήθεια 
ως πλήρη πολιτική της Ένωσης· θεωρεί ότι το Μέρος Πέμπτο, Τίτλος III, Κεφάλαια 1 
(Αναπτυξιακή συνεργασία) και το κεφάλαιο 3 (Ανθρωπιστική βοήθεια) της ΣΛΕΕ παρέχει 
σαφή νομική βάση για την αναπτυξιακή και την ανθρωπιστική βοήθεια, στην οποία 
εφαρμόζεται η συνήθης νομοθετική διαδικασία·

13. χαιρετίζει, επιπλέον, την ενίσχυση της εξουσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον τομέα της 
πολιτικής προστασίας, για την παροχή ειδικής βοήθειας και αρωγής σε περιπτώσεις 
καταστροφών σε τρίτες χώρες (άρθρο 214 ΣΛΕΕ)·

1.2. Νέες νομικές βάσεις

14. υπογραμμίζει ότι η διεύρυνση της εξωτερικής δράσης της Ένωσης στο πλαίσιο της 
Συνθήκης της Λισαβόνας, συμπεριλαμβανομένων νέων νομικών βάσεων και μέσων που 
αφορούν τομείς που σχετίζονται με την εξωτερική πολιτική (εξωτερική δράση και Κοινή 
Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ)/Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και 
Άμυνας), απαιτεί μια νέα διοργανική ισορροπία, η οποία θα εγγυάται επαρκή δημοκρατικό 
έλεγχο εκ μέρους του Κοινοβουλίου·

15. χαιρετίζει το γεγονός ότι τα θέματα της ενέργειας θα καλύπτονται πλέον από έναν χωριστό 
Τίτλο XXI στο Μέρος Τρίτο της ΣΛΕΕ, και ότι η δράση στον εν λόγω τομέα θα αποκτήσει 
με τον τρόπο αυτόν νομική βάση (άρθρο 194 ΣΛΕΕ)· σημειώνει, ωστόσο, ότι, ενώ θα 
εφαρμόζεται κατά κανόνα η συνήθης νομοθετική διαδικασία, οι αποφάσεις σχετικά με το 
ενεργειακό μείγμα θα παραμείνουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, τα δε 
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φορολογικά μέτρα στον συγκεκριμένο τομέα θα εξακολουθήσουν να απαιτούν μόνον 
διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

16. σημειώνει με ικανοποίηση τις κοινές αξίες της Ένωσης για τις υπηρεσίες γενικού 
οικονομικού συμφέροντος και χαιρετίζει τη νομική βάση που επιτρέπει τον ορισμό αρχών 
και προϋποθέσεων που θα διέπουν την παροχή υπηρεσιών γενικού οικονομικού 
συμφέροντος στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας (άρθρο 14 ΣΛΕΕ και 
πρωτόκολλο αριθ. 26 σχετικά με τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος)·

17. θεωρεί ότι οι αλλαγές που θεσπίζονται από τη Συνθήκη της Λισαβόνας στον τομέα της 
κοινής εμπορικής πολιτικής (ΚΕΠ) (άρθρα 206 και 207 ΣΛΕΕ) συμβάλλουν γενικά στη 
βελτίωση της δημοκρατικής νομιμότητας και της αποδοτικότητάς της, ιδίως θεσπίζοντας τη 
συνήθη νομοθετική διαδικασία και την απαίτηση εξασφάλισης έγκρισης για όλες τις 
συμφωνίες· σημειώνει ότι όλα τα θέματα που υπάγονται στην ΚΕΠ θα εμπίπτουν στην 
αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν πλέον μεικτές 
εμπορικές συμφωνίες, οι οποίες συνάπτονται τόσο από την Ένωση όσο και από τα κράτη 
μέλη·

18. εκφράζει την ικανοποίησή του για την εισαγωγή μιας διάταξης σχετικά με την ευρωπαϊκή 
πολιτική διαστήματος (άρθρο 189 ΣΛΕΕ) και χαιρετίζει την ευκαιρία που παρέχεται στο 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο να θεσπίσουν, στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής 
διαδικασίας, τα αναγκαία μέτρα για την εγκαθίδρυση ενός ευρωπαϊκού προγράμματος για 
το διάστημα· θεωρεί, ωστόσο, ότι η φράση «αποκλειομένης οποιασδήποτε εναρμόνισης των 
νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων των κρατών μελών στον τομέα αυτόν», που 
περιέχεται στο εν λόγω άρθρο μπορεί να συνεπάγεται ορισμένα εμπόδια στην εφαρμογή 
μιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής διαστήματος·

19. επισημαίνει ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας περιλαμβάνει μια νέα νομική βάση, η οποία 
προβλέπει διαδικασία συναπόφασης σε σχέση με τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας 
(άρθρο 118 ΣΛΕΕ)·

20. χαιρετίζει την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της δράσης της ΕΕ στον τομέα της 
πολιτικής για τη νεολαία, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική ζωή της 
Ευρώπης (άρθρο 165 ΣΛΕΕ)·

21. χαιρετίζει τη νέα νομική βάση που θεσπίζεται στο άρθρο 298 της ΣΛΕΕ, η οποία ορίζει ότι 
«κατά την εκπλήρωση της αποστολής τους, τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οι οργανισμοί 
της Ένωσης στηρίζονται σε ευρωπαϊκή διοίκηση ανοιχτή, αποτελεσματική και 
ανεξάρτητη», καθώς η διάταξη αυτή παρέχει τη βάση για μια ρύθμιση που θα διέπει τη 
διοικητική διαδικασία της Ένωσης·

22. χαιρετίζει την ενίσχυση της νομικής βάσης για τη θέσπιση μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στους τομείς της πρόληψης και της καταπολέμησης της απάτης κατά των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης (άρθρο 325 ΣΛΕΕ)· επισημαίνει το γεγονός ότι στη Συνθήκη της 
Λισαβόνας παραλείπεται ο όρος που περιλαμβάνει το ισχύον άρθρο 280 της Συνθήκης ΕΚ 
ότι «τα μέτρα αυτά δεν αφορούν την εφαρμογή του εθνικού ποινικού δικαίου ούτε την 
απονομή της δικαιοσύνης στα κράτη μέλη»·

23. επισημαίνει ότι οι νέες διατάξεις της Συνθήκης που αφορούν τη δικαστική συνεργασία σε 
αστικές και ποινικές υποθέσεις περιλαμβάνουν μια νομική βάση για τη θέσπιση μέτρων 
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υποστήριξης της κατάρτισης των δικαστών και των άλλων λειτουργών και υπαλλήλων του 
τομέα απονομής της δικαιοσύνης (άρθρα 81 και 82 ΣΛΕΕ)·

24. υπογραμμίζει ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας προβλέπει επίσης την δυνατότητα σύστασης 
Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την καταπολέμηση των αδικημάτων που θίγουν τα οικονομικά 
συμφέροντα της Ένωσης (άρθρο 86 ΣΛΕΕ)·

25. χαιρετίζει το γεγονός ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας θεσπίζει δεσμευτικές διατάξεις για την 
προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού στους σκοπούς της εσωτερικής και εξωτερικής 
πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 3, παράγραφος 3, εδάφιο 2 και παράγραφος 5, 
ΣΕΕ)·

26. χαιρετίζει τη συμπερίληψη του τουρισμού ως νέου Τίτλου στη Συνθήκη της Λισαβόνας 
(άρθρο 195 ΣΛΕΕ), που προβλέπει ότι η Ένωση συμπληρώνει τη δράση των κρατών 
μελών· χαιρετίζει περαιτέρω τη διάταξη που προβλέπει ότι η έγκριση των νομοθετικών 
προτάσεων που εμπίπτουν στον συγκεκριμένο τίτλο θα υπάγεται στη συνήθη νομοθετική 
διαδικασία·

27. χαιρετίζει το γεγονός ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας περιέλαβε τον αθλητισμό μεταξύ των 
τομέων που προβλέπουν νομική βάση (άρθρο 165 ΣΛΕΕ)· τονίζει, ειδικότερα, ότι η Ένωση 
μπορεί επιτέλους να αναλάβει δράση για την ανάπτυξη του αθλητισμού και ιδίως της 
ευρωπαϊκής του διάστασης και μπορεί να λάβει δεόντως υπόψη τον ιδιαίτερο χαρακτήρα 
του αθλητισμού κατά την άσκηση άλλων ευρωπαϊκών τομέων πολιτικής·

2. Νέες εξουσίες για το Κοινοβούλιο

2.1. Νέες εξουσίες συναπόφασης

28. χαιρετίζει το γεγονός ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας θα ενισχύσει σημαντικά τη 
δημοκρατική νομιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης επεκτείνοντας τις εξουσίες 
συναπόφασης του Κοινοβουλίου·

29. χαιρετίζει το γεγονός ότι ο χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης είναι πλήρως 
ενσωματωμένος στη ΣΛΕΕ (άρθρα 67 έως 89), θέτοντας τυπικά τέλος στον τρίτο πυλώνα· 
χαιρετίζει το γεγονός ότι οι περισσότερες αποφάσεις στον τομέα του αστικού δικαίου, των 
πολιτικών του ασύλου, της μετανάστευσης και των θεωρήσεων, καθώς και της δικαστικής 
και αστυνομικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, θα καλύπτονται από τη συνήθη 
νομοθετική διαδικασία·

30. πιστεύει ότι η θέσπιση της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας στον τομέα της κοινής 
γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) βελτιώνει τη δημοκρατική λογοδοσία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, στον βαθμό που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συννομοθετεί σε ισότιμη βάση με 
το Συμβούλιο· υπογραμμίζει ότι η συναπόφαση θα εφαρμόζεται σε κάθε νομοθεσία στον 
τομέα της γεωργίας στο πλαίσιο του άρθρου 43, παράγραφος 2, της ΣΛΕΕ, και ειδικότερα 
στην περίπτωση των τεσσάρων κύριων οριζόντιων κειμένων στον τομέα της γεωργίας (τον 
ενιαίο κανονισμό για την κοινή οργάνωση αγοράς, τον κανονισμό για τις άμεσες πληρωμές, 
τον κανονισμό για την ανάπτυξη της υπαίθρου και τον κανονισμό για τη χρηματοδότηση 
της ΚΓΠ)· επισημαίνει, επιπλέον, ότι η νομοθεσία σχετικά με την ποιότητα, τη βιολογική 
γεωργία και την προώθηση θα εμπίπτει επίσης στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 43, 
παράγραφος 2, της ΣΛΕΕ·
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31. τονίζει ότι κάθε αρμοδιότητα του Συμβουλίου να θεσπίζει μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 43,
παράγραφος 3, της ΣΛΕΕ υπόκειται στην προηγούμενη έγκριση, σύμφωνα με τη συνήθη 
νομοθετική διαδικασία, μιας νομοθετικής πράξης σύμφωνα με το άρθρο 43, παράγραφος 2, 
της ΣΛΕΕ, το οποίο ορίζει τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς που συνοδεύουν τις 
αρμοδιότητες που απονέμονται στο Συμβούλιο· είναι της άποψης ότι το άρθρο 43, 
παράγραφος 3, της ΣΛΕΕ δεν προβλέπει νομική βάση ούτε αυτόνομη αρμοδιότητα η οποία 
θα επέτρεπε την έγκριση ή την τροποποίηση πράξεων του Συμβουλίου που είναι σε ισχύ επί 
του παρόντος στον τομέα της ΚΓΠ· καλεί το Συμβούλιο να αποφύγει την υιοθέτηση μέτρων 
που αναφέρονται στο άρθρο 43, παράγραφος 3, της ΣΛΕΕ χωρίς προηγούμενη 
διαβούλευση με το Κοινοβούλιο·

32. σημειώνει ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας θεσπίζει αλλαγές μεγάλης εμβέλειας στο σύστημα 
λήψης αποφάσεων στην κοινή αλιευτική πολιτική (ΚΑΠ) και θα αυξήσει επίσης τη 
δημοκρατική του ευθύνη· χαιρετίζει το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα 
θεσπίσουν, στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, τους αναγκαίους κανόνες 
για την επίτευξη των στόχων της ΚΑΠ (άρθρο 43, παράγραφος 2, ΣΛΕΕ)· θεωρεί, εν 
προκειμένω, ότι, κάθε θέμα που υπάγεται επίσημα στον ετήσιο κανονισμό, εκτός από τη 
θέσπιση δυνατοτήτων αλίευσης και την κατανομή ποσοστώσεων, όπως τεχνικά μέτρα ή 
αλιευτική προσπάθεια, ή την ενσωμάτωση συμφωνιών που θεσπίσθηκαν στο πλαίσιο των 
περιφερειακών οργανώσεων αλιείας, οι οποίες έχουν τη δική τους νομική βάση, πρέπει να 
υπάγεται στη συνήθη νομοθετική διαδικασία·

33. χαιρετίζει τη θέσπιση της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας για την έγκριση λεπτομερών 
κανόνων για τη διαδικασία πολυμερούς εποπτείας (άρθρο 121, παράγραφος 6, ΣΛΕΕ), 
πράγμα που αναμένεται να ενισχύσει τον οικονομικό συντονισμό·

34. πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αποκτά μεγαλύτερη ευθύνη όσον 
αφορά την υποχρέωση υποβολής εκθέσεων σχετικά με τη νομισματική πολιτική, καθώς η 
ΕΚΤ αναγνωρίζεται ως θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης· χαιρετίζει το γεγονός ότι 
αρκετές διατάξεις του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών 
(ΕΣΚΤ) και της ΕΚΤ μπορούν να τροποποιηθούν κατόπιν διαβούλευσης με το 
Κοινοβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 40, παράγραφος 2, του καταστατικού του ΕΣΚΤ και 
της ΕΚΤ· επιβεβαιώνει ότι αυτό δεν συνιστά παραβίαση της ανεξαρτησίας της ΕΚΤ στον 
τομέα της νομισματικής πολιτικής ή των προτεραιοτήτων που ορίζονται στη Συνθήκη·

35. θεωρεί ότι το άρθρο 182 της ΣΛΕΕ αποτελεί βελτίωση, καθώς το πολυετές πρόγραμμα-
πλαίσιο και η υλοποίηση ενός ευρωπαϊκού χώρου έρευνας, που αναφέρονται σε αυτό, θα 
καλύπτονται από τη συνήθη νομοθετική διαδικασία· σημειώνει, ωστόσο, ότι τα ειδικά 
προγράμματα που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο θα θεσπισθούν μέσω μιας ειδικής 
νομοθετικής διαδικασίας, πράγμα που σημαίνει απλή διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο (άρθρο 182, παράγραφος 4, ΣΛΕΕ)·

36. χαιρετίζει το γεγονός ότι, όσον αφορά την υλοποίηση των διαρθρωτικών ταμείων, η 
Συνθήκη της Λισαβόνας τοποθετεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ισότιμη βάση με το 
Συμβούλιο αντικαθιστώντας την ισχύουσα διαδικασία σύμφωνης γνώμης με τη συνήθη 
νομοθετική διαδικασία· θεωρεί ότι αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όσον αφορά τα 
διαρθρωτικά ταμεία στο διάστημα μετά το 2013, καθώς ενισχύεται η διαφάνεια και 
αυξάνεται η λογοδοσία για τα ταμεία αυτά προς τους πολίτες·

37. σημειώνει ότι η νομοθεσία που απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω φύλου, φυλετικής ή 
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εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 
προσανατολισμού θα υπαχθεί σε μια ειδική νομοθετική διαδικασία και θα απαιτεί την 
έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (άρθρο 19 ΣΛΕΕ)·

38. χαιρετίζει το γεγονός ότι η συνήθης νομοθετική διαδικασία θα καλύπτει μέτρα για την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, ιδίως γυναικών και παιδιών, και της γενετήσιας 
εκμετάλλευσης (άρθρα 79, παράγραφος 2, και 83, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ)·

39. χαιρετίζει την επέκταση της λήψης αποφάσεων με ειδική πλειοψηφία στον τομέα του 
πολιτισμού, συμπεριλαμβανομένου του αθλητισμού (άρθρο 165, παράγραφος 4, ΣΛΕΕ)·

40. χαιρετίζει το γεγονός ότι η συναπόφαση θα εφαρμόζεται στο εξής στον κανονισμό 
υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 336 ΣΛΕΕ), 
στον βαθμό που αυτό θα επιτρέψει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμμετέχει σε ισότιμη 
βάση με το Συμβούλιο στην προσαρμογή του εν λόγω κανονισμού·

2.2. Νέες δημοσιονομικές εξουσίες

41. σημειώνει ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας προβαίνει σε σαρωτικές αλλαγές στον τομέα των 
οικονομικών της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά τις διοργανικές σχέσεις και τις διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων·

42. επισημαίνει ότι το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο πρέπει να συμφωνήσουν, εντός των 
ορίων των ιδίων πόρων, σχετικά με τον προγραμματισμό των δαπανών, ο οποίος 
καθίσταται νομικά δεσμευτικός (άρθρο 312 ΣΛΕΕ)· χαιρετίζει το γεγονός ότι ο 
προϋπολογισμός, στο σύνολό του, πρέπει να εγκριθεί από κοινού από το Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο, σύμφωνα με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο· χαιρετίζει την κατάργηση 
της διάκρισης μεταξύ υποχρεωτικών και μη υποχρεωτικών δαπανών (άρθρο 314 ΣΛΕΕ)· 
χαιρετίζει το γεγονός ότι η έγκριση του δημοσιονομικού κανονισμού θα υπάγεται στη 
συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 322 ΣΛΕΕ)·

43. παραπέμπει στην έκθεση σχετικά με τον δημοσιονομικό αντίκτυπο των καινοτομιών που 
περιλαμβάνει η Συνθήκη της Λισαβόνας: θεσμικά ζητήματα και νέες αρμοδιότητες της 
Ένωσης που εκπονήθηκε από την Επιτροπή Προϋπολογισμών·

2.3. Νέα διαδικασία έγκρισης

44. χαιρετίζει το γεγονός ότι η απλοποιημένη διαδικασία αναθεώρησης σχετικά με τη θέσπιση 
της ειδικής πλειοψηφίας και της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας σε δεδομένο τομέα στο 
πλαίσιο του Τίτλου V της ΣΕΕ ή στη ΣΛΕΕ απαιτεί την έγκριση του Κοινοβουλίου·

45. σημειώνει τη θέσπιση μιας «ρήτρας εξόδου» για τα κράτη μέλη (άρθρο 50 ΣΕΕ)· 
υπογραμμίζει ότι η συμφωνία που θεσπίζει τις ρυθμίσεις σχετικά με την αποχώρηση ενός 
κράτους μέλους από την Ένωση δεν είναι δυνατόν να συναφθεί χωρίς την έγκριση του 
Κοινοβουλίου·

46. χαιρετίζει το γεγονός ότι η έγκριση του Κοινοβουλίου θα απαιτείται για ευρύ φάσμα 
διεθνών συμφωνιών που υπογράφονται από την Ένωση· υπογραμμίζει την πρόθεσή του να 
ζητήσει από το Συμβούλιο, όπου αρμόζει, να μην ξεκινά διαπραγματεύσεις σχετικά με 
διεθνείς συμφωνίες προτού το Κοινοβούλιο δηλώσει τη θέση του και να επιτρέπει στο 
Κοινοβούλιο, βάσει έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής, να εγκρίνει συστάσεις σε 
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οποιοδήποτε στάδιο των διαπραγματεύσεων, οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
πριν από την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων·

47. ζητεί να αντιμετωπίζεται συνήθως κάθε μελλοντική «μεικτή συμφωνία», η οποία συνδυάζει 
στοιχεία που αφορούν την ΚΕΠΠΑ και στοιχεία εκτός ΚΕΠΠΑ, σύμφωνα με μια ενιαία 
νομική βάση, η οποία πρέπει να είναι εκείνη που συνδέεται άμεσα με το κύριο αντικείμενο 
της συμφωνίας· σημειώνει ότι το Κοινοβούλιο θα έχει δικαίωμα διαβούλευσης, εκτός εάν η 
συμφωνία αφορά αποκλειστικά την ΚΕΠΠΑ·

2.4. Νέες εξουσίες ελέγχου

48. χαιρετίζει το γεγονός ότι ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα εκλέγεται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, βάσει πρότασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, λαμβάνοντας 
υπόψη τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· παραπέμπει στην έκθεση σχετικά με τη 
διοργανική ισορροπία, την οποία εκπόνησε η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων·

49. χαιρετίζει το γεγονός ότι ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης 
για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας θα υπόκειται σε ψήφο έγκρισης 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής, ως σώμα, καθώς 
και σε ψήφο δυσπιστίας, και ως εκ τούτου θα είναι υπόλογος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

50. χαιρετίζει τη νέα διαδικασία διορισμού δικαστών και γενικών εισαγγελέων του 
Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 255 της ΣΛΕΕ, 
σύμφωνα με την οποία της απόφασης των εθνικών κυβερνήσεων προηγείται γνωμοδότηση 
σχετικά με την επάρκεια των υποψηφίων για την άσκηση των καθηκόντων τους από 
επιτροπή επτά εμπειρογνωμόνων, ένας εκ των οποίων προτείνεται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο·

51. υπογραμμίζει την αναγκαιότητα διαφάνειας και δημοκρατικού ελέγχου όσον αφορά τη 
σύσταση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), σύμφωνα με το άρθρο 
27, παράγραφος 3, της ΣΕΕ, και υπενθυμίζει το δικαίωμα διαβούλευσης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου πριν από τη σύστασή της· φρονεί ότι η ΕΥΕΔ πρέπει να υπάγεται διοικητικά 
στην Επιτροπή· 

52. αναμένει διευκρινίσεις σχετικά με τα κριτήρια για τον διορισμό και την αξιολόγηση των 
ειδικών εντεταλμένων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων του καθορισμού και του σκοπού των 
καθηκόντων τους, της διάρκειας της εντολής τους και του συντονισμού και της 
συμπληρωματικότητας με τις μελλοντικές αντιπροσωπείες της Ένωσης·

53. υπογραμμίζει την αναγκαιότητα διαφάνειας και δημοκρατικού ελέγχου όσον αφορά τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (ΕΟΑ) και τις δραστηριότητες που αναλαμβάνει, 
ειδικότερα διασφαλίζοντας τακτική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του Γενικού 
Διευθυντή του ΕΟΑ και της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

54. χαιρετίζει τον νέο ρόλο διαβούλευσης που θα έχει στο πλαίσιο του άρθρου 40, παράγραφος
2, του καταστατικού του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ κατά τις αλλαγές της σύνθεσης του 
Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ·

55. χαιρετίζει το γεγονός ότι οργανισμοί, και ειδικότερα η Ευρωπόλ και η Eurojust, θα 
υπόκεινται σε μεγαλύτερο κοινοβουλευτικό έλεγχο (άρθρα 85 και 88 ΣΛΕΕ)· πιστεύει, 
συνεπώς, ότι η διατήρηση της διαδικασίας διαβούλευσης για τη δημιουργία κοινών 
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επιχειρήσεων στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης (άρθρα 187 και 188
της ΣΛΕΕ) δεν συμβιβάζεται με το πνεύμα των νομικών πράξεων της Ένωσης όσον αφορά 
την ίδρυση οργανισμών·

2.5. Νέα δικαιώματα ενημέρωσης

56. καλεί τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να τηρεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
πλήρως ενήμερο σχετικά με την προετοιμασία των συνόδων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
και να υποβάλει έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα των εν λόγω συνόδων, όταν είναι 
δυνατόν εντός δύο εργάσιμων ημερών (εάν είναι απαραίτητο σε μια ειδική συνεδρίαση του 
Κοινοβουλίου)·

57. καλεί τον Πρόεδρο της εκ περιτροπής προεδρίας του Συμβουλίου να ενημερώνει το 
Κοινοβούλιο σχετικά με τα προγράμματα της προεδρίας και σχετικά με τα επιτευχθέντα 
αποτελέσματα·

58. καλεί τον μέλλοντα Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/ Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για 
θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας να συμφωνήσει, με το Κοινοβούλιο, 
τις κατάλληλες διαδικασίες προκειμένου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να τηρείται πλήρως 
ενήμερο και να συμμετέχει σε διαβουλεύσεις σχετικά με την εξωτερική δράση της Ένωσης, 
εμπλέκοντας δεόντως όλες τις κοινοβουλευτικές επιτροπές οι οποίες είναι αρμόδιες για 
τομείς που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Ύπατου Εκπροσώπου·

59. τονίζει ότι, όσον αφορά τη διαπραγμάτευση και τη σύναψη διεθνών συμφωνιών, η 
Επιτροπή θα έχει έννομη υποχρέωση να ενημερώνει το Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόοδο 
των διαπραγματεύσεων σε ισότιμη βάση με την ειδική επιτροπή του Συμβουλίου, η οποία 
αναφέρεται στο άρθρο 218 της ΣΛΕΕ· ζητεί να παρέχονται οι εν λόγω πληροφορίες στην 
ίδια έκταση, και ταυτόχρονα, όπως παρέχονται στην αρμόδια επιτροπή του Συμβουλίου 
βάσει του εν λόγω άρθρου·

2.6. Νέα δικαιώματα πρωτοβουλίας

60. χαιρετίζει τον νέο ρόλο του Κοινοβουλίου όσον αφορά τη δρομολόγηση τροποποίησης των 
Συνθηκών· θα κάνει χρήση του δικαιώματος αυτού και θα προτείνει νέες ιδέες για το 
μέλλον της Ευρώπης, όποτε οι νέες προκλήσεις επιτάσσουν κάτι τέτοιο·

61. χαιρετίζει το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο θα έχει δικαίωμα πρωτοβουλίας όσον αφορά τη 
σύνθεσή του, σεβόμενο τις αρχές που κατοχυρώνονται στις Συνθήκες (άρθρο 14 ΣΕΕ)·

62. σημειώνει ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας θεσπίζει μια ειδική νομοθετική διαδικασία για την 
έγκριση διατάξεων που καθορίζουν τους όρους και τις εξουσίες μη μόνιμων εξεταστικών 
επιτροπών (άρθρο 226 ΣΛΕΕ)·

3. Νέες διαδικασίες

3.1. Έλεγχος από τα εθνικά κοινοβούλια

63. χαιρετίζει τα νέα δικαιώματα που απονέμονται στα εθνικά κοινοβούλια όσον αφορά τον 
προηγούμενο έλεγχο της εφαρμογής της αρχής της επικουρικότητας στο σύνολο της 
νομοθεσίας της Ένωσης· φρονεί ότι η ενίσχυση του ελέγχου των ευρωπαϊκών πολιτικών 
από τα εθνικά κοινοβούλια θα ευαισθητοποιήσει επίσης το κοινό σχετικά με τις 
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δραστηριότητες της Ένωσης·

64. τονίζει ότι τα νέα προνόμια των εθνικών κοινοβουλίων πρέπει να γίνουν πλήρως σεβαστά 
από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας·

65. χαιρετίζει τη δέσμευση των τοπικών και περιφερειακών αρχών για την τήρηση της αρχής 
της επικουρικότητας· σημειώνει το δικαίωμα προσφυγής της Επιτροπής των Περιφερειών 
ενώπιον του Δικαστηρίου, όταν θεωρεί ότι παραβιάζεται η αρχή της επικουρικότητας 
(άρθρο 8, παράγραφος 2, του πρωτοκόλλου αριθ. 2)·

3.2. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις

66. εκτιμά τις βελτιώσεις που απορρέουν από τις νέες διατάξεις σχετικά με τις νομικές πράξεις 
και την ιεραρχία των κανόνων, και ιδίως τη δημιουργία της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης 
(άρθρο 290 ΣΛΕΕ), η οποία καθιστά δυνατή την ανάθεση στην Επιτροπή της εξουσίας 
θέσπισης μη νομοθετικών πράξεων γενικής εφαρμογής ή τροποποίησης μη ουσιωδών 
στοιχείων μιας νομοθετικής πράξης· επισημαίνει ότι οι στόχοι, το περιεχόμενο, το πεδίο 
εφαρμογής και η διάρκεια κάθε τέτοιας εξουσιοδότησης πρέπει να καθορίζονται με 
σαφήνεια από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στη νομοθετική πράξη·

67. χαιρετίζει ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 290, παράγραφος 2, της ΣΛΕΕ, το οποίο 
προβλέπει ότι το Κοινοβούλιο (και το Συμβούλιο) έχουν το δικαίωμα να ανακαλέσουν την 
εξουσιοδότηση και να εκφράσουν αντιρρήσεις για επιμέρους κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις·

68. σημειώνει ότι η ΣΛΕΕ δεν προβλέπει μια νομική βάση για ένα μέτρο-πλαίσιο για 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, αλλά προτείνει να συμφωνήσουν τα θεσμικά όργανα σε μια 
τυποποιημένη διατύπωση για τις εν λόγω εξουσιοδοτήσεις, η οποία θα μπορεί να 
παρεμβάλλεται από την Επιτροπή σε νομοθετικές προτάσεις· τονίζει ότι έτσι θα 
διαφυλαχθεί η ελευθερία του νομοθέτη·

69. ζητεί από την Επιτροπή να διευκρινίσει με ποιον τρόπο προτίθεται να ερμηνεύσει τη 
δήλωση 39 που προσαρτάται στην Τελική Πράξη της Διακυβερνητικής Διάσκεψης που 
ενέκρινε τη Συνθήκη της Λισαβόνας, σχετικά με τη διαβούλευση με εμπειρογνώμονες στον 
τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, και πώς προτίθεται να εφαρμόσει την εν λόγω 
ερμηνεία, παράλληλα με τις διατάξεις σχετικά με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που 
περιέχονται στη ΣΛΕΕ·

3.3. Εκτελεστικές πράξεις

70. σημειώνει ότι καταργείται η ισχύουσα διάταξη περί εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που 
περιέχεται στο ισχύον άρθρο 202 της Συνθήκης ΕΚ και ανταυτής θεσπίζεται στο άρθρο 291 
της ΣΛΕΕ μια νέα διαδικασία –«εκτελεστικές πράξεις»– η οποία προβλέπει τη δυνατότητα 
ανάθεσης εκτελεστικών εξουσιών στην Επιτροπή σε περιπτώσεις στις οποίες απαιτούνται 
«ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση των νομικά δεσμευτικών πράξεων της Ένωσης»·

71. σημειώνει ότι το άρθρο 291, παράγραφος 3, της ΣΛΕΕ απαιτεί από το Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο να θεσπίσουν, εκ των προτέρων, γενικούς κανόνες και αρχές σχετικά με τους 
τρόπους με τους οποίους τα κράτη μέλη ελέγχουν την άσκηση των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή·

72. σημειώνει ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας δεν περιέχει πλέον βάση για την υφιστάμενη 
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διαδικασία επιτροπολογίας και ότι εκκρεμείς νομοθετικές προτάσεις που δεν θα εγκριθούν 
πριν από την έναρξη ισχύος της πρέπει να τροποποιηθούν προκειμένου να πληρούν τις 
προϋποθέσεις των άρθρων 290 και 291 της ΣΛΕΕ·

73. φρονεί ότι μπορεί να βρεθεί μια ενδιάμεση λύση κατόπιν διαπραγμάτευσης με το 
Συμβούλιο για την αρχική περίοδο, ώστε να μην προκύψει κανένα εμπόδιο ως αποτέλεσμα 
του ενδεχόμενου νομικού κενού, και η νέα ρύθμιση μπορεί να θεσπισθεί από τον νομοθέτη 
κατόπιν δέουσας εξέτασης των προτάσεων της Επιτροπής·

4. Προτεραιότητες για τη μεταβατική περίοδο

74. ζητεί από την Επιτροπή να διαβιβάσει στους συννομοθέτες όλες τις εκκρεμείς προτάσεις 
για τις οποίες ισχύουν νέες νομικές βάσεις και αλλαγές στις νομοθετικές διαδικασίες·

75. επισημαίνει ότι το Κοινοβούλιο θα αποφασίσει σχετικά με τη θέση που θα υιοθετήσει όσον 
αφορά γνωμοδοτήσεις που έχουν ήδη εκδοθεί σε διαδικασίες διαβούλευσης επί θεμάτων τα 
οποία υπάγονται πλέον στη συνήθη νομοθετική διαδικασία, είτε πρόκειται περί 
επιβεβαίωσης της προηγούμενης θέσης του είτε περί υιοθέτησης νέας θέσης· τονίζει ότι 
τυχόν επιβεβαίωση γνωμοδοτήσεων ως θέσης του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση 
μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ψηφοφορίας από το Κοινοβούλιο μόνον μετά την έναρξη 
ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας·

76. επιμένει στη σύναψη μιας διοργανικής συμφωνίας που θα αποκλείει την έγκριση εκκρεμών 
νομοθετικών προτάσεων του «τρίτου πυλώνα», οι οποίες περιλαμβάνουν μια διάσταση 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, έως την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, ώστε να 
είναι δυνατός ο πλήρης δικαστικός έλεγχος σε σχέση με τα εν λόγω θέματα, ενώ μέτρα που 
δεν έχουν κανέναν, ή έχουν περιορισμένο μόνον, αντίκτυπο στα θεμελιώδη δικαιώματα 
είναι δυνατόν να εγκριθούν και πριν από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας·

5. Προτάσεις

77. καλεί τα άλλα θεσμικά όργανα να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για τη σύναψη μιας 
διοργανικής συμφωνίας, η οποία θα καλύπτει:

α) τους κύριους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 
2009, π.χ. με τη μορφή μιας συμφωνίας-πλαισίου μεταξύ των τριών πολιτικών θεσμικών 
οργάνων σχετικά με ένα πρόγραμμα εργασίας για την κοινοβουλευτική περίοδο και τη 
θητεία της Επιτροπής που αρχίζει το 2009·

β) τα εκτελεστικά μέτρα που πρέπει να θεσπισθούν προκειμένου η νέα Συνθήκη να αποβεί 
επιτυχής για τα θεσμικά όργανα και τους πολίτες της Ένωσης γυναίκες και άνδρες·

78. ζητεί την επικαιροποίηση της διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, η οποία θα καθορίσει τις σχέσεις εργασίας τους όσον αφορά την εξωτερική 
πολιτική, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής εμπιστευτικών πληροφοριών, βάσει των 
άρθρων 14 και 36 της ΣΕΕ και του άρθρου 295 της ΣΛΕΕ·

79. ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εξετάσουν το ενδεχόμενο διαπραγμάτευσης 
με το Κοινοβούλιο μιας νέας διοργανικής συμφωνίας, η οποία θα παράσχει στο 
Κοινοβούλιο ουσιαστικό καθορισμό της εμπλοκής του σε κάθε στάδιο που οδηγεί στη 
σύναψη μιας διεθνούς συμφωνίας·
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80. ζητεί, ως αποτέλεσμα των νέων διατάξεων σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 
(άρθρο 312 ΣΛΕΕ) και τον δημοσιονομικό κανονισμό (άρθρο 322 ΣΛΕΕ), την επανεξέταση 
της διοργανικής συμφωνίας για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική 
διαχείριση·

81. θεωρεί ότι πρέπει να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής 
πολιτικής πληροφοριών και επικοινωνίας, και θεωρεί ότι η κοινή πολιτική δήλωση των 
τριών θεσμικών οργάνων σχετικά με την επικοινωνία αποτελεί ένα αξιόλογο πρώτο βήμα 
για την επίτευξη αυτού του στόχου·

82. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει σύντομα μια πρωτοβουλία για την υλοποίηση της 
«πρωτοβουλίας πολιτών» θεσπίζοντας σαφείς, απλές και εύχρηστες προϋποθέσεις για την 
άσκηση του συγκεκριμένου ατομικού δικαιώματος· παραπέμπει στην έκθεση σχετικά με 
την «πρωτοβουλία πολιτών», την οποία εκπόνησε η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων·

83. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει κανονισμούς για την εφαρμογή του άρθρου 298 της ΣΛΕΕ 
σχετικά με τη χρηστή διοίκηση, ανταποκρινόμενη στο παλαιό αίτημα του Κοινοβουλίου και 
του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή για ένα κοινό σύστημα διοικητικού δικαίου που θα διέπει 
την ευρωπαϊκή διοίκηση·

84. σημειώνει ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας προβλέπει τη συμπερίληψη του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Ανάπτυξης στον προϋπολογισμό της Ένωσης πράγμα το οποίο θα οδηγήσει στην 
ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμότητας σημαντικού τμήματος της αναπτυξιακής πολιτικής 
της ΕΕ· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για τον 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της επικείμενης για το 2008/2009 
επανεξέτασης στο ήμισυ της χρονικής περιόδου·

85. συνιστά την επείγουσα επανεξέταση και ενίσχυση του καθεστώτος της Ένωσης σε διεθνείς 
οργανισμούς, μόλις τεθεί σε ισχύ η Συνθήκη της Λισαβόνας και η Ένωση διαδεχθεί τις 
Ευρωπαϊκές Κοινότητες·

86. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να συμφωνήσουν με το Κοινοβούλιο επί μιας 
στρατηγικής με στόχο τη διασφάλιση της συνοχής μεταξύ της θεσπιζόμενης νομοθεσίας και 
του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων καθώς και των κανόνων που περιέχονται στις 
Συνθήκες σχετικά με πολιτικές όπως η πρόληψη των διακρίσεων, η προστασία των 
αιτούντων άσυλο, η βελτίωση της διαφάνειας, η προστασία των δεδομένων, τα δικαιώματα 
των μειονοτήτων και τα δικαιώματα των θυμάτων εγκληματικών πράξεων και των 
υπόπτων·

87. ζητεί από την Επιτροπή και από το Συμβούλιο να συμβάλουν στη βελτίωση των σχέσεων 
μεταξύ των ευρωπαϊκών και των εθνικών αρχών, ιδίως στον νομοθετικό και στον δικαστικό 
τομέα·

88. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να δρομολογήσουν τη θέσπιση μιας πραγματικής 
κοινής ενεργειακής πολιτικής με στόχο τον αποτελεσματικό συντονισμό των ενεργειακών 
αγορών των κρατών μελών της ΕΕ καθώς και την ανάπτυξη των αγορών αυτών, παράλληλα 
με την ενσωμάτωση εξωτερικών πτυχών που θα εστιάζουν στις πηγές και τις οδούς του 
ενεργειακού εφοδιασμού·

89. ζητεί από το Συμβούλιο να εξετάσει, μαζί με το Κοινοβούλιο, πώς θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν οι διατάξεις του άρθρου 127, παράγραφος 6, της ΣΛΕΕ, οι οποίες του 
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επιτρέπουν να αναθέσει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ειδικά καθήκοντα «που 
αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων και των λοιπών 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, εξαιρέσει των ασφαλιστικών επιχειρήσεων»·

90. επιδιώκει να προσαρμόσει την εσωτερική του οργάνωση, βελτιστοποιώντας και 
οργανώνοντας ορθολογικά την άσκηση των νέων αρμοδιοτήτων που του εκχωρούνται από 
τη Συνθήκη·

°

° °

91. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την 
Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών.
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Έκθεση σχετικά με την ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και των εθνικών κοινοβουλίων βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας (2008/2120(INI)) -
Έκθεση Elmar Brok1

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο της Συνθήκης του Άμστερνταμ σχετικά με τον ρόλο των 
εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

– έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο της Συνθήκης του Άμστερνταμ σχετικά με την εφαρμογή 
των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη της Λισαβόνας και ιδίως το άρθρο 12 της Συνθήκης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο της Συνθήκης της Λισαβόνας σχετικά με τον ρόλο των 
εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίως το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου,

– έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο της Συνθήκης της Λισαβόνας σχετικά με την εφαρμογή των 
αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Φεβρουαρίου 2002 σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εθνικών κοινοβουλίων στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής 
οικοδόμησης2,

– έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές για τις σχέσεις μεταξύ κυβερνήσεων και 
κοινοβουλίων για κοινοτικά θέματα (ελάχιστα πρότυπα) της 27ης Ιανουαρίου 2003 (τις 
"κατευθυντήριες γραμμές της Κοπεγχάγης για τα κοινοβούλια")3, που εγκρίθηκαν κατά την 
XXVIIIη διάσκεψη των επιτροπών κοινοτικών και ευρωπαϊκών υποθέσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (COSAC), 

– έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της 21ης Ιουνίου 2008 για τη 
διακοινοβουλευτική συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση4,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της συνεδρίασης της XL COSAC που διεξήχθη στο 
Παρίσι στις 4 Νοεμβρίου 2008, και ειδικά το σημείο 1,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της υποεπιτροπής του κοινοβουλίου της Ιρλανδίας "Το μέλλον 
της Ιρλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση" του Νοεμβρίου 2008, ιδίως τις παραγράφους 29 
έως 37 της περίληψης, στις οποίες ζητείται εκτενώς η ενίσχυση του κοινοβουλευτικού 
ελέγχου των εθνικών κυβερνήσεων ως μελών του Συμβουλίου,

                                               
1 Η συγκεκριμένη έκθεση δεν εξετάστηκε και δεν ψηφίστηκε σε επίπεδο Ολομέλειας, ως εκ τούτου το 

ακόλουθο κείμενο υιοθετεί το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στην επιτροπή AFCO.
2 Εγκρίθηκε βάσει της έκθεσης A5-0023/2002 της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (έκθεση 

Napolitano) (ΕΕ C 284 E της 21.11.2002, σελ. 322.).
3 ΕΕ C 154 της 2.7.2003, σελ. 1.
4 Αναθεωρημένο κείμενο που συμφωνήθηκε από τη διάσκεψη των προέδρων των κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης κατά τη συνεδρίασή της στη Λισαβόνα στις 20/21 Ιουνίου 2008.
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– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Ανάπτυξης 
(A6-0133/2009),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το τελευταίο ψήφισμα που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
για το θέμα των σχέσεων με τα εθνικά κοινοβούλια ανάγεται στο 2002 και, ως εκ τούτου, 
είναι καιρός για επαναξιολόγηση,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες εκπροσωπούνται άμεσα σε επίπεδο Ένωσης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ότι τα κράτη μέλη εκπροσωπούνται στο Συμβούλιο από την 
εκάστοτε κυβέρνησή τους, που με τη σειρά της πρέπει να λογοδοτεί με δημοκρατικό τρόπο 
στο εκάστοτε εθνικό κοινοβούλιο (βλ. άρθρο 10, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΕ στην 
έκδοση της Συνθήκης της Λισαβόνας)· η αναγκαία ενίσχυση του κοινοβουλευτισμού στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει κατά συνέπεια να βασίζεται σε δύο πυλώνες: αφενός στην 
επέκταση των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με όλες τις 
αποφάσεις της Ένωσης και αφετέρου στην ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των εθνικών 
κοινοβουλίων σε σχέση με τις εκάστοτε κυβερνήσεις τους,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Ευρωπαϊκή Συνέλευση πραγματοποιήθηκε μια εξαιρετική 
συνεργασία μεταξύ των εκπροσώπων των εθνικών κοινοβουλίων και των εκπροσώπων του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά επίσης μεταξύ αυτών και των εκπροσώπων των 
κοινοβουλίων των υποψηφίων προς ένταξη χωρών,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι επέτυχε η διεξαγωγή διασκέψεων των κοινοβουλίων σχετικά με 
ορισμένα θέματα στο πλαίσιο της φάσης προβληματισμού, και για το λόγο αυτό πρέπει να 
καταστεί δυνατή η αναφορά σε αυτήν τηνπρακτική κατά τη σύγκληση μιας νέας 
συνέλευσης ή σε παρόμοιες ευκαιρίες,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια οι σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων έχουν βελτιωθεί και έχουν διαφοροποιηθεί, 
και ότι αυξάνεται ο αριθμός των δραστηριοτήτων που διεξάγονται σε επίπεδο 
κοινοβουλίων γενικά, αλλά και σε επίπεδο κοινοβουλευτικών επιτροπών, 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στη μελλοντική ανάπτυξη σχέσεων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διάφορων υφισταμένων πρακτικών,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες αρμοδιότητες που παραχωρούνται στα εθνικά κοινοβούλια 
στη Συνθήκη της Λισαβόνας, ιδίως όσον αφορά την αρχή της επικουρικότητας, τα 
ενθαρρύνουν να συμμετέχουν ενεργά σε πρώιμη φάση στη διαδικασία της χάραξης της 
πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι μορφές διακοινοβουλευτικής συνεργασίας πρέπει να είναι 
σύμφωνες με δύο βασικές αρχές: την αρχή της αύξησης της αποτελεσματικότητας και την 
αρχή του κοινοβουλευτικού εκδημοκρατισμού,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρωταρχικό καθήκον και λειτουργία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων είναι να συμμετέχουν στη λήψη 
νομοθετικών αποφάσεων και να ελέγχουν πολιτικές επιλογές σε εθνικό και ευρωπαϊκό 
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επίπεδο αντίστοιχα· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό δεν καθιστά περιττή τη στενή 
συνεργασία για το κοινό καλό, ιδίως όσον αφορά τη μεταφορά της νομοθεσίας της ΕΕ στο 
εθνικό δίκαιο,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να αναπτυχθούν πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές βάσει 
των οποίων οι εκπρόσωποι και τα όργανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα μπορούν να 
αποφασίζουν για τις μελλοντικές ενέργειες που αφορούν τις σχέσεις του με τα εθνικά 
κοινοβούλια και την εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης της Λισαβόνας σχετικά με τα 
εθνικά κοινοβούλια,

Η συμβολή της Συνθήκης της Λισαβόνας στην ανάπτυξη των σχέσεων

1. επικροτεί τα καθήκοντα και δικαιώματα που παραχωρούνται στα εθνικά κοινοβούλια 
στη Συνθήκη της Λισαβόνας, που αποτελεί "Συνθήκη των κοινοβουλίων", τα οποία 
ενισχύουν τον ρόλο τους στις πολιτικές διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης· θεωρεί 
ότι μπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες:

Ενημέρωση σχετικά με:

– την αξιολόγηση πολιτικών που εφαρμόζονται στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης·

– διαβουλεύσεις της Μόνιμης Επιτροπής για την Εσωτερική Ασφάλεια·

– προτάσεις τροποποίησης των Συνθηκών·

– αιτήσεις για ένταξη στην Ένωση·

– απλουστευμένη διαδικασία τροποποίησης της Συνθήκης (έξι μήνες νωρίτερα)·

– προτάσεις για μέτρα που συμπληρώνουν τη Συνθήκη·

Ενεργός συμμετοχή:

– στη σωστή λειτουργία της Ένωσης (γενική διάταξη)·

– στον έλεγχο της Europol και της Eurojust μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

– σε συνελεύσεις που ασχολούνται με τροποποιήσεις της Συνθήκης·

Ένσταση για:

– νομοθεσία που δεν είναι συμβατή με την αρχή της επικουρικότητας, μέσω των 
διαδικασιών της "κίτρινης κάρτας" και της "πορτοκαλί κάρτας"·

– τροποποιήσεις της Συνθήκης με την απλουστευμένη διαδικασία·

– μέτρα δικαστικής συνεργασίας σε θέματα αστικού δικαίου (οικογενειακό δίκαιο)·

– περιπτώσεις παραβίασης της αρχής της επικουρικότητας, με προσφυγή στο Δικαστήριο  
(εφόσον το επιτρέπει η εθνική νομοθεσία)· 
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Σημερινές σχέσεις 

2. σημειώνει με ικανοποίηση ότι οι σχέσεις του με τα εθνικά κοινοβούλια και τους βουλευτές 
τους παρουσίασαν τα τελευταία χρόνια αρκετά θετική εξέλιξη, αν και όχι ακόμα στο βαθμό 
που απαιτείται, ιδίως με τις παρακάτω μορφές κοινών δραστηριοτήτων:

– μικτές κοινοβουλευτικές συνεδριάσεις για οριζόντια θέματα που υπερβαίνουν την 
αρμοδιότητα μιας επιτροπής,

– τακτικές συναντήσεις της Μικτής Επιτροπής (τουλάχιστον δύο φορές το εξάμηνο)· 

– ad hoc διακοινοβουλευτικές συνεδριάσεις σε επίπεδο επιτροπών με πρωτοβουλία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του κοινοβουλίου του κράτους μέλους που ασκεί την 
Προεδρία του Συμβουλίου· 

– διακοινοβουλευτικές συνεδριάσεις σε επίπεδο προεδριών επιτροπών·

– συνεργασία σε επίπεδο κοινοβουλευτικών αρχηγών στο πλαίσιο της διάσκεψης των 
προέδρων των κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

– επισκέψεις μελών εθνικών κοινοβουλίων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να 
συμμετάσχουν σε συνεδριάσεις αντίστοιχων ειδικών επιτροπών· 

– συναντήσεις στο πλαίσιο των πολιτικών Ομάδων ή κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
μεταξύ πολιτικών από όλα τα κράτη μέλη και μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Μελλοντικές σχέσεις

3. θεωρεί ότι πρέπει να αναπτυχθούν νέες μορφές διαλόγου μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων πριν και μετά από την έκδοση νομοθεσίας·

4. προτρέπει τα εθνικά κοινοβούλια να εντείνουν τις προσπάθειές τους ώστε να είναι οι 
εθνικές κυβερνήσεις υπόλογες για τη διαχείριση της δαπάνης κοινοτικών πόρων· καλεί τα 
εθνικά κοινοβούλια να ελέγχουν προσεκτικά την ποιότητα των εθνικών αξιολογήσεων 
αντικτύπου και τον τρόπο με τον οποίο οι εθνικές κυβερνήσεις μεταφέρουν την κοινοτική 
νομοθεσία στο εσωτερικό δίκαιο και εφαρμόζουν τις κοινοτικές πολιτικές και προγράμματα 
χρηματοδότησης σε επίπεδο κρατικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών· ζητεί από τα 
εθνικά κοινοβούλια να παρακολουθούν με αυστηρότητα τις εκθέσεις σχετικά με τα εθνικά 
σχέδια δράσης στο πλαίσιο της ατζέντας της Λισαβόνας·

5. θεωρεί πρόσφορο να δοθεί στα εθνικά κοινοβούλια υποστήριξη ως προς τον έλεγχο των 
νομοσχεδίων πριν από την εξέτασή τους από τον ευρωπαίο νομοθέτη, καθώς και ως προς 
τον αποτελεσματικό έλεγχο των ενεργειών των κυβερνήσεών τους στο Συμβούλιο·

6. θεωρεί ότι οι τακτικές διμερείς συνεδριάσεις των αντίστοιχων ειδικών επιτροπών της 
Μικτής Επιτροπής και οι ad hoc διακοινοβουλευτικές συνεδριάσεις σε επίπεδο επιτροπών, 
που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επιτρέπουν τη 
διεξαγωγή διαλόγου σε πρώιμο στάδιο σχετικά με τρέχουσα ή σχεδιαζόμενη νομοθεσία ή 
πολιτικές πρωτοβουλίες και πρέπει, ως εκ τούτου, να διατηρηθούν και να εξελιχθούν 
συστηματικά σε ένα μόνιμο δίκτυο ομόλογων επιτροπών· θεωρεί ότι πριν ή μετά από 
τέτοιες συνεδριάσεις μπορούν να διεξάγονται ad hoc διμερείς συνεδριάσεις επιτροπών με 
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αντικείμενο συγκεκριμένες εθνικές ανησυχίες· και ότι στη διάσκεψη των προέδρων των 
επιτροπών είναι δυνατόν να ανατεθεί η εκπόνηση και ο συντονισμός ενός προγράμματος 
για τις δραστηριότητες ειδικών επιτροπών με εθνικά κοινοβούλια·

7. επισημαίνει ότι οι συναντήσεις των προέδρων των ειδικών επιτροπών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων, όπως οι συνεδριάσεις των προέδρων της 
Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και της 
Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, είναι επίσης 
εξαιτίας του περιορισμένου αριθμού των συμμετεχόντων ένα μέσον ανταλλαγής 
πληροφοριών και απόψεων·

8. θεωρεί ότι μορφές συνεργασίας πέραν αυτών που προαναφέρθηκαν θα μπορούσαν να 
συνεισφέρουν σημαντικά στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πολιτικού χώρου και πρέπει να 
αναπτυχθούν περαιτέρω και να διαφοροποιηθούν·

9. θα επικροτούσε σε αυτό το πλαίσιο καινοτομίες σε επίπεδο εθνικών κοινοβουλίων, όπως το 
να παραχωρηθεί σε μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το δικαίωμα να προσκαλούνται 
μία φορά τον χρόνο για να μιλήσουν σε συνεδριάσεις της ολομέλειας των εθνικών 
κοινοβουλίων, να συμμετέχουν σε συμβουλευτική βάση σε συνεδριάσεις επιτροπών 
ευρωπαϊκών υποθέσεων, να συμμετέχουν σε συνεδριάσεις ειδικών επιτροπών όταν 
συζητείται σχετική κοινοτική νομοθεσία ή να λαμβάνουν μέρος σε συμβουλευτική βάση σε 
συνεδριάσεις των αντίστοιχων πολιτικών ομάδων·

10. συνιστά να διατεθούν επαρκείς πόροι για τη διοργάνωση συναντήσεων των ειδικών 
επιτροπών με τις ομόλογες επιτροπές των εθνικών κοινοβουλίων και των εισηγητών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τους ομολόγους τους στα εθνικά κοινοβούλια, και συνιστά 
να εξεταστεί η δυνατότητα δημιουργίας των τεχνικών προϋποθέσεων για βιντεοδιασκέψεις 
μεταξύ των εισηγητών στις ειδικές επιτροπές των εθνικών κοινοβουλίων και του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

11. θεωρεί ότι οι αυξημένες εξουσίες των εθνικών κοινοβουλίων που προβλέπονται στη 
Συνθήκη της Λισαβόνας όσον αφορά τη συμμόρφωση με την αρχή της επικουρικότητας θα 
καταστήσουν δυνατή την άσκηση επιρροής και τον έλεγχο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε 
ένα πρώιμο στάδιο και θα συνεισφέρουν στη βελτίωση της νομοθεσίας και της 
συνεκτικότητας της νομοθεσίας σε επίπεδο ΕΕ·

12. επισημαίνει ότι δίδεται για πρώτη φορά στα εθνικά κοινοβούλια καθορισμένος ρόλος ως 
προς τα θέματα της ΕΕ, ο οποίος είναι διαφορετικός από τον ρόλο των εθνικών 
κυβερνήσεων συμβάλλει στον πιο έντονο δημοκρατικό έλεγχο και φέρνει την Ένωση πιο 
κοντά στους πολίτες·

13. υπενθυμίζει ότι ο έλεγχος των εθνικών κυβερνήσεων από τα εθνικά κοινοβούλια πρέπει να 
ασκείται καταρχάς σύμφωνα με τους αντίστοιχους θεσμικούς κανόνες και νόμους·

14. υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα εθνικά κοινοβούλια είναι σημαντικοί παράγοντες όσον 
αφορά την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και ότι θα είχε μεγάλη σημασία ένας 
μηχανισμός ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών στον τομέα αυτόν·

15. παρατηρεί σε αυτό το πλαίσιο ότι η δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την 
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ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κοινοβουλίων, της ιστοσελίδας IPEX1 , συνιστά ένα 
σημαντικό βήμα προόδου διότι καθίσταται δυνατός ο έλεγχος εγγράφων της ΕΕ στο 
επίπεδο των εθνικών κοινοβουλίων όπως και σε αυτό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
ενδεχομένως η μεταφορά τους σε εθνικό δίκαιο από τα εθνικά κοινοβούλια σε πραγματικό 
χρόνο· θεωρεί για το λόγο αυτό ως απαραίτητη την κατάλληλη οικονομική χρηματοδότηση 
αυτού του συστήματος που ανέπτυξε και διαχειρίστηκε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

16. σχεδιάζει μια πλέον συστηματική παρακολούθηση του προνομοθετικού διαλόγου μεταξύ 
των εθνικών κοινοβουλίων και της Επιτροπής (την αποκαλούμενη πρωτοβουλία Μπαρόζο), 
προκειμένου να είναι ήδη σε μια πρώιμη φάση της νομοθετικής διαδικασίας ενημερωμένο 
όσον αφορά τη θέση των εθνικών κοινοβουλίων· καλεί τα εθνικά κοινοβούλια να δίδουν 
συγχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις σ'αυτό το πλαίσιο εκδιδόμενες γνωμοδοτήσεις 
τους· 

17. χαιρετίζει την πρόοδο που έχει πραγματοποιηθεί κατά τα τελευταία έτη κατά την ανάπτυξη 
μιας συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων 
στον τομέα των εξωτερικών υποθέσεων, της ασφάλειας και της άμυνας·

18. αναγνωρίζει ότι τα εθνικά κοινοβούλια διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο ενημερώνοντας 
τον εθνικό διάλογο σχετικά με την Κοινή Ευρωπαϊκή Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας 
(ΚΕΠΠΑ) και την Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΕΠΑΑ)·

19. διαπιστώνει εκ νέου με ανησυχία ότι είναι ανεπαρκής η υπευθυνότητα για τις οικονομικές 
ρυθμίσεις όσον αφορά την ΚΕΠΠΑ και την ΕΠΑΑ ενώπιον των κοινοβουλίων και ότι για 
το λόγο αυτό πρέπει να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού και των εθνικών 
κοινοβουλίων, προκειμένου να επιτευχθεί ένας δημοκρατικός έλεγχος όλων των πτυχών 
αυτών των πολιτικών2·

20. καλεί προς το συμφέρον της συνεκτικοτητας και της αποτελεσματικότητας και προκειμένου 
να αποφεύγεται η επικάλυψη, να διαλυθεί η κοινοβουλευτική συνέλευση της 
Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), αφής στιγμής η ΔΕΕ με τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης 
της Λισαβόνας εντάσσεται πλήρως και οριστικώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

Ο ρόλος της COSAC

21. θεωρεί ότι ο πολιτικός ρόλος της COSAC πρέπει να οριοθετηθεί στο μέλλον σε στενή 
συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων, και ότι 
η COSAC πρέπει να παραμείνει κατά κύριο λόγο, σε συμφωνία με το πρωτόκολλο της 
Συνθήκης του Άμστερνταμ σχετικά με τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα βήμα συζήτησης για την ανταλλαγή πληροφοριών και τον διάλογο 
για γενικά πολιτικά θέματα και βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τον έλεγχο των εθνικών 
κυβερνήσεων3· δεύτερον, θεωρεί ότι η ανταλλαγή πληροφοριών και ο διάλογος πρέπει να 
επικεντρώνονται σε νομοθετικές δραστηριότητες που αφορούν τον χώρο ελευθερίας, 

                                               
1 IPEX: Interparliamentary EU Information Exchange (Διακοινοβουλευτική ΕΕ Ανταλλαγή 

Πληροφοριών), ετέθη επισήμως σε λειτουργία τον Ιούλιο του 2006
2 Διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής της 

17ης Μαΐου 2006 για τη δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (ΕΕ C 
139 της 14ης Ιουνίου 2006, σελ.1) και άρθρο 28 παράγραφος 3 ΣΕΕ)

3 Βλ. τις κατευθυντήριες γραμμές για τις σχέσεις μεταξύ κυβερνήσεων και κοινοβουλίων για κοινοτικά 
θέματα (ελάχιστα πρότυπα) που αναφέρθηκαν πιο πάνω.
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ασφάλειας και δικαιοσύνης και στην τήρηση της αρχής της επικουρικότητας σε επίπεδο 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

22. είναι αποφασισμένο να εκπληρώσει ολοκληρωτικά τον ρόλο του, να εκτελέσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά τη λειτουργία της COSAC και να συνεχίσει να παρέχει 
τεχνική υποστήριξη στη γραμματεία της COSAC και τους εκπροσώπους των εθνικών 
κοινοβουλίων·

23. υπενθυμίζει ότι οι δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών 
κοινοβουλίων στο πλαίσιο της COSAC πρέπει να λειτουργούν συμπληρωματικά και να μην 
υφίστανται κατακερματισμό ή εκμετάλλευση από εξωτερικούς παράγοντες·

24. θεωρεί ότι οι ειδικές επιτροπές του πρέπει να συμμετέχουν περισσότερο στην προετοιμασία 
των συνεδριάσεων της COSAC και στην εκπροσώπηση σε αυτές· θεωρεί ότι της 
αντιπροσωπείας του πρέπει να ηγείται ο πρόεδρος της Επιτροπής Συνταγματικών 
Υποθέσεων και ότι η αντιπροσωπεία πρέπει να περιλαμβάνει τους προέδρους και τους 
εισηγητές των ειδικών επιτροπών που ασχολούνται με τα θέματα που περιλαμβάνονται 
στην ημερήσια διάταξη της εκάστοτε συνεδρίασης της COSAC· θεωρεί ως ενδεδειγμένο 
όπως η διάσκεψη των προέδρων και οι βουλευτές ενημερώνονται μετά από κάθε 
συνάντηση μια φορά το έτος σχετικά με τη διεξαγωγή και τα αποτελέσματα των 
συνεδριάσεων της COSAC·

25. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.
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Έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο της Συνθήκης της Λισαβόνας στην ανάπτυξη της 
θεσμικής ισορροπίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2008/2073(INI)) - Έκθεση Jean-Luc
Dehaene1

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της 6ης Μαρτίου 2008,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη της Λισαβόνας για την τροποποίηση της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η οποία 
υπεγράφη στις 13 Δεκεμβρίου 2007,

έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Φεβρουαρίου 2008 σχετικά με τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας2,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 11ης και 12ης 
Δεκεμβρίου 2008,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση 
της Επιτροπής Ανάπτυξης (A6-0142/2009),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας ενισχύει τη θεσμική ισορροπία της 
Ένωσης, δεδομένου ότι ενδυναμώνει τις βασικές λειτουργίες καθενός από τα πολιτικά 
θεσμικά όργανα, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο τους αντίστοιχους ρόλους τους εντός 
ενός θεσμικού πλαισίου στο οποίο η συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων αποτελεί 
βασικό στοιχείο της επιτυχίας της διαδικασίας ολοκλήρωσης της Ένωσης,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας μετασχηματίζει την πρώην "κοινοτική 
μέθοδο", προσαρμόζοντας και ενισχύοντάς την, σε "ενωσιακή μέθοδο" σύμφωνα με την 
οποία, ουσιαστικά:

– το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθορίζει τους γενικούς πολιτικούς προσανατολισμούς και 
προτεραιότητες,

– η Επιτροπή προάγει το κοινό συμφέρον της Ένωσης και αναλαμβάνει τις κατάλληλες 
πρωτοβουλίες για τον σκοπό αυτόν,

– το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ασκούν από κοινού νομοθετικά και 
δημοσιονομικά καθήκοντα με βάση τις προτάσεις της Επιτροπής,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας επεκτείνει τη συγκεκριμένη μέθοδο 
λήψης αποφάσεων από την Ένωση σε νέους τομείς των νομοθετικών και δημοσιονομικών 
δραστηριοτήτων της,

                                               
1 Η συγκεκριμένη έκθεση δεν εξετάστηκε και δεν ψηφίστηκε σε επίπεδο Ολομέλειας, ως εκ τούτου το 

ακόλουθο κείμενο υιοθετεί το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στην επιτροπή AFCO.
2 Εγκριθέντα κείμενα, P6_TA(2008)0055.
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Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας προβλέπει ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
δύναται, με ομοφωνία και με την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να επεκτείνει 
την ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία και τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, ενισχύοντας 
με αυτόν τον τρόπο την ενωσιακή μέθοδο,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που ο στόχος της Συνθήκης της Λισαβόνας είναι να 
απλοποιηθεί και να ενισχυθεί η συνεκτικότητα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
και του Συμβουλίου, η συνύπαρξη χωριστής Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και 
του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων (και της Ευρωομάδας), σε συνδυασμό με τη 
συνέχιση ενός συστήματος ισότιμης εναλλαγής για τις προεδρίες των άλλων συνθέσεων του 
Συμβουλίου, είναι πιθανό να καταστήσει, σε πρώτη τουλάχιστον φάση, πιο περίπλοκη τη 
λειτουργία της Ένωσης,

ΣΤ.εκτιμώντας ότι η αρχή της ισότητας των φύλων συνεπάγεται ότι η ίση εκπροσώπηση 
γυναικών και ανδρών στη δημόσια ζωή πρέπει επίσης να εφαρμόζεται στη διαδικασία 
διορισμού στις πιο σημαντικές θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα διαδικασία για την εκλογή του Προέδρου της Επιτροπής 
καθιστά αναγκαίες την εξέταση των αποτελεσμάτων των εκλογών και κατάλληλες 
διαβουλεύσεις μεταξύ εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου πριν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προτείνει τον υποψήφιό του,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οργάνωση της διοργανικής συνεργασίας στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων θα είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία της δράσης της Ένωσης,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας αναγνωρίζει την αυξανόμενη σημασία 
του στρατηγικού πολυετούς και του επιχειρησιακού ετήσιου προγραμματισμού για να 
διασφαλισθεί μια ομαλή σχέση μεταξύ των θεσμικών οργάνων και η αποδοτική εφαρμογή 
των διαδικασιών λήψης αποφάσεων, και τονίζει τον ρόλο της Επιτροπής ως εισηγήτριας 
των κύριων διαδικασιών προγραμματισμού,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ισχύων επταετής δημοσιονομικός προγραμματισμός σημαίνει ότι, 
κατά διαστήματα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή, κατά τη διάρκεια μιας 
πλήρους νομοθετικής περιόδου, δεν έχουν να βασικές πολιτικές δημοσιονομικές αποφάσεις 
κατά τη διάρκεια της θητείας τους, παγιδευμένοι σε ένα πλαίσιο που ενέκριναν οι 
προκάτοχοί τους, το οποίο θα διαρκέσει έως το τέλος της θητείας τους, κάτι που θα ήταν, 
όμως, δυνατό να αντιμετωπιστεί αν υλοποιηθεί η δυνατότητα που δίνει η Συνθήκη της 
Λισαβόνας για πενταετή δημοσιονομικό προγραμματισμό, που θα μπορούσε να αντιστοιχεί 
με τη θητεία του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας θεσπίζει μια νέα και ολοκληρωμένη 
προσέγγιση στην εξωτερική δράση της Ένωσης – ωστόσο με ειδικούς μηχανισμούς για τη 
λήψη αποφάσεων για ζητήματα σχετικά με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική 
ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) – καθώς επίσης δημιουργεί μια θέση με τη διπλή ιδιότητα του 
Αντιπροέδρου της Επιτροπής (Ύπατου Εκπροσώπου) που θα υποστηρίζεται από μια ειδική 
εξωτερική υπηρεσία ως το βασικό στοιχείο που θα καθιστά λειτουργική αυτή τη νέα και 
ολοκληρωμένη προσέγγιση,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας θεσπίζει ένα νέο σύστημα εξωτερικής 
εκπροσώπησης της Ένωσης, που ουσιαστικά ανατίθεται, σε διαφορετικά επίπεδα, στον 



PE423.766v01-00 110/424 CM\779820EL.doc

EL

Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στον Πρόεδρο της Επιτροπής και στον 
Αντιπρόεδρο της Επιτροπής (Ύπατο Εκπρόσωπο) και που θα απαιτεί προσεκτική 
διατύπωση και ισχυρό συντονισμό μεταξύ των διαφόρων αρμόδιων για την εκπροσώπηση 
αυτή, προκειμένου να αποφευχθούν οι επιζήμιες συγκρούσεις αρμοδιοτήτων και η περιττή 
επανάληψη,

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 11ης και 12ης Δεκεμβρίου 2008 
συμφώνησε ότι, σε περίπτωση ενάρξεως ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας μέχρι το 
τέλος του έτους, θα λάμβανε τα αναγκαία νομικά μέτρα για να διατηρηθεί η σύνθεση της 
Επιτροπής στη σημερινή της μορφή του ενός Μέλους ανά κράτος μέλος,

Γενική αξιολόγηση

1. επικροτεί τις θεσμικές καινοτομίες της Συνθήκης της Λισαβόνας, που δημιουργούν τις 
προϋποθέσεις για μια ανανεωμένη και βελτιωμένη θεσμική ισορροπία εντός της Ένωσης, 
επιτρέποντας στα θεσμικά όργανα να λειτουργούν πιο αποδοτικά, ανοικτά και δημοκρατικά 
και καθιστώντας την Ένωση ικανή να παράγει καλύτερα αποτελέσματα που θα 
ανταποκρίνονται περισσότερο στις προσδοκίες των πολιτών της και να διαδραματίζει τον 
ρόλο της πλήρως ως παγκόσμιος παράγοντας στη διεθνή σκηνή·

2. τονίζει ότι ενισχύεται ο ουσιαστικός πυρήνας των λειτουργιών κάθε θεσμικού οργάνου, 
επιτρέποντας σε καθένα από αυτά να αναπτύσσει τον ρόλο του με αποτελεσματικότερο 
τρόπο, αλλά προειδοποιεί ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο απαιτεί κάθε θεσμικό όργανο να 
διαδραματίζει τον ρόλο του σε μόνιμη συνεργασία με τα άλλα θεσμικά όργανα, 
προκειμένου να επιτευχθούν θετικά αποτελέσματα για ολόκληρη την Ένωση·

Ενίσχυση της ειδικής "ενωσιακής μεθόδου" λήψης αποφάσεων ως βάσης της διοργανικής 
ισορροπίας

3. επικροτεί το γεγονός ότι τα ουσιαστικά στοιχεία της "κοινοτικής μεθόδου" – το δικαίωμα 
πρωτοβουλίας της Επιτροπής και η κοινή λήψη αποφάσεων από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο – έχουν διατηρηθεί και ενισχυθεί από τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας, δεδομένου ότι:

– το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο γίνεται θεσμικό όργανο του οποίου ο ειδικός ρόλος ως προς 
την παροχή της ώθησης και των προσανατολισμών της Ένωσης ενισχύεται, 
καθορίζοντας με αυτόν τον τρόπο τους στρατηγικούς στόχους και τις προτεραιότητές 
του χωρίς να παρεμβαίνει στην κανονική άσκηση των νομοθετικών και 
δημοσιονομικών αρμοδιοτήτων της Ένωσης·

– επιβεβαιώνεται ο ρόλος της Επιτροπής ως του "κινητήρα" που καθοδηγεί την 
ευρωπαϊκή δραστηριότητα, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ότι το μονοπώλιό της 
ως προς τις νομοθετικές πρωτοβουλίες παραμένει άθικτο (και μάλιστα ενισχύεται), 
κυρίως στη διαδικασία του προϋπολογισμού·

– οι αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως κλάδου της νομοθετικής εξουσίας 
ενισχύονται, καθόσον η συνήθης νομοθετική διαδικασία (όπως θα ονομάζεται η 
τρέχουσα διαδικασία συναπόφασης) γίνεται ο γενικός κανόνας (εκτός αν οι Συνθήκες 
ορίζουν ότι πρέπει να εφαρμοστεί ειδική νομοθετική διαδικασία) και επεκτείνεται 
σχεδόν σε όλους τους τομείς της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων της 
δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων·
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– επιβεβαιώνεται και διατηρείται ο ρόλος του Συμβουλίου ως του ετέρου κλάδου της 
νομοθετικής εξουσίας – ωστόσο με έναν βαθμό υπεροχής σε ορισμένους σημαντικούς 
τομείς – συγκεκριμένα λόγω του ότι διασαφηνίζεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας ότι το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν ασκεί νομοθετικές λειτουργίες·

– η νέα διαδικασία του προϋπολογισμού θα βασίζεται κατά παρόμοιο τρόπο σε μια 
διαδικασία κοινής λήψης αποφάσεων, ισότιμα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, που θα καλύπτει όλα τα είδη δαπανών, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο θα αποφασίζουν επίσης από κοινού σχετικά με το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο, και στις δύο περιπτώσεις με πρωτοβουλία της Επιτροπής·

– η διάκριση μεταξύ των νομοθετικών και των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων και η 
αναγνώριση του ειδικού εκτελεστικού ρόλου της Επιτροπής υπό τον ισότιμο έλεγχο των 
δύο κλάδων της νομοθετικής εξουσίας θα βελτιώσει την ποιότητα της ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας· το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαδραματίζει ένα νέο ρόλο στην ανάθεση 
εξουσιών στην Επιτροπή και στην εποπτεία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων·

– όσον αφορά την εξουσία σύναψης συνθηκών της Ένωσης, αναγνωρίζεται ο ρόλος της 
Επιτροπής (σε στενή συνεργασία με τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής (Ύπατο 
Εκπρόσωπο)) όσον αφορά την ικανότητα διεξαγωγής διαπραγματεύσεων, ενώ θα 
απαιτείται η έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη σύναψη από το Συμβούλιο 
όλων σχεδόν των διεθνών συμφωνιών·

4. επικροτεί το γεγονός ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας ορίζει ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
δύναται με ομοφωνία, και με την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εφόσον δεν 
εκφραστεί αντίθετη γνώμη ενός εκ των εθνικών κοινοβουλίων, να επεκτείνει τη λήψη 
αποφάσεων με ειδική πλειοψηφία και τη συνήθη νομοθετική διαδικασία σε τομείς στους 
οποίους δεν εφαρμόζονται ακόμα·

5. τονίζει ότι, γενικά, αυτές οι μεταβατικές ρήτρες αποκαλύπτουν μια πραγματική τάση προς 
την ευρύτερη δυνατή εφαρμογή της "ενωσιακής μεθόδου", και συνεπώς καλεί το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να αξιοποιήσει όσο το δυνατόν καλύτερα αυτές τις ευκαιρίες που 
προσφέρει η Συνθήκη·

6. υποστηρίζει ότι η πλήρης αξιοποίηση όλων των θεσμικών και διαδικαστικών καινοτομιών 
που θεσπίζει η Συνθήκη της Λισαβόνας απαιτεί σε βάθος μόνιμη συνεργασία μεταξύ των 
θεσμικών οργάνων που συμμετέχουν στις διάφορες διαδικασίες, με πλήρη αξιοποίηση των 
νέων μηχανισμών που προβλέπονται στη Συνθήκη, ιδίως σε σχέση με τις διοργανικές 
συμφωνίες·

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

7. επικροτεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας αναγνωρίζει πλήρως το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως έναν από τους δύο κλάδους των νομοθετικών και 
δημοσιονομικών αρμοδιοτήτων της Ένωσης, ενώ αναγνωρίζεται επίσης ο ρόλος του στην 
έγκριση πολλών πολιτικών αποφάσεων, σημαντικών για τη ζωή της Ένωσης, και τα 
καθήκοντά του ως προς τον πολιτικό έλεγχο του ενισχύονται και επεκτείνονται, έστω και 
σε μικρότερο βαθμό, και στον τομέα της ΚΕΠΠΑ·

8. τονίζει ότι η εν λόγω αναγνώριση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απαιτεί την 
πλήρη συνεργασία των άλλων θεσμικών οργάνων, κυρίως όσον αφορά την έγκαιρη 



PE423.766v01-00 112/424 CM\779820EL.doc

EL

διαβίβαση στο Κοινοβούλιο όλων των εγγράφων που είναι απαραίτητα για την άσκηση των 
καθηκόντων του, ισότιμα με το Συμβούλιο, καθώς και την πρόσβαση και συμμετοχή του σε 
σχετικές ομάδες εργασίας και συνεδριάσεις που διεξάγονται σε άλλα θεσμικά όργανα 
ισότιμα με τους άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων· καλεί τα τρία 
θεσμικά όργανα να εξετάσουν το ενδεχόμενο σύναψης διοργανικών συμφωνιών που θα 
διατυπώνουν τις βέλτιστες πρακτικές σε αυτούς τους τομείς, προκειμένου να 
βελτιστοποιήσουν την αμοιβαία συνεργασία τους·

9. υποστηρίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει το ίδιο να πραγματοποιήσει τις 
απαραίτητες εσωτερικές μεταρρυθμίσεις προκειμένου να προσαρμόσει τη δομή, τις 
διαδικασίες και τις μεθόδους εργασίας του στις νέες αρμοδιότητες και στις ενισχυμένες 
απαιτήσεις του προγραμματισμού και της διοργανικής συνεργασίας που απορρέουν από τη 
Συνθήκη της Λισαβόνας1· αναμένει με ενδιαφέρον τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας 
για τη μεταρρύθμιση του Κοινοβουλίου και υπενθυμίζει ότι η αρμόδια επιτροπή του 
ασχολείται επί του παρόντος με τη μεταρρύθμιση του Κανονισμού του προκειμένου να τον 
προσαρμόσει στη Συνθήκη της Λισαβόνας2·

10. επικροτεί το γεγονός ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας επεκτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
το δικαίωμα πρωτοβουλίας όσον αφορά την αναθεώρηση των Συνθηκών, αναγνωρίζει ότι 
το Κοινοβούλιο έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στη Συνέλευση και ότι απαιτείται η 
έγκρισή του σε περίπτωση που το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κρίνει ότι δεν υπάρχει λόγος να 
συγκληθεί η Συνέλευση· θεωρεί ότι η αναγνώριση αυτή συνηγορεί υπέρ του να 
αναγνωρισθεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει το δικαίωμα να συμμετέχει πλήρως στη 
Διακυβερνητική Διάσκεψη (ΔΚΔ) με παρόμοιους όρους με την Επιτροπή· θεωρεί ότι, 
αξιοποιώντας την εμπειρία των δύο προηγούμενων ΔΚΔ, ένας διοργανικός διακανονισμός 
θα μπορούσε στο μέλλον να καθορίσει τις κατευθυντήριες γραμμές για την οργάνωση των 
ΔΚΔ, κυρίως σε σχέση με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και με θέματα που 
αφορούν τη διαφάνεια·

11. σημειώνει τις μεταβατικές διευθετήσεις που αφορούν τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου· θεωρεί ότι η εφαρμογή παρόμοιων διευθετήσεων θα απαιτήσει αλλαγή στο 
πρωτογενές δίκαιο· καλεί τα κράτη μέλη να πάρουν όλα τα απαραίτητα νομοθετικά μέτρα 
σε εθνικό επίπεδο έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η προεπιλογή από τον Ιούνιο του 2009 των 
18 επιπλέον βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να 
παρίστανται ως παρατηρητές στο Κοινοβούλιο από την ημέρα έναρξης ισχύος της 
Συνθήκης της Λισαβόνας· εκτιμά, ωστόσο, ότι οι επιπλέον βουλευτές θα πρέπει να 
αναλάβουν τις πλήρεις αρμοδιότητές τους σε συμπεφωνημένη ημερομηνία και ταυτόχρονα, 
εφόσον ολοκληρωθούν όλες οι αναγκαίες νομικές διαδικασίες σε εθνικό επίπεδο· 
υπενθυμίζει στο Συμβούλιο ότι το Κοινοβούλιο πρόκειται να αποκτήσει σημαντικά 
δικαιώματα πρωτοβουλίας και συναίνεσης βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας (άρθρο 14, 
παράγραφος 2 ΣΕΕ), όσον αφορά τη σύνθεση του Κοινοβουλίου, τα οποία σκοπεύει να 
διεκδικήσει στο έπακρο·

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

                                               
1 Σχέδιο έκθεσης του κ. Leinen σχετικά µε τον νέο ρόλο και τις αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου ως προς την
εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας (PE 407.780v02-00).
2 Σχέδιο έκθεσης του κ. Corbett σχετικά με τη γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου (PE 405.935 v03-00).
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12. θεωρεί ότι η επίσημη αναγνώριση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ως χωριστού αυτόνομου 
θεσμικού οργάνου, με τις συγκεκριμένες αρμοδιότητές του που καθορίζονται ρητώς στις 
Συνθήκες, συνεπάγεται την επανεστίαση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο 
θεμελιώδες καθήκον της παροχής της απαραίτητης πολιτικής ώθησης και του καθορισμού 
των γενικών προσανατολισμών και στόχων της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

13. επικροτεί επίσης τον προσδιορισμό στη Συνθήκη της Λισαβόνας του ουσιαστικού ρόλου 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε σχέση με την αναθεώρηση των Συνθηκών, καθώς και σε 
σχέση με ορισμένες αποφάσεις θεμελιώδους σημασίας για την πολιτική ζωή της Ένωσης –
όσον αφορά θέματα όπως οι υποψηφιότητες για τα πιο σημαντικά πολιτικά αξιώματα, η 
επίλυση των πολιτικών αδιεξόδων σε διάφορες διαδικασίες λήψης αποφάσεων και η χρήση 
μηχανισμών ευελιξίας – που θεσπίζονται με ή χωρίς τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου·

14. τονίζει τον ιδιαίτερο πρωταγωνιστικό ρόλο που θα διαδραματίζει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
στον τομέα της εξωτερικής δράσης, ειδικά όσον αφορά την ΚΕΠΠΑ, όπου τα καθήκοντά 
του σχετικά με τον εντοπισμό των στρατηγικών συμφερόντων, τον προσδιορισμό των 
στόχων και τον καθορισμό των γενικών κατευθυντήριων γραμμών της εν λόγω πολιτικής 
είναι ζωτικής σημασίας· επισημαίνει στο πλαίσιο αυτό την ανάγκη στενής συμμετοχής του 
Συμβουλίου, του Προέδρου της Επιτροπής και του Αντιπροέδρου της Επιτροπής (Ύπατου 
Εκπροσώπου) στην προετοιμασία των εργασιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στον 
συγκεκριμένο τομέα·

15. υποστηρίζει ότι η ανάγκη να βελτιωθεί η διοργανική συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου συνηγορεί υπέρ της βελτιστοποίησης των 
όρων υπό τους οποίους ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμμετέχει στις 
συζητήσεις στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που θα μπορούσαν ενδεχομένως να διευθετηθούν 
με μια πολιτική συμφωνία σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων·
θεωρεί ότι θα ήταν χρήσιμο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να επισημοποιήσει επιπλέον αυτούς 
τους όρους στον εσωτερικό Κανονισμό του·

Η σταθερή Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

16. επικροτεί τη δημιουργία μιας σταθερής μακροπρόθεσμης Προεδρίας του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, που θα συμβάλει στο να διασφαλισθεί η μεγαλύτερη συνέχεια, η 
αποτελεσματικότητα και η συνεκτικότητα των εργασιών του εν λόγω θεσμικού οργάνου και 
συνεπώς της δράσης της Ένωσης· υπογραμμίζει ότι ο διορισμός του Προέδρου του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί όσο το δυνατόν συντομότερα μετά 
τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας, ούτως ώστε να διατηρηθεί η σύνδεση 
ανάμεσα στη θητεία του νεοεκλεγέντος Κοινοβουλίου και την εντολή της νέας Επιτροπής·

17. τονίζει τον ουσιαστικό ρόλο που θα διαδραματίζει ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου στη θεσμική ζωή της Ένωσης, όχι ως Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης –
κάτι που δεν θα είναι – αλλά ως Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αρμόδιος να 
προωθεί τις εργασίες του, να διασφαλίζει την προετοιμασία και τη συνέχεια των εργασιών 
του, να προάγει τη συναίνεση μεταξύ των μελών του, να ενημερώνει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και να εκπροσωπεί, στο επίπεδό του και με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων 
του Αντιπροέδρου της Επιτροπής (Ύπατου Εκπροσώπου), την Ένωση εξωτερικά σε σχέση 
με την ΚΕΠΠΑ·
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18. υπενθυμίζει ότι η προετοιμασία των συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και η 
συνέχεια των εργασιών του πρέπει να διασφαλίζονται από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της Επιτροπής και με βάση τις εργασίες του 
Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων, κάτι που προϋποθέτει αμοιβαία επαφή και στενή 
συνεργασία μεταξύ του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Προεδρίας του 
Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων·

19. θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι είναι ουσιαστικό να υπάρχει ισορροπημένη και συνεργατική 
σχέση ανάμεσα στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και στον Πρόεδρο της 
Επιτροπής, στην εκ περιτροπής Προεδρία και, όσον αφορά την εξωτερική εκπροσώπηση 
της Ένωσης σε θέματα ΚΕΠΠΑ, στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής (Ύπατο Εκπρόσωπο)·

20. υπενθυμίζει ότι, παρόλο που η Συνθήκη της Λισαβόνας προβλέπει ότι το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο θα υποστηρίζεται από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου, οι ειδικές 
δαπάνες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πρέπει να επισημαίνονται σε χωριστό τμήμα του 
προϋπολογισμού και να συμπεριλαμβάνουν ειδικά κονδύλια για τον Πρόεδρο του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο οποίος πρέπει να υποστηρίζεται από το ιδιαίτερο γραφείο του, 
που πρέπει να δημιουργηθεί με λογικούς όρους·

Το Συμβούλιο

21. επικροτεί τα μέτρα που λήφθηκαν στη Συνθήκη της Λισαβόνας για την εξέταση του ρόλου 
του Συμβουλίου ως του δεύτερου κλάδου της νομοθετικής και δημοσιονομικής εξουσίας 
της Ένωσης που μοιράζεται – αν και ακόμα με έναν βαθμό υπεροχής σε ορισμένους τομείς 
– το κύριο βάρος της λήψης αποφάσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εντός ενός 
θεσμικού συστήματος που έχει εξελιχθεί σταδιακά σύμφωνα με μια κοινοβουλευτική 
λογική δύο νομοθετικών σωμάτων·

22. τονίζει τον ουσιαστικό ρόλο που αποδίδει η Συνθήκη της Λισαβόνας στο Συμβούλιο 
Γενικών Υποθέσεων – και συνεπώς στον Πρόεδρό του – με σκοπό να διασφαλισθεί η 
συνέπεια και η συνέχεια των εργασιών των διαφορετικών συνθέσεων του Συμβουλίου, 
καθώς και η προετοιμασία και η συνέχεια των εργασιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (σε 
συνεργασία με τον Πρόεδρό του και τον Πρόεδρο της Επιτροπής)·

23. τονίζει ότι ο ιδιαίτερος ρόλος του Συμβουλίου στην προετοιμασία, στον καθορισμό και 
στην εφαρμογή της ΚΕΠΠΑ απαιτεί ενισχυμένο συντονισμό μεταξύ του Προέδρου του 
Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και του Αντιπροέδρου της Επιτροπής (Ύπατου 
Εκπροσώπου) ως προέδρου του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, και μεταξύ αυτών 
και του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου·

24. εκφράζει την πεποίθησή του ότι ο διαχωρισμός που προβλέπεται στη Συνθήκη της 
Λισαβόνας μεταξύ του ρόλου του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και του ρόλου του 
Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων απαιτεί διαφορετική συγκρότηση των δύο αυτών 
συνθέσεων του Συμβουλίου, ιδίως επειδή η ευρύτερη έννοια των εξωτερικών σχέσεων της 
Ένωσης όπως προβλέπεται στις Συνθήκες όπως τροποποιήθηκαν από τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας θα δυσχεραίνει ολοένα και περισσότερο την ταυτόχρονη θητεία και στις δύο 
συνθέσεις του Συμβουλίου· συνεπώς πιστεύει ότι είναι επιθυμητό οι υπουργοί Εξωτερικών 
να επικεντρώνονται κυρίως στις δραστηριότητες του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων·

25. στο πλαίσιο αυτό, θεωρεί αναγκαίο ο πρωθυπουργός/αρχηγός κράτους του κράτους μέλους 
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που αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου να προεδρεύει ο ίδιος και να διασφαλίζει 
την ορθή λειτουργία του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων ως του οργάνου που είναι 
αρμόδιο για τον συντονισμό των διαφορετικών συνθέσεων του Συμβουλίου και για την 
διαιτησία όσον αφορά τις προτεραιότητες και την επίλυση συγκρούσεων που σήμερα 
παραπέμπονται υπερβολικά εύκολα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο·

26. αναγνωρίζει τις μεγάλες δυσκολίες συντονισμού μεταξύ των διαφορετικών συνθέσεων του 
Συμβουλίου λόγω του νέου συστήματος των Προεδριών, και τονίζει, με σκοπό την 
αποφυγή αυτών των κινδύνων, τη σημασία που έχουν οι "νέες" σταθερές δεκαοκτάμηνες 
"τρόικες" (ομάδες τριών Προεδριών), που θα μοιράζονται τις προεδρίες των διαφορετικών 
συνθέσεων του Συμβουλίου (εκτός του Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και της 
Ευρωομάδας), και της COREPER προκειμένου να διασφαλίζεται η συνεκτικότητα, η 
συνέπεια και η συνέχεια των εργασιών του Συμβουλίου ως συνόλου και να διασφαλίζεται η 
διοργανική συνεργασία που απαιτείται για την ομαλή διεξαγωγή των νομοθετικών και 
δημοσιονομικών διαδικασιών με απόφαση από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

27. θεωρεί ζωτικής σημασίας να αναπτύξουν οι τρόικες στενή και μόνιμη συνεργασία καθ’ όλη 
την κοινή θητεία τους· τονίζει τη σημασία του κοινού επιχειρησιακού προγράμματος κάθε 
δεκαοκτάμηνης τρόικας για τη λειτουργία της Ένωσης, όπως περιγράφεται εκτενώς στην 
παράγραφο 51 του παρόντος ψηφίσματος· καλεί τις τρόικες να παρουσιάζουν τα κοινά 
επιχειρησιακά τους προγράμματα -που περιλαμβάνουν ιδίως τις προτάσεις τους σχετικά με 
τον προγραμματισμό των νομοθετικών διαβουλεύσεων στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου-
στην αρχή της κοινής θητείας τους·

28. θεωρεί ότι ο πρωθυπουργός/αρχηγός κράτους του κράτους μέλους που αναλαμβάνει την 
Προεδρία του Συμβουλίου θα διαδραματίζει βασικό ρόλο στη διασφάλιση της συνοχής 
ολόκληρης της ομάδας των Προεδριών και της συνεκτικότητας των εργασιών των 
διαφορετικών συνθέσεων του Συμβουλίου, καθώς και στην παροχή του απαραίτητου 
συντονισμού με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ειδικά σε σχέση με την προετοιμασία και τη 
συνέχεια των εργασιών του·

29. τονίζει επίσης ότι ο πρωθυπουργός/αρχηγός κράτους που αναλαμβάνει την εκ περιτροπής 
Προεδρία του Συμβουλίου πρέπει να αποτελεί τον προνομιούχο συνομιλητή του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τις δραστηριότητες της Προεδρίας· θεωρεί ότι 
πρέπει να προσκαλείται να μιλήσει στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου, όπου θα 
παρουσιάζει το αντίστοιχο πρόγραμμα των δραστηριοτήτων της Προεδρίας και τον 
απολογισμό των εξελίξεων και των αποτελεσμάτων που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια 
της εξάμηνης θητείας της, καθώς επίσης θα παρουσιάζει προς συζήτηση οποιοδήποτε άλλο 
σχετικό πολιτικό θέμα που προκύπτει κατά τη διάρκεια της θητείας της Προεδρίας του·

30. τονίζει ότι, όπως έχει η κατάσταση όσον αφορά την ανάπτυξη της Ένωσης, τα θέματα που 
αφορούν την ασφάλεια και την άμυνα εξακολουθούν να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
ΚΕΠΠΑ, και θεωρεί ότι, για τον λόγο αυτόν, πρέπει να παραμείνουν στην αρμοδιότητα του 
Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου της Επιτροπής 
(Ύπατου Εκπροσώπου), με την πρόσθετη συμμετοχή των υπουργών Άμυνας όποτε κρίνεται 
απαραίτητο·

Η Επιτροπή

31. επικροτεί την επιβεβαίωση του καίριου ρόλου της Επιτροπής ως του "κινητήρα" που 
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καθοδηγεί τη δραστηριότητα της Ένωσης, μέσω:

– της αναγνώρισης του οιονεί μονοπωλίου της από πλευράς νομοθετικής πρωτοβουλίας, 
που επεκτείνεται σε όλους τους τομείς δραστηριότητας της Ένωσης εκτός από την 
ΚΕΠΠΑ, και ενισχύεται ιδιαίτερα σε δημοσιονομικά θέματα·

– της ενίσχυσης του ρόλου της στη διευκόλυνση της συμφωνίας μεταξύ των δύο κλάδων 
της νομοθετικής και δημοσιονομικής εξουσίας·

– της ενίσχυσης του ρόλου της ως της "εκτελεστικής αρχής" της Ένωσης όποτε η 
εφαρμογή των διατάξεων του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτεί κοινή 
προσέγγιση, με το Συμβούλιο να αναλαμβάνει αυτόν τον ρόλο μόνο σε θέματα ΚΕΠΠΑ 
και σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις που ορίζονται στις νομοθετικές πράξεις·

32. επικροτεί επίσης την ενίσχυση της θέσης του Προέδρου στο Σώμα των Επιτρόπων, κυρίως 
όσον αφορά τη θεσμική υποχρέωση λογοδοσίας των Επιτρόπων προς αυτόν και την 
εσωτερική οργάνωση της Επιτροπής, που δημιουργεί τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για 
να ενισχυθεί η ηγεσία του στην Επιτροπή και να βελτιωθεί η συνοχή της θεωρεί ότι αυτή η 
ενίσχυση θα μπορούσε να ενδυναμωθεί περαιτέρω λαμβάνοντας υπόψη τη συμφωνία 
μεταξύ των Αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων με σκοπό να διατηρηθεί η αναλογία ενός 
Μέλους της Επιτροπής ανά κράτος μέλος·

Εκλογή του Προέδρου της Επιτροπής

33. τονίζει ότι η εκλογή του Προέδρου της Επιτροπής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατόπιν 
πρότασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πρόκειται να δώσει έντονο πολιτικό χαρακτήρα στο 
διορισμό του·

34. τονίζει ότι η εν λόγω εκλογή θα αυξήσει τη δημοκρατική νομιμότητα του Προέδρου της 
Επιτροπής και θα ενισχύσει τη θέση του τόσο στο εσωτερικό της Επιτροπής (όσον αφορά 
τη θέση της στις εσωτερικές σχέσεις με τους άλλους Επιτρόπους) όσο και στις διοργανικές 
σχέσεις γενικά·

35. θεωρεί ότι η αυξημένη νομιμότητα του Προέδρου της Επιτροπής θα ωφελήσει επίσης την 
Επιτροπή συνολικά, ενισχύοντας την ικανότητά της να δρα ως ένας ανεξάρτητος φορέας 
προώθησης του κοινού ευρωπαϊκού συμφέροντος και ως η κινητήρια δύναμη της 
ευρωπαϊκής δράσης·

36. υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι το γεγονός ότι ένας υποψήφιος για το αξίωμα του 
Προέδρου της Επιτροπής μπορεί να προταθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που 
αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία, και ότι η εκλογή του εν λόγω υποψηφίου από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαιτεί την πλειοψηφία των μελών που το απαρτίζουν, συνιστά 
ένα περαιτέρω κίνητρο που παρακινεί όλους όσοι συμμετέχουν στη διαδικασία να 
αναπτύξουν τον απαραίτητο διάλογο με σκοπό να διασφαλίσουν την επιτυχή έκβαση της 
διαδικασίας·

37. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεσμεύεται από τη Συνθήκη της Λισαβόνας να 
λάβει "υπόψη τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο" και, πριν ορίσει τον υποψήφιο, 
να προβεί "στις κατάλληλες διαβουλεύσεις", που δεν είναι επίσημες θεσμικές επαφές 
μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων· υπενθυμίζει επιπλέον ότι η δήλωση 11 που 
προσαρτάται στην Τελική Πράξη της Διακυβερνητικής Διάσκεψης η οποία ενέκρινε τη 
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Συνθήκη της Λισαβόνας1 απαιτεί στο πλαίσιο αυτό "αναγκαίες διαβουλεύσεις στο 
καταλληλότερο πλαίσιο" μεταξύ των εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου·

38. προτείνει ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να λαμβάνει εντολή από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο (μόνος ή με μια αντιπροσωπεία) να διεξάγει τις εν λόγω διαβουλεύσεις, να 
διαβουλεύεται με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με σκοπό την οργάνωση 
των αναγκαίων συναντήσεων με καθέναν από τους αρχηγούς των πολιτικών ομάδων στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενδεχομένως συνοδευόμενος από τους αρχηγούς (ή μια 
αντιπροσωπεία) των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και στη συνέχεια ο Πρόεδρος του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο·

Διαδικασία υποψηφιοτήτων

39. θεωρεί ότι κατά την επιλογή των προσώπων που καλούνται να αναλάβουν τα αξιώματα του 
Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Προέδρου της Επιτροπής και του 
Αντιπροέδρου της Επιτροπής (Ύπατου Εκπροσώπου) πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι 
σχετικές ικανότητες των υποψηφίων· αναγνωρίζει επιπλέον, όπως προβλέπεται στη δήλωση 
6 που προσαρτάται στην προαναφερθείσα Τελική Πράξη, ότι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 
η ανάγκη σεβασμού της γεωγραφικής και δημογραφικής πολυμορφίας της Ένωσης και των 
κρατών μελών της·

40. θεωρεί επιπλέον ότι, κατά τη διαδικασία υποψηφιοτήτων για τα σημαντικότερα πολιτικά 
αξιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη και οι ευρωπαϊκές πολιτικές οικογένειες 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όχι μόνο τα κριτήρια της γεωγραφικής και δημογραφικής 
ισορροπίας που προβλέπονται στη Συνθήκη της Λισαβόνας, αλλά και κριτήρια που 
βασίζονται στην πολιτική ισορροπία και στην ισορροπία των φύλων·

41. θεωρεί στο πλαίσιο αυτό ότι, η διαδικασία υποψηφιοτήτων πρέπει να λάβει χώρα έπειτα 
από τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα 
εκλογικά αποτελέσματα, τα οποία θα διαδραματίσουν πρωτεύοντα ρόλο στην επιλογή του 
Προέδρου της Επιτροπής· επισημαίνει ότι μόνο μετά από την εκλογή του θα είναι δυνατόν 
να διασφαλισθεί η απαιτούμενη ισορροπία·

42. προτείνει, στο πλαίσιο αυτό, ως πιθανό πρότυπο την ακόλουθη διαδικασία και το 
χρονοδιάγραμμα για τις υποψηφιότητες, που θα μπορούσαν να συμφωνηθούν από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο:

– εβδομάδες 1 και 2 μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές: εγκατάσταση των πολιτικών ομάδων 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

– εβδομάδα 3 μετά τις εκλογές: διαβουλεύσεις μεταξύ του Προέδρου του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου και του Προέδρου του Κοινοβουλίου, ακολουθούμενες από χωριστές 
συναντήσεις μεταξύ του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και των προέδρων των 
πολιτικών ομάδων (ενδεχομένως και με τους προέδρους των ευρωπαϊκών πολιτικών 
κομμάτων ή με περιορισμένες αντιπροσωπείες)·

– εβδομάδα 4 μετά τις εκλογές: πρόταση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που θα λαμβάνει 
υπόψη τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων που αναφέρονται στην προηγούμενη 
περίπτωση, για τον υποψήφιο για την Προεδρία της Επιτροπής·

                                               
1 Δήλωση 11 στο άρθρο 17, παράγραφοι 6 και 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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– εβδομάδες 5 και 6 μετά τις εκλογές: επαφές μεταξύ του υποψήφιου για την Προεδρία 
της Επιτροπής και των πολιτικών ομάδων· δηλώσεις του εν λόγω υποψηφίου και 
παρουσίαση των πολιτικών κατευθύνσεών του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·
ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τον υποψήφιο για την Προεδρία 
της Επιτροπής·

– Ιούλιος/Αύγουστος/Σεπτέμβριος: ο εκλεγμένος Πρόεδρος της Επιτροπής συμφωνεί με 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχετικά με την υποψηφιότητα του Αντιπροέδρου της 
Επιτροπής (Ύπατου Εκπροσώπου) και προτείνει τον κατάλογο υποψήφιων Επιτρόπων 
(συμπεριλαμβανομένου του Αντιπροέδρου της Επιτροπής (Ύπατου Εκπροσώπου))·

– Σεπτέμβριος: το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εγκρίνει τον κατάλογο των υποψήφιων 
Επιτρόπων (συμπεριλαμβανομένου του Αντιπροέδρου της Επιτροπής (Ύπατου 
Εκπροσώπου))·

– Σεπτέμβριος/Οκτώβριος: ακροάσεις των υποψήφιων Επιτρόπων και του υποψήφιου 
Αντιπροέδρου της Επιτροπής (Ύπατου Εκπροσώπου) από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

– Οκτώβριος: παρουσίαση του Σώματος των Επιτρόπων και του προγράμματός τους στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· ψηφοφορία για ολόκληρο το Σώμα των Επιτρόπων 
(συμπεριλαμβανομένου του Αντιπροέδρου της Επιτροπής (Ύπατου Εκπροσώπου))· το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εγκρίνει τη νέα Επιτροπή· η νέα Επιτροπή αναλαμβάνει τα 
καθήκοντά της·

– Νοέμβριος: το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προτείνει τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου·

43. τονίζει ότι το προτεινόμενο σενάριο πρέπει σε κάθε περίπτωση να εφαρμοστεί από το 2014 
και εξής·

44. θεωρεί ότι η πιθανή έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας έως το τέλος του έτους 
2009 επιβάλλει την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να εξασφαλισθεί ότι η διαδικασία για την επιλογή του 
Προέδρου της επόμενης Επιτροπής καθώς και για τον ορισμό της μελλοντικής Επιτροπής 
θα σέβεται σε κάθε περίπτωση την ουσία των νέων αρμοδιοτήτων τις οποίες η Συνθήκη της 
Λισαβόνας αναγνωρίζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επί του θέματος αυτού·

45. θεωρεί ότι εάν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δρομολογήσει τη διαδικασία για τον διορισμό του 
Προέδρου της νέας Επιτροπής χωρίς καθυστέρηση αμέσως μετά τις εκλογές του Ιουνίου 
20091 για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα πρέπει να λάβει δεόντως υπόψη 
το απαραίτητο χρονοδιάγραμμα ώστε να περατωθεί ατύπως η διαδικασία πολιτικής 
διαβούλευσης με τους νεοεκλεγέντες εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων, όπως 
προβλέπεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας· θεωρεί ότι, υπό αυτές τις προϋποθέσεις, η ουσία 
των νέων του δικαιωμάτων θα πρέπει να τηρηθεί στο έπακρο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο θα μπορεί να προχωρήσει στην έγκριση του διορισμού του Προέδρου της 
Επιτροπής·

46. τονίζει ότι, σε κάθε περίπτωση, σε ό,τι αφορά τον ορισμό του νέου σώματος Επιτρόπων, η 
διαδικασία θα δρομολογηθεί μόνο εφόσον γνωστοποιηθούν τα αποτελέσματα του δεύτερου 
δημοψηφίσματος στην Ιρλανδία· διαπιστώνει ότι τα θεσμικά όργανα θα είναι πλήρως 

                                               
1 Όπως αναφέρεται στη δήλωση για τον ορισμό της νέας Επιτροπής στα συμπεράσματα του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 11 και 12 Δεκεμβρίου 2008.
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ενήμερα για το μελλοντικό νομικό πλαίσιο εντός του οποίου η νέα Επιτροπή θα ασκεί την 
εντολή της και θα λάβουν δεόντως υπόψη τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους στη 
διαδικασία, καθώς και τη σύνθεση, δομή και αρμοδιότητες της νέας Επιτροπής· σε 
περίπτωση θετικής έκβασης του δημοψηφίσματος, η από πλευράς Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου επίσημη έγκριση του νέου σώματος Επιτρόπων, συμπεριλαμβανομένου του 
Προέδρου και του Αντιπροέδρου της Επιτροπής (Ύπατου Εκπροσώπου), θα λάβει χώρα 
μόνο μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας·

47. υπενθυμίζει ότι εάν το δεύτερο δημοψήφισμα στην Ιρλανδία δεν έχει θετική έκβαση, θα 
εφαρμοσθεί σε κάθε περίπτωση πλήρως η Συνθήκη της Νίκαιας και ότι η νέα Επιτροπή θα 
πρέπει να συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις δυνάμει των οποίων ο αριθμός των μελών της 
είναι κατώτερος του αριθμού των κρατών μελών· τονίζει ότι σ' αυτή την περίπτωση, το 
Συμβούλιο θα πρέπει να λάβει απόφαση σε ό,τι αφορά τον συγκεκριμένο αριθμό των μελών 
αυτής της ολιγαριθμότερης Επιτροπής· υπογραμμίζει την πολιτική βούληση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να διασφαλισθεί η αυστηρή τήρηση των διατάξεων αυτών·

Προγραμματισμός

48. θεωρεί ότι ο προγραμματισμός, τόσο σε στρατηγικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο, θα 
είναι απαραίτητος προκειμένου να διασφαλίζεται η αποδοτικότητα και η συνεκτικότητα της 
δράσης της Ένωσης·

49. επικροτεί συνεπώς το γεγονός ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας απαιτεί συγκεκριμένα τον 
προγραμματισμό ως μέσο ενίσχυσης της ικανότητας δράσης των θεσμικών οργάνων και 
προτείνει να οργανωθούν αρκετές ταυτόχρονες διαδικασίες προγραμματισμού σύμφωνα με 
τα κατωτέρω:

– το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή πρέπει να καταλήγουν σε 
νομοθετική "συμφωνία" ή "πρόγραμμα", με βάση τους ευρείς στρατηγικούς στόχους και 
τις προτεραιότητες που παρουσιάζει η Επιτροπή στην αρχή της θητείας της, και που 
πρέπει να αποτελούν το αντικείμενο κοινής συζήτησης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο, με στόχο την επίτευξη συνεννόησης (ενδεχομένως υπό τη μορφή 
μιας ειδικής διοργανικής συμφωνίας, ακόμα και όταν αυτή δεν είναι νομικά 
δεσμευτική) μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων σχετικά με τους κοινούς στόχους και 
τις προτεραιότητες για την πενταετή νομοθετική περίοδο·

– με βάση την εν λόγω συμφωνία ή το πρόγραμμα, η Επιτροπή πρέπει στη συνέχεια να 
αναπτύσσει περαιτέρω τις ιδέες της για τον δημοσιονομικό προγραμματισμό και να 
παρουσιάζει, έως τα τέλη Ιουνίου του έτους μετά τις εκλογές, τις προτάσεις της για ένα 
πενταετές πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο – συνοδευόμενες από τον κατάλογο των 
νομοθετικών προτάσεων που απαιτούνται προκειμένου να τεθούν σε εφαρμογή τα 
αντίστοιχα προγράμματα – που πρέπει στη συνέχεια να συζητηθούν και να εγκριθούν 
από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με τη διαδικασία που 
προβλέπεται στις Συνθήκες, έως το τέλος του ιδίου έτους (ή, το αργότερο, έως το τέλος 
του πρώτου τριμήνου του επόμενου έτους)·

– αυτό θα δίνει τη δυνατότητα στην Ένωση να έχει ένα πενταετές πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο έτοιμο να τεθεί σε ισχύ στην αρχή του έτους N+2 (ή Ν+3)1, 

                                               
1 N σημαίνει "έτος ευρωπαϊκών εκλογών".
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προσφέροντας συνεπώς σε κάθε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε κάθε η Επιτροπή τη 
δυνατότητα να αποφασίζουν για τον "δικό τους" προγραμματισμό·

50. θεωρεί ότι η υιοθέτηση αυτού του συστήματος πενταετούς δημοσιονομικού και πολιτικού 
προγραμματισμού θα απαιτήσει την παράταση και προσαρμογή του τρέχοντος 
δημοσιονομικού πλαισίου που περιλαμβάνεται στη διοργανική συμφωνία για 
δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση1 έως το τέλος του 
2015/2016, με το επόμενο να τίθεται σε ισχύ στις αρχές του 2006/20172,

51. προτείνει ότι, με βάση τη νομοθετική συμφωνία/πρόγραμμα, και λαμβάνοντας υπόψη το 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο:

– η Επιτροπή πρέπει να παρουσιάζει το ετήσιο νομοθετικό πρόγραμμα και το πρόγραμμα 
εργασίας της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, με σκοπό μια κοινή 
συζήτηση που θα δίνει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να προβαίνει στις αναγκαίες 
προσαρμογές·

– το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, σε διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πρέπει 
να εγκρίνει τον κοινό επιχειρησιακό προγραμματισμό των δραστηριοτήτων κάθε 
ομάδας τριών Προεδριών για ολόκληρη τη διάρκεια της δεκαοκτάμηνης θητείας τους, 
που θα χρησιμεύει ως πλαίσιο για το αντίστοιχο πρόγραμμα δραστηριοτήτων κάθε 
Προεδρίας για τους έξι μήνες θητείας της·

Εξωτερικές σχέσεις

52. τονίζει τη σημασία της νέας διάστασης που εισάγει η Συνθήκη της Λισαβόνας στην 
εξωτερική δράση της Ένωσης ως συνόλου, συμπεριλαμβανομένης της ΚΕΠΠΑ, που, σε 
συνδυασμό με τη νομική προσωπικότητα της Ένωσης και τις θεσμικές καινοτομίες στον 
τομέα αυτόν (κυρίως τη δημιουργία της θέσης του Αντιπροέδρου της Επιτροπής (Ύπατου 
Εκπροσώπου) με τη διπλή ιδιότητα και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης 
(ΕΥΕΔ)), θα μπορούσε να αποτελέσει έναν αποφασιστικό παράγοντα για τη συνεκτικότητα 
και την αποτελεσματικότητα της δράσης της Ένωσης στον εν λόγω τομέα και να ενισχύσει 
σημαντικά την προβολή της ως παγκόσμιου παράγοντα·

53. υπενθυμίζει ότι όλες οι αποφάσεις σε θέματα εξωτερικής δράσης πρέπει να καθορίζουν τη 
νομική βάση σύμφωνα με την οποία εγκρίνονται, προκειμένου να διευκολύνεται η 
αναγνώριση της διαδικασίας που ακολουθείται για την έγκρισή τους και της διαδικασίας 
που πρέπει να ακολουθείται για την εφαρμογή τους·

Αντιπρόεδρος της Επιτροπής (Ύπατος Εκπρόσωπος)

54. κρίνει τη δημιουργία του αξιώματος του Αντιπροέδρου της Επιτροπής (Ύπατου 
Εκπροσώπου) με τη διπλή ιδιότητα ως ένα θεμελιώδες μέτρο για να διασφαλισθεί η 
συνεκτικότητα, η αποτελεσματικότητα και η προβολή ολόκληρης της εξωτερικής δράσης 

                                               
1 Διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου

και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (ΕΕ C 139
της 14.6.2006, σελ. 1).

2 Σύμφωνα με την έκθεση Böge σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση του δημοσιονομικού πλαισίου
2007-2013 (INI/2008/2055) και την έκθεση Guy-Quint σχετικά με τις δημοσιονομικές πτυχές της
Συνθήκης της Λισαβόνας (INI/2008/2054).
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της Ένωσης·

55. τονίζει ότι ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής (Ύπατος Εκπρόσωπος) πρέπει να ορίζεται από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία, με την έγκριση του Προέδρου της Επιτροπής, 
και πρέπει επίσης να λαμβάνει την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως 
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, μαζί με ολόκληρο το Σώμα των Επιτρόπων· καλεί τον 
Πρόεδρο της Επιτροπής να διασφαλίζει ότι η Επιτροπή ασκεί πλήρως τις αρμοδιότητες της 
στο πλαίσιο αυτό, έχοντας υπόψη ότι, ως Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, ο Ύπατος 
Εκπρόσωπος θα διαδραματίζει βασικό ρόλο στη διασφάλιση της συνοχής και της καλής 
λειτουργίας του Σώματος των Επιτρόπων, και ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής έχει το 
πολιτικό και θεσμικό καθήκον να διασφαλίζει ότι ο Ύπατος Εκπρόσωπος διαθέτει τις 
ικανότητες που απαιτούνται για να ενώσει το Σώμα των Επιτρόπων· τονίζει επίσης ότι το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να γνωρίζει τη συγκεκριμένη διάσταση του ρόλου του 
Αντιπρόεδρου της Επιτροπής (Ύπατου Εκπροσώπου) και πρέπει να προβεί από την έναρξη 
της διαδικασίας στις απαραίτητες διαβουλεύσεις με τον Πρόεδρο της Επιτροπής, 
προκειμένου να διασφαλίσει την επιτυχή της ολοκλήρωση· υπενθυμίζει ότι θα ασκήσει 
πλήρως την κρίση του σχετικά με τις πολιτικές και θεσμικές ικανότητες του υποψήφιου 
Αντιπροέδρου της Επιτροπής (Ύπατου Εκπροσώπου) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του 
όσον αφορά τον ορισμό νέας Επιτροπής·

56. τονίζει ότι η ΕΥΕΔ θα διαδραματίζει βασικό ρόλο στην υποστήριξη των δραστηριοτήτων 
του Αντιπροέδρου της Επιτροπής (Ύπατου Εκπροσώπου) και θα αποτελεί ουσιαστικό 
στοιχείο της επιτυχίας της νέας ολοκληρωμένης προσέγγισης της εξωτερικής δράσης της 
Ένωσης· τονίζει ότι για την έναρξη της λειτουργίας της νέας υπηρεσίας θα απαιτηθεί 
επίσημη πρόταση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής (Ύπατου Εκπροσώπου), που θα είναι 
δυνατή μόνο όταν θα έχει αναλάβει τα καθήκοντά του και που μπορεί να εγκριθεί από το 
Συμβούλιο μόνο μετά τη γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη συναίνεση 
της Επιτροπής· δηλώνει την πρόθεσή του να ασκήσει πλήρως τις δημοσιονομικές του 
αρμοδιότητες σε σχέση με τη δημιουργία της ΕΥΕΔ·

57. τονίζει ότι τα καθήκοντα του Αντιπροέδρου της Επιτροπής (Ύπατου Εκπροσώπου) είναι 
εξαιρετικά επαχθή και θα απαιτούν ιδιαίτερο συντονισμό με τα άλλα θεσμικά όργανα, 
ειδικά με τον Πρόεδρο της Επιτροπής, προς τον οποίο θα είναι πολιτικά υπόλογος στους 
τομείς των εξωτερικών σχέσεων που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Επιτροπής, με 
την εκ περιτροπής Προεδρία του Συμβουλίου και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου·

58. επισημαίνει ότι η εκπλήρωση των στόχων που οδήγησαν στη δημιουργία του αξιώματος 
του Αντιπροέδρου της Επιτροπής (Ύπατου Εκπροσώπου) θα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 
από μια σχέση πολιτικής εμπιστοσύνης μεταξύ του Προέδρου της Επιτροπής και του 
Αντιπροέδρου της Επιτροπής (Ύπατου Εκπροσώπου), και στην ικανότητα του 
Αντιπροέδρου της Επιτροπής (Ύπατου Εκπροσώπου) για γόνιμη συνεργασία με τον 
Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με την εκ περιτροπής Προεδρία του Συμβουλίου 
και με τους άλλους Επιτρόπους που αναλαμβάνουν, υπό τον συντονισμό του, την άσκηση 
συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων σχετικά με τις εξωτερικές δράσεις της Ένωσης·

59. καλεί την Επιτροπή και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής (Ύπατο Εκπρόσωπο) να 
αξιοποιήσουν τη δυνατότητα να παρουσιάζουν κοινές πρωτοβουλίες στον τομέα των 
εξωτερικών σχέσεων, προκειμένου να ενισχυθεί η συνοχή των διαφορετικών πεδίων 
δράσης της Ένωσης στη διεθνή σκηνή και να αυξηθεί η πιθανότητα έγκρισης των εν λόγω 
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πρωτοβουλιών από το Συμβούλιο, ιδίως σε σχέση με την ΚΕΠΠΑ· επισημαίνει εν 
προκειμένω την ανάγκη κοινοβουλευτικού ελέγχου των μέτρων εξωτερικής πολιτικής και 
πολιτικής ασφαλείας·

60. υποστηρίζει ότι είναι σημαντικό να ληφθούν ορισμένα πρακτικά μέτρα για την ελάφρυνση 
των καθηκόντων του Αντιπροέδρου της Επιτροπής (Ύπατου Εκπροσώπου):

– ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής (Ύπατος Εκπρόσωπος) πρέπει να προτείνει τον ορισμό 
ειδικών εκπροσώπων, με σαφή εντολή που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 33 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να τον υποστηρίζουν σε 
συγκεκριμένους τομείς των αρμοδιοτήτων του σε θέματα ΚΕΠΠΑ (οι εν λόγω ειδικοί 
εκπρόσωποι, που ορίζονται από το Συμβούλιο, πρέπει επίσης να υποβάλλονται σε 
ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να ενημερώνουν τακτικά το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά με τις δραστηριότητές τους)·

– πρέπει να συντονίζει τις δραστηριότητές του σε τομείς εκτός της ΚΕΠΠΑ με τους 
Επιτρόπους που έχουν αρμοδιότητες σε αυτούς τους τομείς και πρέπει να τους αναθέτει 
τα καθήκοντά του της διεθνούς εκπροσώπησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτούς τους 
τομείς όποτε κρίνεται απαραίτητο·

– σε περίπτωση απουσίας, ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής (Ύπατος Εκπρόσωπος) πρέπει 
να αποφασίζει, κρίνοντας κατά περίπτωση, ποιος πρόκειται να τον εκπροσωπήσει, 
ανάλογα με τα καθήκοντα που πρόκειται να εκτελεστούν σε κάθε περίπτωση·

Εκπροσώπηση

61. θεωρεί ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας θεσπίζει ένα αποτελεσματικό, αν και πολύπλοκο, 
σύστημα για την εξωτερική εκπροσώπηση της Ένωσης και προτείνει τη διατύπωσή του 
σύμφωνα με τις ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές:

– ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου εκπροσωπεί την Ένωση σε επίπεδο αρχηγών 
κρατών ή κυβερνήσεων σε θέματα που αφορούν την ΚΕΠΠΑ, αλλά δεν έχει την 
αρμοδιότητα να διεξάγει πολιτικές διαπραγματεύσεις εξ ονόματος της Ένωσης, κάτι το 
οποίο είναι έργο του Αντιπροέδρου της Επιτροπής (Ύπατου Εκπροσώπου)· μπορεί 
επίσης να κληθεί να εκπληρώσει έναν συγκεκριμένο ρόλο εκπροσώπησης του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε ορισμένες διεθνείς εκδηλώσεις·

– ο Πρόεδρος της Επιτροπής εκπροσωπεί την Ένωση στο ανώτατο επίπεδο σε σχέση με 
όλες τις πτυχές των εξωτερικών σχέσεων της Ένωσης, εκτός από θέματα που αφορούν 
την ΚΕΠΠΑ, ή με οποιεσδήποτε ειδικές τομεακές πολιτικές που εμπίπτουν στο πεδίο 
της εξωτερικής δράσης της Ένωσης (εξωτερικό εμπόριο κλπ.)· ο Αντιπρόεδρος της 
Επιτροπής (Ύπατος Εκπρόσωπος) ή ο αρμόδιος/εντεταλμένος Επίτροπος μπορούν 
επίσης να αναλαμβάνουν τον συγκεκριμένο ρόλο υπό την εποπτεία της Επιτροπής·

– ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής (Ύπατος Εκπρόσωπος) εκπροσωπεί την Ένωση σε 
υπουργικό επίπεδο ή σε διεθνείς οργανισμούς σχετικά με τη συνολική εξωτερική δράση 
της Ένωσης· εκτελεί επίσης καθήκοντα της εξωτερικής εκπροσώπησης ως Πρόεδρος 
του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων·

62. θεωρεί ότι δεν θα είναι πλέον επιθυμητό ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων 
(κυρίως ο πρωθυπουργός του κράτους μέλους που ασκεί την Προεδρία), ή ο Πρόεδρος μιας 
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ειδικής τομεακής σύνθεσης του Συμβουλίου, να καλείται να ασκήσει καθήκοντα της 
εξωτερικής εκπροσώπησης της Ένωσης·

63. τονίζει τη σημασία του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ όλων των διαφορετικών 
μερών αρμόδιων για τα εν λόγω διαφορετικά καθήκοντα σχετικά με την εξωτερική 
εκπροσώπηση της Ένωσης, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν συγκρούσεις 
αρμοδιοτήτων και να διασφαλισθεί η συνεκτικότητα και η προβολή της Ένωσης στη διεθνή 
σκηνή·

°

° °

64. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα και την έκθεση της Επιτροπής 
Συνταγματικών Υποθέσεων στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια 
των κρατών μελών.
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Σχέδιο ψηφίσματος σχετικά με τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί στη διαδικασία κύρωσης 
της Συνθήκης της Λισαβόνας (AFCO/6/68955) 1

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη της Λισαβόνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και τη Συνθήκη ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας η οποία υπεγράφη στη 
Λισαβόνα στις 13 Δεκεμβρίου 20072,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Φεβρουαρίου 2008 σχετικά με τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας3,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες για την έγκριση της Συνθήκης της 
Λισαβόνας έχουν ολοκληρωθεί σε 24 κράτη μέλη,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά το δημοψήφισμα που διεξήχθη στην Ιρλανδία στις 12 Ιουνίου 
2008, το συγκεκριμένο κράτος μέλος δεν είναι προς το παρόν σε θέση να κυρώσει τη 
Συνθήκη της Λισαβόνας,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια κρίση έλλειψης εμπιστοσύνης έχει προκληθεί μεταξύ των 
πολιτών και των θεσμών της Ευρωπαϊκών Ένωσης, αλλά πεπεισμένο ότι η Συνθήκη της 
Λισαβόνας αντιπροσωπεύει μια αποφασιστική φάση στην υπέρβαση των κρίσεων έλλειψης 
εμπιστοσύνης, μέσω της ενίσχυσης του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των 
εθνικών κοινοβουλίων, αλλά και των ευρωπαίων πολιτών («πρωτοβουλία πολιτών»), μέσω 
της ενίσχυσης των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των ευρωπαίων πολιτών, και 
μέσω της ενίσχυσης της ικανότητας ανάληψης δράσεων,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνει η Συνθήκη της 
Λισαβόνας είναι επειγόντως αναγκαίες προκειμένου να εξασφαλισθεί η εύρυθμη και 
ισορροπημένη λειτουργία της ΕΕ με πλήρη δημοκρατικό έλεγχο,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω των σημαντικών πολιτικών εξελίξεων που αναμένονται κατά 
το 2009 και ιδιαίτερα τις ευρωπαϊκές εκλογές και το διορισμό της νέας Επιτροπής, 
απαιτείται σαφήνεια σχετικά με τις θεσμικές διατάξεις που θα εφαρμοσθούν, διότι τούτο θα 
επηρεάσει τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα εκλεγεί, καθώς και τη δομή 
και την επικύρωση του διορισμού της νέας Επιτροπής, και την εύρυθμη λειτουργία των 
οργάνων της ΕΕ,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι τυχόν έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας πριν από τις 
ευρωπαϊκές εκλογές του 2009 θα επιτρέψει τόσο την ταχεία και ουσιώδη πρόοδο σε θέματα 
όπως η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων, π.χ. στους τομείς της 

                                               
1 Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος δεν εξετάστηκε και δεν ψηφίστηκε σε επίπεδο Ολομέλειας, ως 

εκ τούτου το ακόλουθο κείμενο υιοθετεί το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στην επιτροπή
Συνταγματικών Υποθέσεων

2 ΕΕ C 306 της 17.12.2007, σ. 1
3 Εγκριθέντα κείμενα P6-ΤΑ(2008)0055
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ενεργειακής ασφάλειας, του αγώνα κατά της τρομοκρατίας και κατά του οργανωμένου 
εγκλήματος, όσο και τη μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών στα ευρωπαϊκά πολιτικά 
πράγματα,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υποψήφιες για ένταξη στην ΕΕ χώρες έχουν εύλογο συμφέρον  
να μεταρρυθμισθούν ταχέως οι θεσμοί της Ένωσης εις τρόπον ώστε να την καταστήσουν 
ικανή για περαιτέρω διευρύνσεις,

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες διεθνείς εξελίξεις όπως η σύγκρουση της Ρωσίας με 
τη Γεωργία, η χρηματοπιστωτική κρίση και η άνοδος των τιμών της ενέργειας καθιστούν 
προφανή την ανάγκη για ένα πιο συντονισμένο και συνεπή ρόλο της ΕΕ, κάτι που θα ήταν 
δυνατόν στο πλαίσιο που παρέχει η Συνθήκη της Λισαβόνας,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η περαιτέρω καθυστέρηση στη διαδικασία κύρωσης της Συνθήκης 
ενέχει σοβαρούς πολιτικούς κινδύνους δεδομένης της πιθανότητας αναπάντεχων και 
απρόβλεπτων εξελίξεων,

1. επαναλαμβάνει και επιβεβαιώνει την προσήλωσή του στη Συνθήκη και την ανάγκη της 
ταχύτερης δυνατής κύρωσής της από τα κράτη μέλη της ΕΕ·

2. επιμένει ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου η Συνθήκη της 
Λισσαβώνας να τεθεί σε ισχύ πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2009, δεδομένου ότι η 
μη έναρξη ισχύος της Συνθήκης θα είχε μια σειρά από συνέπειες σε ό,τι αφορά, μεταξύ 
άλλων, το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, τις ενισχυμένες εξουσίες του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου μέσω της επέκτασης της διαδικασίας της συναπόφασης, τη λήψη αποφάσεων 
με ειδική πλειοψηφία, και τον προηγούμενο έλεγχο από τα εθνικά κοινοβούλια, τη σύνθεση 
της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το διορισμό του Ύπατου Εκπρόσωπου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας, την 
μακρύτερη θητεία της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

3. επισημαίνει ότι ο αριθμός των Επιτρόπων θα είναι μικρότερος από τον αριθμό των κρατών 
μελών, σε περίπτωση που η νέα Επιτροπή διοριστεί βάσει των διατάξεων της Συνθήκης της 
Νίκαιας·

4. καλεί τις αρμόδιες αρχές της Σουηδίας και της Τσεχικής Δημοκρατίας να ολοκληρώσουν 
τις σχετικές διαδικασίες εντός του τρέχοντος έτους·

5. εκτιμά τη σε βάθος ανάλυση εκ μέρους της ιρλανδικής κυβέρνησης σχετικά με τα αίτια του 
αρνητικού αποτελέσματος του δημοψηφίσματος και την καλεί να υποβάλει συγκεκριμένη 
πρόταση προκειμένου να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την επανεκκίνηση της 
διαδικασίας κύρωσης στην Ιρλανδία, με σεβασμό προς τους δημοκρατικούς της κανόνες·

6. έχει επίγνωση των ανησυχιών που εξέφρασαν οι πολίτες της Ιρλανδίας στο πλαίσιο του 
δημοψηφίσματος και είναι πεπεισμένο ότι είναι δυνατή η ανταπόκριση στις ανησυχίες 
αυτές χωρίς τροποποίηση της Συνθήκης·

7. ευελπιστεί ότι στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου θα επιτευχθεί μια 
τελική συμφωνία που θα ανοίξει το δρόμο στην Ιρλανδία να κινήσει εκ νέου τη διαδικασία 
κύρωσης την άνοιξη του 2009·

8. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 
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στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα Κοινοβούλια των κρατών μελών της ΕΕ.
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Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2005 σχετικά με την 
αναθεώρηση της συμφωνίας πλαισίου για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και της Επιτροπής (2005/2076(ACI)) - Έκθεση Jo Leinen

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 10 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
και τη δήλωση αριθ. 3 που είναι προσαρτημένη στην τελική πράξη της Διακυβερνητικής 
Διάσκεψης που ενέκρινε τη Συνθήκη της Νίκαιας,

 έχοντας υπόψη το άρθρο III-397 της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της 
Ευρώπης,

 έχοντας υπόψη τη συμφωνία πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και της Επιτροπής της 5ης Ιουλίου 20001,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Νοεμβρίου 2004 σχετικά με την εκλογή της 
νέας Επιτροπής2,

 έχοντας υπόψη την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της 14ης Απριλίου 2005,

 έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας πλαισίου για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και της Επιτροπής (εφεξής αποκαλούμενης «η συμφωνία»),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 24, παράγραφος 3, και το άρθρο 120 του Κανονισμού του, 
καθώς και το σημείο XVIII, παράγραφος 4, του παραρτήματος VI αυτού,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A6-0147/2005),

Α. εκτιμώντας ότι η εμβάθυνση της δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία 
επιβεβαιώνεται κυρίως από την υπογραφή της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της 
Ευρώπης, απαιτεί την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
της Επιτροπής και καλύτερο κοινοβουλευτικό έλεγχο της δράσης του εκτελεστικού 
οργάνου,

Β. εκτιμώντας ότι η διαδικασία εγκατάστασης της παρούσας Επιτροπής στο αξίωμά της 
ενίσχυσε τη δημοκρατική νομιμότητα του θεσμικού συστήματος της Ένωσης και ενέτεινε 
την πολιτική διάσταση των σχέσεων μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων, 

Γ. εκτιμώντας ότι η νέα συμφωνία που του υποβάλλεται αντανακλά αυτή την εξέλιξη,

Δ. εκτιμώντας ότι αυτή η συμφωνία απαιτεί τις διευκρινίσεις που περιγράφονται κατωτέρω,

Ε. εκτιμώντας ότι, υπό το φως της διαπραγματευτικής διαδικασίας που οδήγησε στη σύναψη 
πολιτικής συμφωνίας, η διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων θα πρέπει να ανατίθεται σε 

                                               
1 ΕΕ C 121 της 24.4.2001, σ. 122.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2004)0063.
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άτομα που διαθέτουν πολιτική εντολή,

ΣΤ. εκτιμώντας ότι οι διοργανικές συμφωνίες, καθώς και οι συμφωνίες πλαίσια, έχουν 
σημαντικές συνέπειες και ότι είναι επομένως απαραίτητο, για τη διευκόλυνση της 
πρόσβασης στα έγγραφα αυτά και για τη διασφάλιση της διαφάνειας, να συγκεντρωθούν 
όλες οι υπάρχουσες συμφωνίες και να δημοσιευθούν ως παράρτημα στον Κανονισμό του 
Κοινοβουλίου,

1. επικροτεί, εκτός από την ενίσχυση της συνοχής και την απλοποίηση της διάρθρωσης, τα 
ακόλουθα θετικά σημεία που περιέχονται στο σχέδιο της νέας συμφωνίας:

α) τις νέες διατάξεις σε θέματα δυνητικής σύγκρουσης συμφερόντων (σημείο 2)·

β) τις διευθετήσεις που συμφωνήθηκαν σε περίπτωση αντικατάστασης μέλους της 
Επιτροπής κατά τη διάρκεια της θητείας της (σημείο 4)·

γ) τη διαβεβαίωση ότι οι ορισθέντες Επίτροποι θα παράσχουν κάθε χρήσιμη 
πληροφορία κατά τη διαδικασία εγκατάστασης της Επιτροπής στο αξίωμά της 
(σημείο 7)·

δ) την καθιέρωση τακτικού διαλόγου στο ανώτατο επίπεδο μεταξύ του Προέδρου της 
Επιτροπής και της Διάσκεψης των Προέδρων (σημείο 10)·

ε) τον από κοινού προσδιορισμό των προτάσεων και πρωτοβουλιών ιδιαίτερης 
σημασίας, βάσει του νομοθετικού προγράμματος και του προγράμματος εργασίας 
της Επιτροπής και του πολυετούς διοργανικού προγραμματισμού, και την εγγύηση 
ότι το Κοινοβούλιο θα ενημερώνεται επί ίσοις όροις με το Συμβούλιο για κάθε 
δράση της Επιτροπής (σημεία 8 και 12)·

στ) τη βελτίωση της πληροφόρησης που παρέχεται από την Επιτροπή για την 
παρακολούθηση και τη συνεκτίμηση των θέσεων του Κοινοβουλίου (σημεία 14 και 
31)·

ζ) τη δημοσιότητα των χρήσιμων πληροφοριών σχετικά με τις ομάδες 
εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής (σημείο 16), με την επιφύλαξη ότι λαμβάνεται 
υπόψη η παράγραφος 2 της παρούσας απόφασης·

η) την επιβεβαίωση των διατάξεων που αφορούν τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στις 
διεθνείς διασκέψεις και τις νέες ρητές παραπομπές στις διασκέψεις των χορηγών 
και στην παρατήρηση εκλογών (σημεία 19 έως 25), με την επιφύλαξη του 
αιτήματος που διατυπώνεται στην παράγραφο 4 της παρούσας απόφασης·

θ) την ενσωμάτωση στη συμφωνία (σημείο 35) των δεσμεύσεων που αναλαμβάνει η 
Επιτροπή στο πλαίσιο των εκτελεστικών μέτρων που αφορούν τον τομέα των 
κινητών αξιών, τον τραπεζικό και τον ασφαλιστικό τομέα («διαδικασία 
Lamfalussy») και της συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της 
Επιτροπής σχετικά με τους όρους εφαρμογής της απόφασης «επιτροπολογίας»1, με 

                                               
1 1999/468/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων 

άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 
17.7.1999, σ. 23).
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την επιφύλαξη των παρατηρήσεων που διατυπώνονται στην παράγραφο 3 της 
παρούσας απόφασης·

ι) τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται όσον αφορά τη συμμετοχή της Επιτροπής στις 
εργασίες του Κοινοβουλίου (σημεία 37 έως 39)·

ια) την εισαγωγή ρήτρας αναθεώρησης της συμφωνίας (σημείο 43) μετά την έναρξη 
ισχύος της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης·

2. υπογραμμίζει τη σημασία την οποία αποδίδει στην πλήρη διαφάνεια σε ό,τι αφορά τη 
σύνθεση και τις δραστηριότητες των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής (σημείο 
16 της συμφωνίας) και ζητεί από την Επιτροπή να εφαρμόσει τη συμφωνία σε αυτό το 
πνεύμα·

3. καλεί την Επιτροπή, υπό το φως της πρότασης που υπέβαλε στις 11 Δεκεμβρίου 2002, να 
λάβει υπόψη τους πολιτικούς προσανατολισμούς τους οποίους εγκρίνει το Κοινοβούλιο 
κατά την άσκηση του δικαιώματος συμμετοχής του στη διαδικασία επιτροπολογίας·

4. θεωρεί ότι είναι σκόπιμο, όταν τα Μέλη του συμμετέχουν σε αντιπροσωπίες σε 
διασκέψεις και άλλες διεθνείς διαπραγματεύσεις, να μπορούν να παρίστανται στις 
εσωτερικές συνεδριάσεις συντονισμού της Ένωσης, εξυπακουομένου ότι το Κοινοβούλιο 
δεσμεύεται να υπόκειται στους κανόνες εμπιστευτικότητας που διέπουν αυτές τις 
συνεδριάσεις, και καλεί για το λόγο αυτό την Επιτροπή να υποστηρίξει στο Συμβούλιο τα 
σχετικά αιτήματα του Κοινοβουλίου·

5. ζητεί επιτακτικά από την Επιτροπή να προβλέψει χρονική περίοδο τουλάχιστον δυο 
μηνών κατά την παρουσίαση των ενοποιημένων κατευθυντηρίων γραμμών για την 
οικονομία και την απασχόληση ώστε να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η δέουσα 
διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

6. εγκρίνει τη συμφωνία που προσαρτάται στην παρούσα απόφαση·

7. αποφασίζει ότι αυτή η συμφωνία θα επισυναφθεί στον Κανονισμό του και θα 
αντικαταστήσει τα παραρτήματα XIII και XIV αυτού·

8. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το παράρτημά της 
στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο, καθώς και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συμφωνία πλαίσιο για τις σχέσεις 
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (αποκαλούμενα 
εφεξής «τα δύο θεσμικά όργανα»),

- έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Ατομικής Ενέργειας (αποκαλούμενες εφεξής «οι Συνθήκες»),

- έχοντας υπόψη τις διοργανικές συμφωνίες και τα κείμενα που διέπουν τις σχέσεις μεταξύ
των δύο θεσμικών οργάνων,

- έχοντας υπόψη τον Κανονισμό του Κοινοβουλίου1 και ειδικότερα τα άρθρα 98, 99 και 120, 
καθώς και το Παράρτημα VII,

Α. εκτιμώντας ότι οι Συνθήκες ενισχύουν τη δημοκρατική νομιμότητα της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Β. εκτιμώντας ότι τα δύο θεσμικά όργανα αποδίδουν υψίστη σημασία στην αποτελεσματική 
μεταφορά της κοινοτικής νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο καθώς και την εφαρμογή της,

Γ. εκτιμώντας ότι η παρούσα συμφωνία πλαίσιο δεν θίγει τις εξουσίες και τα προνόμια του 
Κοινοβουλίου, της Επιτροπής ή οιουδήποτε άλλου θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά αποσκοπεί στο να διασφαλίσει την όσο το δυνατόν 
αποτελεσματικότερη άσκηση των εν λόγω εξουσιών και προνομίων,

Δ. εκτιμώντας ότι είναι σκόπιμο να επικαιροποιηθεί η συμφωνία πλαίσιο που συνήφθη τον 
Ιούλιο του 20002 και να αντικατασταθεί από το ακόλουθο κείμενο,

συμφωνούν τα ακόλουθα:

                                               
1 ΕΕ L 44 της 15.2.2005, σ. 1.
2 ΕΕ C 121 της 24.4.2001, σ.122.
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I. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Τα δύο θεσμικά όργανα συμφωνούν στα ακόλουθα μέτρα προκειμένου να ενισχυθεί η 
πολιτική ευθύνη και η νομιμότητα της Επιτροπής, να επεκταθεί ο εποικοδομητικός 
διάλογος και να βελτιωθεί η ροή των πληροφοριών μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων και 
ο συντονισμός των διαδικασιών και του σχεδιασμού.

Εγκρίνουν επίσης ορισμένα ειδικά εκτελεστικά μέτρα για τη διαβίβαση των εμπιστευτικών 
εγγράφων και πληροφοριών της Επιτροπής, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα 1, και το 
χρονοδιάγραμμα του νομοθετικού προγράμματος και του προγράμματος εργασιών της 
Επιτροπής, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα 2.

ΙΙ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

2. Με την επιφύλαξη της αρχής της συλλογικότητας της Επιτροπής, κάθε μέλος της 
Επιτροπής φέρει την πολιτική ευθύνη της δράσης του στον τομέα με τον οποίο είναι 
επιφορτισμένο.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής είναι πλήρως υπεύθυνος για τον εντοπισμό οιασδήποτε 
σύγκρουσης συμφερόντων που παρακωλύει ένα μέλος της Επιτροπής  από το να ασκήσει 
τα καθήκοντά του. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής είναι επίσης υπεύθυνος για την ανάληψη κάθε δράσης την 
οποία συνεπάγεται  μια τέτοια περίπτωση· σε περίπτωση εκ νέου ανάθεσης μιας 
μεμονωμένης υπόθεσης, ο Πρόεδρος ενημερώνει πάραυτα και εγγράφως τον Πρόεδρο του 
Κοινοβουλίου. 

3. Σε περίπτωση που το Κοινοβούλιο αποφασίσει να αποσύρει την εμπιστοσύνη του από ένα 
μέλος της Επιτροπής, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αφού εξετάσει σοβαρά τη σχετική 
απόφαση, είτε ζητεί από το εν λόγω μέλος να παραιτηθεί, είτε εξηγεί τις αποφάσεις του 
στο Κοινοβούλιο.

4. Εφόσον παρίσταται ανάγκη να προβλεφθεί η αντικατάσταση ενός μέλους της Επιτροπής  
κατά τη διάρκεια της θητείας του σύμφωνα με το άρθρο 215 της Συνθήκης για την ίδρυση 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής επικοινωνεί πάραυτα με τον 
Πρόεδρο του Κοινοβουλίου προκειμένου να συμφωνηθεί ο τρόπος με τον οποίο ο 
Πρόεδρος της Επιτροπής σκοπεύει να εξασφαλίσει την παρουσίαση του μελλοντικού 
μέλους της Επιτροπής ενώπιον του Κοινοβουλίου χωρίς καθυστέρηση και με πλήρη 
σεβασμό των προνομίων των θεσμικών οργάνων.

Το Κοινοβούλιο διασφαλίζει την διεκπεραίωση των διαδικασιών του με τη μέγιστη δυνατή 
ταχύτητα, ούτως ώστε να δοθεί στον Πρόεδρο της Επιτροπής η δυνατότητα να 
πληροφορηθεί εγκαίρως τη θέση του Κοινοβουλίου, πριν κληθεί το μέλος της Επιτροπής 
να αναλάβει καθήκοντα εκπροσώπησης της Επιτροπής.

5. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κοινοποιεί αμέσως στο Κοινοβούλιο κάθε απόφαση σχετική με 
την ανάθεση αρμοδιοτήτων σε οιοδήποτε μέλος της Επιτροπής. Σε περιπτώσεις ουσιωδών 
τροποποιήσεων των καθηκόντων ενός μέλους της Επιτροπής, το εν λόγω μέλος 
παρουσιάζεται ενώπιον της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, κατόπιν αιτήματος του 
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Κοινοβουλίου. 

6. Οιαδήποτε αλλαγή του κώδικα συμπεριφοράς των Επιτρόπων, η οποία σχετίζεται με 
σύγκρουση συμφερόντων ή δεοντολογική συμπεριφορά, διαβιβάζεται αμέσως στο 
Κοινοβούλιο.

Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις απόψεις που διατυπώνει το Κοινοβούλιο εν προκειμένω.

7. Σύμφωνα με το άρθρο 99 του Κανονισμού, το  Κοινοβούλιο έρχεται σε επαφή με τον 
ορισθέντα Πρόεδρο της Επιτροπής εγκαίρως πριν από την έναρξη της διαδικασίας για την 
έγκριση της νέας Επιτροπής. Το Κοινοβούλιο λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις που 
διατυπώνει ο ορισθείς Πρόεδρος της Επιτροπής. 

Οι διαδικασίες καταρτίζονται κατά τρόπον ώστε να διασφαλίζεται ότι το σύνολο της 
ορισθείσας Επιτροπής αξιολογείται με διαφάνεια, δικαιοσύνη και συνέπεια. 

Τα μέλη της ορισθείσας Επιτροπής εξασφαλίζουν την πλήρη κοινολόγηση όλων των 
συναφών πληροφοριών, σύμφωνα με την υποχρέωση της ανεξαρτησίας που ορίζει το 
άρθρο 213 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

III. ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΡΟΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

(i) Γενικές διατάξεις

8. Η Επιτροπή ενημερώνει πλήρως και εγκαίρως το Κοινοβούλιο σχετικά με τις 
πρωτοβουλίες και προτάσεις της τόσο στο νομοθετικό τομέα όσο και στον τομέα του 
προϋπολογισμού.

Σε όλους τους τομείς στους οποίους το Κοινοβούλιο ενεργεί στο πλαίσιο της νομοθετικής 
του εξουσίας ή ως σκέλος της αρμόδιας επί του προϋπολογισμού αρχής, ενημερώνεται σε 
ισότιμη βάση με το Συμβούλιο σε κάθε στάδιο της νομοθετικής διαδικασίας και της 
διαδικασίας του προϋπολογισμού. 

9. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων στους τομείς της εξωτερικής πολιτικής και της 
πολιτικής ασφαλείας, καθώς και της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές 
υποθέσεις, η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα για τη βελτίωση της συμμετοχής του 
Κοινοβουλίου, κατά τρόπον ώστε να μπορεί να λαμβάνει υπόψη τις απόψεις του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο μέτρο του δυνατού.

10. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και/ή ο αρμόδιος για τις διοργανικές σχέσεις Επίτροπος θα 
συναντώνται κάθε τρεις μήνες με τη Διάσκεψη των Προέδρων προκειμένου να 
εξασφαλιστεί ο τακτικός διάλογος μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων στο υψηλότατο 
επίπεδο. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα παρακολουθεί τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο 
συνεδριάσεις της Διάσκεψης των Προέδρων.

11. Κάθε μέλος της Επιτροπής  διασφαλίζει  την τακτική και άμεση ροή πληροφοριών μεταξύ 
του μέλους της Επιτροπής και του προέδρου της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής.

12. Η Επιτροπή δεν δημοσιοποιεί καμία νομοθετική πρόταση ή άλλη σημαντική πρωτοβουλία 
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ή απόφαση πριν ενημερώσει σχετικώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγγράφως.

Βάσει του νομοθετικού προγράμματος και του προγράμματος εργασιών της Επιτροπής και 
του πολυετούς προγράμματος, τα δύο θεσμικά όργανα προσδιορίζουν εκ των προτέρων, με 
κοινή συμφωνία, τις προτάσεις και πρωτοβουλίες ιδιαιτέρας σημασίας που θα υποβληθούν 
ενώπιον της συνόδου της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου. 

Ομοίως, προσδιορίζουν τις προτάσεις και πρωτοβουλίες  για τις οποίες θα παρασχεθούν 
πληροφορίες ενώπιον της Διάσκεψης των Προέδρων, ή για τις οποίες θα ενημερωθούν 
δεόντως η αρμόδια επιτροπή και ο πρόεδρός της.

Οι αποφάσεις αυτές λαμβάνονται στο πλαίσιο του τακτικού διαλόγου μεταξύ των δύο 
θεσμικών οργάνων, όπως προβλέπεται στο σημείο 10, και επικαιροποιούνται τακτικά, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τυχόν πολιτικές εξελίξεις.

13. Εάν ένα εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής – του οποίου δεν έχει λάβει γνώση το 
Κοινοβούλιο σύμφωνα με τα σημεία 8, 9 και 12 – κυκλοφορήσει εκτός των θεσμικών 
οργάνων, ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου μπορεί να ζητήσει να διαβιβασθεί χωρίς 
καθυστέρηση το έγγραφο αυτό στο Κοινοβούλιο, προκειμένου να το κοινοποιήσει στους 
βουλευτές που θα προέβαιναν σε σχετικό αίτημα. 

14. Η Επιτροπή παρέχει εγγράφως τακτική ενημέρωση όσον αφορά τα μέτρα που ελήφθησαν 
κατόπιν ειδικών αιτημάτων που διατυπώθηκαν προς αυτήν σε ψηφίσματα του 
Κοινοβουλίου,  συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης του Κοινοβουλίου σε περιπτώσεις 
στις οποίες δεν κατέστη δυνατή η υιοθέτηση των απόψεών του.

Όσον αφορά τη διαδικασία χορήγησης απαλλαγής, εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις του 
σημείου 26.

Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη κάθε αίτημα που υποβάλλει προς αυτήν το Κοινοβούλιο, 
σύμφωνα με το άρθρο 192 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, με 
στόχο την υποβολή νομοθετικών προτάσεων, και παρέχει ταχεία και επαρκώς λεπτομερή 
απάντηση σε όλα αυτά τα αιτήματα.

Κατόπιν αιτήσεως του Κοινοβουλίου ή της Επιτροπής, οι πληροφορίες όσον αφορά τη 
συνέχεια που δίδεται σε σημαντικά αιτήματα του Κοινοβουλίου διαβιβάζονται επίσης στην 
αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή και, αν κριθεί αναγκαίο, στη σύνοδο της Ολομέλειας 
του Κοινοβουλίου.

15. Όταν ένα κράτος μέλος αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία σύμφωνα με το άρθρο 34 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή ενημερώνει το Κοινοβούλιο, αν ζητηθεί, 
σχετικά με τη θέση της επί της πρωτοβουλίας, ενώπιον της αρμόδιας κοινοβουλευτικής 
επιτροπής.

16. Η Επιτροπή ενημερώνει το Κοινοβούλιο σχετικά με τον κατάλογο των ομάδων 
εμπειρογνωμόνων που έχει συστήσει προκειμένου να επικουρούν την Επιτροπή στην 
άσκηση του δικαιώματος πρωτοβουλίας που διαθέτει. Ο κατάλογος αυτός επικαιροποιείται 
τακτικά και δημοσιοποιείται.
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Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή ενημερώνει με τον προσήκοντα τρόπο την αρμόδια 
κοινοβουλευτική επιτροπή, κατόπιν ειδικής και αιτιολογημένης αίτησης του προέδρου της, 
σχετικά με τις δραστηριότητες και τη σύνθεση των ομάδων αυτών.

17. Τα δύο θεσμικά όργανα, μέσω των κατάλληλων μηχανισμών, διεξάγουν εποικοδομητικό 
διάλογο όσον αφορά σημαντικά διοικητικά θέματα και κυρίως ζητήματα που έχουν άμεσο 
αντίκτυπο στη διοικητική λειτουργία του Κοινοβουλίου.

18. Όταν εγείρεται θέμα εμπιστευτικότητας όσον αφορά τις πληροφορίες που διαβιβάζονται 
σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία πλαίσιο, εφαρμόζονται οι διατάξεις του 
Παραρτήματος 1. 

(ii) Εξωτερικές σχέσεις, διεύρυνση και διεθνείς συμφωνίες

19. Η Επιτροπή παρέχει έγκαιρη και σαφή ενημέρωση στο Κοινοβούλιο σε σχέση με διεθνείς 
συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών συμφωνιών, τόσο κατά την 
προετοιμασία των συμφωνιών όσο και κατά τη διεξαγωγή και την ολοκλήρωση των 
διεθνών διαπραγματεύσεων. Η ενημέρωση αυτή καλύπτει τα σχέδια οδηγιών 
διαπραγμάτευσης, τις εγκριθείσες οδηγίες διαπραγμάτευσης, καθώς και την επακόλουθη 
διεξαγωγή και ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων.

Η ενημέρωση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο διαβιβάζεται στο Κοινοβούλιο εγκαίρως, 
ώστε να έχει τη δυνατότητα να εκφράσει, ενδεχομένως, τις απόψεις του, η δε Επιτροπή να 
είναι σε θέση να τις λάβει υπόψη στο μέτρο του δυνατού. Οι πληροφορίες διαβιβάζονται 
μέσω των αρμοδίων κοινοβουλευτικών επιτροπών και, όπου κρίνεται σκόπιμο, σε σύνοδο 
της Ολομέλειας.

Το Κοινοβούλιο αναλαμβάνει από την πλευρά του να θεσπίσει τις κατάλληλες διαδικασίες 
και τα μέτρα που απαιτούνται για τη διαφύλαξη του εμπιστευτικού χαρακτήρα των 
πληροφοριών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος 1.

20. Η Επιτροπή λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την άμεση και πλήρη ενημέρωση του 
Κοινοβουλίου σχετικά με: 

(i) τις αποφάσεις που αφορούν την προσωρινή εφαρμογή ή την αναστολή συμφωνιών·

και

(ii) κάθε θέση της Κοινότητας στο πλαίσιο οργάνου που συγκροτείται βάσει συμφωνίας.

21. Η Επιτροπή, όταν εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, διευκολύνει τη συμμετοχή 
μελών του Κοινοβουλίου ως παρατηρητών στις αντιπροσωπείες της Κοινότητας για τη 
διαπραγμάτευση πολυμερών συμφωνιών. Τα μέλη του Κοινοβουλίου δεν μπορούν να 
συμμετέχουν άμεσα στις διαπραγματευτικές συνεδριάσεις.

Η Επιτροπή αναλαμβάνει να τηρεί συστηματικά ενήμερα τα μέλη του Κοινοβουλίου που 
συμμετέχουν ως παρατηρητές στις αντιπροσωπείες της Κοινότητας οι οποίες 
διαπραγματεύονται πολυμερείς συμφωνίες.
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22. Πριν παρασχεθούν οικονομικές εγγυήσεις σε διασκέψεις χρηματοδοτών, οι οποίες 
συνεπάγονται νέες δημοσιονομικές δεσμεύσεις και προϋποθέτουν τη σύμφωνη γνώμη της 
αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, η Επιτροπή ενημερώνει την αρμόδια για τον 
προϋπολογισμό αρχή και εξετάζει τις παρατηρήσεις της.

23. Τα δύο θεσμικά όργανα συμφωνούν να συνεργαστούν στον τομέα της αποστολής 
παρατηρητών για εκλογές. Η Επιτροπή συνεργάζεται με το Κοινοβούλιο για την παροχή 
της αναγκαίας βοήθειας στις αντιπροσωπείες του Κοινοβουλίου που συμμετέχουν σε 
αποστολές εκλογικών παρατηρητών της Κοινότητας. 

24. Η Επιτροπή ενημερώνει πλήρως το Κοινοβούλιο για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων 
προσχώρησης, ιδίως όσον αφορά τις μείζονες πτυχές και εξελίξεις, παρέχοντάς του έτσι τη 
δυνατότητα να διατυπώνει εγκαίρως τις απόψεις του στο πλαίσιο των ενδεδειγμένων 
κοινοβουλευτικών διαδικασιών. 

25. Όταν το Κοινοβούλιο εγκρίνει σύσταση επί των αναφερομένων στο σημείο 24 ζητημάτων, 
σύμφωνα με το άρθρο 82 του Κανονισμού του, και η Επιτροπή αποφασίζει, για 
σημαντικούς λόγους, να μην υποστηρίξει τη σύσταση αυτή, η Επιτροπή εκθέτει ενώπιον 
του Κοινοβουλίου τους λόγους που την οδήγησαν στην απόφασή της, είτε στην Ολομέλεια 
είτε κατά την επόμενη συνεδρίαση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής.

(iii) Εκτέλεση του προϋπολογισμού

26. Στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας απαλλαγής, η οποία διέπεται από το άρθρο 276 της 
Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η Επιτροπή διαβιβάζει κάθε 
πληροφορία που είναι αναγκαία για τον έλεγχο της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 
συγκεκριμένου έτους, η οποία της ζητείται προς το σκοπό αυτό από τον πρόεδρο της 
κοινοβουλευτικής επιτροπής που είναι αρμόδια για τη διαδικασία απαλλαγής, σύμφωνα με 
το Παράρτημα VI του Κανονισμού του Κοινοβουλίου. 

Εάν προκύψουν νέα στοιχεία σχετικά με προηγούμενα έτη, για τα οποία έχει ήδη 
χορηγηθεί απαλλαγή, η Επιτροπή διαβιβάζει όλες τις σχετικές πληροφορίες που είναι 
απαραίτητες, προκειμένου να εξευρεθεί λύση αποδεκτή και για τα δύο μέρη.

IV. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

(i) Πολιτικό και νομοθετικό πρόγραμμα της Επιτροπής και πολυετής προγραμματισμός
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

27. Η Επιτροπή υποβάλλει προτάσεις για τον πολυετή προγραμματισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, με στόχο την επίτευξη συναίνεσης των οικείων θεσμικών οργάνων επί του 
διοργανικού προγραμματισμού.

28. Κάθε νέα Επιτροπή παρουσιάζει, το ταχύτερο δυνατό, το πολιτικό και νομοθετικό της 
πρόγραμμα.

29. Κατά την κατάρτιση του νομοθετικού προγράμματος και του προγράμματος εργασίας της 
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Επιτροπής, τα δύο θεσμικά όργανα συνεργάζονται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που 
ορίζεται στο Παράρτημα 2. 

Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις προτεραιότητες που διατυπώνει το Κοινοβούλιο.

Η Επιτροπή παρέχει επαρκή λεπτομερή στοιχεία σχετικά με το περιεχόμενο κάθε σημείου 
του νομοθετικού προγράμματος και του προγράμματος εργασίας της.

30. Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδιος για τις διοργανικές σχέσεις αναλαμβάνει να 
αξιολογεί ανά τρίμηνο, ενώπιον της Διάσκεψης των Προέδρων των επιτροπών, τις βασικές 
γραμμές της πολιτικής εφαρμογής του νομοθετικού προγράμματος και του προγράμματος 
εργασίας για το τρέχον έτος, καθώς και την ενδεχόμενη αναπροσαρμογή τους λόγω 
σημαντικών και επίκαιρων πολιτικών γεγονότων.

(ii) Γενικές νομοθετικές διαδικασίες

31. Η Επιτροπή δεσμεύεται να εξετάζει μετά προσοχής τις τροπολογίες που εγκρίνει το 
Κοινοβούλιο επί των νομοθετικών προτάσεών της, με σκοπό να τις λάβει υπόψη σε κάθε 
τροποποιημένη πρόταση.

Όταν γνωμοδοτεί επί τροπολογιών του Κοινοβουλίου, δυνάμει του άρθρου 251 της 
Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η Επιτροπή δεσμεύεται να 
λαμβάνει στο μέγιστο βαθμό υπόψη τις τροπολογίες που εγκρίνονται κατά τη δεύτερη 
ανάγνωση· εάν, για σημαντικούς λόγους και μετά από εξέταση του θέματος από το Σώμα 
των Επιτρόπων, αποφασίσει να μην υιοθετήσει ή να μην υποστηρίξει τις τροπολογίες 
αυτές, αιτιολογεί την απόφασή της ενώπιον του Κοινοβουλίου και, σε κάθε περίπτωση, 
στο πλαίσιο της γνωμοδότησής της επί των τροπολογιών του Κοινοβουλίου δυνάμει του 
άρθρου 251, παράγραφος 2, τρίτο εδάφιο, στοιχείο γ).

32. Η Επιτροπή δεσμεύεται να ενημερώνει το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πριν αποσύρει 
τις προτάσεις της.

33. Για τις νομοθετικές διαδικασίες που δεν απαιτούν συναπόφαση, η Επιτροπή:

(i) μεριμνά ώστε να υπενθυμίζει σε εύλογο χρόνο στα όργανα του Συμβουλίου να μη 
προχωρούν σε πολιτική συμφωνία επί των προτάσεών της ενόσω το Κοινοβούλιο δεν 
έχει διατυπώσει τη γνώμη του. Ζητεί να ολοκληρώνεται η συζήτηση σε επίπεδο 
υπουργών, αφού προηγουμένως έχει δοθεί εύλογη προθεσμία στα μέλη του 
Συμβουλίου να εξετάσουν τη θέση του Κοινοβουλίου·

(ii) διασφαλίζει ότι το Συμβούλιο  συντάσσεται με τους κανόνες που έχει τάξει το 
Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όσον αφορά την επαναδιαβούλευση με το 
Κοινοβούλιο σε περίπτωση ουσιώδους τροποποίησης της πρότασης της Επιτροπής 
από το Συμβούλιο. Η Επιτροπή ενημερώνει το Κοινοβούλιο για την ενδεχόμενη 
υπενθύμιση προς το Συμβούλιο της ανάγκης να διεξαχθεί επαναδιαβούλευση·

(iii) δεσμεύεται, εάν χρειασθεί, να αποσύρει νομοθετική πρόταση που έχει απορριφθεί από 
το Κοινοβούλιο. Σε περίπτωση που, για σοβαρούς λόγους και μετά από εξέταση του 
ζητήματος από το Σώμα των Επιτρόπων, η Επιτροπή αποφασίσει να διατηρήσει την 
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πρότασή της, εκθέτει τους λόγους με δήλωση ενώπιον του Κοινοβουλίου.

34. Από την πλευρά του, προκειμένου να βελτιωθεί ο νομοθετικός προγραμματισμός, το 
Κοινοβούλιο δεσμεύεται: 

(i) να προβαίνει στον προγραμματισμό των νομοθετικών μερών των ημερήσιων 
διατάξεών του, προσαρμόζοντάς τα στο ισχύον νομοθετικό πρόγραμμα και στα 
ψηφίσματα που έχει εγκρίνει επ’ αυτού·

(ii) να τηρεί εύλογες προθεσμίες, εφόσον τούτο κρίνεται χρήσιμο για τη διαδικασία, όταν 
διατυπώνει τη γνώμη του σε πρώτη ανάγνωση κατά τις διαδικασίες συνεργασίας και 
συναπόφασης καθώς και στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης·

(iii) να ορίζει, στο μέτρο του δυνατού, εισηγητές επί των μελλοντικών προτάσεων ήδη 
κατά την έγκριση του νομοθετικού προγράμματος·

(iv) να εξετάζει κατ’ απόλυτη προτεραιότητα τα αιτήματα επαναδιαβούλευσης, υπό την 
προϋπόθεση ότι του έχουν διαβιβασθεί όλες οι χρήσιμες πληροφορίες.

(iii) Ειδικές νομοθετικές και εκτελεστικές εξουσίες της Επιτροπής

35. Η Επιτροπή παρέχει πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση  στο Κοινοβούλιο για τις πράξεις που 
εκδίδει και οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο των δικών της νομοθετικών αρμοδιοτήτων.

Η εφαρμογή της απόφασης του Συμβουλίου 1999/468/ΕΚ, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον 
καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην 
Επιτροπή1, διέπεται από τη συμφωνία η οποία έχει συναφθεί μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τους λεπτομερείς όρους εφαρμογής της εν 
λόγω απόφασης2.

Όσον αφορά τα εκτελεστικά μέτρα που αφορούν τον τομέα των κινητών αξιών, τον 
τραπεζικό και τον ασφαλιστικό τομέα, η Επιτροπή επιβεβαιώνει τις δεσμεύσεις που 
ανέλαβε στη συνεδρίαση της Ολομέλειας της 5ης Φεβρουαρίου 2002, οι οποίες 
επαναβεβαιώθηκαν στις 31 Μαρτίου 2004. Ειδικότερα, η Επιτροπή δεσμεύεται να 
λαμβάνει στον μέγιστο βαθμό υπόψη τη θέση του Κοινοβουλίου και τα ψηφίσματα που 
ενδέχεται αυτό να εγκρίνει όσον αφορά τα εκτελεστικά μέτρα τα οποία υπερβαίνουν τις 
εκτελεστικές εξουσίες που προβλέπει το βασικό μέσο· στις περιπτώσεις αυτές, αναζητεί 
την εξεύρεση ισορροπημένης λύσης.

                                               
1 ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23
2 ΕΕ L 256 της 10.10.2000, σ. 19
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(iv) Έλεγχος της εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας

36. Πέραν των ειδικών εκθέσεων και της ετήσιας έκθεσης για την εφαρμογή του κοινοτικού 
δικαίου, και κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, η Επιτροπή 
ενημερώνει προφορικώς το Κοινοβούλιο για την πορεία της διαδικασίας από το στάδιο της 
αποστολής της αιτιολογημένης γνώμης και, σε περιπτώσεις διαδικασιών που έχουν κινηθεί 
λόγω μη κοινοποίησης των μέτρων εκτέλεσης μιας οδηγίας ή μη εκτέλεσης μιας απόφασης 
του Δικαστηρίου, ήδη από το στάδιο της όχλησης.

V. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

37. Το Κοινοβούλιο επιδιώκει, κατά γενικό κανόνα, τα θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο 
αρμοδιοτήτων ενός μέλους της Επιτροπής να συγκεντρώνονται για να συζητηθούν από 
κοινού.

Κατά γενικό κανόνα, η Επιτροπή διασφαλίζει ότι τα μέλη της Επιτροπής είναι παρόντα 
κατά τις συνεδριάσεις της Ολομέλειας για την εξέταση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης 
που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους, οσάκις το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατυπώνει 
σχετικό αίτημα.

38. Προκειμένου να διασφαλίζεται η παρουσία των Επιτρόπων, το Κοινοβούλιο δεσμεύεται να 
καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μην τροποποιούνται τα τελικά σχέδια 
ημερήσιας διάταξης.

Όταν το Κοινοβούλιο τροποποιεί το τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξής του ή όταν 
τροποποιεί τη σειρά των θεμάτων εντός της ημερήσιας διάταξης μιας περιόδου συνόδου, 
ενημερώνει πάραυτα την Επιτροπή. Η Επιτροπή καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια 
ώστε να διασφαλίσει την παρουσία του αρμόδιου Επιτρόπου.

39. Η Επιτροπή μπορεί να προτείνει την εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη, όχι όμως 
μετά τη συνεδρίαση κατά την οποία η Διάσκεψη των Προέδρων εγκρίνει το τελικό σχέδιο 
ημερήσιας διάταξης μιας περιόδου συνόδου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λαμβάνει στο 
μέγιστο βαθμό υπόψη τις προτάσεις αυτές.

40. Κατά γενικό κανόνα, το μέλος της Επιτροπής που είναι αρμόδιο για ένα θέμα που 
βρίσκεται υπό εξέταση  σε μίια κοινοβουλευτική επιτροπή είναι παρόν στη συγκεκριμένη 
συνεδρίαση, όταν έχει προσκληθεί να συμμετάσχει σε αυτήν.

Τα μέλη της Επιτροπής λαμβάνουν τον λόγο κατόπιν αιτήσεώς τους.

Οι κοινοβουλευτικές επιτροπές προσπαθούν να διατηρούν αμετάβλητα τα σχέδια 
ημερήσιας διάταξης και τις ημερήσιες διατάξεις των εργασιών τους. 

Όταν κοινοβουλευτική επιτροπή τροποποιεί το σχέδιο ημερήσιας διάταξης ή την ημερήσια 
διάταξη των εργασιών της, ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή.

Όταν δεν έχει ζητηθεί ρητώς η παρουσία Επιτρόπου σε συνεδρίαση κοινοβουλευτικής 
επιτροπής, η Επιτροπή λαμβάνει μέριμνα ώστε να εκπροσωπείται από αρμόδιο υπάλληλο 
στο κατάλληλο επίπεδο.
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VI. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

41. Τα δύο θεσμικά όργανα δεσμεύονται να εδραιώσουν τη συνεργασία τους στον τομέα της 
ενημέρωσης και της επικοινωνίας.

42. Τα δύο θεσμικά όργανα προβαίνουν σε περιοδική αξιολόγηση της εφαρμογής της 
παρούσας συμφωνίας πλαισίου και των παραρτημάτων της και, εφόσον ζητηθεί από ένα εκ 
των δύο, εξετάζεται η αναθεώρησή τους υπό το φως της πρακτικής εμπειρίας.

43. Η παρούσα συμφωνία πλαίσιο θα αναθεωρηθεί μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης για 
τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης.

Έγινε στ ……,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Διαβίβαση εμπιστευτικών πληροφοριών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

1. Πεδίο εφαρμογής

1.1. Το παρόν παράρτημα διέπει τη διαβίβαση στο Κοινοβούλιο και την επεξεργασία των 
εμπιστευτικών πληροφοριών της Επιτροπής στο πλαίσιο της άσκησης των 
κοινοβουλευτικών προνομίων όσον αφορά τη νομοθετική διαδικασία και τη διαδικασία 
προϋπολογισμού, τη διαδικασία απαλλαγής και την εν γένει άσκηση των αρμοδιοτήτων 
ελέγχου που διαθέτει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα δύο θεσμικά όργανα ενεργούν με 
βάση το σεβασμό των αμοιβαίων καθηκόντων εντίμου συνεργασίας, σε πνεύμα πλήρους 
αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σε πλήρη συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις της 
Συνθήκης, ιδίως δε των άρθρων 6 και 46 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και 276 
της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

1.2. Ως «πληροφορία» νοείται κάθε προφορική ή γραπτή πληροφόρηση, ανεξάρτητα από τη 
μορφή στην οποία διατίθεται ή την πηγή της προέλευσής της.

1.3. Η Επιτροπή διασφαλίζει την πρόσβαση του Κοινοβουλίου στις πληροφορίες, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του παρόντος παραρτήματος, όταν λαμβάνει αίτημα για τη διαβίβαση 
εμπιστευτικών πληροφοριών από ένα από τα κοινοβουλευτικά όργανα που αναφέρονται 
στο σημείο 1.4.

1.4. Βάσει του παρόντος παραρτήματος, μπορούν να ζητούν εμπιστευτικές πληροφορίες από 
την Επιτροπή: ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου, οι πρόεδροι των οικείων κοινοβουλευτικών 
επιτροπών και το Προεδρείο και η Διάσκεψη των Προέδρων.

1.5. Δεν καλύπτονται από το παρόν παράρτημα οι πληροφορίες που αφορούν τις διαδικασίες 
επί παραβάσει και τις διαδικασίες για θέματα ανταγωνισμού εφόσον, κατά τη στιγμή της 
υποβολής του σχετικού αιτήματος από κάποιο κοινοβουλευτικό όργανο, δεν καλύπτονται 
ακόμη από οριστική απόφαση της Επιτροπής. 

1.6. Οι παρούσες διατάξεις εφαρμόζονται με την επιφύλαξη της απόφασης 95/167/ΕΚ, 
Ευρατόμ, ΕΚΑΧ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, της 
19ης Απριλίου 1995, σχετικά με τους όρους άσκησης του δικαιώματος εξέτασης των 
πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο1, καθώς και των σχετικών διατάξεων της 
απόφασης 1999/352/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόμ της Επιτροπής, της 28ης Απριλίου 1999, 
σχετικά με την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Καταπολέμηση της Απάτης 
(OLAF)2.

                                               
1 ΕΕ L 113 της 19.5.1995, σ. 1.
2 ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 20.
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2. Γενικοί κανόνες

2.1. Κατόπιν αιτήματος ενός από τα όργανα που αναφέρονται στο σημείο 1.4, η Επιτροπή 
διαβιβάζει στο εν λόγω όργανο, το ταχύτερο δυνατό, κάθε εμπιστευτική πληροφορία που 
είναι αναγκαία για την άσκηση των καθηκόντων ελέγχου του Κοινοβουλίου. Στο πλαίσιο 
των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων και καθηκόντων τους, τα δύο θεσμικά όργανα σέβονται: 

- τα θεμελιώδη ατομικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 
υπεράσπισης και προστασίας της ιδιωτικής ζωής·

- τις διατάξεις που διέπουν τις πειθαρχικές και δικαστικές διαδικασίες·

- την προστασία του επιχειρηματικού απορρήτου και των εμπορικών σχέσεων·

- την προστασία των συμφερόντων της Ένωσης, ιδίως δε όσων αφορούν τη δημόσια 
ασφάλεια, τις διεθνείς σχέσεις, τη νομισματική σταθερότητα και τα οικονομικά 
συμφέροντα.

Σε περίπτωση διαφωνίας, το ζήτημα παραπέμπεται στους προέδρους των δύο θεσμικών 
οργάνων, προκειμένου να εξευρεθεί λύση. Εμπιστευτικές πληροφορίες που προέρχονται 
από κράτος, θεσμικό όργανο ή διεθνή οργανισμό διαβιβάζονται μόνο κατόπιν συναίνεσής 
τους.

2.2. Εάν υφίστανται αμφιβολίες ως προς τον εμπιστευτικό χαρακτήρα μιας πληροφορίας ή εάν 
είναι απαραίτητο να καθορισθούν οι κατάλληλοι λεπτομερείς όροι της διαβίβασής της 
βάσει των επιλογών που προβλέπονται στο σημείο 3.2, ο πρόεδρος της αρμόδιας 
κοινοβουλευτικής επιτροπής, συνοδευόμενος ενδεχομένως από τον εισηγητή, 
διαβουλεύεται αμελλητί με το αρμόδιο μέλος της Επιτροπής. Σε περίπτωση διαφωνίας, το 
ζήτημα παραπέμπεται στους προέδρους των δύο θεσμικών οργάνων προκειμένου να 
επιλυθεί η διαφορά.

2.3. Εάν, μετά το πέρας της διαδικασίας που αναφέρεται στο σημείο 2.2, δεν έχει επιτευχθεί 
συμφωνία, ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος της 
αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, καλεί την Επιτροπή να διαβιβάσει, εντός 
κατάλληλης και δεόντως αναφερόμενης προθεσμίας, την εν λόγω εμπιστευτική 
πληροφορία, επιλέγοντας  μεταξύ των εναλλακτικών λύσεων που προβλέπονται στο τμήμα 
3 του παρόντος παραρτήματος. Η Επιτροπή ενημερώνει γραπτώς το Κοινοβούλιο, πριν 
από την εκπνοή της προθεσμίας αυτής, για την τελική της θέση, κατά της οποίας το 
Κοινοβούλιο επιφυλάσσεται να ασκήσει, ενδεχομένως, προσφυγή.

3. Όροι πρόσβασης και επεξεργασίας των εμπιστευτικών πληροφοριών

3.1. Οι εμπιστευτικές πληροφορίες που κοινοποιούνται σύμφωνα με τις διαδικασίες που 
προβλέπονται στο σημείο 2.2 και, ενδεχομένως, στο σημείο 2.3, διαβιβάζονται, με ευθύνη 
του Προέδρου ή ενός μέλους της Επιτροπής, στο κοινοβουλευτικό όργανο που υποβάλλει 
το σχετικό αίτημα.

3.2. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του σημείου 2.3, η πρόσβαση και οι όροι τήρησης του 
εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών καθορίζονται κατόπιν κοινής συμφωνίας 
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μεταξύ του μέλους της Επιτροπής που είναι αρμόδιο για τον οικείο εμπλεκόμενο τομέα και 
του οικείου κοινοβουλευτικού οργάνου, δεόντως εκπροσωπουμένου από τον πρόεδρό του,  
μεταξύ των ακόλουθων επιλογών:

- πληροφορία προοριζόμενη για τον πρόεδρο και τον εισηγητή της αρμόδιας 
κοινοβουλευτικής επιτροπής·

- περιορισμένη πρόσβαση στις πληροφορίες για όλα τα μέλη της αρμόδιας 
κοινοβουλευτικής επιτροπής, σύμφωνα με τις κατάλληλες διαδικασίες, ενδεχομένως 
με απόσυρση των εγγράφων μετά την εξέτασή τους και απαγόρευση παραγωγής 
αντιτύπων·

- συζήτηση στο πλαίσιο της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, κεκλεισμένων των 
θυρών, σύμφωνα με διαδικασίες που μπορούν να ποικίλλουν ανάλογα με τον βαθμό 
εμπιστευτικότητας και στο πλαίσιο του σεβασμού των αρχών που διατυπώνονται στο 
Παράρτημα VII του Κανονισμού του Κοινοβουλίου·

- κοινοποίηση των εγγράφων με απάλειψη κάθε διακριτικού σημείου αναγνώρισης·

- σε περιπτώσεις που αυτό δικαιολογείται από εξαιρετικούς λόγους, πληροφορία 
προοριζόμενη μόνο για τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου.

Απαγορεύεται η δημοσιοποίηση των εν λόγω πληροφοριών ή η διαβίβασή τους σε 
οιονδήποτε άλλον αποδέκτη.

3.3. Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων αυτών, εφαρμόζονται οι περί κυρώσεων διατάξεις που 
περιέχονται στο Παράρτημα VII του Κανονισμού του Κοινοβουλίου.

3.4. Ενόψει της εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων, το Κοινοβούλιο διασφαλίζει ότι έχουν 
πράγματι ληφθεί τα ακόλουθα μέτρα:

- ασφαλές σύστημα αρχειοθέτησης των εγγράφων που χαρακτηρίζονται εμπιστευτικά·

- ασφαλές αναγνωστήριο (χωρίς φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, τηλέφωνα, 
τηλεομοιοτυπικά μηχανήματα (fax), σαρωτές (scanner) ή άλλα τεχνικά μέσα 
αναπαραγωγής ή διαβίβασης εγγράφων κ.λπ.)·

- μέτρα ασφαλείας διέποντα την πρόσβαση στο αναγνωστήριο, συμπεριλαμβανομένης 
της υπογραφής σε μητρώο και υπεύθυνης δήλωσης για τη μη διάδοση των 
εξετασθεισών εμπιστευτικών πληροφοριών.

3.5. Η Επιτροπή λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να διασφαλίσει την εφαρμογή των 
διατάξεων του παρόντος παραρτήματος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Χρονοδιάγραμμα του νομοθετικού προγράμματος και του προγράμματος εργασίας της 
Επιτροπής

1. Τον Φεβρουάριο ο Πρόεδρος της Επιτροπής και/ή ο αρμόδιος για τις διοργανικές σχέσεις 
Αντιπρόεδρος υποβάλλουν στη Διάσκεψη των Προέδρων την απόφαση σχετικά με την 
ετήσια πολιτική στρατηγικής (ΕΠΣ) για το επόμενο έτος. 

2. Κατά την περίοδο συνόδου του Φεβρουαρίου ή του Μαρτίου, τα οικεία θεσμικά όργανα 
συμμετέχουν σε συζήτηση σχετικά με τους προσανατολισμούς των πολιτικών 
προτεραιοτήτων, με βάση την απόφαση σχετικά με την ΕΠΣ για το επόμενο έτος. 

3. Σε συνέχεια της συζήτησης αυτής, οι αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές και οι αρμόδιοι 
επίτροποι διεξάγουν τακτικό διμερή διάλογο καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους προκειμένου 
να αξιολογήσουν την υλοποίηση του τρέχοντος νομοθετικού προγράμματος και 
προγράμματος εργασίας της Επιτροπής και να συζητήσουν την προετοιμασία του 
μελλοντικού προγράμματος σε κάθε ειδικό τομέα αρμοδιότητάς τους. Κάθε 
κοινοβουλευτική επιτροπή προβαίνει σε τακτικό απολογισμό των αποτελεσμάτων των 
ανωτέρω επαφών της προς τη Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών.

4. Η Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών προβαίνει σε τακτική ανταλλαγή απόψεων με 
τον αρμόδιο για τις διοργανικές σχέσεις Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, προκειμένου να 
αξιολογηθεί η υλοποίηση του τρέχοντος νομοθετικού προγράμματος και προγράμματος 
εργασίας της Επιτροπής, να συζητηθεί η προετοιμασία του μελλοντικού προγράμματος και 
να καταγραφούν τα αποτελέσματα του συνεχούς διμερούς διαλόγου μεταξύ των αρμοδίων 
κοινοβουλευτικών επιτροπών και των οικείων Επιτρόπων. 

5. Τον Σεπτέμβριο, η Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών υποβάλλει συνοπτική έκθεση 
στη Διάσκεψη των Προέδρων, η οποία ενημερώνει σχετικώς την Επιτροπή.

6. Κατά την περίοδο συνόδου του Νοεμβρίου, ο Πρόεδρος της Επιτροπής παρουσιάζει 
ενώπιον του Κοινοβουλίου, με συμμετοχή του Σώματος των Επιτρόπων, το νομοθετικό 
πρόγραμμα και το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το επόμενο έτος. Η παρουσίαση 
αυτή περιλαμβάνει και αξιολόγηση της εκτέλεσης του τρέχοντος προγράμματος. Η 
παρουσίαση ολοκληρώνεται με την έγκριση ψηφίσματος του Κοινοβουλίου κατά τη 
σύνοδο της Ολομέλειας του Δεκεμβρίου.

7. Το νομοθετικό πρόγραμμα και το πρόγραμμα εργασίας συνοδεύονται από κατάλογο 
νομοθετικών και μη νομοθετικών προτάσεων για το επόμενο έτος, υπό μορφή που θα 
καθοριστεί1. Το εν λόγω πρόγραμμα διαβιβάζεται στο Κοινοβούλιο σε χρόνο που να 
αφήνει επαρκές περιθώριο πριν από την περίοδο συνόδου κατά την οποία θα συζητηθεί.

8. Το χρονοδιάγραμμα υποβάλλεται σε κάθε τακτικό κύκλο προγραμματισμού, εκτός από τα 
έτη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη του Κοινοβουλίου που συμπίπτουν με τη λήξη 
της θητείας της Επιτροπής. 

                                               
1 Να περιληφθεί: χρονοδιάγραμμα και, όπου χρειάζεται, νομική βάση και δημοσιονομικές 

επιπτώσεις.
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9. Το χρονοδιάγραμμα δεν επηρεάζει οιαδήποτε μελλοντική συμφωνία σχετικά με τον 
διοργανικό προγραμματισμό.
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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2005/2024(INI)) –
Έκθεση Andrew Duff

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τα άρθρα 213 και 214 της Συνθήκης περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας και το άρθρο 126 της Συνθήκης περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Ατομικής Ενέργειας1,

 έχοντας υπόψη τα άρθρα Ι-26, Ι-27, Ι-28, ΙΙΙ-348 και ΙΙΙ-350 της Συνθήκης για τη 
θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης και τη Δήλωση 7 στο άρθρο Ι-27 του Συντάγματος 
της Ευρώπης που επισυνάπτεται στην τελική πράξη της Διακυβερνητικής Διάσκεψης,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 10 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 σχετικά με την 
εκλογή των αντιπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση καθολική 
ψηφοφορία2,

 έχοντας υπόψη τη συμφωνία-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και της Επιτροπής της 26ης Μαΐου 20053,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Νοεμβρίου 2004 σχετικά με την εκλογή της 
νέας Επιτροπής4,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 45 και τα άρθρα 98 και 99 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A6-0179/2005),

A. εκτιμώντας ότι οι ακροάσεις από το Κοινοβούλιο των υποψηφίων μελών της Επιτροπής, 
οι οποίες έλαβαν χώρα για πρώτη φορά το 1994 και αναπτύχθηκαν έκτοτε, έχουν 
αποκτήσει νομιμότητα που είναι πλήρως αποδεκτή όχι μόνον από το Κοινοβούλιο και την 
Επιτροπή αλλά και από το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη,

Β. εκτιμώντας ότι η δημοκρατική ευθύνη της Επιτροπής ενισχύεται σε μεγάλο βαθμό από 
την διαδικασία έγκρισης του Κοινοβουλίου η οποία είναι ανοικτή, δίκαιη και συνεπής, 
και στην οποία κάθε υποψήφιος Επίτροπος γνωστοποιεί στο Κοινοβούλιο όλες τις 
αναγκαίες πληροφορίες,

Γ. εκτιμώντας ότι υπό το πρίσμα της εμπειρίας και ενόψει μιας μελλοντικής συνταγματικής 
μεταρρύθμισης, είναι τώρα σκόπιμο να αναθεωρηθεί ο τρόπος με τον οποίο το 
Κοινοβούλιο εγκρίνει την Επιτροπή, 

                                               
1 Όπως τροποποιήθηκε από το Άρθρο 4 του Πρωτοκόλλου για τη διεύρυνση της Συνθήκης της 

Νίκαιας, όπως τροποποιήθηκε από το Άρθρο 45 της Συνθήκης Προσχώρησης του 2003.
2 ΕΕ L 278 της 8.10.1976, σ. 5. Όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 2002/772/ΕΚ, Ευρατόμ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 283 της 21.10.2002, σ. 1).
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2005)0194, Παράρτημα.
4 ΕΕ C 201 Ε της 18.8.2005, σ. 113.
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1. εγκρίνει τις ακόλουθες αρχές, κριτήρια και ρυθμίσεις προκειμένου ολόκληρο το Σώμα 
της Επιτροπής να υπόκειται σε ψήφο συγκατάθεσης του Κοινοβουλίου:

Κριτήρια αξιολόγησης

(α) το Κοινοβούλιο αξιολογεί τους υποψηφίους Επιτρόπους με βάση τις γενικές τους 
ικανότητες, την προσήλωσή τους στην ευρωπαϊκή ιδέα και την αδιαμφισβήτητη 
ανεξαρτησία τους. Αξιολογεί τις γνώσεις τους για το αντίστοιχο χαρτοφυλάκιο και 
τις ικανότητές τους επικοινωνίας·

(β) το Κοινοβούλιο δίδει ιδιαίτερη προσοχή στην ισορροπία μεταξύ των φύλων. 
Μπορεί να εκφράσει την άποψή του για τη διάθεση των χαρτοφυλακίων από τον 
εκλεγέντα πρόεδρο·

(γ) το Κοινοβούλιο μπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε πληροφορία που είναι σημαντική 
για τη λήψη της απόφασής του όσον αφορά την καταλληλότητα των υποψηφίων. 
Αναμένει πλήρη γνωστοποίηση πληροφοριών που αφορούν τα οικονομικά 
συμφέροντα·

Ακροάσεις

(δ) κάθε υποψήφιος Επίτροπος καλείται να εμφανιστεί ενώπιον της αντίστοιχης 
κοινοβουλευτικής επιτροπής ή επιτροπών για μία και μόνη ακρόαση διάρκειας 
τριών ωρών. Οι ακροάσεις είναι ανοικτές στο κοινό·

(ε) οι ακροάσεις διοργανώνονται από κοινού από τη Διάσκεψη των Προέδρων και τη 
Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών. Όταν τα χαρτοφυλάκια είναι μικτά 
γίνονται οι απαραίτητες ρυθμίσεις με τις αντίστοιχες αρμόδιες επιτροπές. 
Υπάρχουν τρία ενδεχόμενα:

– το χαρτοφυλάκιο του υποψηφίου Επιτρόπου εμπίπτει στις αρμοδιότητες μιας 
μόνο κοινοβουλευτικής επιτροπής· στην περίπτωση αυτή, ο υποψήφιος 
Επίτροπος παρουσιάζεται σε ακρόαση ενώπιον της συγκεκριμένης επιτροπής 
αποκλειστικά·

– το χαρτοφυλάκιο του υποψηφίου Επιτρόπου εμπίπτει, στον ίδιο λίγο-πολύ 
βαθμό, στις αρμοδιότητες περισσοτέρων κοινοβουλευτικών επιτροπών· στην 
περίπτωση αυτή, ο υποψήφιος Επίτροπος παρουσιάζεται σε κοινή ακρόαση 
ενώπιον αυτών των κοινοβουλευτικών επιτροπών·

– το χαρτοφυλάκιο του υποψηφίου Επιτρόπου εμπίπτει κατά κύριο λόγο στις 
αρμοδιότητες μιας κοινοβουλευτικής επιτροπής και μόνον σε μικρότερο 
βαθμό στις αρμοδιότητες μιας ή περισσοτέρων άλλων κοινοβουλευτικών 
επιτροπών· στην περίπτωση αυτή, ο υποψήφιος Επίτροπος παρουσιάζεται σε 
ακρόαση ενώπιον της κυρίως αρμόδιας επιτροπής η οποία προσκαλεί την ή 
τις λοιπές επιτροπές να λάβουν μέρος στην ακρόαση.

Ο εκλεγείς Πρόεδρος της Επιτροπής έχει πλήρη λόγο όσον αφορά τις  πρακτικές 
ρυθμίσεις·

(στ) οι κοινοβουλευτικές επιτροπές υποβάλλουν γραπτές ερωτήσεις στους υποψήφιους 
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Επιτρόπους αρκετό καιρό πριν από τις ακροάσεις. Ο αριθμός των ουσιαστικών 
γραπτών ερωτήσεων περιορίζεται στις πέντε ανά αρμόδια κοινοβουλευτική 
επιτροπή·

(ζ) οι ακροάσεις πραγματοποιούνται σε περιστάσεις και υπό συνθήκες που δίδουν 
στους υποψήφιους Επιτρόπους ίσες και δίκαιες ευκαιρίες να παρουσιάσουν εαυτούς 
και τις απόψεις τους·

(η) οι υποψήφιοι Επίτροποι καλούνται να προβούν σε εναρκτήρια προφορική δήλωση 
διάρκειας 20 λεπτών το ανώτερο. Η διεξαγωγή των ακροάσεων πρέπει να 
αποσκοπεί στην ανάπτυξη πολυμερούς πολιτικού διαλόγου μεταξύ των υποψηφίων 
Επιτρόπων και των μελών του Κοινοβουλίου. Πριν από το τέλος της συνεδρίασης, 
θα πρέπει να επιτρέπεται στους υποψηφίους Επιτρόπους να προβαίνουν σε σύντομη 
δήλωση για το κλείσιμο της συνεδρίασης·

Αξιολόγηση

(θ) η δεικτοδοτημένη βιντεοεγγραφή των ακροάσεων θα πρέπει να είναι διαθέσιμη για 
δημοσίευση εντός 24 ωρών·

(ι) οι επιτροπές πρέπει να συνεδριάζουν αμέσως μετά τις ακροάσεις για να προβαίνουν 
στην αξιολόγηση των μεμονωμένων υποψήφιων Επιτρόπων. Αυτές οι συνεδριάσεις 
διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών. Οι επιτροπές καλούνται να δηλώσουν κατά 
πόσον οι υποψήφιοι Επίτροποι διαθέτουν τα προσόντα τόσο για να αποτελέσουν 
μέλη του Σώματος όσο και για να επιτελέσουν τα ειδικά καθήκοντα για τα οποία 
έχουν προταθεί. Εάν μια επιτροπή δεν κατορθώσει να επιτύχει συναίνεση ως προς 
αμφότερα τα σημεία, ο πρόεδρός της υποβάλλει τις δύο αποφάσεις σε ψηφοφορία 
ως τελευταία λύση. Οι δηλώσεις αξιολόγησης δημοσιοποιούνται και 
παρουσιάζονται σε μικτή συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων και της 
Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών, η οποία διεξάγεται κεκλεισμένων των 
θυρών. Μετά από ανταλλαγή απόψεων, και εφόσον δεν ζητηθούν περαιτέρω 
πληροφορίες, η Διάσκεψη των Προέδρων και η Διάσκεψη των Προέδρων των 
Επιτροπών κηρύσσουν τη λήξη των ακροάσεων·

(ια) ο εκλεγείς Πρόεδρος της Επιτροπής παρουσιάζει ολόκληρο το Σώμα των 
Επιτρόπων σε συνεδρίαση του Κοινοβουλίου. Η παρουσίαση ακολουθείται από 
συζήτηση. Για την περάτωση της συζήτησης, οποιαδήποτε πολιτική ομάδα ή 
τουλάχιστον τριάντα επτά βουλευτές, μπορούν να υποβάλουν πρόταση 
ψηφίσματος. Μετά την ψηφοφορία σχετικά με την πρόταση ψηφίσματος, το 
Κοινοβούλιο ψηφίζει προκειμένου να δώσει ή όχι τη συγκατάθεσή του για το 
διορισμό, ως συλλογικού οργάνου, του Προέδρου και άλλων μελών της Επιτροπής. 
Το Κοινοβούλιο αποφασίζει κατά την πλειοψηφία των ψηφισάντων, σε ψηφοφορία 
με ονομαστική κλήση. Το Κοινοβούλιο μπορεί να αναβάλει την ψηφοφορία για την 
επόμενη συνεδρίαση·

2. εγκρίνει τις ακόλουθες ρυθμίσεις σε περίπτωση αλλαγής στη σύνθεση ή στη διάρθρωση 
της Επιτροπής κατά τη θητεία της:

(α) όταν πρέπει να πληρωθεί κενή έδρα λόγω παραίτησης, υποχρεωτικής απόσυρσης ή 
θανάτου, το Κοινοβούλιο, ενεργώντας με ταχύτητα, καλεί τον υποψήφιο Επίτροπο 
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να συμμετάσχει σε ακρόαση υπό τους ίδιους όρους με εκείνους που ορίζονται στην 
παράγραφο 1·

(β) σε περίπτωση ένταξης νέου κράτους μέλους, το Κοινοβούλιο καλεί τον υποψήφιο 
Επίτροπο του κράτους αυτού να συμμετάσχει σε ακρόαση υπό τους ίδιους όρους με 
εκείνους που ορίζονται στην παράγραφο 1·

(γ) σε περίπτωση σημαντικής αλλαγής των χαρτοφυλακίων, οι ενδιαφερόμενοι 
Επίτροποι καλούνται να εμφανιστούν ενώπιον των αντιστοίχων κοινοβουλευτικών 
επιτροπών πριν αναλάβουν τις νέες τους αρμοδιότητες·

3. για τη διευκόλυνση της προετοιμασίας της διαδικασίας έγκρισης της Επιτροπής, καλεί το 
Συμβούλιο να ορίσει τον Μάιο αντί του Ιουνίου 2009, ως περίοδο για τις επόμενες 
κοινοβουλευτικές εκλογές·

4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην επιτροπή που είναι 
αρμόδια για τον Κανονισμό προκειμένου να προτείνει τις κατάλληλες τροπολογίες στον 
Κανονισμό εγκαίρως και δη πριν από τις επόμενες κοινοβουλευτικές εκλογές·

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, καθώς και το Συμβούλιο.
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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Μαΐου 2006 σχετικά με το αποτέλεσμα 
της αναλυτικής εξέτασης νομοθετικών προτάσεων που εκκρεμούν ενώπιον του 
νομοθετικού οργάνου (2005/2214(INI)) - Έκθεση Sylvia-Yvonne Kaufmann

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 27ης Σεπτεμβρίου 2005 προς το 
Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με το αποτέλεσμα της αναλυτικής 
εξέτασης νομοθετικών προτάσεων που εκκρεμούν ενώπιον του νομοθετικού οργάνου 
(COM(2005)0462),

– έχοντας υπόψη την επιστολή που απηύθυνε στις 23 Ιανουαρίου 20061 ο Πρόεδρός του 
προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

– έχοντας υπόψη την επιστολή του Προέδρου της Επιτροπής προς τον Πρόεδρο του 
Κοινοβουλίου με ημερομηνία 8 Μαρτίου 2006,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και τη 
γνωμοδότησης της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων (A6-0143/2006),

A. εκτιμώντας ότι, στην προαναφερθείσα ανακοίνωσή της, η Επιτροπή γνωστοποίησε την 
πρόθεσή της να αποσύρει 68 προτάσεις που θεωρεί ότι δεν συνάδουν με τους στόχους της 
στρατηγικής της Λισαβόνας και με τις αρχές βελτίωσης της νομοθεσίας, ενώ άλλες θα 
υποβληθούν σε αναθεωρημένη αξιολόγηση του οικονομικού αντικτύπου και ενδεχομένως 
θα τροποποιηθούν,

B. εκτιμώντας ότι στην επιστολή που απέστειλε ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου προς τον 
Πρόεδρο της Επιτροπής σχετικά με το αποτέλεσμα της ανάλυσης της εν λόγω 
ανακοίνωσης από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές επικροτούνται σε γενικές γραμμές οι 
προθέσεις της Επιτροπής, ωστόσο ζητείται συγκεκριμένα από την Επιτροπή να μην 
ανακαλέσει αρκετές από τις εν λόγω προτάσεις και εκφράζεται η αντίθεση στο 
ενδεχόμενο τροποποίησης ορισμένων άλλων προτάσεων,

Γ. εκτιμώντας ότι η απάντηση που απέστειλε ο Πρόεδρος της Επιτροπής στον Πρόεδρο του 
Κοινοβουλίου αναφέρει ότι η Επιτροπή έλαβε δεόντως υπόψη τη θέση του Κοινοβουλίου 
προτού εγκρίνει την τελική της θέση και παραθέτει τους συγκεκριμένους λόγους για τους 
οποίους η Επιτροπή δεν ακολούθησε κάποια από τα αιτήματα του Κοινοβουλίου, καθώς 
και τις πιθανές πρωτοβουλίες που η Επιτροπή σχεδιάζει να αναλάβει στο μέλλον για να 
αντιμετωπίσει κάποια από τα εν λόγω αιτήματα,

Δ. εκτιμώντας ότι η συγκεκριμένη ανακοίνωση παρέχει μια εξαιρετική ευκαιρία για μια πιο 
εμπεριστατωμένη ανάλυση των προβλημάτων που συνδέονται με την ανάκληση ή την 
τροποποίηση νομοθετικών προτάσεων από την Επιτροπή,

Ε. εκτιμώντας ότι, πλην μερικών εξαιρέσεων, οι περισσότερες νομοθετικές πράξεις της 
                                               
1 Αριθ. αναφοράς Pres-A-Courrier D(2006)300689.
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Κοινότητας μπορούν να εγκριθούν μόνο βάσει πρότασης της Επιτροπής, που απολαύει 
οιονεί μονοπωλιακή θέση όσον αφορά τη νομοθετική πρωτοβουλία,

ΣΤ. εκτιμώντας ότι το άρθρο 250, δεύτερη παράγραφος, της Συνθήκης ΕΚ ορίζει ότι η 
Επιτροπή «μπορεί να τροποποιήσει την πρότασή της» καθ’ όλη τη διάρκεια των 
διαδικασιών που οδηγούν στη θέσπιση πράξης της Ένωσης, «ενόσω το Συμβούλιο δεν 
έχει αποφασίσει»,

Ζ. εκτιμώντας ότι, παρόλο που για ιστορικούς λόγους ο ρόλος του Κοινοβουλίου δεν 
αναφέρεται στο άρθρο 250, παράγραφος 2, η εν λόγω διάταξη πρέπει να ερμηνεύεται σε 
σχέση με το άρθρο 251 όσον αφορά την εφαρμογή του στη διαδικασία συναπόφασης και 
με το άρθρο 252 όσον αφορά τη διαδικασία συνεργασίας,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι, όταν μετά την πρώτη ανάγνωση εγκριθεί κοινή θέση, η τρίτη 
περίπτωση του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 251, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ 
επιτρέπει στην Επιτροπή μόνον να ενημερώσει το Κοινοβούλιο σχετικά με τη δική της 
θέση, και λαμβάνοντας υπόψη ότι, εάν η κοινή θέση τροποποιηθεί στη συνέχεια από το 
Κοινοβούλιο, το στοιχείο γ) του τρίτου εδαφίου του άρθρου 251, παράγραφος 2 επιτρέπει 
στην Επιτροπή μόνον να γνωμοδοτήσει, καθιστώντας σαφές ότι η Επιτροπή δεν είναι 
πλέον «ιδιοκτήτης» των προτάσεών της,

Θ. εκτιμώντας ότι στις Συνθήκες δεν γίνεται αναφορά στη δυνατότητα της Επιτροπής να 
ανακαλέσει μία νομοθετική πρόταση,

Ι. εκτιμώντας ότι η απουσία διατάξεων σχετικά με την ανάκληση νομοθετικών προτάσεων 
δεν εμπόδισε την Επιτροπή να προβεί επανειλημμένα στην ανάκληση νομοθετικών 
προτάσεων ,

ΙΑ. εκτιμώντας ότι το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή φαίνεται ότι δεν 
συμφωνούν σε ποιο βαθμό η Επιτροπή έχει δικαίωμα να ανακαλεί τις νομοθετικές της 
προτάσεις,

ΙΒ. εκτιμώντας ότι, παρά αυτές τις διαφωνίες, η ανάκληση νομοθετικών προτάσεων αποτελεί 
τακτική πρακτική της Επιτροπής, χωρίς να έχει οδηγήσει ποτέ σε παραπομπή υπόθεσης 
ενώπιον του Δικαστηρίου,

ΙΓ. εκτιμώντας ότι το ίδιο το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει ορισμένες φορές στο παρελθόν από 
την Επιτροπή να ανακαλέσει τις προτάσεις της,

ΙΔ. εκτιμώντας ότι η συμφωνία πλαίσιο1 της 26ης Μαΐου 2005 σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής ορίζει ότι:

– σε όλες τις νομοθετικές διαδικασίες, «η Επιτροπή δεσμεύεται να εξετάζει μετά 
προσοχής τις τροπολογίες που εγκρίνει το Κοινοβούλιο επί των νομοθετικών 
προτάσεών της, με σκοπό να τις λάβει υπόψη σε κάθε τροποποιημένη πρόταση» 
(σημείο 31),

– σε όλες τις νομοθετικές διαδικασίες, «η Επιτροπή δεσμεύεται να ενημερώνει το 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πριν αποσύρει τις προτάσεις της» (σημείο 32),

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2005)0194, Παράρτημα.
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– στις νομοθετικές διαδικασίες που δεν απαιτούν συναπόφαση, η Επιτροπή 
δεσμεύεται να ανακαλέσει νομοθετικές προτάσεις που έχουν απορριφθεί από το 
Κοινοβούλιο, «εάν χρειασθεί», και επίσης να εκθέσει τους λόγους σε περίπτωση 
που αποφασίσει να διατηρήσει την πρόταση (σημείο 33),

ΙΕ. εκτιμώντας ότι η κατανόηση, που θα βασίζεται σε κοινές κατευθυντήριες γραμμές μεταξύ 
των τριών θεσμικών οργάνων, σχετικά με την ανάκληση και, στον βαθμό που απαιτείται, 
με την τροποποίηση νομοθετικών προτάσεων από την Επιτροπή, θα συνέβαλε θετικά 
στην ομαλή λειτουργία των νομοθετικών διαδικασιών,

1. χαιρετίζει την προαναφερθείσα ανακοίνωση της Επιτροπής και θεωρεί ότι η ανάκληση ή 
τροποποίηση της πλειονότητας των προτάσεων που αναφέρονται στην εν λόγω 
ανακοίνωση θα συμβάλει πράγματι στην απλούστευση του κοινοτικού νομοθετικού 
πλαισίου, ωστόσο εμμένει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει δεόντως υπόψη τις 
ενστάσεις που εξέφρασε ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου στην επιστολή του της 23ης 
Ιανουαρίου 2006·

2. χαιρετίζει το γεγονός ότι, πριν από την έγκριση της τελικής της θέσης, η Επιτροπή 
αναθεώρησε και πάλι τις προτάσεις της υπό το φως των ενστάσεων του Κοινοβουλίου·
αναγνωρίζει ότι, σε κάθε περίπτωση όπου η Επιτροπή δεν έχει δεχτεί τις εν λόγω 
ενστάσεις, έχει εκθέσει τους λόγους της και ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έχει επίσης 
υποδείξει πιθανές πρωτοβουλίες με τις οποίες θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν οι 
επιθυμίες του Κοινοβουλίου·

3. τονίζει ότι σε μελλοντικές πρακτικές αυτού του είδους η Επιτροπή θα πρέπει να εκθέσει 
συγκεκριμένους λόγους για την ανάκληση ή την τροποποίηση κάθε πρότασης και να μην 
περιορίζεται στην επίκληση γενικών αρχών που δεν παρέχουν σαφείς διευκρινίσεις 
σχετικά με τους λόγους για τους οποίους η Επιτροπή πιστεύει ότι μια συγκεκριμένη 
πρόταση θα πρέπει να ανακληθεί ή να τροποποιηθεί·

4. χαιρετίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τους στόχους της Ατζέντας της 
Λισαβόνας πριν από την πρόταση απόσυρσης μιας νομοθετικής πρότασης· εκφράζει ως 
εκ τούτου τη λύπη του γιατί η Επιτροπή απέσυρε την πρόταση οδηγίας σχετικά με το 
καθεστώς του ευρωπαϊκού ταμείου αλληλασφάλισης που ωστόσο αποτελεί ένα από τα 
βασικά στοιχεία της Στρατηγικής της Λισαβόνας· εκφράζει την κατάπληξή του μπροστά 
στο επιχείρημα που προέβαλε η Επιτροπή, σύμφωνα με το οποίο οι διαφορές στις εθνικές 
νομοθεσίες συνιστούν εμπόδιο στις κοινοτικές πρωτοβουλίες· ζητεί συνεπώς από την 
Επιτροπή να αναλάβει εντός του έτους μια πρωτοβουλία που θα επιτρέψει την εκπόνηση 
του καθεστώτος του ευρωπαϊκού ταμείου αλληλασφάλισης και της ευρωπαϊκής ένωσης 
κοινωνικής αλληλεγγύης.

5. ζητεί από την Επιτροπή, αμέσως μετά τον διορισμό της, να συντάξει και να υποβάλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατάλογο ο οποίος να αναφέρει ποιες από τις 
νομοθετικές προτάσεις του προκατόχου της προτίθεται να διατηρήσει·

6. ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει κατάλογο των προτάσεων που προτίθεται να 
ανακαλέσει ή να τροποποιήσει στο ετήσιο νομοθετικό πρόγραμμα και στο πρόγραμμα 
εργασιών της, ώστε το Κοινοβούλιο να είναι σε θέση να εκφράσει τη θέση του σύμφωνα 
με τις προνομίες που του παρέχονται βάσει των Συνθηκών και των διαδικασιών που 
ορίζονται στην προαναφερθείσα συμφωνία πλαίσιο·
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7. επισημαίνει το γεγονός ότι η δυνατότητα ανάκλησης μιας νομοθετικής πρότασης από την 
Επιτροπή δεν αναφέρεται σε καμία διάταξη των υφιστάμενων Συνθηκών, ενώ η 
δυνατότητα τροποποίησης νομοθετικής πρότασης καλύπτεται από την αρχή ότι η 
Επιτροπή μπορεί να τροποποιεί την πρότασή της καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
που οδηγεί στη θέσπιση κοινοτική πράξης, όπως ορίζεται ρητώς στο άρθρο 250 
παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ· αναγνωρίζει ότι η συγκεκριμένη αρχή εφαρμόζεται 
επίσης στη διαδικασία συναπόφασης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 251, καθώς και στη 
διαδικασία συνεργασίας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 252·

8. αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι, εντός σαφών ορίων, η δυνατότητα της Επιτροπής να ανακαλεί 
νομοθετική πρόταση καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας που οδηγεί στη θέσπισή της

– απορρέει από το δικαίωμα νομοθετικής πρωτοβουλίας της Επιτροπής και 
συμπληρώνει εύλογα τη δυνατότητα που διαθέτει να τροποποιεί προτάσεις, 

– μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση του ρόλου της Επιτροπής στη νομοθετική 
διαδικασία, και

– μπορεί να θεωρηθεί θετικό στοιχείο προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι 
διαδικασίες που οδηγούν στη θέσπιση κοινοτικής πράξης και ο διοργανικός 
διάλογος αποσκοπούν στην προώθηση του «κοινοτικού συμφέροντος»·

9. υποστηρίζει, ωστόσο, ότι η δυνατότητα αυτή πρέπει να εξεταστεί υπό το πρίσμα των 
προνομιών των διαφόρων θεσμικών οργάνων στη νομοθετική διαδικασία, όπως ορίζονται 
στις Συνθήκες, και σύμφωνα με την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας μεταξύ των 
θεσμικών οργάνων·

10. τονίζει ότι οι δυνατότητες ανάκλησης ή τροποποίησης δεν πρέπει να μεταβάλλουν τον 
ρόλο κάθε θεσμικού οργάνου στη νομοθετική διαδικασία κατά τρόπο που θα έθετε σε 
κίνδυνο τη θεσμική ισορροπία, και ότι η δυνατότητα ανάκλησης προτάσεων δεν σημαίνει 
αναγνώριση ενός είδους «δικαιώματος αρνησικυρίας» από την Επιτροπή·

11. τονίζει ότι η ανάκληση ή τροποποίηση νομοθετικών προτάσεων πρέπει να υπόκειται στις 
ίδιες γενικές αρχές που καθοδηγούν την υποβολή προτάσεων από την Επιτροπή, δηλαδή 
το κοινοτικό συμφέρον και την επαρκή αιτιολόγηση·

12. θεωρεί ότι, με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου να 
καθορίζει επακριβώς το πεδίο εφαρμογής και τα όρια των προνομιών που αποδίδονται 
στα θεσμικά όργανα βάσει των Συνθηκών, ο καθορισμός κοινών κατευθυντήριων 
γραμμών από τα θεσμικά όργανα σχετικά με την ανάκληση ή την τροποποίηση 
νομοθετικών προτάσεων από την Επιτροπή, ως συμπλήρωμα των σχετικών αρχών που 
ορίζονται ήδη στη συμφωνία πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και της Επιτροπής και στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της 
νομοθεσίας, θα αποτελούσε θετικό βήμα για τη διευκόλυνση της νομοθετικής 
διαδικασίας και του διαλόγου μεταξύ των θεσμικών οργάνων·

13. υποβάλλει τις ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ανάκληση και την 
τροποποίηση νομοθετικών προτάσεων από την Επιτροπή:

α) η Επιτροπή μπορεί καταρχήν να ανακαλεί ή να τροποποιεί μια νομοθετική πρόταση 
ανά πάσα στιγμή καθ’ όλη τη διάρκεια των διαδικασιών που οδηγούν στη θέσπισή 
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της, εφόσον το Συμβούλιο δεν έχει αποφασίσει. Τούτο σημαίνει ότι στις 
διαδικασίες συναπόφασης και συνεργασίας η Επιτροπή δεν μπορεί πλέον να 
ενεργεί με τον τρόπο αυτό μετά την έκδοση της κοινής θέσης από το Συμβούλιο 
εκτός εάν, στην απόφασή του σχετικά με την κοινή θέση, το Συμβούλιο έχει 
υπερβεί τις αρμοδιότητές του για την τροποποίηση της πρότασης της Επιτροπής, 
έτσι ώστε η απόφαση στην πραγματικότητα αποτελεί νομοθετική πρωτοβουλία του 
ίδιου του Συμβουλίου, η οποία δεν προβλέπεται στη Συνθήκη·

β) σε περίπτωση που το Κοινοβούλιο απορρίψει νομοθετική πρόταση ή προτείνει την 
ουσιαστική τροποποίησή της, ή αν το Κοινοβούλιο ζητήσει, με κάποιο άλλο τρόπο, 
από την Επιτροπή να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει ουσιαστικά μια νομοθετική 
πρόταση, η Επιτροπή οφείλει να το λάβει δεόντως υπόψη της. Αν, για σημαντικούς 
λόγους, η Επιτροπή αποφασίσει να μη συμφωνήσει με τη θέση του Κοινοβουλίου, 
οφείλει να εκθέσει τους λόγους για την απόφαση αυτή προβαίνοντας σε δήλωση 
ενώπιον του Κοινοβουλίου,

γ) σε περίπτωση που η Επιτροπή προτίθεται να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει μια 
νομοθετική πρόταση με δική της πρωτοβουλία, οφείλει να κοινοποιήσει εκ των 
προτέρων στο Κοινοβούλιο αυτήν την πρόθεσή της. Η κοινοποίηση πρέπει να 
παρέχεται εγκαίρως, ώστε το Κοινοβούλιο να έχει την ευκαιρία να εκφράσει τη 
θέση του επί του θέματος, και να διευκρινίζει σαφώς τους λόγους για τους οποίους 
η Επιτροπή πιστεύει ότι μια συγκεκριμένη πρόταση πρέπει να ανακληθεί ή να 
τροποποιηθεί. Η Επιτροπή λαμβάνει δεόντως υπόψη της τη θέση του 
Κοινοβουλίου. Αν, για σημαντικούς λόγους, η Επιτροπή αποφασίσει να ανακαλέσει 
ή να τροποποιήσει την πρότασή της, παρά την αντίθετη θέση του Κοινοβουλίου, 
οφείλει να εκθέσει τους λόγους για την απόφαση αυτή προβαίνοντας σε δήλωση 
ενώπιον του Κοινοβουλίου·

14. τονίζει ότι ο βαθμός στον οποίο η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις θέσεις του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου όσον αφορά την ανάκληση ή την τροποποίηση νομοθετικών προτάσεων 
συνιστά σημαντικό στοιχείο της πολιτικής εμπιστοσύνης που αποτελεί τη βάση αγαστής 
συνεργασίας μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων·

15. θεωρεί ότι, αν η Επιτροπή ανακαλέσει ή τροποποιήσει ουσιαστικά μια νομοθετική 
πρόταση κατά τρόπο που επηρεάζει τις νομοθετικές προνομίες του Κοινοβουλίου, το 
ζήτημα θα πρέπει να παραπεμφθεί στα αρμόδια πολιτικά όργανα του Κοινοβουλίου για 
πολιτική εξέταση· θεωρεί επιπλέον ότι, αν η Επιτροπή ανακαλέσει μια νομοθετική 
πρόταση κατά τρόπο που επηρεάζει τις προνομίες των δύο σκελών της νομοθετικής 
αρχής, αυτά δύνανται να θεωρήσουν ότι η ανάκληση αυτή δεν ισχύει και να συνεχίσουν 
τη διαδικασία όπως προβλέπεται από τις Συνθήκες έως την ενδεχόμενη έκδοση της εν 
λόγω πράξης·

16. θεωρεί ότι, όταν μια νομοθετική πρόταση διατυπώνεται σύμφωνα με το άρθρο 138 της 
Συνθήκης, η Επιτροπή πρέπει να ενημερώνει δεόντως τους ευρωπαίους κοινωνικούς 
εταίρους όσον αφορά την πρόθεσή της να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει ουσιαστικά τη 
νομοθετική πρόταση·

17. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.
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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Μαΐου 2007 σχετικά με την έκδοση της 
κοινής δήλωσης για την εφαρμογή στην πράξη της διαδικασίας συναπόφασης
(2005/2125(ACI)) - Έκθεση Jo Leinen

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Μαΐου 1999 σχετικά με την κοινή δήλωση για 
την εφαρμογή στην πράξη της νέας διαδικασίας συναπόφασης1,

– έχοντας υπόψη την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της 8ης Μαρτίου 2007,

– έχοντας υπόψη το σχέδιο αναθεωρημένης κοινής δήλωσης σχετικά με την εφαρμογή στην 
πράξη της διαδικασίας συναπόφασης (που αναφέρεται εφεξής ως «η αναθεωρημένη 
δήλωση»),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 120, παράγραφος 1, του Κανονισμού του, και το σημείο 
ΧVΙΙΙ(4) του παραρτήματος VΙ του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A6-0142/2007),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεχής επέκταση του πεδίου εφαρμογής της διαδικασίας 
συναπόφασης αυξάνει τη σημασία της στη νομοπαραγωγική διαδικασία της ΕΕ και 
επιφέρει μια αλλαγή στη φύση των διοργανικών σχέσεων μεταξύ Κοινοβουλίου, 
Συμβουλίου και Επιτροπής,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή έχουν 
προσπαθήσει να καταστήσουν το νομοπαραγωγικό έργο της ΕΕ περισσότερο διαφανές, 
συντονισμένο, αποτελεσματικό και δημοκρατικό,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και η κοινή δήλωση σχετικά με την εφαρμογή στην πράξη 
της διαδικασίας συναπόφασης του 1999 έχει αποδείξει την αξία της, ορισμένες πρακτικές 
εξελίξεις στην εφαρμογή της με το πέρασμα του χρόνου έχουν καταδείξει την ανάγκη  
τροποποίησης,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδοχικές διευρύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν 
δημιουργήσει προκλήσεις που σχετίζονται τόσο με την εναρμόνιση των διαδικασιών όσο 
και με τη βελτιστοποίηση των πόρων,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναθεωρημένη δήλωση ανταποκρίνεται στις προσδοκίες αυτές 
και καθιστά δυνατή την ανάπτυξη της διοργανικής συνεργασίας στο μέλλον κατά τρόπο 
εποικοδομητικό και ευέλικτο,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διοργανικές συμφωνίες και οι συμφωνίες πλαίσιο επιφέρουν 
σημαντικές συνέπειες και ότι έχει συνεπώς ζωτική σημασία, προκειμένου να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση σε αυτές και να διασφαλιστεί η διαφάνεια, να συνενωθούν 

                                               
1 ΕΕ C 279, 1.10.1999, σ. 229
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όλες οι υφιστάμενες συμφωνίες και να δημοσιευθούν ως παράρτημα στον Κανονισμό του 
Κοινοβουλίου,

1. επιβεβαιώνει την προσήλωσή του στις αρχές της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της 
αποτελεσματικότητας καθώς και στην ανάγκη να δοθεί προσοχή στην απλοποίηση της 
νομοπαραγωγικής διαδικασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με παράλληλο σεβασμό προς 
την έννομη τάξη της Ένωσης·

2. χαιρετίζει την αναθεωρημένη δήλωση, η οποία βελτιώνει τόσο τη δομή όσο και το 
περιεχόμενο της δήλωσης του 1999 με την προσθήκη μιας σειράς σημαντικών διατάξεων, 
οι οποίες ευθυγραμμίζουν το έγγραφο με τις ισχύουσες βέλτιστες πρακτικές και 
αποσκοπούν στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των τριών οργάνων με στόχο τη 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας της νομοθεσίας της ΕΕ·

3. εκφράζει την επιθυμία να αποκτήσει το Κοινοβούλιο μια μέθοδο εναρμόνισης των 
πρακτικών που ακολουθούν οι κοινοβουλευτικές επιτροπές κατά τις τριμερείς 
συνομιλίες, μέσω του ορισμού κανόνων σχετικά με τη σύνθεση των 
διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών και την υποχρέωση εμπιστευτικότητας των  
εργασιών·

4. χαιρετίζει ειδικότερα τις ακόλουθες βελτιώσεις που περιλαμβάνει η αναθεωρημένη 
δήλωση:

α) τις νέες διατάξεις σχετικά με τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις των 
κοινοβουλευτικών επιτροπών εκπροσώπων της Προεδρίας του Συμβουλίου και την 
υποβολή ερωτήσεων για παροχή πληροφοριών σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου, 
οι οποίες από κοινού συνιστούν ένα βήμα για την επίτευξη του στόχου της 
βελτίωσης του διαλόγου μεταξύ των δύο βραχιόνων της νομοθετικής εξουσίας·

β) την αναγνώριση της πρακτικής της οριστικοποίησης των συμφωνιών που έχουν 
επιτευχθεί κατά τη διάρκεια άτυπων διαπραγματεύσεων μεταξύ των οργάνων μέσω 
ανταλλαγής επιστολών·

γ) την επιβεβαίωση της αρχής ότι, σε σχέση με τη νομική - γλωσσική αναθεώρηση, οι 
υπηρεσίες του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου συνεργάζονται σε ισότιμη βάση·

δ) τη συμφωνία για την διοργάνωση, στο μέτρο του δυνατού, της υπογραφής 
σημαντικών εγκριθέντων κειμένων σε κοινή τελετή παρουσία των μέσων 
ενημέρωσης καθώς επίσης και κοινών ανακοινωθέντων Τύπου και κοινών 
συνεντεύξεων Τύπου για την ανακοίνωση της επιτυχούς κατάληξης των σχετικών 
εργασιών·

5. είναι πεπεισμένο ότι η αναθεωρημένη δήλωση θα αυξήσει περαιτέρω τη διαφάνεια και το 
δημόσιο έλεγχο του νομοθετικού έργου που διεξάγεται σύμφωνα με τη διαδικασία 
συναπόφασης·

6. εγκρίνει την αναθεωρημένη δήλωση που προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και 
αποφασίζει να προσαρτήσει την αναθεωρημένη δήλωση στον Κανονισμό του· ζητεί η 
αναθεωρημένη δήλωση να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης·
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7. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το παράρτημά της  
στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 251 ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΚ)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή, αποκαλούμενα στο εξής 
συλλογικώς «όργανα», διαπιστώνουν ότι η τρέχουσα πρακτική που περιλαμβάνει επαφές 
μεταξύ της Προεδρίας του Συμβουλίου, της Επιτροπής και των προέδρων των αρμοδίων 
επιτροπών και/ή των εισηγητών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς επίσης και μεταξύ των 
συμπροέδρων της επιτροπής συνδιαλλαγής έχει αποδειχθεί αποτελεσματική.

2. Τα όργανα επιβεβαιώνουν ότι απαιτείται συνεχής ενθάρρυνση της εν λόγω πρακτικής, η 
οποία εκτείνεται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας της συναπόφασης. Τα όργανα δεσμεύονται 
να εξετάσουν τις μεθόδους εργασίας τους, προκειμένου να αξιοποιήσουν ακόμη πιο 
αποτελεσματικά το πλήρες φάσμα των δυνατοτήτων που παρέχει η διαδικασία συναπόφασης 
όπως την ορίζει η Συνθήκη ΕΚ.

3. Η παρούσα κοινή δήλωση διευκρινίζει αυτές τις μεθόδους εργασίας και τις πρακτικές 
ρυθμίσεις για την εφαρμογή τους. Συμπληρώνει τη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της 
νομοθεσίας1 και κυρίως τις διατάξεις της που αφορούν τη διαδικασία της συναπόφασης. Τα 
όργανα αναλαμβάνουν να σέβονται απόλυτα τέτοιες δεσμεύσεις σύμφωνα με τις αρχές της 
διαφάνειας, της υπευθυνότητας και της αποτελεσματικότητας. Από την άποψη αυτή, τα όργανα 
θα πρέπει να εστιάζουν ιδιαιτέρως την προσοχή τους ώστε να σημειώνεται πρόοδος σε σχέση 
με προτάσεις απλούστευσης, τηρουμένου του κοινοτικού κεκτημένου.

4. Τα όργανα συνεργάζονται με καλή πίστη καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας προκειμένου 
να επιτυγχάνουν τη μέγιστη δυνατή προσέγγιση των θέσεών τους και έτσι να ανοίγουν τον 
δρόμο, κατά περίπτωση, για την έκδοση της σχετικής πράξης σε αρχικό στάδιο της 
διαδικασίας.

5. Προς εκπλήρωση του στόχου αυτού, συνεργάζονται με κατάλληλες διοργανικές επαφές ώστε 
να παρακολουθούν την πρόοδο των εργασιών και να αναλύουν τον βαθμό σύγκλισης σε όλα τα 

                                               
1 ΕΕ C 321, 31.12.2003, σ. 1.
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στάδια της διαδικασίας συναπόφασης.

6. Τα όργανα, σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανονισμούς τους, δεσμεύονται να 
ανταλλάσσουν τακτικά πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο των διαφόρων φακέλων της 
συναπόφασης. Μεριμνούν για τον κατά το δυνατό συντονισμό των οικείων 
χρονοδιαγραμμάτων εργασίας τους, ώστε να διευκολύνεται η διεξαγωγή των εργασιών με 
συνοχή και συναινετικό πνεύμα. Κατά συνέπεια, προσπαθούν να καταρτίσουν ενδεικτικό 
χρονοδιάγραμμα των διαφόρων σταδίων που θα καταλήξουν στην τελική έγκριση διαφόρων 
νομοθετικών προτάσεων ενώ παράλληλα σέβονται τον πολιτικό χαρακτήρα της διαδικασίας 
λήψης αποφάσεων.

7. Η συνεργασία μεταξύ των οργάνων στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης συχνά 
προσλαμβάνει τη μορφή τριμερών συναντήσεων («τριμερείς διάλογοι»). Το σύστημα των 
τριμερών διαλόγων έχει αποδείξει την ζωτικότητα και την ευελιξία του αυξάνοντας αισθητά τις 
δυνατότητες επίτευξης συμφωνίας στο στάδιο της πρώτης ή της δεύτερης ανάγνωσης, καθώς 
και συνεισφέροντας στην προπαρασκευή των εργασιών της επιτροπής συνδιαλλαγής.

8. Οι τριμερείς αυτοί διάλογοι συνήθως πραγματοποιούνται ανεπίσημα. Μπορεί να διεξάγονται 
σε όλα τα στάδια της διαδικασίας και σε διάφορα επίπεδα εκπροσώπησης, ανάλογα με τη φύση 
της αναμενόμενης συζήτησης. Κάθε όργανο, σύμφωνα με τον δικό του εσωτερικό κανονισμό, 
ορίζει τους συμμετέχοντες σε κάθε συνεδρίαση, καθορίζει την εντολή για τις διαπραγματεύσεις 
και ενημερώνει εγκαίρως τα άλλα όργανα σχετικά με τις ρυθμίσεις που αφορούν τις 
συνεδριάσεις.

9. Στο μέτρο του δυνατού, οιαδήποτε σχέδια συμβιβαστικών κειμένων υποβάλλονται για 
συζήτηση σε επικείμενη συνεδρίαση, διανέμονται εκ των προτέρων σε όλους τους 
συμμετέχοντες. Προκειμένου να αυξηθεί η διαφάνεια, οι τριμερείς διάλογοι που 
πραγματοποιούνται εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ανακοινώνονται 
εκ των προτέρων, εφόσον είναι εφικτό.

10. Η Προεδρία του Συμβουλίου προσπαθεί να παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις των 
κοινοβουλευτικών επιτροπών. Εξετάζει προσεκτικά και με τον ενδεδειγμένο τρόπο τα αιτήματα 
που δέχεται για παροχή πληροφοριών σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου.

ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

11. Τα όργανα συνεργάζονται με καλή πίστη προκειμένου να επιτύχουν τη μέγιστη δυνατή 
προσέγγιση των θέσεών τους, ώστε η πράξη να εκδίδεται, εφόσον είναι δυνατόν, σε πρώτη 
ανάγνωση.

Συμφωνία κατά το στάδιο της πρώτης ανάγνωσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

12. Πραγματοποιούνται οι κατάλληλες επαφές ώστε να διευκολύνεται η διεξαγωγή των 
εργασιών κατά την πρώτη ανάγνωση.

13. Η Επιτροπή διευκολύνει τις επαφές αυτές και ασκεί το δικαίωμα πρωτοβουλίας της 
εποικοδομητικά, προκειμένου να επιτευχθεί προσέγγιση των θέσεων του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη διοργανική ισορροπία, 
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καθώς και τον ρόλο που της ανατίθεται με τη Συνθήκη.

14. Εφόσον επιτευχθεί συμφωνία με ανεπίσημες διαπραγματεύσεις σε τριμερείς διαλόγους, ο/η 
πρόεδρος της Επιτροπής Μονίμων Αντιπροσώπων (Coreper) διαβιβάζει, με επιστολή προς 
τον/την πρόεδρο της οικείας κοινοβουλευτικής επιτροπής, λεπτομέρειες ως προς το 
περιεχόμενο της συμφωνίας, υπό μορφή τροπολογιών στην πρόταση της Επιτροπής. Με την εν 
λόγω επιστολή εκφράζεται η προθυμία του Συμβουλίου να αποδεχθεί, με την επιφύλαξη 
νομικής-γλωσσικής επαλήθευσης, την έκβαση αυτή, εφόσον επιβεβαιωθεί από το αποτέλεσμα 
της ψηφοφορίας στην ολομέλεια. Αντίγραφο της εν λόγω επιστολής διαβιβάζεται στην 
Επιτροπή.

15. Στο πλαίσιο αυτό, όταν επίκειται το κλείσιμο φακέλου σε πρώτη ανάγνωση, οι πληροφορίες 
για την πρόθεση σύναψης συμφωνίας θα πρέπει να δημοσιοποιούνται το ταχύτερο δυνατό.

Συμφωνία κατά το στάδιο της κοινής θέσης του Συμβουλίου

16. Εφόσον δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία κατά την πρώτη ανάγνωση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, είναι δυνατόν να συνεχισθούν οι επαφές με στόχο να επιτευχθεί συμφωνία κατά 
το στάδιο της κοινής θέσης.

17. Η Επιτροπή διευκολύνει παρόμοιες επαφές και ασκεί το δικαίωμα πρωτοβουλίας της 
εποικοδομητικά, προκειμένου να επιφέρει προσέγγιση των θέσεων του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη διοργανική ισορροπία, 
καθώς και τον ρόλο που της ανατίθεται με τη Συνθήκη.

18. Εφόσον επιτευχθεί συμφωνία κατά το στάδιο αυτό, ο/η πρόεδρος της οικείας 
κοινοβουλευτικής επιτροπής διατυπώνει, με επιστολή της προς τον/την πρόεδρο της Coreper, 
σύσταση προς την ολομέλεια να αποδεχθεί την κοινή θέση του Συμβουλίου χωρίς 
τροποποιήσεις, με την επιφύλαξη επιβεβαίωσης της κοινής θέσης από το Συμβούλιο, καθώς και 
νομικής-γλωσσικής επαλήθευσης. Αντίγραφο της επιστολής διαβιβάζεται στην Επιτροπή.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

19. Με την αιτιολογική του έκθεση, το Συμβούλιο εξηγεί, όσο το δυνατόν σαφέστερα, τους 
λόγους που το οδήγησαν να υιοθετήσει την κοινή του θέση. Στη δεύτερή του ανάγνωση, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λαμβάνει στο μέγιστο βαθμό υπόψη τους λόγους αυτούς, καθώς και 
τη θέση της Επιτροπής.

20. Πριν από τη διαβίβαση κοινής θέσης, το Συμβούλιο προσπαθεί να προσδιορίσει, σε 
διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή, την ημερομηνία διαβίβασής 
της, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη αποτελεσματικότητα της νομοθετικής διαδικασίας 
σε δεύτερη ανάγνωση.

Συμφωνία κατά το στάδιο της δεύτερης ανάγνωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

21. Οι κατάλληλες επαφές συνεχίζονται αμέσως μόλις διαβιβαστεί η κοινή θέση του 
Συμβουλίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με στόχο να γίνουν καλύτερα κατανοητές οι 
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αντίστοιχες θέσεις και έτσι να περατωθεί η νομοθετική διαδικασία το ταχύτερο δυνατό.

22. Η Επιτροπή διευκολύνει τις επαφές αυτές και γνωμοδοτεί προκειμένου να επιτευχθεί 
προσέγγιση των θέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, λαμβάνοντας 
δεόντως υπόψη τη διοργανική ισορροπία, καθώς και τον ρόλο που της ανατίθεται με τη 
Συνθήκη.

23. Εφόσον επιτευχθεί συμφωνία με ανεπίσημες διαπραγματεύσεις σε τριμερείς διαλόγους, ο/η 
πρόεδρος της Coreper διαβιβάζει, με επιστολή προς τον/την πρόεδρο της οικείας 
κοινοβουλευτικής επιτροπής, λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο της συμφωνίας, υπό 
μορφή τροπολογιών στην κοινή θέση του Συμβουλίου. Με την εν λόγω επιστολή εκφράζεται η 
προθυμία του Συμβουλίου να αποδεχτεί την έκβαση, με την επιφύλαξη νομικής-γλωσσικής 
επαλήθευσης, εφόσον η έκβαση αυτή επιβεβαιωθεί από το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στην 
ολομέλεια. Αντίγραφο της επιστολής αυτής διαβιβάζεται στην Επιτροπή.

ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗ

24. Εάν καταστεί σαφές ότι το Συμβούλιο δεν είναι σε θέση να αποδεχθεί όλες τις τροπολογίες 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε δεύτερη ανάγνωση και όταν το Συμβούλιο είναι έτοιμο να 
παρουσιάσει τη θέση του, διοργανώνεται ο πρώτος τριμερής διάλογος. Κάθε όργανο, σύμφωνα 
με τον εσωτερικό κανονισμό του, ορίζει τους συμμετέχοντες σε κάθε συνεδρίαση και καθορίζει 
την εντολή για τις διαπραγματεύσεις. Η Επιτροπή κάνει γνωστές το νωρίτερο δυνατό και στις 
δύο αντιπροσωπείες τις προθέσεις της όσον αφορά τη γνώμη της σε σχέση με τις τροπολογίες 
δεύτερης ανάγνωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

25. Τριμερείς διάλογοι πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας συνδιαλλαγής 
με στόχο να διευθετηθούν τα εναπομένοντα προβλήματα και να προετοιμαστεί το έδαφος για 
την επίτευξη συμφωνίας στην επιτροπή συνδιαλλαγής. Τα αποτελέσματα των τριμερών 
διαλόγων συζητούνται και, ενδεχομένως, εγκρίνονται κατά τις συνεδριάσεις των οικείων 
οργάνων.

26. Η επιτροπή συνδιαλλαγής συγκαλείται από τον/την Πρόεδρο του Συμβουλίου, κατόπιν 
συμφωνίας με τον/την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τηρουμένων των 
διατάξεων της Συνθήκης.

27. Η Επιτροπή συμμετέχει στις εργασίες της συνδιαλλαγής και αναλαμβάνει όλες τις 
απαραίτητες πρωτοβουλίες προκειμένου να επιτύχει προσέγγιση των θέσεων του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Οι πρωτοβουλίες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν σχέδια 
συμβιβαστικών κειμένων, λαμβανομένων υπόψη των θέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου και με τον δέοντα σεβασμό στον ρόλο που ανατίθεται στην Επιτροπή με 
τη Συνθήκη.

28. Η προεδρία της επιτροπής συνδιαλλαγής ασκείται από κοινού από τον/την Πρόεδρο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τον/την Πρόεδρο του Συμβουλίου. Οι συνεδριάσεις της 
επιτροπής προεδρεύονται εκ περιτροπής από κάθε συμπρόεδρο.

29. Οι συμπρόεδροι καθορίζουν από κοινού τις ημερομηνίες και ημερήσιες διατάξεις των 
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συνεδριάσεων της επιτροπής συνδιαλλαγής, με στόχο την αποτελεσματική λειτουργία της εν 
λόγω επιτροπής καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας συνδιαλλαγής. Ζητείται η γνώμη της 
Επιτροπής σχετικά με τις προβλεπόμενες ημερομηνίες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο καθορίζουν, ενδεικτικά, κατάλληλες ημερομηνίες για τις εργασίες της 
συνδιαλλαγής και ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή.

30. Οι συμπρόεδροι δύνανται να εγγράφουν διάφορα θέματα στην ημερήσια διάταξη κάθε 
συνεδρίασης της επιτροπής συνδιαλλαγής. Παράλληλα με το βασικό θέμα («θέμα Β»), στο 
οποίο δεν έχει ακόμη επιτευχθεί συμφωνία, είναι δυνατόν να ανοίγουν ή και να κλείνουν 
διαδικασίες συνδιαλλαγής για άλλα θέματα, χωρίς συζήτηση των θεμάτων αυτών («θέμα Α»).

31. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, τηρώντας τις διατάξεις της Συνθήκης 
σχετικά με τις προθεσμίες, προσπαθούν, στο μέτρο του δυνατού, να λαμβάνουν υπόψη τις 
απαιτήσεις χρονοπρογραμματισμού, και ιδίως όσες απορρέουν από διακοπές των 
δραστηριοτήτων των οργάνων και από τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε κάθε 
περίπτωση, οι διακοπές των δραστηριοτήτων είναι οι συντομότερες δυνατές.

32. Η επιτροπή συνδιαλλαγής συνεδριάζει εκ περιτροπής στους χώρους του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με γνώμονα την ισοβαρή χρήση της υπάρχουσας υποδομής, 
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών διερμηνείας.

33. Η επιτροπή συνδιαλλαγής έχει στη διάθεσή της την πρόταση της Επιτροπής, την κοινή θέση 
του Συμβουλίου και τη γνώμη της Επιτροπής επ’ αυτής, τις τροπολογίες που προτείνει το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τη γνώμη της Επιτροπής επ’ αυτών, καθώς και το κοινό έγγραφο 
εργασίας των αντιπροσωπειών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Το εν 
λόγω έγγραφο εργασίας θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να εντοπίζουν εύκολα 
τα ζητήματα που διακυβεύονται και να ανατρέχουν αποτελεσματικά σ’ αυτά. Η Επιτροπή 
υποβάλλει τη γνώμη της, κατά γενικό κανόνα εντός τριών εβδομάδων από την επίσημη 
παραλαβή των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και το 
αργότερο μέχρι την έναρξη των εργασιών συνδιαλλαγής.

34. Οι συμπρόεδροι μπορούν να υποβάλλουν στην επιτροπή συνδιαλλαγής κείμενα προς 
έγκριση.

35. Η συμφωνία επί κοινού κειμένου διαπιστώνεται κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής 
συνδιαλλαγής ή, στη συνέχεια, με ανταλλαγή επιστολών μεταξύ των συμπροέδρων. Αντίγραφα 
των επιστολών αυτών διαβιβάζονται στην Επιτροπή.

36. Εάν η επιτροπή συνδιαλλαγής καταλήξει σε συμφωνία επί κοινού κειμένου, το κείμενο 
αυτό, αφού λάβει την οριστική διατύπωση από νομική-γλωσσική άποψη, διαβιβάζεται στους 
συμπροέδρους για έγκριση. Ωστόσο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, προκειμένου να τηρηθούν οι 
προθεσμίες, το σχέδιο κοινού κειμένου μπορεί να υποβάλλεται στους συμπροέδρους προς 
έγκριση.

37. Οι συμπρόεδροι διαβιβάζουν το εγκριθέν κοινό κείμενο στους/στις Προέδρους του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με επιστολή την οποία συνυπογράφουν. Όταν 
η επιτροπή συνδιαλλαγής δεν είναι σε θέση να συμφωνήσει επί κοινού κειμένου, οι 
συμπρόεδροι ενημερώνουν σχετικά τους/τις Προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, με επιστολή την οποία συνυπογράφουν. Οι επιστολές αυτές αποτελούν επίσημα 
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πρακτικά. Αντίγραφα των επιστολών αυτών διαβιβάζονται στην Επιτροπή προς ενημέρωση. Τα 
έγγραφα εργασίας που χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία συνδιαλλαγής είναι διαθέσιμα 
στο Μητρώο κάθε οργάνου, μόλις περατωθεί η διαδικασία.

38. Η Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου 
ενεργούν από κοινού ως γραμματεία της επιτροπής συνδιαλλαγής, σε συνεργασία με τη Γενική 
Γραμματεία της Επιτροπής.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

39. Εφόσον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο θεωρούν αναγκαίο να παρατείνουν τις 
προθεσμίες του άρθρου 251 της Συνθήκης, ενημερώνουν σχετικά τον/την Πρόεδρο του άλλου 
οργάνου και στην Επιτροπή.

40. Όταν επιτυγχάνεται συμφωνία στην πρώτη ή την δεύτερη ανάγνωση ή κατά τη διάρκεια της 
συνδιαλλαγής, το συμφωνηθέν κείμενο λαμβάνει οριστική διατύπωση από τις υπηρεσίες 
γλωσσομαθών νομικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, οι οποίες 
ενεργούν σε στενή συνεργασία και με κοινή συμφωνία.

41. Δεν γίνονται αλλαγές σε τυχόν συμφωνηθέν κείμενο χωρίς ρητή συμφωνία, στο κατάλληλο 
επίπεδο, των εκπροσώπων τόσο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσο και του Συμβουλίου.

42. Κατά την οριστική διατύπωση λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι διαφορετικές διαδικασίες 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ιδίως όσον αφορά τις προθεσμίες για την 
περάτωση των εσωτερικών διαδικασιών. Τα όργανα δεσμεύονται να μη χρησιμοποιούν τις 
προθεσμίες που ορίζονται για τη νομική-γλωσσική οριστική διατύπωση των πράξεων για να 
επανέλθουν σε συζητήσεις επί θεμάτων ουσίας.

43. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφωνούν σε κοινό μορφότυπο των 
κειμένων που συντάσσουν από κοινού.

44. Στο μέτρο του δυνατού, τα όργανα δεσμεύονται να χρησιμοποιούν κοινώς αποδεκτές 
τυποποιημένες ρήτρες για ενσωμάτωση στις πράξεις που θεσπίζονται στο πλαίσιο της 
συναπόφασης, ιδίως όσον αφορά διατάξεις που αφορούν την άσκηση των εκτελεστικών 
εξουσιών (σύμφωνα με την απόφαση περί «επιτροπολογίας»1), την έναρξη ισχύος, τη 
μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και την εφαρμογή των πράξεων, καθώς και τον σεβασμό του 
δικαιώματος πρωτοβουλίας της Επιτροπής.

45. Τα όργανα προσπαθούν να πραγματοποιούν κοινή συνέντευξη τύπου για να ανακοινώνουν 
την επιτυχή έκβαση της νομοθετικής διαδικασίας σε πρώτη ή δεύτερη ανάγνωση ή σε 
συνδιαλλαγή. Προσπαθούν επίσης να εκδίδουν κοινά ανακοινωθέντα τύπου.

46. Μετά την έκδοση νομοθετικής πράξης με τη διαδικασία συναπόφασης από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, το κείμενο υποβάλλεται προς υπογραφή στον/στην Πρόεδρο 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στον/στην Πρόεδρο του Συμβουλίου, καθώς και στους 
                                               
1 Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων 

άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184, 17.7.1999, 
σ. 23). Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ (ΕΕ L 200, 27.7.2006, σ. 11).
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γενικούς γραμματείς των εν λόγω οργάνων.

47. Οι Πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου λαμβάνουν το κείμενο 
προς υπογραφή στις αντίστοιχες γλώσσες τους και, στο μέτρο του δυνατού, συνυπογράφουν το 
κείμενο σε κοινή τελετή, η οποία οργανώνεται κάθε μήνα με αντικείμενο την υπογραφή 
σημαντικών κειμένων παρουσία των μέσων ενημέρωσης.

48. Το συνυπογραφέν κείμενο διαβιβάζεται προς δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα πραγματοποιείται κανονικά 
εντός δύο μηνών από την έκδοση της νομοθετικής πράξης εκ μέρους του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

49. Αν ένα από τα όργανα εντοπίσει τεχνικό ή προφανές σφάλμα σε κείμενο (ή σε μια από τις 
γλωσσικές του αποδόσεις) ενημερώνει αμέσως τα άλλα όργανα σχετικά. Εάν το σφάλμα αφορά 
πράξη που δεν έχει ακόμη εκδοθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο, οι 
υπηρεσίες γλωσσομαθών νομικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
συντάσσουν σε στενή συνεργασία το αναγκαίο διορθωτικό. Εάν το σφάλμα αφορά πράξη η 
οποία έχει ήδη εκδοθεί από το ένα ή και τα δύο αυτά όργανα, ανεξαρτήτως του αν έχει ή όχι 
δημοσιευθεί, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εκδίδουν, με κοινή συμφωνία, 
διορθωτικό που συντάσσεται σύμφωνα με τις οικείες διαδικασίες τους.
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Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Ιουλίου 2006 σχετικά με 
την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της απόφασης 
1999/468/ΕΚ περί καθορισμού των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που 
ανατίθενται στην Επιτροπή (2002/0298(CNS)) - Έκθεση Richard Corbett

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ειδικότερα το 
τρίτο εδάφιο του άρθρου 202,

– έχοντας υπόψη το άρθρο I-36 της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος για την 
Ευρώπη1,

– έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (10126/1/2006)2,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2002)0719)3 και 
την τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής (COM(2004)0324)4,

– έχοντας υπόψη τη θέση του της 2ας Σεπτεμβρίου 20035,

– έχοντας κληθεί να γνωμοδοτήσει εκ νέου από το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 202 
της Συνθήκης ΕΚ (C6-0190/2006),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 51 και 55, παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A6-0236/2006),

1. εγκρίνει το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου·

2. καλεί την αρμόδια επιτροπή του να εξετάσει εάν ενδείκνυται να τροποποιηθεί ο 
Κανονισμός και ειδικότερα το οικείο άρθρο 81 προκειμένου να μπορέσει το Κοινοβούλιο 
να ασκήσει τα δικαιώματά του στο πλαίσιο της νέας κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο 
υπό τους καλύτερους δυνατούς όρους·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

                                               
1 ΕΕ C 310 της 16.12.2004, σ. 1.
2 Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.
3 Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.
4 Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.
5 ΕΕ C 76 E της 25.3.2004, σ. 82.
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Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2006 σχετικά με τη σύναψη 
διοργανικής συμφωνίας υπό μορφήν κοινής δήλωσης που αφορά το σχέδιο απόφασης του 
Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 1999/468/ΕΚ περί καθορισμού των όρων 
άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (νέα 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο) (2006/2152(ACI)) - Έκθεση Richard Corbett

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ειδικότερα το 
τρίτο εδάφιο του άρθρου 202,

– έχοντας υπόψη την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, περί 
καθορισμού των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην 
Επιτροπή1,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για μια απόφαση του Συμβουλίου για την 
τροποποίηση της απόφασης 1999/468/ΕΚ (COM(2002)0719)2,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του τέως Προέδρου της Επιτροπής R. Prodi ενώπιον του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 5 Φεβρουαρίου 2002 («δήλωση Prodi»),

– έχοντας υπόψη τη θέση του της 2ας Σεπτεμβρίου 20033,

– έχοντας υπόψη το από 5 Φεβρουαρίου 2002 ψήφισμά του σχετικά με την εφαρμογή της 
νομοθεσίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών4,

– έχοντας υπόψη την τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής (COM(2004)0324)5,

– έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (10126/1/2006 - C6-0190/2006)6,

– έχοντας υπόψη το σχέδιο κοινής δήλωσης (10125/2006 - C6-0208/2006),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 120, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A6-0237/2006), 

Εκτιμώντας ότι,

Α. το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφώνησαν, το παρελθόν φθινόπωρο, να εγκαινιάσουν 
διάλογο σχετικά με τις δυνατότητες μεταρρύθμισης των διαδικασιών για την 
επιτροπολογία βάσει της τροποποιημένης πρότασης της Επιτροπής,

                                               
1 ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23.
2 Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.
3 ΕΕ C 76 E της 25.3.2004, σ. 82.
4 ΕΕ C 284 E της 21.11.2002, σ. 115.
5 Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.
6 Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.
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Β. η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στις 10 Νοεμβρίου 2005 να ξεκινήσει συζητήσεις 
με το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με τις διαδικασίες της επιτροπολογίας και 
χορήγησε προς το σκοπό αυτό εντολή στον Πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των 
Επιτροπών και στον εισηγητή της αρμόδιας επιτροπής, η οποία ανανεώθηκε στις 19 
Ιανουαρίου 2006,

Γ. οι συζητήσεις αυτές οδήγησαν στη σύνταξη ενός σχεδίου για μια νέα διαδικασία καθώς 
και σε σχέδια δηλώσεων σε συνάρτηση με την απόφαση που θα ληφθεί για τη διαδικασία 
αυτή,

Δ. η απόφαση θα εισαγάγει στην απόφαση του 1999 για την επιτροπολογία μια νέα 
διαδικασία γνωστή ως «Κανονιστική Διαδικασία με Έλεγχο» η οποία θα χορηγεί στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο το δικαίωμα να ελέγχουν σε ισότιμη βάση 
«οιονεί νομοθετικά» μέτρα εφαρμογής μιας πράξης που εγκρίθηκε με συναπόφαση και να 
απορρίπτουν τα μέτρα αυτά,

Ε. η Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης που υπεγράφη από όλους τους 
αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων αναγνωρίζει στο Κοινοβούλιο το δικαίωμα 
ανάκλησης της ανάθεσης αρμοδιοτήτων  (Άρθρο Ι-36). Το τελικό συμβιβαστικό κείμενο 
για τη νέα κανονιστική διαδικασία με έλεγχο δεν προβλέπει τέτοιο δικαίωμα για το 
Κοινοβούλιο. Το δικαίωμα ανάκλησης της ανάθεσης αρμοδιοτήτων θα παραμείνει 
επομένως ένα από τα καίρια αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κάτι που θα 
μπορούσε να επιτευχθεί ιδίως μέσω της Συνταγματικής Συνθήκης,

ΣΤ. η απόφαση θα συνοδεύεται από μια κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής, μια δήλωση της Επιτροπής που θα εγγραφεί στα 
πρακτικά του Συμβουλίου και δηλώσεις της Επιτροπής σχετικά με την εκτέλεση και 
εφαρμογή της νέας διαδικασίας,

Ζ. οι δηλώσεις αυτές αντανακλούν σημαντικά σημεία που προτάθηκαν κατά τις 
διαπραγματεύσεις από τα τρία θεσμικά όργανα, χωρίς τα οποία δεν θα είχε επιτευχθεί 
συμβιβασμός σχετικά με τη νέα διαδικασία και δεν θα είχε διασφαλιστεί το πρακτικό της 
αποτέλεσμα.

1. εγκρίνει τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφήν κοινής δήλωσης προσαρτημένης στην 
παρούσα απόφαση·

2. σημειώνει τη δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τη δέσμευσή της να λάβει μέτρα 
διαφάνειας, που υπεβλήθη σε συνάρτηση με την κοινή δήλωση·

3. σημειώνει τις δηλώσεις της Επιτροπής σχετικά με το γλωσσικό καθεστώς και την έναρξη 
της περιόδου για τον έλεγχο και την προσαρμογή των ισχυουσών πράξεων, που 
υπεβλήθησαν για τον ίδιο λόγο·

4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, προς ενημέρωση, στο 
Συμβούλιο και στην Επιτροπή.
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Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή εκφράζουν την ικανοποίησή 
τους για την προσεχή έκδοση της απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της 
απόφασης του Συμβουλίου 1999/468/ΕΚ, της 28ης Ιουνίου 1999, περί καθορισμού των 
όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή1. Η 
υπαγωγή στην απόφαση του 1999 μιας νέας διαδικασίας που αποκαλείται «κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο» θα επιτρέψει στον νομοθέτη να έχει έλεγχο κατά την έγκριση 
«οιονεί νομοθετικών» μέτρων για την εφαρμογή μιας πράξης που εκδόθηκε με τη 
διαδικασία της συναπόφασης.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή υπογραμμίζουν ότι, στο 
πλαίσιο της Συνθήκης ως έχει σήμερα, η απόφαση αυτή επιφέρει οριζόντια και 
ικανοποιητική λύση στα αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για έλεγχο της 
εφαρμογής των πράξεων που εκδόθηκαν με τη διαδικασία της συναπόφασης.

3. Μη θιγομένων των προνομιών των νομοθετικών αρχών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο αναγνωρίζουν ότι οι αρχές καλής νομοθεσίας απαιτούν να ανατίθενται οι 
εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή χωρίς χρονικό περιορισμό. Εντούτοις, σε 
περίπτωση που χρειάζεται να γίνει αναπροσαρμογή εντός τακτής προθεσμίας, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή εκτιμούν ότι η προσθήκη μιας 
ρήτρας δια της οποίας ζητείται από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση αναθεώρησης ή 
κατάργησης των διατάξεων των σχετικών με την ανάθεση εκτελεστικών αρμοδιοτήτων 
θα μπορούσε να ενισχύσει τον έλεγχο εκ μέρους του νομοθέτη.

4. Η νέα αυτή διαδικασία θα εφαρμόζεται, μετά την έναρξη ισχύος της, στα οιονεί 
νομοθετικά μέτρα που προβλέπονται στις πράξεις οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία της συναπόφασης καθώς και στα μέτρα που προβλέπονται από τις πράξεις οι 
οποίες στο μέλλον θα εκδίδονται στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών 
(πράξεις «Lamfalussy»). Αντίθετα, για την εφαρμογή της στις ήδη ισχύουσες πράξεις που 
έχουν εκδοθεί με συναπόφαση, απαιτείται η προσαρμογή των πράξεων αυτών, σύμφωνα 
με τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες, προκειμένου η κανονιστική διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 5 της απόφασης 1999/468/ΕΚ να αντικατασταθεί από την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο, οσάκις πρόκειται για μέτρα που υπάγονται στο πεδίο 
εφαρμογής της.

5. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή θεωρούν επείγουσα την 
προσαρμογή των εξής πράξεων :

α) Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους 
ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα (δεν έχει ακόμα 
δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα),

β) Οδηγία 2006/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης 
Ιουνίου 2006, για την αναδιατύπωση της οδηγίας του Συμβουλίου 93/6/ΕΟΚ, της 
15ης Μαρτίου 1993, για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων 
παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων (δεν έχει ακόμα 

                                               
1 ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα),

γ) Οδηγία 2006/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης 
Ιουνίου 2006, για την αναδιατύπωση της οδηγίας 2000/12/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2000, σχετικά με την 
ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων (δεν έχει ακόμα 
δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα),

δ) Οδηγία 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης 
Μαΐου 2006, για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων και των ενοποιημένων 
λογαριασμών και για την τροποποίηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ 
L 157 της 9.6.2006, σ. 87),

ε) Κανονισμός (EK) αριθ. 562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για τη θέσπιση του κοινοτικού κώδικα 
σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων 
του Σένγκεν) (ΕΕ L 105 της 13.4.2006, σ. 1),

στ) Οδηγία 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ. 15),

ζ) Οδηγία 2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
6ης Ιουλίου 2005, για θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων 
οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια και 
για τροποποίηση της οδηγίας 92/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών 
96/57/ΕΚ και 2000/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ 
L 191 της 22.07.2005, σ. 29),

η) Οδηγία 2005/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης 
Μαρτίου 2005, για την τροποποίηση των οδηγιών 73/239/ΕΟΚ, 85/611/ΕΟΚ, 
91/675/ΕΟΚ, 92/49/ΕΟΚ και 93/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου καθώς επίσης των 
οδηγιών 94/19/ΕΚ, 98/78/ΕΚ, 2000/12/ΕΚ, 2001/34/ΕΚ, 2002/83/ΕΚ και 
2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με σκοπό τη 
θέσπιση νέας οργανωτικής διάρθρωσης των αρμόδιων επιτροπών στον τομέα των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (ΕΕ L 79 της 24.3.2005, σ. 9),

θ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 2005, για τα ανώτατα όρια καταλοίπων 
φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής 
προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου
(ΕΕ L 70 της 16.3.2005, σ. 1),

ι) Οδηγία 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
15ης Δεκεμβρίου 2004, για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας 
αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες 
έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και για την 
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τροποποίηση της οδηγίας 2001/34/ΕΚ (ΕΕ L 390 της 31.12.2004, σ. 38),

ια) Οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
21ης Απριλίου 2004, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, για την 
τροποποίηση των οδηγιών 85/611/ΕΟΚ και 93/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της 
οδηγίας 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για 
την κατάργηση της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 145 της 30.4.2004, 
σ. 1),

ιβ) Οδηγία 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να 
δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς 
διαπραγμάτευση και την τροποποίηση της οδηγίας 2001/34/ΕΚ (ΕΕ L 345 της 
31.12.2003, σ. 64),

ιγ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα 
και ζωοτροφές (ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 1),

ιδ) Οδηγία 2003/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
3ης Ιουνίου 2003, για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων που 
προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (ΕΕ L 235 της 
23.9.2003, σ. 10),

ιε) Οδηγία 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
28ης Ιανουαρίου 2003, για τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές 
πληροφορίες και τις πράξεις χειραγώγησης της αγοράς (κατάχρηση αγοράς) (ΕΕ L
96 της 12.4.2003, σ. 16),

ιστ) Οδηγία 2002/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) (ΕΕ L 37 της 13.2.2003, σ. 24),

ιζ) Οδηγία 2002/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων 
επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΕΕ L 37 
της 13.2.2003, σ. 19),

ιη) Οδηγία 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης 
Δεκεμβρίου 2002, σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία πιστωτικών 
ιδρυμάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων 
χρηματοπιστωτικού ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων και για την τροποποίηση 
των οδηγιών του Συμβουλίου 73/239/ΕΟΚ, 79/267/ΕΟΚ, 92/49/ΕΟΚ, 92/96/ΕΟΚ 
93/6/ΕΟΚ και 93/22/ΕΟΚ και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου 98/78/ΕΚ και 2000/12/ΕΚ (ΕΕ L 35 της 11.2.2003, σ. 1),

ιθ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2002, για την εφαρμογή διεθνών λογιστικών 
προτύπων (ΕΕ L 243 της 11.9.2002, σ. 1),

κ) Οδηγία 2001/107/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
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21ης Ιανουαρίου 2002, για την τροποποίηση της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών 
διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές 
αξίες (ΟΣΕΚΑ) όσον αφορά τη ρύθμιση των εταιρειών διαχείρισης και τα 
απλοποιημένα ενημερωτικά δελτία (ΕΕ L 41 της 13.2.2002, σ. 20),

κα) Οδηγία 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
6ης Νοεμβρίου 2001, περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται 
για ανθρώπινη χρήση (ΕΕ L 311 της 28.11.2001, σ. 67),

κβ) Οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
12ης Μαρτίου 2001, για τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων 
οργανισμών στο περιβάλλον και την κατάργηση της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 106 της 17.4.2001, σ. 1),

κγ) Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της 
πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1),

κδ) Οδηγία 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
18ης Σεπτεμβρίου 2000, για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΕΕ L
269 της 21.10.2000, σ. 34),

κε) Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
16ης Φεβρουαρίου 1998, για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά (ΕΕ L 123 της 
24.4.1998, σ. 1),

Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή δήλωσε ότι θα υποβάλει το συντομότερο δυνατόν στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προτάσεις τροποποίησης των 
προαναφερόμενων πράξεων προκειμένου να προβλεφθεί σ’αυτές η κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο και, συνεπώς, να καταργηθούν τυχόν διατάξεις των πράξεων αυτών 
που προβλέπουν χρονικό περιορισμό για την μεταβίβαση εκτελεστικών εξουσιών στην 
Επιτροπή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα μεριμνήσουν ώστε οι εν 
λόγω προτάσεις να εγκριθούν το συντομότερο δυνατόν.

6. Σύμφωνα με τη διοργανική συμφωνία της 16ης Δεκεμβρίου 2003 για τη βελτίωση της 
νομοθεσίας1, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή υπενθυμίζουν 
τον σημαντικό ρόλο των εκτελεστικών μέτρων στη νομοθεσία. Εξάλλου, θεωρούν ότι οι 
γενικές αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 22ας Δεκεμβρίου 1998 για τις κοινές 
κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά την ποιότητα διατύπωσης της κοινοτικής 
νομοθεσίας2 θα πρέπει να εφαρμόζονται οπωσδήποτε στα μέτρα γενικής εμβέλειας που 
εκδίδονται με τη νέα κανονιστική διαδικασία με έλεγχο.

__________________________

                                               
1 ΕΕ C 321 της 31.12.2003, σ. 1.
2 ΕΕ C 73 της 17.3.1999, σ. 1.
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Aπόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Mαΐου 2008 σχετικά με τη σύναψη 
διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής όσον 
αφορά τις λεπτομέρειες εφαρμογής της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου για τον 
καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην 
Επιτροπή, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ (2008/2002(ACI)) - Έκθεση
Monica Frassoni

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την από 27 Μαρτίου 2008 επιστολή του Προέδρου του, με την οποία 
διαβιβάστηκε η διοργανική συμφωνία όπως την ενέκρινε η Διάσκεψη των Προέδρων στις 
12 Δεκεμβρίου 2007,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 202 της Συνθήκης ΕΚ,

– έχοντας υπόψη την απόφαση 2006/512/ΕΚ του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2006, για 
την τροποποίηση της απόφασης 1999/468/ΕΚ περί καθορισμού των όρων άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή1,

– έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της 
Επιτροπής όσον αφορά τις λεπτομέρειες εφαρμογής της απόφασης 1999/468/ΕΚ του 
Συμβουλίου για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που 
ανατίθενται στην Επιτροπή, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ 
(αποκαλούμενη στο εξής «συμφωνία»),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 81 και 120, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A6-0107/2008),

Α. εκτιμώντας ότι ορισμένες διατάξεις της συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και της Επιτροπής όσον αφορά τις λεπτομέρειες εφαρμογής της απόφασης 
1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισμό των όρων 
άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή2 («συμφωνία 
του 2000») έχουν δυστυχώς αγνοηθεί από την Επιτροπή, όπως για παράδειγμα η διάταξη 
ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να λαμβάνει, συγχρόνως με τα μέλη των επιτροπών και με τις 
ίδιες προϋποθέσεις, τα διάφορα έγγραφα που αφορούν τη διαδικασία επιτροπών, 
δεδομένου ότι τα έγγραφα αυτά διαβιβάζονται σχεδόν πάντοτε με καθυστέρηση στο 
Κοινοβούλιο και, πάντως, όχι συγχρόνως με τα μέλη της επιτροπής,

Β. εκτιμώντας ότι οι λεπτομέρειες εφαρμογής της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου 
δεν ήσαν καθόλου ικανοποιητικές και, με εξαίρεση τις λεπτομέρειες εφαρμογής της νέας 
κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο, εξακολουθούν να μην είναι ικανοποιητικές, πράγμα 
που οφείλεται μεταξύ άλλων στον τρόπο λειτουργίας της τράπεζας δεδομένων για την 
διαδικασία επιτροπών· εκτιμώντας ότι τα έγγραφα διαβιβάζονται συχνά αποσπασματικά 
και χωρίς σαφή διευκρίνιση του καθεστώτος που τα διέπει και ορισμένες φορές με 

                                               
1  ΕΕ L 200, 22.7.2006, σ. 11.
2  ΕΕ L 256, 10.10.2000, σ. 19. 
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παραπλανητικούς τίτλους, λ.χ. σχέδια εκτελεστικών μέτρων για τα οποία δεν έχει ακόμη 
διεξαχθεί ψηφοφορία στην επιτροπή διαβιβάζονται με τον τίτλο «δικαίωμα ελέγχου», ενώ 
θα έπρεπε να είχαν διαβιβαστεί με τον τίτλο «δικαίωμα ενημέρωσης», γεγονός που 
καθιστά ασαφές ποιές προθεσμίες ισχύουν,

Γ. εκτιμώντας ότι το πρόβλημα αυτό μειώνει ακόμη περισσότερο τον ήδη λίαν περιορισμένο 
έλεγχο που ασκεί το Κοινοβουλίου σε θέματα διαδικασίας επιτροπών,

Δ. εκτιμώντας ότι η Επιτροπή έχει πλέον δεσμευθεί να καταρτίσει ηλεκτρονικό μητρώο, το 
οποίο θα περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα που διαβιβάζονται στο Κοινοβούλιο, στα οποία 
το Κοινοβούλιο πρέπει να έχει άμεση πρόσβαση, γεγονός που θα καταστήσει δυνατή την 
διακρίβωση των εγγράφων που υπάγονται στην ίδια διαδικασία, την παροχή 
πληροφοριών για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα, 
σαφή διάκριση μεταξύ του σχεδίου μέτρων που έχει λάβει το Κοινοβούλιο και του 
τελικού σχεδίου που διαβιβάζεται μετά τη γνωμοδότηση της επιτροπής καθώς και σαφή 
μνεία σε όλες τις αλλαγές σε έγγραφα που έχουν ήδη διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο,

Ε. εκτιμώντας ότι η συμφωνία έχει μεγάλη πρακτική σημασία όχι μόνο όσον αφορά τη νέα 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο αλλά για το σύνολο των διαδικασιών επιτροπών· 
εκτιμώντας ότι η συμφωνία μπορεί να αποτελέσει προηγούμενο για τη θέσπιση 
διοργανικών συμφωνιών με παρόμοιους στόχους στο μέλλον,

ΣΤ. εκτιμώντας ότι μολονότι η συμφωνία πρόκειται να ισχύσει για σύντομη μεταβατική 
περίοδο, η κτηθείσα εμπειρία κατά τη μεταβατική αυτή περίοδο θα μπορούσε να είναι 
άκρως διδακτική, και ότι ο στόχος της είναι να διασφαλίσει ότι, μετά την έναρξη ισχύος 
της Συνθήκης της Λισαβόνας, όλες οι διαδικασίες επιτροπών μεταξύ των τριών οργάνων 
θα λειτουργούν ικανοποιητικά,

1. τονίζει ότι η μνεία στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο είναι κατά περίπτωση 
δεσμευτική και για τα τρία θεσμικά όργανα και δεν αποτελεί αντικείμενο 
διαπραγματεύσεων· καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή, και όλες τις κοινοβουλευτικές 
επιτροπές να λάβουν δεόντως υπόψη τους το γεγονός αυτό στο πλαίσιο όλων των 
σχετικών νομοθετικών διαδικασιών·

2. επισημαίνει ότι η κανονιστική διαδικασία με έλεγχο πρέπει να εφαρμόζεται για όλα τα 
μέτρα γενικής εμβελείας, τα οποία έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών 
στοιχείων βασικής πράξης και θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 
της Συνθήκης, μεταξύ άλλων διά καταργήσεως ορισμένων από τα στοιχεία αυτά ή διά 
συμπληρώσεως της πράξης με την προσθήκη νέων μη ουσιωδών στοιχείων·

3. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εφαρμόσουν τη νέα κανονιστική διαδικασία με 
έλεγχο σε ασαφείς περιπτώσεις, για τις οποίες δεν είναι ενδεχομένως πρόδηλο εάν πρέπει 
να εφαρμοσθεί η νέα κανονιστική διαδικασία με έλεγχο ή άλλη διαδικασία επιτροπών·

4. υπογραμμίζει ότι ο μοναδικός σκοπός της νέας κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο 
έγκειται στην ενδυνάμωση του δικαιώματος ελέγχου του Κοινοβουλίου και ότι ουδόλως 
μεταβάλλει το εύρος των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που μπορούν να μεταβιβασθούν 
στην Επιτροπή·

5. φρονεί ότι, όσον αφορά τα δικαιώματα και τις εξουσίες του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο 
της εκχώρησης νομοθετικών αρμοδιοτήτων, η συμφωνία συνιστά βήμα προς την σωστή 
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κατεύθυνση·

6. χαιρετίζει το γεγονός ότι η συμφωνία ορίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια την υποχρέωση της 
Επιτροπής να ενημερώνει το Κοινοβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 3, της 
απόφασης 1999/468/ΕΚ, διαλαμβάνοντας ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να ενημερώνεται 
για τις εργασίες των επιτροπών «σύμφωνα με ρυθμίσεις που διασφαλίζουν τη διαφάνεια 
και την αποτελεσματικότητα του συστήματος διαβίβασης και τον προσδιορισμό των 
διαβιβαζόμενων πληροφοριών, καθώς και των επιμέρους σταδίων της διαδικασίας»· 

7. αναμένει ότι η Επιτροπή θα τηρήσει πλήρως όλες τις διατάξεις της Συμφωνίας, πράγμα 
το οποίο δυστυχώς δεν ισχύει όσον αφορά τη συμφωνία του 2000·

8. ζητεί την ύπαρξη σταθερά υψηλού επιπέδου των πρακτικών με καταλόγους παρόντων 
που περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ονόματα των παρόντων στη σχετική συνεδρίαση, την 
πολιτική ομάδα στην οποία ανήκουν και την ηλεκτρονική διεύθυνσή τους·

9. επισημαίνει ότι η αποτελεσματική λειτουργία του νέου μητρώου θα αποτελέσει το 
κρίσιμο στοιχείο ενόψει της πλήρους και ικανοποιητικής εφαρμογής της Συμφωνίας και 
αναμένει συνεπώς την ταχύτερη δυνατή υλοποίησή της· συνιστά στο Κοινοβούλιο και 
στην Επιτροπή να επανεξετάσουν το νέο μητρώο, μετά τη μεταβατική περίοδο, και να 
διορθώσουν τυχόν πρακτικές λεπτομέρειες και σφάλματα που ενδέχεται να προκύψουν· 
συνιστά στο Κοινοβούλιο να ενημερώνεται για τη λειτουργία του μητρώου από τα 
ενδιαφερόμενα μέρη κατά την αρχική περίοδο·

10. χαιρετίζει με έμφαση τις νέες διατάξεις, βάσει των οποίων το μητρώο θα πρέπει να ορίζει 
σαφώς το καθεστώς όλων των λαμβανομένων εγγράφων της διαδικασίας επιτροπών, 
τυχόν σχέση τους με άλλα ήδη διαβιβασθέντα έγγραφα καθώς και όλες τις αλλαγές που 
έχουν επέλθει· 

11. καλεί την Επιτροπή στο πλαίσιο αυτό να τροποποιήσει τις εσωτερικές της διαδικασίες 
προκειμένου να διασφαλίσει τη διάκριση μεταξύ, αφενός, σχεδίων μέτρων που πρέπει να 
διαβιβασθούν στο Κοινοβούλιο συγχρόνως με την αρμόδια επιτροπή βάσει του 
«δικαιώματος ενημέρωσης» του Κοινοβουλίου και, αφετέρου, σχεδίων μέτρων που 
πρέπει να διαβιβασθούν στο Κοινοβούλιο προκειμένου αυτό να ασκήσει το «δικαίωμα 
ελέγχου» του·

12. χαιρετίζει την εισαγωγή «συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης» σύμφωνα με το οποίο 
το Κοινοβούλιο ενημερώνεται μόλις καταστεί εμφανές ότι πρόκειται να υποβληθούν σε 
επιτροπή επείγοντα σχέδια εκτελεστικών μέτρων· τονίζει ωστόσο ότι το σύστημα αυτό 
δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την μετατροπή μη επειγόντων ζητημάτων σε επείγοντα, 
δεδομένου ότι συντετμημένες προθεσμίες μπορούν να εφαρμόζονται μόνο σε δεόντως 
στοιχειοθετημένες εξαιρετικές περιπτώσεις·

13. τονίζει ότι το Κοινοβούλιο, προκειμένου να ασκεί το δικαίωμα ελέγχου βάσει επαρκών 
πληροφοριών, πρέπει να λαμβάνει τακτικά όλα τα έγγραφα βάσης, στα οποία 
αναπτύσσονται οι λόγοι για τους οποίους η Επιτροπή προτείνει ορισμένα μέτρα· 
επιδοκιμάζει την προθυμία της Επιτροπής να υποστηρίξει το Κοινοβούλιο προκειμένου 
να διασφαλίσει πλήρη συνεργασία κατά την εξέταση ειδικών μέτρων εφαρμογής και 
καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να διαβιβάζει στο Κοινοβούλιο, κατόπιν αιτήσεώς του, 
κάθε έγγραφο βάσης που αφορά το σχέδιο ενός εκτελεστικού μέτρου·
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14. δεν συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι τα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που του 
έχουν υποβληθεί δεν πρέπει να δημοσιεύονται πριν από την ψηφοφορία στην επιτροπή 
και επιμένει στο δικαίωμά του να πραγματοποιεί διαβούλευση με οποιαδήποτε υπηρεσία 
επιθυμεί σε σχέση με κάθε σχέδιο μέτρων· καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει την 
άποψή της και να δημοσιεύσει όλα τα σχέδια εκτελεστικών μέτρων μόλις αυτά 
προταθούν επισήμως· 

15. εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας και αναμένει την πλήρη και άμεση εφαρμογή της 
μετά την έγκρισή της·

16. αποφασίζει να προσαρτήσει τη συμφωνία στον Κανονισμό του, αντικαθιστώντας με 
αυτήν το Παράρτημα ΧΙΙ·

17. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το παράρτημά της, 
προς ενημέρωση, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα κοινοβούλια των κρατών 
μελών.



CM\779820EL.doc 175/424 PE423.766v01-00

EL



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

όσον αφορά τις λεπτομέρειες εφαρμογής της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου για 
τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην 

Επιτροπή, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ

Ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

1. Κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 7, παράγραφος 3, της απόφασης 1999/468/ΕΚ100, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα από την Επιτροπή 
σχετικά με τις εργασίες των επιτροπών101, σύμφωνα με ρυθμίσεις που διασφαλίζουν τη 
διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα του συστήματος διαβίβασης και τον προσδιορισμό των 
διαβιβαζόμενων πληροφοριών, καθώς και των επιμέρους σταδίων της διαδικασίας. 
Παραλαμβάνει, για τον σκοπό αυτόν, ταυτόχρονα με τα μέλη των επιτροπών και υπό τις ίδιες 
συνθήκες, τα σχέδια ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων, τα σχέδια εκτελεστικών μέτρων 
που υποβάλλονται στις επιτροπές αυτές δυνάμει βασικών πράξεων που εγκρίνονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης ΕΚ, τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών, τα 
συνοπτικά πρακτικά των συνεδριάσεων και τις καταστάσεις με τις αρχές στις οποίες υπάγονται 
τα πρόσωπα που ορίζουν τα κράτη μέλη για την εκπροσώπησή τους.

Μητρώο

2. Η Επιτροπή καταρτίζει μητρώο, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα που 
διαβιβάζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο102. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει άμεση 

                                               
100  ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ (ΕΕ L

200, 22.7.2006, σ. 11).
101  Σε ολόκληρο το κείμενο της συμφωνίας αυτής η λέξη «επιτροπή» αναφέρεται σε επιτροπές που 

έχουν συγκροτηθεί σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις 
οποίες ορίζεται ειδικώς ότι γίνεται αναφορά σε άλλη επιτροπή.

102  Προθεσμία για την κατάρτιση του μητρώου αποτελεί η 31η Μαρτίου 2008.
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πρόσβαση στο μητρώο αυτό. Σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 5, της απόφασης 
1999/468/ΕΚ, τα στοιχεία όλων των εγγράφων που διαβιβάζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
καθίστανται προσιτά στο κοινό.

3. Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Επιτροπής στη δήλωσή της σχετικά με το άρθρο 7, 
παράγραφος 3, της απόφασης 1999/468/ΕΚ103, και μόλις υλοποιηθούν οι απαραίτητες τεχνικές 
ρυθμίσεις, το μητρώο που προβλέπει η παράγραφος 2 θα καταστήσει, ειδικότερα, δυνατά τα 
εξής:

– σαφή προσδιορισμό των εγγράφων στα οποία εφαρμόζεται η ίδια διαδικασία και κάθε 
τροποποίησης η οποία επιφέρεται στο εκτελεστικό μέτρο σε κάθε στάδιο της 
διαδικασίας·

– επισήμανση του σταδίου της διαδικασίας και του χρονοδιαγράμματος·

– σαφή διάκριση μεταξύ του σχεδίου μέτρων που παραλαμβάνει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο συγχρόνως με τα μέλη της επιτροπής σύμφωνα με το δικαίωμα ενημέρωσης 
και του οριστικού σχεδίου μετά τη γνωμοδότηση της επιτροπής, το οποίο διαβιβάζεται 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

– σαφή προσδιορισμό όλων των τροποποιήσεων σε έγγραφα που έχουν ήδη διαβιβασθεί 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

4. Όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή, μετά από μεταβατική περίοδο που 
αρχίζει με την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, διαπιστώνουν ότι το σύστημα 
λειτουργεί ικανοποιητικά, η διαβίβαση των εγγράφων προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με μεταφορά στο μητρώο που προβλέπει η παράγραφος 2. Η 
απόφαση αυτή λαμβάνεται με ανταλλαγή επιστολών μεταξύ των Προέδρων των δύο οργάνων. 
Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου τα έγγραφα διαβιβάζονται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο υπό μορφήν συνημμένων εγγράφων σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

5. Επιπλέον, η Επιτροπή συμφωνεί να αποστέλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προς 
ενημέρωση, κατόπιν αιτήσεως της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής του, ειδικά σχέδια 
εκτελεστικών μέτρων των οποίων οι βασικές πράξεις δεν έχουν εγκριθεί με τη διαδικασία του 
άρθρου 251 της Συνθήκης αλλά τα οποία, εντούτοις, παρουσιάζουν ιδιαίτερη σημασία για το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα μέτρα αυτά καταχωρίζονται στο μητρώο που προβλέπει η
παράγραφος 2, το δε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνεται σχετικά.

6. Εκτός από τα συνοπτικά πρακτικά που αναφέρει η παράγραφος 1, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο μπορεί να ζητήσει πρόσβαση στα πρακτικά των συνεδριάσεων των επιτροπών104. 
Η Επιτροπή εξετάζει κάθε αίτηση ξεχωριστά σύμφωνα με τους κανόνες περί διαβίβασης 
εμπιστευτικών πληροφοριών που καθορίζονται στο Παράρτημα 1 της συμφωνίας-πλαισίου για 

                                               
103  ΕΕ C 171, 22.7.2006, σ. 21.
104 Βλέπε την απόφαση του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 19ης Ιουλίου 1999 στην 

υπόθεση T-188/97 Rothmans κατά Επιτροπής, Συλλογή 1999, II-2463.



CM\779820EL.doc 177/424 PE423.766v01-00

EL

τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής105.

Έγγραφα εμπιστευτικού χαρακτήρα

7. Τα έγγραφα εμπιστευτικού χαρακτήρα εξετάζονται σύμφωνα με τις εσωτερικές 
διοικητικές διαδικασίες που θεσπίζει κάθε όργανο, κατά τρόπον ώστε να παρέχονται όλες οι 
απαιτούμενες εγγυήσεις.

Ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 8 της απόφασης 1999/468/ΕΚ

8. Κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 8 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο μπορεί να επισημάνει, με αιτιολογημένο ψήφισμα, ότι ένα σχέδιο εκτελεστικών 
μέτρων μιας βασικής πράξης που εγκρίθηκε σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της 
Συνθήκης υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που προβλέπονται στη συγκεκριμένη 
βασική πράξη.

9. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει το αιτιολογημένο ψήφισμά του σύμφωνα με τον 
Κανονισμό του. Έχει στη διάθεσή του προθεσμία ενός μηνός από την ημερομηνία παραλαβής 
του οριστικού σχεδίου εκτελεστικών μέτρων στις γλώσσες στις οποίες υποβλήθηκε στα μέλη 
της αρμόδιας επιτροπής.

10. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή συμφωνούν ότι είναι απαραίτητο να 
θεσπίσουν επί μονίμου βάσεως συντομότερες προθεσμίες για ορισμένα είδη επειγόντων 
εκτελεστικών μέτρων, για τα οποία πρέπει να ληφθεί απόφαση εντός βραχύτερου χρονικού 
διαστήματος χάριν της χρηστής διαχείρισης. Αυτό ισχύει ιδιαιτέρως για ορισμένα είδη μέτρων 
που αφορούν τομείς της εξωτερικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της ανθρωπιστικής και 
της επείγουσας βοήθειας, την προστασία της υγείας και ασφάλειας, την ασφάλεια των 
μεταφορών και τις εξαιρέσεις από τις διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις. Συμφωνία μεταξύ 
του μέλους της Επιτροπής και του προέδρου της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου καθορίζει τα είδη των σχετικών μέτρων και τις εφαρμοστέες προθεσμίες. Η 
συμφωνία αυτή μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή μονομερώς.

11. Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων της παραγράφου 10, σε επείγουσες περιπτώσεις 
καθώς και για μέτρα τρέχουσας διαχείρισης ή/και περιορισμένης διάρκειας, θα ορίζεται 
συντομότερη προθεσμία. Η προθεσμία αυτή μπορεί να είναι βραχύτατη για υπερεπείγουσες 
περιπτώσεις, ειδικά για λόγους δημόσιας υγείας. Ο αρμόδιος Επίτροπος ορίζει τη δέουσα 
προθεσμία και την αιτιολογεί. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί, στις περιπτώσεις αυτές, να 
κάνει χρήση διαδικασίας με την οποία η εφαρμογή του άρθρου 8 της απόφασης 1999/468/ΕΚ
ανατίθεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή η οποία μπορεί να αποστείλει απάντηση 
στην Επιτροπή εντός της συγκεκριμένης προθεσμίας.

                                               
105  ΕΕ C 177 E, 18.5.2006, σ. 123.
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12. Μόλις οι υπηρεσίες της Επιτροπής διαβλέπουν ότι σχέδιο μέτρων που εμπίπτει στις 
παραγράφους 10 και 11 ενδέχεται να υποβληθεί σε επιτροπή, ενημερώνουν σχετικώς άτυπα τη 
γραμματεία της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής ή των αρμόδιων κοινοβουλευτικών 
επιτροπών. Μόλις τα πρώτα σχέδια μέτρων υποβληθούν στα μέλη της επιτροπής, οι υπηρεσίες 
της Επιτροπής ενημερώνουν τη γραμματεία της κοινοβουλευτικής επιτροπής ή των 
κοινοβουλευτικών επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον επείγοντα χαρακτήρα 
τους και τις προθεσμίες που θα ισχύουν μόλις υποβληθεί το οριστικό σχέδιο.

13. Μετά από την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του ψηφίσματος που 
αναφέρεται στην παράγραφο 8 ή απάντησης σύμφωνα με την παράγραφο 11, ο αρμόδιος 
Επίτροπος ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή, ενδεχομένως, την αρμόδια 
κοινοβουλευτική επιτροπή σχετικά με τη συνέχεια που προτίθεται να δώσει η Επιτροπή.

14. Τα στοιχεία στα οποία αναφέρονται οι παράγραφοι 10 έως 13 καταχωρίζονται στο 
μητρώο.

Κανονιστική διαδικασία με έλεγχο

15. Όταν εφαρμόζεται η κανονιστική διαδικασία με έλεγχο, η Επιτροπή ενημερώνει το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατόπιν ψηφοφορίας στην επιτροπή, για τις ισχύουσες προθεσμίες. 
Σύμφωνα με την παράγραφο 16, οι προθεσμίες αυτές αρχίζουν να υπολογίζονται μόνον εφόσον 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει παραλάβει όλες τις γλωσσικές διατυπώσεις.

16. Όταν ισχύουν συντετμημένες προθεσμίες (άρθρο 5α, παράγραφος 5, στοιχείο β), της 
απόφασης 1999/468/ΕΚ) και σε επείγουσες περιπτώσεις (άρθρο 5α, παράγραφος 6 της 
απόφασης 1999/468/ΕΚ), οι προθεσμίες αρχίζουν να υπολογίζονται από την ημερομηνία 
παραλαβής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του οριστικού σχεδίου εκτελεστικών μέτρων στις 
γλωσσικές διατυπώσεις που έχουν υποβληθεί στα μέλη της επιτροπής, εκτός εάν αντιτίθεται ο 
πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής. Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή καταβάλλει 
προσπάθεια να διαβιβάσει όλες τις γλωσσικές διατυπώσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 
ταχύτερο δυνατόν. Μόλις οι υπηρεσίες της Επιτροπής διαβλέπουν ότι σχέδιο μέτρων σύμφωνα 
με το άρθρο 5α, παράγραφος 5, στοιχείο β), ή παράγραφος 6 ενδέχεται να πρέπει να υποβληθεί 
σε επιτροπή, ενημερώνουν σχετικώς άτυπα τη γραμματεία της αρμόδιας κοινοβουλευτικής 
επιτροπής ή των αρμόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών.

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

17. Σύμφωνα με τη δήλωσή της σχετικά με το άρθρο 7, παράγραφος 3, της απόφασης 
1999/468/ΕΚ, η Επιτροπή δεσμεύεται όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες:

– να μεριμνά ώστε ο υπάλληλος της Επιτροπής που προεδρεύει συνεδρίασης επιτροπής να 
ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατόπιν αιτήσεώς του, μετά από κάθε 
συνεδρίαση για τις συζητήσεις που αφορούν σχέδια εκτελεστικών μέτρων που έχουν 
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υποβληθεί στην επιτροπή αυτή·

– να απαντά προφορικά ή γραπτά σε ερωτήσεις για συζητήσεις που αφορούν σχέδια 
εκτελεστικών μέτρων που έχουν υποβληθεί σε επιτροπή.

Τέλος, η Επιτροπή διασφαλίζει ότι οι διαβεβαιώσεις στις οποίες προέβη κατά τη συνεδρίαση 
της ολομελείας του Κοινοβουλίου στις 5 Φεβρουαρίου 2002106 και τις οποίες επανέλαβε κατά 
τη συνεδρίαση της ολομελείας της 31ης Μαρτίου 2004107 και εκείνες που αναφέρονται στα 
σημεία 1 έως 7 της επιστολής της 2ας Οκτωβρίου 2001108 του Επιτρόπου Bolkestein προς την 
Πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου τηρούνται όσον αφορά ολόκληρο τον τομέα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών 
(συμπεριλαμβανομένων των χρεογράφων, των τραπεζών, της ασφάλισης, των συντάξεων και 
των λογιστικών διαδικασιών).

Χρονοδιάγραμμα των κοινοβουλευτικών εργασιών

18. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις συντετμημένων προθεσμιών ή τις περιπτώσεις επείγοντος, 
η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη κατά τη διαβίβαση σχεδίων εκτελεστικών μέτρων δυνάμει της 
παρούσας συμφωνίας, τις περιόδους διακοπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (χειμερινές και 
θερινές διακοπές, καθώς και εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) ώστε να διασφαλίζεται 
ότι το Κοινοβούλιο μπορεί να κάνει χρήση των δικαιωμάτων του στο πλαίσιο των προθεσμιών 
που καθορίζονται με την απόφαση 1999/468/ΕΚ και με την παρούσα συμφωνία.

Συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Επιτροπής

19. Αμφότερα τα όργανα εκφράζουν τη διάθεση αλληλοϋποστήριξης προκειμένου να 
διασφαλίσουν πλήρη συνεργασία κατά την εξέταση ειδικών εκτελεστικών μέτρων. Προς τον 
σκοπό αυτόν πραγματοποιούνται οι δέουσες επαφές σε διοικητικό επίπεδο.

Προηγούμενες συμφωνίες

20. Η συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής του 2000 
σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου109

αντικαθίσταται με την παρούσα συμφωνία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή 
θεωρούν ανίσχυρες, σε ό,τι τους αφορά, τις ακόλουθες συμφωνίες:  συμφωνία Plumb/Delors

                                               
106  ΕΕ C 284 E, 21.11.2002, σ. 19.
107  ΕΕ C 103 E, 29.4.2004, σ. 446 και πλήρη πρακτικά των συνεδριάσεων (CRE) για τη συνεδρίαση 

της ολομελείας του Κοινοβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004, υπό τον τίτλο «Ψηφοφορίες».
108  ΕΕ C 284 E, 21.11.2002, σ. 83.
109  ΕΕ L 256, 10.10.2000, σ. 19.
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του 1988, συμφωνία Samland/Williamson του 1996 και συμφωνία modus vivendi του 1994110.

                                               
110 ΕΕ C 102, 4.4.1996, σ. 1.
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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Ιουνίου 2008 σχετικά με την έγκριση
απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που τροποποιεί την απόφασή του 
94/262/ΕΚΑΧ, ΕΚ, Ευρατόμ της 9ης Μαρτίου 1994 σχετικά με το καθεστώς του 
Διαμεσολαβητή και τους γενικούς όρους άσκησης των καθηκόντων του (2006/2223(INI)) 
– Έκθεση Anneli Jäätteenmäki

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την επιστολή που απέστειλε στις 11 Ιουλίου 2006 ο Ευρωπαίος 
Διαμεσολαβητής στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

– έχοντας υπόψη την επιστολή που απέστειλε στις 21 Σεπτεμβρίου 2006 ο Πρόεδρος του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 195, παράγραφος 4, της Συνθήκης ΕΚ,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 107 Δ, παράγραφος 4, της Συνθήκης Ευρατόμ,

– έχοντας υπόψη την απόφασή του 94/262/ΕΚΑΧ, ΕΚ, Ευρατόμ, της 9ης Μαρτίου 1994, 
σχετικά με το καθεστώς του Διαμεσολαβητή και τους γενικούς όρους άσκησης των 
καθηκόντων του111, όπως ενσωματώνεται στο Παράρτημα X του Κανονισμού του 
Κοινοβουλίου,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής σχετικά με το σχέδιο απόφασης που τροποποιεί 
την απόφαση 94/262/ΕΚΑΧ, ΕΚ, Ευρατόμ όπως εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση της 22ας 
Απριλίου 2008112,

– έχοντας υπόψη την έγκριση από το Συμβούλιο του τροποποιημένου σχεδίου απόφασης, 
όπως προκύπτει από την ψηφοφορία,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και τη 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Αναφορών (A6-0076/2008),

1. εγκρίνει τη συνημμένη ως παράρτημα απόφαση που τροποποιεί την απόφασή του 
94/262/ΕΚΑΧ, ΕΚ, Ευρατόμ·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να μεριμνήσει για τη δημοσίευση στα κείμενα που 
εγκρίθηκαν της τελικής έκδοσης της απόφασης που τροποποιεί την απόφαση 
94/262/ΕΚΑΧ, ΕΚ, Ευρατόμ, όπως προκύπτει από την ψηφοφορία της 22ας Απριλίου 

                                               
111 ΕΕ L 113, 4.5.1994, σ. 15. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2002/262/ΕΚ, ΕΚΑΧ, 

Ευρατόμ (ΕΕ L 92, 9.4.2002, σ. 13).
112 Κείμενα που εγκρίθηκαν, Ρ6_ΤΑ(2008)0129.
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και της 18ης Ιουνίου 2008 και να την διαβιβάσει μαζί με το παρόν ψήφισμα στο 
Συμβούλιο και στην Επιτροπή·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να μεριμνήσει ώστε να δημοσιευθεί εν ευθέτω χρόνω η 
απόφαση του Κοινοβουλίου που τροποποιεί την απόφαση 94/262/ΕΚΑΧ, ΕΚ, Ευρατόμ, 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

για τροποποίηση της απόφασης 94/262/ΕΚΑΧ, ΕΚ, Ευρατόμ, της 9ης Μαρτίου 1994,
σχετικά με το καθεστώς του Διαμεσολαβητή και τους γενικούς όρους άσκησης των 

καθηκόντων του

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 
195, παράγραφος 4, αυτής,

έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, 
και ιδίως το άρθρο 107Δ, παράγραφος 4, αυτής,

έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 22 
Απριλίου 2008113 καθώς και το ψήφισμα και τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν στις 18 Ιουνίου 
2008114,

έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής,

Με την έγκριση του Συμβουλίου115,

Εκτιμώντας τα εξής:

(1) Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζει το 
δικαίωμα στη χρηστή διοίκηση ως θεμελιώδες δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης. 

(2) Η εμπιστοσύνη των πολιτών στην ικανότητα του Διαμεσολαβητή να διενεργεί ενδελεχείς 
και αμερόληπτες έρευνες για τις καταγγελλόμενες περιπτώσεις κακοδιοίκησης έχει θεμελιώδη 
σημασία για την επιτυχία της δράσης του Διαμεσολαβητή. 

(3) Είναι επιθυμητό να αναθεωρηθεί το καθεστώς του Διαμεσολαβητή, προκειμένου να 
εξαλειφθεί κάθε πιθανή αβεβαιότητα όσον αφορά την ικανότητα του Διαμεσολαβητή να 
διενεργεί ενδελεχείς και αμερόληπτες έρευνες για τις καταγγελλόμενες περιπτώσεις 
κακοδιοίκησης. 

(4) Είναι επιθυμητό να αναθεωρηθεί το καθεστώς του Διαμεσολαβητή, προκειμένου να ληφθεί 
υπόψη κάθε ενδεχόμενη εξέλιξη των νομικών διατάξεων ή της νομολογίας σχετικά με την 
παρέμβαση των θεσμικών και άλλων οργάνων και οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 
διαδικασίες εκκρεμούσες ενώπιον του Δικαστηρίου. 

                                               
113 Δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
114 Δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
115 Απόφαση του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 2008.
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(5) Είναι επιθυμητό να αναθεωρηθεί το καθεστώς του Διαμεσολαβητή, προκειμένου να 
ληφθούν υπόψη οι αλλαγές που έχουν συντελεστεί τα τελευταία χρόνια όσον αφορά τον ρόλο 
των θεσμικών ή άλλων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην καταπολέμηση της απάτης, που 
πλήττει τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως η δημιουργία της 
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), ώστε να δοθεί η δυνατότητα
στον Διαμεσολαβητή να διαβιβάζει στα εν λόγω θεσμικά ή άλλα όργανα τυχόν πληροφορίες 
που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους. 

(6) Είναι επιθυμητό να ληφθούν μέτρα ώστε να δοθεί η δυνατότητα στον Διαμεσολαβητή να 
αναπτύξει τη συνεργασία του με ανάλογους φορείς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και με 
εθνικούς ή διεθνείς φορείς, ακόμη και εάν αυτοί καλύπτουν πεδίο δραστηριοτήτων ευρύτερο 
από το πεδίο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή –όπως η προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων– καθώς η συνεργασία αυτή μπορεί να συμβάλει θετικά στην ενίσχυση της 
αποδοτικότητας της δράσης του Διαμεσολαβητή. 

(7) Η ισχύς της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα 
έληξε το 2002,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Τροποποιήσεις στην απόφαση 94/262/ΕΚΑΧ, ΕΚ, Ευρατόμ

Η απόφαση 94/262/ΕΚΑΧ, ΕΚ, Ευρατόμ τροποποιείται ως ακολούθως:

1. Στην πρώτη αιτιολογική αναφορά, οι λέξεις «το άρθρο 20 Δ, παράγραφος 4, της 
Συνθήκης ΕΚΑΧ» διαγράφονται·

2. Η αιτιολογική σκέψη 3 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«εκτιμώντας ότι ο Διαμεσολαβητής, ο οποίος μπορεί να ενεργεί και με δική του 
πρωτοβουλία, πρέπει να έχει στη διάθεσή του όλα τα αναγκαία στοιχεία για την άσκηση 
των καθηκόντων του· ότι, προς το σκοπό αυτό, τα κοινοτικά θεσμικά ή άλλα όργανα 
υποχρεούνται να παρέχουν στο Διαμεσολαβητή τις πληροφορίες που τους ζητεί και με 
την επιφύλαξη της υποχρέωσης του Διαμεσολαβητή να μην τις κοινοποιεί· ότι η 
πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες ή έγγραφα, ιδίως σε ευαίσθητα έγγραφα κατά 
την έννοια του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001*, υπόκειται στην τήρηση 
των κανόνων περί ασφαλείας που ισχύουν στο σχετικό θεσμικό όργανο ή οργανισμό· ότι 
τα θεσμικά όργανα ή οι οργανισμοί που παρέχουν διαβαθμισμένες πληροφορίες ή 
έγγραφα, όπως ορίζει το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 3, κοινοποιούν 
στον Διαμεσολαβητή αυτή τη διαβάθμιση· ότι, για την εφαρμογή των κανόνων που 
θεσπίζονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 3, ο Διαμεσολαβητής 
πρέπει να συμφωνήσει εκ των προτέρων με τα σχετικά θεσμικά όργανα ή οργανισμούς 
τις ειδικές προϋποθέσεις για τον χειρισμό διαβαθμισμένων πληροφοριών ή εγγράφων ή 
άλλων πληροφοριών που καλύπτονται από την υποχρέωση επαγγελματικού απορρήτου· 
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ότι εάν δεν λάβει τη βοήθεια που ζητεί, ο Διαμεσολαβητής ενημερώνει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο να προβεί στα ενδεικνυόμενα διαβήματα·

_______________
* Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
του Συμβουλίου και της Επιτροπής (ΕΕ L 145, 31.5.2001, σ. 43)»·

3. Στο άρθρο 1, παράγραφος 1, οι λέξεις «20 Δ, παράγραφος 4, της Συνθήκης για την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα» διαγράφονται·

4. Το άρθρο 3, παράγραφος 2, αντικαθίσταται από τα ακόλουθα

«2. Τα κοινοτικά θεσμικά ή άλλα όργανα υποχρεούνται να παρέχουν στο Διαμεσολαβητή 
τις πληροφορίες που τους ζητεί και να του επιτρέπουν την πρόσβαση στα σχετικά 
έγγραφα. Η πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες ή έγγραφα, ιδίως σε ευαίσθητα 
έγγραφα κατά την έννοια του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, υπόκειται 
στην τήρηση των κανόνων περί ασφαλείας που ισχύουν στο σχετικό θεσμικό όργανο ή 
οργανισμό.

Τα θεσμικά όργανα ή οι οργανισμοί που παρέχουν διαβαθμισμένες πληροφορίες ή 
έγγραφα, όπως ορίζει το προηγούμενο εδάφιο, κοινοποιούν στον Διαμεσολαβητή αυτή τη 
διαβάθμιση.

Για την εφαρμογή των κανόνων που θεσπίζονται στο πρώτο εδάφιο, ο Διαμεσολαβητής 
πρέπει να συμφωνήσει εκ των προτέρων με τα σχετικά θεσμικά όργανα ή οργανισμούς 
τις ειδικές προϋποθέσεις για τον χειρισμό διαβαθμισμένων πληροφοριών ή εγγράφων ή 
άλλων πληροφοριών που καλύπτονται από την υποχρέωση επαγγελματικού απορρήτου.

Τα κοινοτικά θεσμικά ή άλλα όργανα επιτρέπουν την πρόσβαση σε έγγραφα που 
προέρχονται από ένα κράτος μέλος και καλύπτονται από απόρρητο δυνάμει νομοθετικής 
ή κανονιστικής διάταξης μόνο με τη συγκατάθεση του εν λόγω κράτους μέλους.

Επιτρέπουν την πρόσβαση σε άλλα έγγραφα που προέρχονται από ένα κράτος μέλος 
αφού ειδοποιήσουν σχετικά το εν λόγω κράτος μέλος.

Και στις δύο περιπτώσεις, και σύμφωνα με το άρθρο 4, ο Διαμεσολαβητής δεν μπορεί να 
κοινολογήσει το περιεχόμενο αυτών των εγγράφων.

Οι υπάλληλοι και το λοιπό προσωπικό των κοινοτικών θεσμικών και άλλων οργάνων 
υποχρεούνται να καταθέτουν ως μάρτυρες, εάν τους το ζητήσει ο Διαμεσολαβητής·
δεσμεύονται από τους σχετικούς κανόνες του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης, 
ιδίως από το επαγγελματικό απόρρητο.»

5. Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:
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«Άρθρο 4

1.   Ο Διαμεσολαβητής και το προσωπικό του –για τους οποίους ισχύουν τα άρθρα 287 
της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και 194 της Συνθήκης για την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας– υποχρεούνται να μην 
κοινολογούν τις πληροφορίες και τα στοιχεία των οποίων λαμβάνουν γνώση στο πλαίσιο 
των ερευνών τους. Είναι ειδικότερα υποχρεωμένοι να μην κοινολογούν οιανδήποτε 
διαβαθμισμένη πληροφορία ή οιοδήποτε έγγραφο που παρέχονται στον Διαμεσολαβητή, 
ιδίως ευαίσθητα έγγραφα κατά την έννοια του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1049/2001 ή έγγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο της κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς επίσης και να τηρούν 
εχεμύθεια για κάθε πληροφορία που θα μπορούσε να βλάψει τον καταγγέλλοντα ή κάθε 
άλλο ενδιαφερόμενο πρόσωπο, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2.

2.   Αν ο Διαμεσολαβητής λάβει γνώση, στο πλαίσιο των ερευνών του, γεγονότων που 
κρίνει ότι εμπίπτουν στο ποινικό δίκαιο, ενημερώνει πάραυτα σχετικώς τις αρμόδιες 
εθνικές αρχές, μέσω των Μόνιμων Αντιπροσωπειών των κρατών μελών στις Ευρωπαϊκές 
Κοινότητες, καθώς και, στο βαθμό που η περίπτωση εμπίπτει στις αρμοδιότητές του, το 
αρμόδιο κοινοτικό θεσμικό όργανο, οργανισμό ή υπηρεσία που είναι επιφορτισμένα για 
την καταπολέμηση της απάτης· ενδεχομένως ο Διαμεσολαβητής πληροφορεί επίσης το 
κοινοτικό όργανο ή οργανισμό στο οποίο υπάγεται ο εν λόγω υπάλληλος ή μέλος του 
λοιπού προσωπικού και το οποίο μπορεί ενδεχομένως να εφαρμόσει το άρθρο 18, 
δεύτερο εδάφιο, του πρωτοκόλλου περί προνομίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων. Ο Διαμεσολαβητής μπορεί επίσης να ενημερώσει το ενδιαφερόμενο 
κοινοτικό θεσμικό όργανο ή οργανισμό σχετικά με γεγονότα που, από πειθαρχική άποψη, 
βαρύνουν τη συμπεριφορά υπαλλήλου τους ή μέλους του λοιπού προσωπικού τους.» 

6. Προστίθεται το ακόλουθο νέο άρθρο 4α:

«Άρθρο 4α

Ο Διαμεσολαβητής και το προσωπικό του χειρίζονται τις αιτήσεις για την πρόσβαση του 
κοινού σε έγγραφα άλλα από αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 4, παράγραφος 1, 
σύμφωνα με τους όρους και τους περιορισμούς που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1049/2001.»

7. Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«Άρθρο 5

1. Στο μέτρο που αυτό μπορεί να συμβάλει στη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των 
δικών του ερευνών και να διασφαλίσει καλύτερα τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των 
προσώπων που καταθέτουν καταγγελίες ενώπιόν του, ο Διαμεσολαβητής μπορεί να 
συνεργάζεται με τις ανάλογες αρχές που υπάρχουν σε ορισμένα κράτη μέλη, τηρουμένων 
των ισχυουσών εθνικών νομοθεσιών. Ο Διαμεσολαβητής δεν μπορεί να απαιτήσει μέσω 
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αυτής της οδού έγγραφα στα οποία δεν θα είχε πρόσβαση βάσει του άρθρου 3.

2. O Διαμεσολαβητής μπορεί, στο πλαίσιο των καθηκόντων του όπως ορίζονται στο 
άρθρο 195 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και στο άρθρο 107 
Δ της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, και 
αποφεύγοντας οποιαδήποτε επικάλυψη με τις δραστηριότητες των λοιπών θεσμικών 
οργάνων ή οργανισμών, να συνεργάζεται, υπό τους ίδιους όρους, με τα όργανα και τους 
φορείς των κρατών μελών που είναι αρμόδια για την προαγωγή και προάσπιση των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων.» 

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει δεκατέσσερις ημέρες μετά τη δημοσίευσή της στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Στρασβούργο, 18 Ιουνίου 2008.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

     H.-G. PÖTTERING



PE423.766v01-00 188/424 CM\779820EL.doc

EL



Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με το 
σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, της Επιτροπής, του 
Δικαστηρίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 
και της Επιτροπής των Περιφερειών, σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της 
Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2008/2164(ACI)) - Έκθεση Hanne Dahl

(Προσωρινή έκδοση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την από 1ης Οκτωβρίου 2008 επιστολή του Προέδρου του,

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, της 
Επιτροπής, του Δικαστηρίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών, σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της 
Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (SEC(2008)2109 - C6-0256/2008),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 254, παράγραφοι 1 και 2, της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη την Δήλωση αριθ. 3 σχετικά με το άρθρο 10 της Συνθήκης περί ιδρύσεως 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η οποία προσαρτάται στην τελική πράξη της διακυβερνητικής 
διάσκεψης η οποία θέσπισε τη συνθήκη της Νίκαιας,

–   έχοντας υπόψη την επιστολή του Συμβουλίου της 26ης Ιανουαρίου 2009 με την οποία 
γνωστοποιούνται στα άλλα όργανα και οργανισμούς που είναι υπεύθυνοι για την ίδρυση της 
Υπηρεσίας Επισήμων Εκδόσεων ορισμένες τροποποιήσεις στο σχέδιο απόφασης που εξέδωσε 
η διοικούσα επιτροπή της Υπηρεσίας Επισήμων Εκδόσεων στις 9 Ιανουαρίου 2001 και 
ενέκρινε το Συμβούλιο στις 19 Ιανουαρίου 2009116,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 120, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων επίσης και τη 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6-0426/2008),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
(ΥΕΕΕΚ - εις το εξής "Υπηρεσία Εκδόσεων") ιδρύθηκε το 1969 με την απόφαση 
69/13/Ευρατόμ, ΕΚΑΧ, ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, της Επιτροπής, 
του Δικαστηρίου και της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής117,

                                               
116 Έγγραφο 14485/1/08 ΑΝΑΘ. 1 και ΑΝΑΘ. 2.
117 ΕΕ L 13, 18.1.1969, σ. 19.
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Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω απόφαση τροποποιήθηκε το 1980118 και καταργήθηκε 
και αντικαταστάθηκε από νέα απόφαση το 2000119, 

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην παράγραφο 45 του ψηφίσματός 
του της 29ης Ιανουαρίου 2004120 όσον αφορά τη χορήγηση απαλλαγής για το οικονομικό έτος 
2001, προέβη στην ακόλουθη παρατήρηση: "[Το Κοινοβούλιο ...] θεωρεί ότι, όπως 
αποδεικνύεται στην περίπτωση της Υπηρεσίας Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, είναι ιδιαίτερα δύσκολο να εντοπισθεί σαφής πολιτική ευθύνη στις διοργανικές 
υπηρεσίες· καλεί επομένως τα θεσμικά όργανα να επανεξετάσουν τις νομικές διατάξεις που 
διέπουν τις υπάρχουσες διοργανικές υπηρεσίες, χωρίς ωστόσο να αμφισβητήσουν την αρχή της 
διοργανικής συνεργασίας που επιτρέπει την πραγματοποίηση σημαντικής οικονομίας στο 
πλαίσιο του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού· καλεί, συνεπώς, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να 
τροποποιήσουν τις νομικές βάσεις των διοργανικών υπηρεσιών κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
επιτρέπουν τη σαφή ανάθεση διοικητικών και πολιτικών αρμοδιοτήτων· ",

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή διαβίβασε σχέδιο νέας απόφασης με την οποία 
καταργείται και αντικαθίσταται η ισχύουσα σήμερα απόφαση 2000/459/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόμ,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο απόφασης επιδιώκει να εκθέσει λεπτομερέστερα τις 
αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις 
ευθύνες του κάθε οργάνου, τους ρόλους της διοικούσας επιτροπής και του διευθυντή της 
Υπηρεσίας,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Υπηρεσία Εκδόσεων είναι όργανο που έχει συσταθεί με κοινή 
συμφωνία των θεσμικών οργάνων εκπληρώνοντας με αυτό το τρόπο τα κριτήρια διοργανικής 
συμφωνίας,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Γενικοί Γραμματείς των ενδιαφερομένων οργάνων ενέκριναν το 
σχέδιο απόφασης στις 18 Απριλίου 2008 και ότι το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
συνήνεσε στις 3 Σεπτεμβρίου 2008,

                                               
118 Απόφαση 80/443/ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ της 7ης Φεβρουαρίου 1980 περί τροποποίησης της 

απόφασης της 16ης Ιανουαρίου 1969 "περί εγκαταστάσεως της Υπηρεσίας των Επισήμων 
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων" (ΕΕ L 107, 25.4.1980, σ. 44).

119 Απόφαση 2000/459/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόμ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, της 
Επιτροπής, του Δικαστηρίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών, της 20ής Ιουλίου 2000, σχετικά με την οργάνωση 
και τη λειτουργία της Υπηρεσίας Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 183, 
22.7.2000, σ. 12).

120 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Ιανουαρίου 2004, σχετικά με τα μέτρα που 
έλαβε η Επιτροπή όσον αφορά τις παρατηρήσεις που περιέχονται στο ψήφισμα που συνοδεύει την 
απόφαση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2001 (ΕΕ C 96 E, 21.4.2004, σ. 112).
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Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 120, παράγραφος 1, του Κανονισμού του ορίζει ότι οι 
διοργανικές συμφωνίες υπογράφονται από τον Πρόεδρο μετά την εξέτασή τους από την 
αρμόδια για συνταγματικά θέματα επιτροπή και μετά την έγκριση του Κοινοβουλίου,

1.   εγκρίνει το σχέδιο απόφασης μαζί με τις συνημμένες τροποποιήσεις που πρότεινε το 
Συμβούλιο·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, προς ενημέρωση, στο 
Συμβούλιο, στην Επιτροπή στο Δικαστήριο, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στην Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Σχέδιο 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία της Υπηρεσίας Επισήμων Εκδόσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ,

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ,

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ,

Η ΕΥΡΩΠΑÏΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 
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(1)  Το άρθρο 8 της απόφασης των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, της 
8ης Απριλίου 1965, περί της προσωρινής εγκαταστάσεως ορισμένων οργάνων και ορισμένων 
υπηρεσιών των Κοινοτήτων121 προέβλεπε την εγκατάσταση της Υπηρεσίας Επισήμων 
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (στο εξής: Υπηρεσία) στο Λουξεμβούργο. Η διάταξη 
αυτή τέθηκε σε εφαρμογή τελευταία με την απόφαση 2000/459/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόμ122.

(2)  Το προσωπικό της Υπηρεσίας υπόκειται στους κανόνες και στις ρυθμίσεις που ισχύουν για 
τους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Πρέπει να ληφθούν 
υπόψη οι πρόσφατες τροποποιήσεις των εν λόγω κανόνων και ρυθμίσεων.

(3)  Ο κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, 
σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων123 (στο εξής: δημοσιονομικός κανονισμός) περιλαμβάνει ειδικές 
διατάξεις σχετικά με τη λειτουργία της Υπηρεσίας. 

(4)  Ο τομέας των εκδόσεων γνώρισε σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις, οι οποίες ενδείκνυται 
να ληφθούν υπόψη για τη λειτουργία της Υπηρεσίας.

(5)  Για λόγους σαφήνειας κρίνεται σκόπιμο να καταργηθεί η απόφαση 2000/459/ΕΚ, ΕΚΑΧ, 
Ευρατόμ και να αντικατασταθεί από την παρούσα απόφαση, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ:

Άρθρο 1

Η Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων

1.  Η Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: Υπηρεσία) αποτελεί 
διοργανική υπηρεσία η οποία έχει ως αντικείμενο εργασίας την εξασφάλιση, υπό τους 
καλύτερους δυνατούς όρους, της έκδοσης των δημοσιεύσεων των θεσμικών οργάνων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Προς τον σκοπό αυτό, η Υπηρεσία, αφενός, καθιστά δυνατό στα όργανα να ανταποκρίνονται 
στις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τη δημοσίευση νομοθετικών πράξεων και, αφετέρου, 
συμβάλλει στον τεχνικό σχεδιασμό και στην εφαρμογή πολιτικών ενημέρωσης και 
επικοινωνίας στους τομείς της αρμοδιότητάς της.

2.  Η Υπηρεσία διευθύνεται από τον διευθυντή της σύμφωνα με τους στρατηγικούς 
προσανατολισμούς που καθορίζει διοικητική επιτροπή. Εξαιρουμένων των ειδικών διατάξεων 
της παρούσας απόφασης σχετικά με τον διοργανικό χαρακτήρα της Υπηρεσίας, η Υπηρεσία 

                                               
121 ΕΕ 152 της 13.7.1967, σ. 18.
122 ΕΕ L 183 της 22.7.2000, σ. 12.
123 ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
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εφαρμόζει τις διοικητικές και χρηματοδοτικές διαδικασίες της Επιτροπής. Κατά τη θέσπιση 
των εν λόγω διαδικασιών, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη την ειδική φύση της Υπηρεσίας.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης νοείται ως:

  1)   "έκδοση": κάθε πράξη που είναι αναγκαία για τον σχεδιασμό, την επαλήθευση, την 
απόδοση διεθνών πρότυπων αριθμών και/ή αριθμών καταλόγου, την παραγωγή, την 
καταλογογράφηση, την ευρετηρίαση, τη διανομή, την προώθηση, την πώληση, την 
αποθήκευση και την αρχειοθέτηση των δημοσιεύσεων, με όλες τις μορφές και παρουσιάσεις 
και με όλες τις μεθόδους, σημερινές και μελλοντικές, 

  2) "δημοσίευση": κάθε κείμενο που δημοσιεύεται σε οιοδήποτε μέσο και σε οιοδήποτε 
μορφότυπο και το οποίο φέρει διεθνή πρότυπο αριθμό και/ή αριθμό καταλόγου,
  3) "υποχρεωτική δημοσίευση": δημοσίευση που εκδίδεται βάσει των συνθηκών ή άλλων 
νομοθετικών πράξεων,
  4) "μη υποχρεωτική δημοσίευση": κάθε δημοσίευση που εκδίδεται στο πλαίσιο των 
προνομίων κάθε θεσμικού οργάνου,
  5) "διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας": η επιβεβαίωση της κατοχής από 
τις υπηρεσίες-συντάκτες των πνευματικών δικαιωμάτων ή του δικαιώματος περαιτέρω χρήσης 
και η διαχείριση των εν λόγω δικαιωμάτων από την Υπηρεσία για τις δημοσιεύσεις των οποίων 
η έκδοση έχει ανατεθεί σε αυτήν,
  6) "καθαρά έσοδα από τις πωλήσεις": το άθροισμα των ποσών των τιμολογίων, 
αφαιρουμένων των χορηγούμενων εκπτώσεων και των εξόδων διαχείρισης, είσπραξης και 
τραπεζικών συναλλαγών,
  7) "όργανα": τα θεσμικά και επικουρικά όργανα και οι οργανισμοί που έχουν ιδρυθεί από τις 
συνθήκες ή βάσει αυτών.

Άρθρο 3

Αρμοδιότητες της Υπηρεσίας

1.  Οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας καλύπτουν τους ακόλουθους τομείς:

  α) την έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: Επίσημη 
Εφημερίδα) και την εξασφάλιση της αυθεντικότητάς της, 
  β) την έκδοση των λοιπών υποχρεωτικών δημοσιεύσεων,
  γ) την έκδοση ή τη συνέκδοση των μη υποχρεωτικών δημοσιεύσεων που έχουν ανατεθεί 
στην Υπηρεσία στο πλαίσιο των προνομίων κάθε οργάνου, ιδίως στο πλαίσιο των 
επικοινωνιακών δραστηριοτήτων των οργάνων,
  δ) την έκδοση ή τη συνέκδοση δημοσιεύσεων εξ ιδίας πρωτοβουλίας, 
συμπεριλαμβανομένων των δημοσιεύσεων που αποσκοπούν στην προώθηση των υπηρεσιών 



CM\779820EL.doc 193/424 PE423.766v01-00

EL

της. Στο πλαίσιο αυτό, η Υπηρεσία μπορεί να εξασφαλίζει μεταφράσεις μέσω συμβάσεων 
παροχής υπηρεσιών,
  ε) την ανάπτυξη, τη συντήρηση και την προσαρμογή στα πρόσφατα δεδομένα των 
υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης που διαθέτει και οι οποίες προορίζονται για το κοινό,
  στ) τη διάθεση του συνόλου της νομοθεσίας και των λοιπών επίσημων κειμένων στο κοινό,
  ζ) τη φύλαξη και τη διάθεση στο κοινό με ηλεκτρονική μορφή όλων των δημοσιεύσεων των 
θεσμικών οργάνων, 
  η) την απόδοση διεθνών προτύπων αριθμών και/ή αριθμών καταλόγου στις δημοσιεύσεις 
των θεσμικών οργάνων,
  θ) τη διαχείριση των δικαιωμάτων αναπαραγωγής και μετάφρασης των δημοσιεύσεων των 
θεσμικών οργάνων,
  ι) την προώθηση και την πώληση των δημοσιεύσεων και των υπηρεσιών που προσφέρει στο 
κοινό.

2.  Η Υπηρεσία προσφέρει στα θεσμικά όργανα συμβουλές και βοήθεια σχετικά με: 

α) τον προγραμματισμό και τον σχεδιασμό των εκδοτικών τους προγραμμάτων,
  β) την υλοποίηση των εκδοτικών τους σχεδίων ανεξαρτήτως του τρόπου έκδοσης,
  γ) την σελιδοποίηση και τον σχεδιασμό των εκδοτικών τους σχεδίων,
  δ) την πληροφόρηση σχετικά με τις τάσεις της εκδοτικής αγοράς στα κράτη μέλη και 
σχετικά με τα θέματα και τους τίτλους που είναι δυνατόν να ενδιαφέρουν το ευρύτερο δυνατό 
κοινό,
  ε) τον καθορισμό του αριθμού αντιτύπων και την κατάρτιση σχεδίων διανομής, 
  στ) την τιμολόγηση και την πώληση των δημοσιεύσεων, 
  ζ) την προώθηση, τη διάδοση και την αξιολόγηση των δημοσιεύσεών τους, είτε διατίθενται 
δωρεάν είτε διατίθενται έναντι πληρωμής,
  η) την ανάλυση, την αξιολόγηση για τη δημιουργία δικτυακών τόπων και διαδικτυακών 
υπηρεσιών για το κοινό,
  θ) την κατάρτιση των συμβάσεων-πλαισίων που αφορούν τις εκδοτικές δραστηριότητες,
  ι) την τεχνολογική εποπτεία των εκδοτικών συστημάτων.

Άρθρο 4

Υποχρεώσεις των οργάνων

1.  Κάθε όργανο έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να λαμβάνει αποφάσεις όσον αφορά τη 
δημοσίευση των οικείων δημοσιεύσεων. 

2.  Τα όργανα χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της Υπηρεσίας για την έκδοση των υποχρεωτικών 
τους δημοσιεύσεων.

3.  Τα όργανα μπορούν να προβούν στην έκδοση των μη υποχρεωτικών τους δημοσιεύσεων 
χωρίς παρέμβαση της Υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή, τα όργανα ζητούν από την Υπηρεσία 
τους διεθνείς πρότυπους αριθμούς και/ή τους αριθμούς καταλόγου και παραδίδουν στην 
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Υπηρεσία τη δημοσίευση σε ηλεκτρονική μορφή, ανεξαρτήτως του μορφοτύπου, καθώς και, 
εάν χρειάζεται, δύο αντίτυπα της δημοσίευσης σε χαρτί.

4.  Τα όργανα αναλαμβάνουν την εγγύηση της κατοχής όλων των δικαιωμάτων αναπαραγωγής, 
μετάφρασης και διανομής κάθε στοιχείου που συνιστά μια δημοσίευση.

5.  Τα όργανα αναλαμβάνουν την κατάρτιση σχεδίου διανομής, εγκεκριμένου από την 
Υπηρεσία, για τις δημοσιεύσεις τους. 

6.  Τα όργανα μπορούν να συνάπτουν με την Υπηρεσία συμφωνίες παροχής υπηρεσιών με 
σκοπό τη ρύθμιση των τρόπων συνεργασίας τους.

Άρθρο 5

Καθήκοντα της Υπηρεσίας

1.  Στην εκτέλεση των καθηκόντων της Υπηρεσίας περιλαμβάνονται ιδίως οι ακόλουθες 
εργασίες:

  α) η συγκέντρωση των προς έκδοση εγγράφων,
  β) η προπαρασκευή, ο γραφικός σχεδιασμός, η διόρθωση, η σελιδοποίηση και η 
επαλήθευση των κειμένων και λοιπών στοιχείων, ανεξαρτήτως μορφοτύπου ή μέσου, σύμφωνα 
αφενός με τις οδηγίες των οργάνων και αφετέρου με τους κανόνες τυπογραφικής και 
γλωσσικής παρουσίασης που έχουν θεσπιστεί σε συνεργασία με τα όργανα,
  γ) η ευρετηρίαση και καταλογογράφηση των δημοσιεύσεων,
  δ) η ανάλυση τεκμηρίωσης των κειμένων που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα και 
των επίσημων κειμένων που δεν δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα,
  ε) η κωδικοποίηση των νομοθετικών κειμένων,
  στ) η διαχείριση, ανάπτυξη, προσαρμογή στα πρόσφατα δεδομένα και διάδοση του 
πολύγλωσσου θησαυρού Eurovoc,
  ζ) η οργάνωση της εκτύπωσης μέσω των προμηθευτών της,
  η) η εποπτεία της εκτέλεσης των εργασιών,
  θ) ο ποιοτικός έλεγχος,
  ι) ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εργασιών,
  ια) διανομή σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή της Επίσημης Εφημερίδας, των επίσημων 
κειμένων που δεν δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα, και των λοιπών, μη υποχρεωτικών 
δημοσιεύσεων, 
  ιβ) αποθήκευση,
  ιγ) αρχειοθέτηση σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή,
  ιδ) η ανατύπωση των δημοσιεύσεων που έχουν εξαντληθεί και εκτύπωσή τους εάν 
ζητηθούν,
  ιε) η σύνταξη ενοποιημένου καταλόγου των δημοσιεύσεων των οργάνων,
  ιστ) η πώληση, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης τιμολογίων, της είσπραξης και της 
καταβολής των εσόδων, και της διαχείρισης των οφειλών,
  ιζ) προώθηση,
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  ιη) η σύνταξη, αγορά, διαχείριση, προσαρμογή στα πρόσφατα δεδομένα, παρακολούθηση 
και έλεγχος των καταλόγων διευθύνσεων των οργάνων και σύνταξη στοχοθετημένων 
καταλόγων διευθύνσεων. 

2.  Στο πλαίσιο των δικών της αρμοδιοτήτων, ή βάσει της μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του 
διατάκτη από τα όργανα, η υπηρεσία προβαίνει:

  α) στην ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένης της ανάληψης νομικών 
δεσμεύσεων,
  β) στην οικονομική παρακολούθηση των συμβάσεων που συνάπτονται με τους προμηθευτές,
  γ) στην εκκαθάριση των δαπανών, συμπεριλαμβανομένης ιδίως της ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής, η οποία εκφράζεται με την υπογραφή "έγκρισης πληρωμής",
  δ) στην έγκριση των δαπανών,
  ε) σε πράξεις εσόδων. 

Άρθρο 6 

Διοικούσα επιτροπή

1.  Συγκροτείται διοικούσα επιτροπή στην οποία εκπροσωπείται το σύνολο των υπογραφόντων 
οργάνων. Η διοικούσα επιτροπή αποτελείται από τον γραμματέα του Δικαστηρίου, τον 
αναπληρωτή γενικό γραμματέα του Συμβουλίου, καθώς και από τους γενικούς γραμματείς των 
άλλων οργάνων ή τους εκπροσώπους τους. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συμμετέχει στις 
εργασίες της διοικούσας επιτροπής με καθεστώς παρατηρητή.

2.  Η Επιτροπή των Περιφερειών διορίζει μεταξύ των μελών της τον πρόεδρό της για περίοδο 
δύο ετών.

3.  Η διοικούσα επιτροπή συνέρχεται με πρωτοβουλία του προέδρου της ή κατόπιν σχετικού 
αιτήματος θεσμικού οργάνου, και τούτο τουλάχιστον τέσσερις φορές ετησίως.

4.  Η διοικούσα επιτροπή καταρτίζει τον εσωτερικό της κανονισμό, ο οποίος δημοσιεύεται 
στην Επίσημη Εφημερίδα.

5.  Οι αποφάσεις της διοικούσας επιτροπής λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, εκτός εάν 
ισχύουν αντίθετες διατάξεις.

6.  Κάθε θεσμικό όργανο που έχει υπογράψει την παρούσα απόφαση διαθέτει μία ψήφο στο 
πλαίσιο της διοικούσας επιτροπής. 

Άρθρο 7 

Καθήκοντα και αρμοδιότητες της διοικούσας επιτροπής
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1.  Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 6 , η διοικούσα επιτροπή λαμβάνει με 
ομοφωνία, προς το κοινό συμφέρον των οργάνων και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της 
Υπηρεσίας, τις ακόλουθες αποφάσεις:

  α) κατόπιν προτάσεως του διευθυντή, καθορίζει τους στρατηγικούς στόχους και τους 
κανόνες λειτουργίας της Υπηρεσίας,
  β) θεσπίζει τις κατευθυντήριες γραμμές των γενικών πολιτικών της Υπηρεσίας, ιδίως όσον 
αφορά την πώληση, τη διανομή και την έκδοση, και μεριμνά ώστε η Υπηρεσία να συμβάλλει 
στον σχεδιασμό και την εφαρμογή των πολιτικών ενημέρωσης και επικοινωνίας στους τομείς 
της αρμοδιότητάς της,
  γ) βάσει σχεδίου που καταρτίζει ο διευθυντής της Υπηρεσίας, συντάσσει ετήσια έκθεση 
διαχείρισης, η οποία απευθύνεται προς τα θεσμικά όργανα και αφορά την εφαρμογή της 
στρατηγικής και τις επιδόσεις της Υπηρεσίας. Πριν από την 1η Μαΐου κάθε έτους διαβιβάζει 
στα θεσμικά όργανα την έκθεση που αναφέρεται στο προηγηθέν οικονομικό έτος, 
  δ) εγκρίνει την κατάσταση προβλεπόμενων εσόδων και εξόδων της υπηρεσίας στο πλαίσιο 
της δημοσιονομικής διαδικασίας για τον προϋπολογισμό λειτουργίας της Υπηρεσίας,
  ε) εγκρίνει τα κριτήρια βάσει των οποίων η Υπηρεσία εφαρμόζει το σύστημα 
κοστολόγησης, το οποίο θεσπίζει ο διευθυντής της,
  στ) απευθύνει προς τα θεσμικά όργανα κάθε υπόδειξη ικανή να διευκολύνει την εύρυθμη 
λειτουργία της Υπηρεσίας.

2.  Η διοικούσα επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές που 
διατύπωσαν οι διοργανικές υπηρεσίες στους τομείς της επικοινωνίας και της ενημέρωσης. Ο 
πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής συνέρχεται ετησίως με τις εν λόγω υπηρεσίες. 

3.  Όσον αφορά τις στρατηγικές αποφάσεις που εμπίπτουν τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας, 
συνομιλητής της αρμόδιας για την απαλλαγή αρχής είναι ο πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής 
ως εκπρόσωπος της διοργανικής συνεργασίας.

4.  Ο πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής και ο διευθυντής της Υπηρεσίας θεσπίζουν με κοινή 
συμφωνία τους κανόνες που διέπουν την αμοιβαία ενημέρωση και την επικοινωνία, οι οποίοι 
ρυθμίζουν τυπικά τις σχέσεις τους. Η συμφωνία αυτή κοινοποιείται στα μέλη της διοικούσας 
επιτροπής προς ενημέρωση.

Άρθρο 8

Διευθυντής της Υπηρεσίας

Ο διευθυντής της Υπηρεσίας είναι υπεύθυνος, υπό τον έλεγχο της διοικούσας επιτροπής και 
εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων αυτής, για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας. Για την 
εφαρμογή των διοικητικών και δημοσιονομικών διαδικασιών ενεργεί υπό τον έλεγχο της 
Επιτροπής.

Άρθρο 9
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Καθήκοντα και αρμοδιότητες του διευθυντή της Υπηρεσίας

1.  Ο διευθυντής της Υπηρεσίας εξασφαλίζει τη γραμματεία της διοικούσας επιτροπής, στην 
οποία υποβάλλει τριμηνιαία έκθεση για την εκτέλεση των καθηκόντων του. 

2.  Ο διευθυντής της Υπηρεσίας υποβάλλει στη διοικούσα επιτροπή κάθε υπόδειξη για την 
εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας.

3.  Ο διευθυντής της Υπηρεσίας καθορίζει το είδος και την τιμή των υπηρεσιών που μπορεί να 
προσφέρει η Υπηρεσία αντί πληρωμής, κατόπιν διαβούλευσης με τη διοικούσα επιτροπή.

4.  Ο διευθυντής της Υπηρεσίας, κατόπιν έγκρισης της διοικούσας επιτροπής, θεσπίζει τα 
κριτήρια βάσει των οποίων εφαρμόζεται το σύστημα κοστολόγησης της Υπηρεσίας. Καθορίζει 
τους τρόπους συνεργασίας σε λογιστικά θέματα μεταξύ της Υπηρεσίας και των οργάνων, σε 
συνεννόηση με τον υπόλογο της Επιτροπής. 

5.  Ο διευθυντής της Υπηρεσίας καταρτίζει σχέδιο κατάστασης προβλεπόμενων εσόδων και 
εξόδων της υπηρεσίας στο πλαίσιο της δημοσιονομικής διαδικασίας για τον προϋπολογισμό 
λειτουργίας της Υπηρεσίας. Οι προτάσεις αυτές, κατόπιν έγκρισης της διοικούσας επιτροπής, 
υποβάλλονται στην Επιτροπή. 

6.  Ο διευθυντής της Υπηρεσίας αποφασίζει εάν και με ποιο τρόπο μπορούν να 
πραγματοποιηθούν δημοσιεύσεις που προέρχονται από τρίτους.

7.  Ο διευθυντής της Υπηρεσίας συμμετέχει στις διοργανικές δραστηριότητες για θέματα 
πληροφόρησης και επικοινωνίας στους τομείς αρμοδιότητας της Υπηρεσίας.

8.  Όσον αφορά την έκδοση της νομοθεσίας και των επίσημων εγγράφων που αφορούν τη 
νομοθετική διαδικασία, συμπεριλαμβανόμενης της Επίσημης Εφημερίδας, ο διευθυντής της 
Υπηρεσίας:

  α) ζητεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες κάθε θεσμικού οργάνου τη λήψη των αποφάσεων αρχής, 
οι οποίες εφαρμόζονται από κοινού,
  β) διατυπώνει προτάσεις για τη βελτίωση της δομής και της παρουσίασης της Επίσημης 
Εφημερίδας και των επίσημων νομοθετικών κειμένων,
  γ) διατυπώνει προτάσεις προς τα θεσμικά όργανα σχετικά με την εναρμόνιση της 
παρουσίασης των προς δημοσίευση κειμένων,
  δ) εξετάζει τις δυσκολίες που ανακύπτουν κατά τις τρέχουσες εργασίες έκδοσης και 
διατυπώνει, εντός της Υπηρεσίας, τις οδηγίες και, προς τα θεσμικά όργανα, τις συστάσεις που 
είναι αναγκαίες για την υπέρβασή τους.

9.  Ο διευθυντής της Υπηρεσίας καταρτίζει, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, ετήσια 
έκθεση δραστηριοτήτων η οποία καλύπτει τη διαχείριση των πιστώσεων που έχουν χορηγήσει 
η Επιτροπή και άλλα θεσμικά όργανα βάσει του δημοσιονομικού κανονισμού. Η έκθεση αυτή 
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απευθύνεται στην Επιτροπή και στα οικεία θεσμικά όργανα και, προς ενημέρωση, στη 
διοικητική επιτροπή.

10.  Στο πλαίσιο της χορήγησης των πιστώσεων της Επιτροπής και της εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού, οι ρυθμίσεις για την ενημέρωση και τη διαβούλευση μεταξύ του αρμόδιου 
για τις σχέσεις με την Υπηρεσία μέλος της Επιτροπής και του διευθυντή της Υπηρεσίας 
θεσπίζονται κοινή συναινέσει. 

11.  Ο διευθυντής της Υπηρεσίας είναι αρμόδιος για την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων 
που έχει θέσει η διοικούσα επιτροπή και για τη χρηστή διαχείριση της Υπηρεσίας, τις 
δραστηριότητές της, καθώς και για τη διαχείριση του προϋπολογισμού της. 

12.  Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του διευθυντή της Υπηρεσίας, εφαρμόζονται οι 
κανόνες αναπλήρωσης κατά σειρά βαθμού και αρχαιότητας, εκτός εάν αποφασίσει διαφορετική 
σειρά η διοικούσα Επιτροπή, κατόπιν προτάσεως του προέδρου της ή του διευθυντή της 
Υπηρεσίας. 

13.  Ο διευθυντής της Υπηρεσίας ενημερώνει τα θεσμικά όργανα μέσω τριμηνιαίας έκθεσης 
σχετικά με τον προγραμματισμό και τη χρησιμοποίηση των πόρων, καθώς για την πρόοδο των 
εργασιών.

Άρθρο 10 

Προσωπικό

1.  Οι διορισμοί στις θέσεις του γενικού διευθυντή και του διευθυντή πραγματοποιούνται από 
την Επιτροπή κατόπιν ομόφωνης θετικής γνώμης της διοικούσας επιτροπής. Οι κανόνες της 
Επιτροπής περί κινητικότητας και αξιολόγησης των ανώτερων διοικητικών στελεχών 
εφαρμόζονται για τον γενικό διευθυντή και για τους διευθυντές (βαθμοί AD 16/AD 15/AD 14). 
Σε περίπτωση που πλησιάζει η προθεσμία κινητικότητας υπαλλήλου που καταλαμβάνει τέτοια 
θέση, όπως κανονικά προβλέπουν οι σχετικοί κανόνες, η Επιτροπή πληροφορεί τη διοικούσα 
επιτροπή, η οποία μπορεί να εκδώσει ομόφωνη γνώμη για τη συγκεκριμένη περίπτωση.

2.  Η διοικούσα επιτροπή συμμετέχει εκ του σύνεγγυς στις διαδικασίες που, εφόσον συντρέχει 
περίπτωση, πρέπει να ακολουθούνται πριν από τον διορισμό των μονίμων και λοιπών 
υπαλλήλων της Υπηρεσίας στις θέσεις του γενικού διευθυντή (βαθμοί AD 16/AD 15) και του 
διευθυντή (βαθμοί AD 15/AD 14), μεταξύ άλλων στη σύνταξη των προκηρύξεων των κενών 
θέσεων, στην εξέταση των υποψηφιοτήτων και στη συγκρότηση των επιτροπών κρίσης των 
διαγωνισμών για τις θέσεις αυτές.

3.  Οι αρμοδιότητες της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής (AIPN) και της αρμόδιας για τη 
σύναψη συμβάσεων πρόσληψης αρχής (AHCC) ασκούνται από την Επιτροπή όσον αφορά τους 
μονίμους και λοιπούς υπαλλήλους της Υπηρεσίας. Η Επιτροπή μπορεί να μεταβιβάσει 
ορισμένες από τις αρμοδιότητές της στο εσωτερικό της Επιτροπής και στον διευθυντή της 
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Υπηρεσίας. Η μεταβίβαση αυτή πραγματοποιείται υπό τους ίδιους όρους με τους ισχύοντες για 
τους γενικούς διευθυντές της Επιτροπής.

4.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, οι διατάξεις και οι διαδικασίες που έχει θεσπίσει η 
Επιτροπή για την εφαρμογή του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και του 
καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
εφαρμόζονται στους υπαλλήλους και στο λοιπό προσωπικό που υπάγεται στην Υπηρεσία υπό 
τους ίδιους όρους με αυτούς που ισχύουν για τους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό της 
Επιτροπής που υπηρετούν στο Λουξεμβούργο.

5.  Οι υπάλληλοι όλων των θεσμικών οργάνων ενημερώνονται για κάθε κενή θέση στην 
Υπηρεσία εφόσον η AIPN ή η AHCC αποφασίσουν να προβούν στην πλήρωσή της.

6.  Ο διευθυντής της υπηρεσίας ενημερώνει τη διοικούσα επιτροπή σε τριμηνιαία βάση για τη 
διοίκηση του προσωπικού.

Άρθρο 11 

Χρηματοοικονομικές πτυχές

1.  Οι πιστώσεις της Υπηρεσίας, των οποίων το συνολικό ποσό είναι εγγεγραμμένο σε ειδική 
γραμμή του προϋπολογισμού εντός του τμήματος του προϋπολογισμού που αφορά την 
Επιτροπή, εμφανίζονται λεπτομερώς σε παράρτημα του τμήματος αυτού. Το παράρτημα αυτό 
έχει τη μορφή κατάστασης εσόδων και δαπανών, με την ίδια υποδιαίρεση που ακολουθούν τα 
τμήματα του προϋπολογισμού.

2.  Ο πίνακας του προσωπικού της Υπηρεσίας προσαρτάται στον πίνακα του προσωπικού της 
Επιτροπής.

3.  Κάθε θεσμικό όργανο είναι ο διατάκτης των πιστώσεων που περιλαμβάνονται στις "δαπάνες 
δημοσίευσης" του προϋπολογισμού του. 

4.  Κάθε θεσμικό όργανο είναι δυνατόν να μεταβιβάσει εξουσίες διατάκτη στον διευθυντή της 
Υπηρεσίας για τη διαχείριση των πιστώσεων που εγγράφονται στο οικείο τμήμα του 
προϋπολογισμού, και καθορίζει τα όρια και τους όρους αυτής της μεταβίβασης εξουσιών, 
σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό. Ο διευθυντής της Υπηρεσίας ενημερώνει τη 
διοικητική επιτροπή σε τριμηνιαία βάση για τις εν λόγω μεταβιβάσεις εξουσιών.

5.  Η δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση της Υπηρεσίας, 
συμπεριλαμβανομένων των κατ" εξουσιοδότηση πιστώσεων που προέρχονται από όργανα πλην 
της Επιτροπής, πραγματοποιείται σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό και τους κανόνες 
εφαρμογής του και σύμφωνα με το δημοσιονομικό πλαίσιο που ισχύει στην Επιτροπή.

6.  Οι λογαριασμοί της Υπηρεσίας καταρτίζονται βάσει των λογιστικών κανόνων και μεθόδων 
που έχει εγκρίνει ο υπόλογος της Επιτροπής. Η Υπηρεσία τηρεί χωριστή λογιστική για τις 
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πωλήσεις της Επίσημης Εφημερίδας και των δημοσιεύσεων. Τα καθαρά έσοδα των πωλήσεων 
αποδίδονται στα όργανα. 

Άρθρο 12 

Έλεγχος

1.  Τα καθήκοντα του εσωτερικού ελεγκτή της Υπηρεσίας ασκούνται από τον εσωτερικό 
ελεγκτή της Επιτροπής, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό. Η Υπηρεσία δημιουργεί 
υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου, σύμφωνα με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις που προβλέπονται για τις 
γενικές διευθύνσεις και τις υπηρεσίες της Επιτροπής. Τα όργανα μπορούν να ζητούν από τον 
διευθυντή της υπηρεσίας να συμπεριλάβει ειδικούς ελέγχους στο πρόγραμμα εργασίας της 
υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου της Υπηρεσίας.

2.  Η Υπηρεσία απαντά σε κάθε ερώτηση που άπτεται των αρμοδιοτήτων της στο πλαίσιο της 
αποστολής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF). Για την 
προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής 
και ο διευθυντής της OLAF συνάπτουν συμφωνία που ρυθμίζει τους τρόπους αμοιβαίας 
ενημέρωσης.

Άρθρο 13 

Καταγγελίες και αιτήματα 

1.  Η Υπηρεσία είναι υπεύθυνη για τις απαντήσεις στα αιτήματα του Ευρωπαίου 
Διαμεσολαβητή και του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, εντός των ορίων των 
αρμοδιοτήτων της.

2.  Κάθε προσφυγή στη δικαιοσύνη στους τομείς των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας ασκείται 
κατά της Επιτροπής.

Άρθρο 14 

Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα

1.  Ο διευθυντής της Υπηρεσίας λαμβάνει τις αποφάσεις περί των οποίων το άρθρο 7 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
του Συμβουλίου και της Επιτροπής124. Σε περίπτωση άρνησης, οι αποφάσεις σχετικά με τις 
επιβεβαιωτικές αιτήσεις λαμβάνονται από τον Γενικό Γραμματέα της Επιτροπής 

2.  Η Υπηρεσία διαθέτει μητρώο εγγράφων, σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1049/2001.

                                               
124 ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43.
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Άρθρο 15

Κατάργηση

Η απόφαση 2000/459/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόμ καταργείται.

Οι παραπομπές στην καταργηθείσα απόφαση θεωρούνται παραπομπές στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 16

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη 
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Βρυξέλλες και Λουξεμβούργο,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

Για το Δικαστήριο Για το Ελεγκτικό Συνέδριο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

Για την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Για την Επιτροπή των Περιφερειών

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος
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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με το σχέδιο 
της Επιτροπής για τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας για ένα πλαίσιο λειτουργίας των 
ευρωπαϊκών ρυθμιστικών οργανισμών (B6-0634/2005)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το σχέδιο της Επιτροπής (CΟΜ(2005)0059),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Ιανουαρίου 2004 σχετικά με την Ανακοίνωση 
της Επιτροπής «Πλαίσιο λειτουργίας των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών οργανισμών»125,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση σχετικά με το άρθρο 10 της Συνθήκης για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας που ενέκρινε η Διακυβερνητική Διάσκεψη της Νίκαιας και 
αφορούσε την υποχρέωση πιστής συνεργασίας μεταξύ των κοινοτικών οργάνων, 

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημοσίας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων της 11ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με την πρόταση 
κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση 
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 περί ιδρύσεως ενός Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Περιβάλλοντος και ενός Ευρωπαϊκού Δικτύου Πληροφοριών και Παρατήρησης του 
Περιβάλλοντος όσον αφορά τη θητεία του εκτελεστικού διευθυντή,

– έχοντας υπόψη την ερώτηση για προφορική απάντηση που υπέβαλαν από κοινού στο 
Συμβούλιο η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων και η Επιτροπή Προϋπολογισμού και 
την απάντηση που έδωσε το Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 15ης Νοεμβρίου 2005,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 108, παράγραφος 5 του Κανονισμού του,

A. εκτιμώντας ότι στην ουσία εξακολουθούν να ισχύουν οι προτάσεις που περιέχει το 
ψήφισμά του της 13ης Ιανουαρίου 2004 και, συγκεκριμένα, ότι είναι απολύτως 
αναγκαίος ο εξορθολογισμός και η απλοποίηση της διάρθρωσης των υπαρχόντων και 
μελλοντικών οργανισμών χάριν σαφήνειας, διαφάνειας και ασφάλειας δικαίου αλλά και 
ενόψει μιας μελλοντικής Ένωσης με 25 και ακόμα περισσότερα κράτη μέλη και ότι η 
σύσταση νέων οργανισμών πρέπει να αξιολογηθεί σύμφωνα με αυστηρότατα κριτήρια, 
πράγμα που αφορά μεταξύ άλλων την σκοπιμότητα και τον δικαιολογητικό λόγο της 
δραστηριότητάς τους,

Β. εκτιμώντας ότι η Επιτροπή με την υποβολή του σχεδίου για τη σύναψη διοργανικής 
συμφωνίας ανταποκρίθηκε στο αίτημα του Κοινοβουλίου σύμφωνα με το οποίο, πριν από 
την έγκριση ενός κανονισμού πλαισίου, θα πρέπει να συναφθεί διοργανική συμφωνία με 
την οποία θα ορίζονται σαφώς οι σχετικές κοινές κατευθυντήριες γραμμές,

                                               
125 ΕΕ C 92 Ε της 16.4.2004, σ. 119.



CM\779820EL.doc 203/424 PE423.766v01-00

EL

Γ. εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με την ανωτέρω δήλωση σχετικά με το άρθρο 10 της 
Συνθήκης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή μπορούν να 
συνάπτουν διοργανικές συμφωνίες, εφόσον στο πλαίσιο της υποχρέωσής τους για πιστή 
συνεργασία κρίνεται αναγκαία η διευκόλυνση της εφαρμογής των διατάξεων της 
Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 

1. χαιρετίζει την υποβολή του σχεδίου από την Επιτροπή·

2. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν είναι διατεθειμένο να 
συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνίας με βάση το σχέδιο της 
Επιτροπής·

3. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές της για να μεταπεισθεί το Συμβούλιο·

4. τονίζει ότι η εξέταση μελλοντικών προτάσεων για τη σύσταση οργανισμών θα πρέπει να 
βασισθεί κυρίως στις εξής αρχές:

α) η σύσταση ενός οργανισμού θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με την 
τακτική νομοθετική διαδικασία, δηλαδή κατά κανόνα με τη διαδικασία της 
συναπόφασης, η δε προσφυγή στη διαδικασία του άρθρου 308 ΣΕΚ θα πρέπει να 
περιορίζεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν οι διατάξεις της Συνθήκης που 
αφορούν το εκάστοτε ζήτημα δεν συνιστούν επαρκή νομική βάση,

β) κάθε πρόταση για σύσταση ενός οργανισμού θα πρέπει να συνοδεύεται από 
αξιολόγηση της σχέσης κόστους-οφέλους και από ακριβή εκτίμηση επιπτώσεων, 
από την οποία θα αποδεικνύεται επίσης η μεγαλύτερη αποδοτικότητα της επιλογής 
της σύστασης οργανισμού σε σχέση με την διεκπεραίωση των σχετικών 
καθηκόντων από υπηρεσίες της ίδιας της Επιτροπής,

γ) η ουσιαστική αυτονομία που θα πρέπει να εκχωρηθεί στον οργανισμό όσον αφορά 
θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων του δεν αίρει την πολιτική ευθύνη 
της Επιτροπής για τη δραστηριότητά του,

δ) η απαίτηση πολιτικής ευθύνης και λογοδοσίας θα πρέπει να αντανακλάται στο ρόλο 
της Επιτροπής κατά την επιλογή και τον ορισμό του εκτελεστικού οργάνου, κατά 
κανόνα δηλαδή του διευθυντή,

ε) το Κοινοβούλιο θα πρέπει να ασκεί μέσω των αντίστοιχων ειδικών επιτροπών του 
εκ των προτέρων έλεγχο με τη μορφή ακρόασης του υποψηφίου (ή των 
υποψηφίων) για το αξίωμα του διευθυντή, εκ των υστέρων έλεγχο με τη μορφή της 
χορήγησης απαλλαγής για την εκτέλεση του προϋπολογισμού καθώς και συνεχή 
έλεγχο μέσω της παρακολούθησης της δραστηριότητας του οργανισμού· για την 
παράταση της θητείας του διευθυντή αποφασίζει αποκλειστικά το διοικητικό 
συμβούλιο βάσει μιας αξιολόγησης της πρώτης θητείας του διευθυντή,

στ) το Συμβούλιο θα πρέπει να αποστέλλει στο διοικητικό συμβούλιο, ως εποπτικό 
όργανο, εκπροσώπους αποδεδειγμένης εμπειρογνωμοσύνης, τους οποίους το 
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Κοινοβούλιο δύναται να προσκαλεί πριν από το διορισμό τους σε ακρόαση, εφόσον 
το θεωρεί σκόπιμο· οι εκπρόσωποι αυτοί αποστέλλονται σε αριθμό που να 
βρίσκεται σε λογική αναλογία προς τα καθήκοντα και την σπουδαιότητα του 
οργανισμού ενώ μακροπρόθεσμα επιδιώκεται για λόγους αποτελεσματικότητας μια 
μείωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου· ενόσω ο αριθμός των εκπροσώπων 
στο διοικητικό συμβούλιο αντιστοιχεί στον αριθμό των κρατών μελών, το 
Κοινοβούλιο θα πρέπει να ορίσει δύο μέλη στο διοικητικό συμβούλιο,

ζ) κατά πράξεων του οργανισμού που αναπτύσσουν έννομες συνέπειες έναντι τρίτων 
μπορεί να ασκηθεί διοικητική προσφυγή στην Επιτροπή, η οποία μπορεί να λάβει 
διορθωτικά μέτρα, η δε απόφασή της μπορεί να προσβληθεί ενώπιον του 
Δικαστηρίου,

5. εκφράζει την ανησυχία του για τη διαρκή αύξηση των αποκεντρωμένων οργανισμών (επί 
του παρόντος 23 σε σχέση με τους πέντε οργανισμούς που υπήρχαν το 1995), δεδομένου 
ότι με αυτόν τον τρόπο υπάρχει ο κίνδυνος αποδυνάμωσης και διάσπασης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της Επιτροπής σε μια πληθώρα οργάνων που λειτουργούν 
σε μεγάλο βαθμό σε διακυβερνητική βάση, και κατά συνέπεια, εκφράζει την επιθυμία 
του, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της περιόδου περισυλλογής στη διαδικασία κύρωσης 
της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης, να μην συσταθούν νέοι 
οργανισμοί·

6. επιδοκιμάζει, με δεδομένη την αυξανόμενη επιβάρυνση που προκαλούν οι 
αποκεντρωμένοι οργανισμοί στον κοινοτικό προϋπολογισμό, το γεγονός ότι σύμφωνα με 
το σχέδιο η Επιτροπή πρέπει να είναι υποχρεωμένη να στηρίζει κάθε πρόταση σύστασης 
ενός οργανισμού με αξιολόγηση επιπτώσεων, η οποία όχι μόνο θα λαμβάνει υπόψη τις 
αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας αλλά θα περιλαμβάνει και μία όσο το 
δυνατόν πληρέστερη εκ των προτέρων αξιολόγηση του προβλεπόμενου κόστους του 
ελέγχου και του συντονισμού καθώς και των επιπτώσεων στους ανθρώπινους πόρους και
τις διοικητικές δαπάνες·

7. σημειώνει ότι, ενώ οι οργανισμοί επιδοτούνται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, οι 
πολιτικές αποφάσεις σχετικά με την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου λαμβάνονται από 
αντιπροσώπους των κρατών μελών στα διοικητικά τους συμβούλια·

8. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν είναι προφανώς διατεθειμένη να 
παράσχει μία σαφή κατάσταση των δημοσιονομικών επιπτώσεων της ύπαρξης και 
περαιτέρω ανάπτυξης των υφισταμένων οργανισμών για το διάστημα που καλύπτουν οι 
επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές·

9. ζητεί ως βασική αρχή τη θέσπιση στη διοργανική συμφωνία ενός μέγιστου ποσοστού 
αύξησης των διοικητικών δαπανών των οργανισμών, συγκρίσιμου με εκείνου που 
εφαρμόζεται στην περίπτωση της Επιτροπής·

10. ζητεί, σε αντίθεση με το σχέδιο, τη σταδιακή εφαρμογή της διοργανικής συμφωνίας 
στους υφιστάμενους οργανισμούς·
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11. καλεί τη Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών να προβεί σε έναν απολογισμό της 
συνεργασίας μεταξύ των μονίμων επιτροπών που είναι υπεύθυνες για τους οργανισμούς, 
της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού στο 
πλαίσιο του ελέγχου των δραστηριοτήτων των οργανισμών και να επικαιροποιήσει τις 
«κατευθυντήριες γραμμές» που εγκρίθηκαν τον Ιούλιο του 1998·

12. καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων να παρακολουθήσει τις περαιτέρω 
εξελίξεις σχετικά με το σχέδιο της Επιτροπής και να παραπέμψει το ζήτημα στο 
Κοινοβούλιο, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο·

13. καλεί τους προέδρους και τους εισηγητές της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και 
της Επιτροπής Προϋπολογισμών να προβούν σε άτυπες επαφές σε πολιτικό επίπεδο με 
εκπροσώπους του Συμβουλίου και της Επιτροπής, προκειμένου να μελετήσουν τις 
εξελίξεις στο Συμβούλιο όσον αφορά τα μέτρα οριζόντιου χαρακτήρα για τη μελλοντική 
διάρθρωση των ρυθμιστικών οργανισμών·

14. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την 
Επιτροπή και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.
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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2008 σχετικά με μια 
στρατηγική για τη μελλοντική διευθέτηση των θεσμικών πτυχών των ρυθμιστικών 
οργανισμών (2008/2103(INI)) - Έκθεση Γεωργίου Παπαστάμκου

(Προσωρινή Έκδοση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2008, με τίτλο 
"Ευρωπαϊκοί οργανισμοί – Πορεία προς το μέλλον" (COM(2008)0135),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Ιανουαρίου 2004 σχετικά με την ανακοίνωση της 
Επιτροπής με τίτλο "Πλαίσιο λειτουργίας των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών οργανισμών"126,

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο διοργανικής συμφωνίας της 25ης Φεβρουαρίου 2005, για ένα 
πλαίσιο λειτουργίας των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών οργανισμών (COM(2005)0059),

–   έχοντας υπόψη την προφορική ερώτηση που υπέβαλαν από κοινού στο Συμβούλιο η 
Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων και η Επιτροπή Προϋπολογισμών και την απάντηση που 
έδωσε το Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 15ης Νοεμβρίου 2005 (O-0093/05),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 1ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με το σχέδιο της 
Επιτροπής για τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας για ένα πλαίσιο λειτουργίας των 
ευρωπαϊκών ρυθμιστικών οργανισμών127,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της 17ης Απριλίου 2008,

–   έχοντας υπόψη την από 7ης Mαΐου 2008 επιστολή του Προέδρου της Επιτροπής προς τον 
Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και προς τον προεδρεύοντα του Συμβουλίου για τη 
δημιουργία διοργανικής ομάδας εργασίας πολιτικού επιπέδου, 

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του, 

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και τις 
γνωμοδοτήσεις των συνδεδεμένων Επιτροπών Προϋπολογισμών, Ελέγχου των 
Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων και της Επιτροπής 
Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A6-0354/2008),

                                               
126 ΕΕ C 92 Ε, 16.4.2004, σ. 119.
127 ΕΕ C 285 Ε, 22.11.2006, σ. 123.
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Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσπάθειες του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής για ένα 
νομικά δεσμευτικό καθορισμό του πλαισίου λειτουργίας των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών 
οργανισμών απέβησαν ατελέσφορες, 

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διοργανικής συμφωνίας ουδεμία ουσιώδη πρόοδο 
σημείωσε, λόγω της θεσμικής και πολιτικής άρνησης του Συμβουλίου, και ότι η Επιτροπή 
αποφάσισε να αποσύρει την πρόταση διοργανικής συμφωνίας και να την αντικαταστήσει με 
πρόσκληση για συμμετοχή σε διοργανικό διάλογο που θα οδηγήσει σε κοινή προσέγγιση,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ρυθμιστικοί οργανισμοί, ενώ φαίνονται prima facie ως "μικρο-
θεσμοί", έχουν εντούτοις "μακρο-επιδράσεις" στο επίπεδο της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθεί να υφίσταται η ανάγκη για τον καθορισμό 
τουλάχιστον των ουσιωδών διαρθρωτικών χαρακτηριστικών των ρυθμιστικών οργανισμών, 
καθ' όσον αυτοί κατέστησαν αποδεκτή παρα-θεσμική συνιστώσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή προτείνει τη σύσταση διοργανικής ομάδας εργασίας, η 
οποία θα καταρτίσει κοινό πλαίσιο για τους ρυθμιστικούς οργανισμούς και θα καθορίσει την 
αρμοδιότητα ενός εκάστου των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι των οργανισμών, 

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή θα αναλάβει την εκπόνηση οριζόντιας αξιολόγησης 
των ρυθμιστικών οργανισμών έως το 2009-2010 και θα υποβάλει το συντομότερο δυνατό στο 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματά της,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να χαιρετισθεί η απόφαση της Επιτροπής να μην προτείνει 
τη σύσταση νέων οργανισμών μέχρι πέρατος των εργασιών της διοργανικής ομάδας εργασίας, 

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή πρέπει να μην αποστεί από τις κατευθυντήριες αρχές 
του σχεδίου διοργανικής συμφωνίας του 2005 σχετικά με τις τροποποιήσεις των βασικών 
πράξεων που διέπουν τους υφιστάμενους ρυθμιστικούς οργανισμούς, ώστε να συνάδουν με τη 
νέα προσέγγιση,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι υφίσταται ήδη ενιαίο κανονιστικό πλαίσιο128 για τους 
εκτελεστικούς οργανισμούς, οι οποίοι έχουν χρονικά προσδιορισμένη αποστολή διαχείρισης 
κοινοτικών προγραμμάτων,

Γενικές παρατηρήσεις

1.   θεωρεί την πρόταση της Επιτροπής εύλογη πρωτοβουλία και είναι έτοιμο να συμμετάσχει 
στο έργο της διοργανικής ομάδας εργασίας δι' αντιπροσώπων του, κρίνοντας ωστόσο ότι η 
"κοινή προσέγγιση" είναι κατώτερη των προσδοκιών του για την επίτευξη διοργανικής 

                                               
128 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2002, περί θεσπίσεως του 

καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα 
σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων (ΕΕ L 11, 16.1.2003, σ. 1).
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συμφωνίας· επισημαίνει ότι τούτο δεν αποκλείει την ανάπτυξη άλλων μορφών συνεννόησης ως 
αποτέλεσμα του έργου της ομάδας εργασίας·

2.   απευθύνει έκκληση στο Συμβούλιο, ως σκέλους της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό 
αρχής, να συμπράξει δημιουργικά στις εργασίες αυτής της ομάδας εργασίας·

3.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να διαμορφώσουν από κοινού με το Κοινοβούλιο το 
πρόγραμμα εργασίας της διοργανικής ομάδας το συντομότερο δυνατό, ώστε να καταστεί 
δυνατή η έναρξη των εργασιών της το φθινόπωρο του 2008·

4.   φρονεί ότι το πρόγραμμα εργασίας της διοργανικής ομάδας θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα σημεία: 

  - προσδιορισμό των πεδίων στα οποία θα πρέπει να επικεντρωθεί η οριζόντια αξιολόγηση 
που θα εκπονήσει η Επιτροπή έως τα τέλη του 2009,
  - καθορισμό αντικειμενικών κριτηρίων αξιολόγησης της ανάγκης ύπαρξης οργανισμών, 
λαμβανομένων υπόψη των δυνατών εναλλακτικών λύσεων, 
  - τακτική και συντονισμένη και συνεπή αξιολόγηση του έργου και των επιδόσεων των 
οργανισμών, περιλαμβανομένης εξωτερικής αξιολόγησης, ιδίως μέσω αναλύσεων κόστους-
οφέλους,
  - αξιολόγηση του κατά πόσον η επιλογή του οργανισμού είναι πιο συμφέρουσα από άποψη 
κόστους-οφέλους σε σχέση με την εκτέλεση των καθηκόντων από τις ίδιες τις υπηρεσίες της 
Επιτροπής,
  - στάθμιση του τυχόν διαφεύγοντος οφέλους από την άσκηση συγκεκριμένων 
δραστηριοτήτων από τους ρυθμιστικούς οργανισμούς αντί των υπηρεσιών της Επιτροπής,
  - λήψη μέτρων για την αύξηση της διαφάνειας των οργανισμών, ιδίως μέσω της 
προσέγγισης των ουσιωδών δομικών χαρακτηριστικών τους,
  - οριοθέτηση της αυτοτέλειας των οργανισμών και της επ' αυτών εποπτείας, ιδίως της 
φύσης και της έκτασης της ευθύνης της Επιτροπής για τη δραστηριότητά τους, λαμβανομένου 
βεβαίως υπόψη ότι ο βαθμός λογοδοσίας της Επιτροπής δεν δύναται να υπερβαίνει τον βαθμό 
της εν τοις πράγμασι επιρροής της στις δραστηριότητες των κατ' ιδίαν οργανισμών, 
  - ορισμό εκπροσώπων στους μηχανισμούς εποπτείας των οργανισμών από το Συμβούλιο 
και την Επιτροπή και ακρόαση των υποψηφίων από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, 
  - ορισμό των εκτελεστικών οργάνων των οργανισμών, ιδίως του διευθυντή, και του ρόλου 
του Κοινοβουλίου επ' αυτού·
  - ανάγκη για τυποποιημένη προσέγγιση των οργανισμών όσον αφορά την παρουσίαση των 
δραστηριοτήτων τους κατά το εκάστοτε οικονομικό έτος, και των λογαριασμών και των 
εκθέσεων που υποβάλλουν για τη δημοσιονομική και τη χρηματοοικονομική διαχείριση·
  - τυποποιημένη απαίτηση που θα ισχύει για τους διευθυντές όλων των οργανισμών για την 
κατάρτιση και υπογραφή δήλωσης αξιοπιστίας, περιλαμβανομένων επιφυλάξεων όπου 
κρίνεται απαραίτητο·
  - εναρμονισμένο πρότυπο που θα μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους οργανισμούς και τα 
βοηθητικά όργανα καθιστώντας σαφή τη διάκριση μεταξύ:

  -ετήσιας έκθεσης, που θα απευθύνεται σε γενικό αναγνωστικό κοινό, για τις 
δραστηριότητες, το έργο και τα επιτεύγματα του οργανισμού·
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  -δημοσιονομικών δελτίων και έκθεσης για την εκτέλεση του προϋπολογισμού·
  -έκθεσης δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις εκθέσεις δραστηριοτήτων των Γενικών 

Διευθυντών της Επιτροπής·
  -δήλωσης αξιοπιστίας υπογεγραμμένης από τον διευθυντή του οργάνου, στην οποία θα 

διατυπώνονται τυχόν επιφυλάξεις ή παρατηρήσεις, στις οποίες ο διευθυντής κρίνει ότι είναι 
απαραίτητο να επιστήσει την προσοχή της αρμόδιας για την απαλλαγή αρχής·
  - προσδιορισμό των αρχών προκειμένου να καθοριστεί εάν και σε ποιο βαθμό πρέπει να 
αποτελέσουν πηγή χρηματοδότησης των οργανισμών τα τέλη ή οι πληρωμές·
  - πρόβλεψη διαρκούς επανεξέτασης της αναγκαιότητας των υφιστάμενων οργανισμών και 
για τη θέσπιση κριτηρίων βάσει των οποίων θα αποφασίζεται αν ένας ρυθμιστικός οργανισμός 
εκπλήρωσε την αποστολή του και μπορεί να διαλυθεί·

5.   εκφράζει τη λύπη του για την απουσία γενικής στρατηγικής για τη δημιουργία οργανισμών 
της ΕΕ· σημειώνει ότι δημιουργούνται νέοι οργανισμοί σε μεμονωμένη βάση, που οδηγούν σε 
ένα μη διαφανές συνονθύλευμα ρυθμιστικών οργανισμών, εκτελεστικών οργανισμών και 
άλλων κοινοτικών οργάνων, καθένα από τα οποία αποτελεί οντότητα ειδικής φύσεως·

6.   σημειώνει τη θέση της Επιτροπής ότι η σύσταση των ρυθμιστικών οργανισμών, η οποία 
ενίοτε γίνεται και με τη σύμπραξη του Κοινοβουλίου, είναι έκφραση της συνεργασίας μεταξύ 
των κρατών μελών, η δε λειτουργία τους συνίσταται στη διασύνδεση και την άσκηση 
αρμοδιοτήτων, η εκχώρηση των οποίων αμιγώς στα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα ήγειρε 
ενστάσεις συγκεντρωτισμού·

7.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εργασθούν από κοινού με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο επί τω τέλει της διαμόρφωσης σαφούς, κοινού και συνεκτικού πλαισίου για τη 
μελλοντική θέση των οργανισμών στο σχήμα διακυβέρνησης της ΕΕ·

8.   θεωρεί ότι πρέπει να διασφαλίζεται η διαφάνεια των ρυθμιστικών οργανισμών, ιδίως όσον 
αφορά τη λειτουργία τους, την κοινοποίηση και προσβασιμότητα των πληροφοριών και τον 
προγραμματισμό και τη λογοδοσία όσον αφορά τις πράξεις τους·

9.   εκτιμά ότι η προτεραιότητα του επιδιωκόμενου "κοινού πλαισίου" διοργανικής 
συνεννόησης οφείλει να αποσκοπεί στον εξορθολογισμό της λειτουργίας και στη 
μεγιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας των ρυθμιστικών οργανισμών, με όρους μεγαλύτερης 
διαφάνειας, ορατού δημοκρατικού ελέγχου και ενισχυμένης αποτελεσματικότητας·

10.   κρίνει απαραίτητη τη θέσπιση ελάχιστων κοινών αρχών και κανόνων για τη δομή, τη 
λειτουργία και τον έλεγχο του συνόλου των ρυθμιστικών οργανισμών, ανεξαρτήτως της φύσης 
τους·

11.   εκτιμά ότι η συμμετοχή στη δραστηριότητα των ρυθμιστικών οργανισμών θα πρέπει να 
διασφαλιστεί με την επίσημη δόμηση των διαδικασιών διαβούλευσης και διαλόγου με τους 
ενδιαφερομένους·
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12.   φρονεί ότι η δομική και λειτουργική πολυμορφία των οργανισμών εγείρει σοβαρά 
ζητήματα ρυθμιστικών παραμέτρων, ορθής διακυβέρνησης καθώς και θεσμικού συσχετισμού 
με όρους συγκέντρωσης-αποκέντρωσης·

13.   υποστηρίζει ότι οι αρχές της χρηστής διαχείρισης πρέπει να διασφαλίζονται με κοινή 
προσέγγιση των διαδικασιών επιλογής του προσωπικού, κατάρτισης του προϋπολογισμού και 
διαχείρισης των πόρων, αποτελεσματικής διοίκησης και αξιολόγησης της απόδοσης·

14.   θα εξετάσει εάν η δέσμευση της Επιτροπής να αναστείλει τυχόν πρόταση για την ίδρυση 
νέων ρυθμιστικών οργανισμών οφείλει να καλύπτει και τις δύο εκκρεμείς προτάσεις στους 
τομείς της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών·

15.   υπογραμμίζει την ανάγκη καθιέρωσης κοινοβουλευτικού ελέγχου επί της συγκρότησης 
και λειτουργίας των ρυθμιστικών οργανισμών, ο οποίος θα συνίσταται κυρίως:

  - στην υποβολή της ετήσιας έκθεσης των κατ' ιδίαν οργανισμών στο Κοινοβούλιο,
  - στη δυνατότητα πρόσκλησης του διευθυντή του κάθε οργανισμού, κατά τη διαδικασία 
διορισμού του, να εμφανισθεί ενώπιον της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής και,
  - στη χορήγηση από το Κοινοβούλιο απαλλαγής για την εκτέλεση των προϋπολογισμών 
των οργανισμών εκείνων που λαμβάνουν κοινοτική χρηματοδότηση·

16.   προτρέπει την Επιτροπή να υποβάλει τα συμπεράσματα της οριζόντιας αξιολόγησης των 
ρυθμιστικών οργανισμών εγκαίρως, πριν από το τέλος της περιόδου 2009-2010, ώστε αυτά να 
ληφθούν υπόψη από τη διοργανική ομάδα εργασίας·

17.   ζητεί από την Επιτροπή να προσδιορίσει κριτήρια αναφοράς προκειμένου να συγκρίνει τα 
εν λόγω αποτελέσματα και να θέσει σαφείς κανόνες για τον τερματισμό της εντολής 
οργανισμών σε περίπτωση κακών επιδόσεων·

18.   ζητεί από τον Πρόεδρο και τη Διάσκεψη των Προέδρων να δώσουν προτεραιότητα στο 
ζήτημα της συγκρότησης της ομάδας εργασίας που προτείνει η Επιτροπή και θεωρεί σκόπιμο 
να εκπροσωπείται το Κοινοβούλιο στην ομάδα αυτή από τους προέδρους ή τους εισηγητές της 
Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Προϋπολογισμών, καθώς και δύο άλλων 
επιτροπών, που έχουν πρακτική εμπειρία στον τομέα του ελέγχου του έργου ρυθμιστικών 
οργανισμών·

19.   επαναλαμβάνει το αίτημα τόσο του Κοινοβουλίου όσο και της Επιτροπής στο σχέδιο 
διοργανικής συμφωνίας του 2005 να ενσωματώνεται στη βασική νομοθετική πράξη η απόφαση 
για την έδρα ενός οργανισμού·

Δημοσιονομικά θέματα

20.   επιθυμεί να επαναλάβει τη σημασία της εξασφάλισης, επί συστηματικής βάσης και σε 
διοργανικό επίπεδο, της εφαρμογής της διαδικασίας που ορίζεται στο σημείο 47 της 
διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή 



CM\779820EL.doc 211/424 PE423.766v01-00

EL

δημοσιονομική διαχείριση129 (ΔΣ της 17ης Μαΐου 2006), και τονίζει την ανάγκη να 
εξασφαλισθεί η κατάλληλη συνέχεια στην κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής, της 13ης Ιουλίου 2007, σχετικά με τους αποκεντρωμένους 
οργανισμούς·

21.   είναι πεπεισμένο ότι η λεπτομερής διαδικασία για την εφαρμογή αυτής της διάταξης είναι 
απολύτως αναγκαία· θεωρεί ότι μια τέτοια διαδικασία μπορεί να προσφέρει μια πιθανή 
ευκαιρία να συμπεριληφθούν ορισμένες πτυχές του σχεδίου διοργανικής συμφωνίας του 2005 
που αποκλείσθηκε, ίσως σε συνδυασμό με ορισμένες προσαρμογές του δημοσιονομικού 
κανονισμού πλαίσιο για τους οργανισμούς130 ·

22.   συμπεραίνει ότι, αν από τις αξιολογήσεις προκύψει ότι δεν εξασφαλίζεται η 
αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα της αποκεντρωμένης διοίκησης, η Ευρωπαϊκή 
Ένωση δεν θα πρέπει να διστάσει να αντιστρέψει την τρέχουσα τάση για εξωτερική ανάθεση 
δραστηριοτήτων της Επιτροπής και θα πρέπει να καθορίσει σαφείς κανόνες για τον τερματισμό 
της εντολής των αποκεντρωμένων οργανισμών·

23.   στηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να μην προτείνει νέους αποκεντρωμένους 
οργανισμούς μέχρι την περάτωση του έργου της αξιολόγησης, ιδίως δεδομένου ότι τα 
περιθώρια του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου θα καθιστούσαν εξαιρετικά 
δύσκολη, προς το παρόν, τη χρηματοδότηση οποιουδήποτε νέου κοινοτικού φορέα χωρίς 
μείζονα αναπρογραμματισμό·

24.   θεωρεί, από δημοσιονομική άποψη, ότι τα ακόλουθα στοιχεία συνιστούν καίρια ζητήματα 
για την ατζέντα της διοργανικής ομάδας εργασίας σχετικά με το μέλλον των οργανισμών της 
ΕΕ·

Ορισμός για τους οργανισμούς

25.   υπενθυμίζει, εν προκειμένω, τον ορισμό του "οργανισμού" που καθορίστηκε από τον 
τριμερή διάλογο της 7ης Μαρτίου 2007, οπότε και συμφωνήθηκε ότι για τους σκοπούς 
εφαρμογής του σημείου 47 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 η έννοια ενός 
"οργανισμού" θα οριζόταν από το κατά πόσον ο εν λόγω φορέας ιδρύθηκε σύμφωνα με το 
άρθρο 185 του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ.1605/2002, της 25ης Ιουνίου 
2002 σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων131 ·

                                               
129 ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.
130 Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη 

θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 
του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει το 
δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72).

131 ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.
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26.   θα ήθελε να υπογραμμίσει τη σημασία που αποδίδει στη σαφή και συνεπή γενική 
ορολογία όσον αφορά τους οργανισμούς, που πρέπει να καθιερωθεί για κοινή χρήση· 
υπενθυμίζει ότι οι "ρυθμιστικοί οργανισμοί" είναι απλώς μια υποομάδα αποκεντρωμένων 
οργανισμών·

Νέοι οργανισμοί - Σύνδεση μεταξύ νομοθετικών διαδικασιών και δημοσιονομικών 
προνομίων

27.   θεωρεί ότι είναι σημαντικό να συζητηθούν προβλήματα χρονοδιαγράμματος καθώς και 
νομικές και διαδικαστικές πτυχές που θα μπορούσαν να προκύψουν σε περίπτωση που δεν 
επιτευχθεί έγκαιρη συμφωνία για τη χρηματοδότηση ενός νέου οργανισμού, σύμφωνα με το 
σημείο 47 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006, εκ παραλλήλου με τις αποφάσεις 
που θα ληφθούν από το νομοθέτη· θεωρεί ότι είναι εξίσου σημαντικό να σκεφτούμε κάποιες 
διαδικαστικές δικλείδες ασφαλείας προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης συμμετοχή της 
αρμόδιας για την προϋπολογισμό αρχής σε όλα τα ζητήματα που έχουν δημοσιονομικές 
επιπτώσεις, όπως η επέκταση του καταλόγου των καθηκόντων των οργανισμών·

28.   υπενθυμίζει ότι ήδη από το 2005 το Κοινοβούλιο είχε ζητήσει, με το προαναφερθέν 
ψήφισμά του, τη διενέργεια υποχρεωτικών αξιολογήσεων κόστους - οφέλους πριν από την 
ίδρυση ενός νέου οργανισμού οι οποίες θα πρέπει, συγκεκριμένα, να επικεντρώνονται στο 
ερώτημα του κατά πόσον η λύση της σύστασης οργανισμού είναι αποδοτικότερη 
(περιλαμβανομένου του πιθανού κόστους παρακολούθησης και συντονισμού) σε σχέση με τη 
διεκπεραίωση των σχετικών καθηκόντων από υπηρεσίες της ίδιας της Επιτροπής", αλλά και σε 
θέματα όπως η εντολή και οι μέθοδοι εργασίας του οργανισμού ή ο βαθμός ανεξαρτησίας του 
από την Επιτροπή, καθώς τούτο συχνά ενδιαφέρει ιδιαίτερα τον νομοθέτη·

Υφιστάμενοι οργανισμοί - Παρακολούθηση

29.   υπογραμμίζει την ανάγκη για τακτική και συντονισμένη αξιολόγηση και άσκηση ελέγχου 
–με την αποφυγή της επανάληψης και της αλληλεπικάλυψης– για την εκτίμηση της 
προστιθέμενης αξίας των ήδη υφιστάμενων αποκεντρωμένων οργανισμών που δεν εμπίπτουν 
πλέον στο πεδίο εφαρμογής του σημείου 47 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006· 
θεωρεί ότι αυτό αποτελεί συνέχεια στο έργο που ανελήφθη προηγουμένως και το οποίο 
οδήγησε στην κοινή δήλωση περί των κοινοτικών οργανισμών η οποία συμφωνήθηκε στον 
τριμερή διάλογο της 18ης Απριλίου 2007 για την "τακτική αξιολόγηση των υπαρχόντων 
κοινοτικών οργανισμών, με ιδιαίτερη έμφαση στη σχέση κόστους - οφέλους τους και στην 
παροχή λεπτομερών εξηγήσεων σχετικά με τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την επιλογή 
των οργανισμών που θα αξιολογηθούν'·

30.   σημειώνει ότι η διενεργούμενη ανάλυση πρέπει να ανταποκρίνεται σε κάποια βασικά 
ζητήματα που αφορούν τη σχέση κόστους - οφέλους και ενδεχομένως να πραγματοποιείται 
σύμφωνα, μεταξύ άλλων, με τα ακόλουθα κριτήρια:

  - συνάφεια: σε ποιο βαθμό οι στόχοι που έχουν ορισθεί στον ιδρυτικό κανονισμό ενός 
οργανισμού είναι συναφείς με το επίπεδο της δημόσιας δαπάνης που εγκρίθηκε από τον 
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προϋπολογισμό·
  - αποτελεσματικότητα: ποιες συνέπειες (αντίκτυπο) είχε η δραστηριότητα του οργανισμού·
  - αποδοτικότητα (απόδοση από την άποψη του κόστους): σε ποιο βαθμό οι διάφορες 
εισροές μετατράπηκαν σε εκροές και αποτελέσματα με οικονομικό τρόπο· Επετεύχθησαν τα 
(αναμενόμενα) αποτελέσματα με λογικό κόστος, ιδίως όσον αφορά το προσωπικό που 
χρησιμοποιήθηκε και την εσωτερική οργάνωση·

31.   επισημαίνει ότι, λαμβανομένου υπόψη του συνολικού δημοσιονομικού αντίκτυπου των 
οργανισμών, η Επιτροπή πρέπει να καταδείξει με πειστικό τρόπο ότι η ευρωπαϊκή 
διακυβέρνηση μέσω των οργανισμών είναι η πλέον αποδοτική από την άποψη του κόστους, 
αποτελεσματική και κατάλληλη επιλογή για την εφαρμογή των ευρωπαϊκών πολιτικών τόσο 
επί του παρόντος όσο και στο εγγύς μέλλον·

Γενικό κοινό πλαίσιο

32.   επιμένει ότι απαιτείται ο καθορισμός κοινών ελάχιστων προτύπων όσον αφορά, μεταξύ 
άλλων, το ρόλο και την πολιτική ευθύνη της Επιτροπής σε σχέση με τον οργανισμό, τη στήριξη 
που πρέπει να δοθεί από τις χώρες υποδοχής και την έγκαιρη και διαφανή απόφαση σχετικά με 
την έδρα ενός οργανισμού, που θα μπορούσε να αναφέρεται στους ιδρυτικούς κανονισμούς των 
οργανισμών·

33.   υπενθυμίζει ότι οι δράσεις των οργανισμών πρέπει να διέπονται από σαφείς 
κατευθυντήριες γραμμές για τη λογοδοσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιονομικού 
κανονισμού· τονίζει τις υποχρεώσεις των οργανισμών όσον αφορά τη διαδικασία απαλλαγής·

34.   θεωρεί ότι, επιπροσθέτως, είναι υψίστης σημασίας να γίνει προσπάθεια να οριστούν 
ορισμένοι κοινοί κανόνες για την παρουσίαση των προϋπολογισμών των οργανισμών, με στόχο 
να καταστούν οι δημοσιονομικοί δείκτες, όπως τα ποσοστά εκτέλεσης των οργανισμών ή τα 
ατομικά μερίδια που συνιστούν τα έσοδα και τα έξοδά τους, πιο διαφανείς και συγκρίσιμοι· 
εκτιμά ότι η γενική παρουσίαση των επιδοτήσεων των οργανισμών στο πλαίσιο του 
προϋπολογισμού της ΕΕ ενδεχομένως να χρειάζεται να προσαρμοστεί ανάλογα με τα 
καθήκοντα και τους ρόλους της νέας γενιάς οργανισμών·

35.   επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρείχε η Επιτροπή στην προαναφερθείσα 
ανακοίνωσή της, υπάρχουν επί του παρόντος 29 ρυθμιστικοί οργανισμοί, οι οποίοι απασχολούν 
περίπου 3 800 υπαλλήλους, με ετήσιο προϋπολογισμό 1 100 εκατ. ευρώ περίπου, 
συμπεριλαμβανομένης κοινοτικής συνεισφοράς ύψους 559 εκατ. ευρώ περίπου·

36.   επιμένει ότι η διαδικασία ελέγχου/απαλλαγής πρέπει να είναι ανάλογη προς το συνολικό 
προϋπολογισμό των οργανισμών· σημειώνει κυρίως ότι οι πόροι που διατίθενται στο 
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο δεν έχουν αυξηθεί ανάλογα με τον αριθμό των οργανισμών τα 
τελευταία χρόνια·

37.   επαναλαμβάνει την επιθυμία, η οποία εκφράζεται στην παράγραφο 7 των ψηφισμάτων του 
της 22ας Απριλίου 2008 περί απαλλαγής για την εκτέλεση του προϋπολογισμού των 
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οργανισμών, να ελέγχονται τακτικά οι επιδόσεις των οργανισμών (και ad hoc) από το 
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ή κάποιον άλλο ανεξάρτητο ελεγκτή· θεωρεί ότι τούτο δεν θα 
πρέπει να περιορίζεται στα παραδοσιακά στοιχεία της δημοσιονομικής διαχείρισης και της 
ορθής χρήσης του δημόσιου χρήματος, αλλά θα πρέπει επίσης να καλύπτει τη διοικητική 
αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα και θα πρέπει να περιλαμβάνει βαθμολόγηση της 
δημοσιονομικής διαχείρισης του κάθε οργανισμού·

38.   είναι της γνώμης ότι όλοι οι οργανισμοί θα πρέπει να δίνουν, μαζί με το οργανόγραμμά 
τους, συνοπτική κατάσταση του μόνιμου και έκτακτου προσωπικού, καθώς και των εθνικών 
εμπειρογνωμόνων, καθώς και να αναφέρουν τις αλλαγές σε σχέση με τα δύο προηγούμενα έτη·

39.   εφιστά την προσοχή στην ειδική έκθεση αριθ. 5/2008 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 
Συνεδρίου για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των οργανισμών, ιδιαίτερα όσον αφορά 
τους ελέγχους επιδόσεων·

40.   καλεί την Επιτροπή να συγχωνεύσει τις διοικητικές λειτουργίες των μικρότερων 
οργανισμών, προκειμένου να δημιουργηθεί η κρίσιμη μάζα που απαιτείται ώστε οι οργανισμοί 
να μπορούν να συμμορφώνονται πλήρως με τους ισχύοντες κανόνες για τις δημόσιες 
συμβάσεις και με το δημοσιονομικό κανονισμό και τον Κανονισμό Υπηρεσιακής 
Κατάστασης132 ·

41.   ζητεί από την Επιτροπή να εξετάζει με κριτικό πνεύμα τα αιτήματα προϋπολογισμού των 
οργανισμών, δεδομένου ότι η πλειοψηφία των οργανισμών δεν χρησιμοποιεί τα ζητούμενα 
κονδύλια·

o
o   o

42.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την 
Επιτροπή και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

                                               
132 Κανονισμός (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 του Συμβουλίου της 29ης Φεβρουαρίου 1968 

περί καθορισμού του κανονισμού υπηρεσιακής καταστάσεως των υπαλλήλων και του καθεστώτος 
που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και περί θεσπίσεως 
ειδικών μέτρων προσωρινώς εφαρμοστέων στους υπαλλήλους της Επιτροπής (ΕΕ L 56, 4.3.1968, σ. 
1).
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Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2008 σχετικά με την 
έγκριση της κοινής δήλωσης όσον αφορά τη σύμπραξη για την επικοινωνιακή προβολή 
των ευρωπαϊκών θεμάτων (2007/2222(ACI))- Έκθεση Jo Leinen (Προσωρινή έκδοση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 255 της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2002 σχετικά με την ανακοίνωση της 
Επιτροπής όσον αφορά ένα νέο πλαίσιο για συνεργασία στις δραστηριότητες που αφορούν την 
πολιτική ενημέρωσης και επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης133, 

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Απριλίου 2003 σχετικά με μια στρατηγική 
ενημέρωσης και επικοινωνίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση134, 

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαΐου 2005 σχετικά με την εφαρμογή της 
στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενημέρωση και την επικοινωνία135, 

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με τη Λευκή Βίβλο για 
την ευρωπαϊκή πολιτική επικοινωνίας136, 

–   έχοντας υπόψη την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της 25ης Σεπτεμβρίου 2008,

–   έχοντας υπόψη την προτεινόμενη κοινή δήλωση σχετικά με τη σύμπραξη για την 
επικοινωνιακή προβολή των ευρωπαϊκών θεμάτων, 

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 120, παράγραφος 1, και 43, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A6-0372/2008),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η επικοινωνία συνιστά σημαντικό στοιχείο τόσο στην 
αντιπροσωπευτική όσο και στη συμμετοχική δημοκρατία,

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι για τον λόγο αυτόν ένα από τα ισχυρά σημεία των δημοκρατικών 
στοιχείων της ΕΕ αφορά τις δομές επικοινωνίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο που συνδέουν τα 
θεσμικά όργανα με τους πολίτες,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η πείρα που αποκτήθηκε από τις ευρωπαϊκές εκλογές και τα 
ευρωπαϊκά δημοψηφίσματα οδηγεί στο συμπέρασμα ότι όσοι είναι ενήμεροι και ενδιαφέρονται 
                                               
133 ΕΕ C 47 Ε, 27.2.2003, σ. 400.
134 ΕΕ C 64 Ε, 12.3.2004, σ. 591.
135 ΕΕ C 92 Ε, 20.4.2006, σ. 403.
136 ΕΕ C 314 Ε, 21.12.2006, σ. 369.
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για τα ζητήματα της ΕΕ είναι πιθανότερο να συμμετάσχουν ενώ όσοι δεν είναι τόσο ενήμεροι 
είναι λιγότερο πιθανό να συμμετάσχουν· λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτο επιβεβαιώθηκε για μια 
ακόμη φορά από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε μετά το δημοψήφισμα στην Ιρλανδία, 

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η επικοινωνιακή προβολή των θεμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτεί πολιτική δέσμευση των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των κρατών μελών σε όλα τα 
επίπεδα, 

1.   εγκρίνει την κοινή δήλωση σχετικά με τη σύμπραξη για την επικοινωνιακή προβολή των 
ευρωπαϊκών θεμάτων η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποφασίζει να 
προσαρτήσει ως παράρτημα την εν λόγω δήλωση στον Κανονισμό του· ζητεί η δήλωση να 
δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το συνημμένο της 
στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Σύμπραξη για την επικοινωνιακή προβολή των ευρωπαϊκών θεμάτων

Στόχοι και αρχές

1.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
αποδίδουν ύψιστη σημασία στη βελτίωση της επικοινωνιακής προβολής των ευρωπαϊκών 
θεμάτων ώστε οι Ευρωπαίοι πολίτες να είναι σε θέση να ασκήσουν το δικαίωμα συμμετοχής 
τους στη δημοκρατική ζωή της Ένωσης, στην οποία οι αποφάσεις λαμβάνονται με τη 
μεγαλύτερη δυνατή δημοσιότητα και εγγύτητα προς τον πολίτη, σεβόμενοι τις αρχές της 
πολυφωνίας, της συμμετοχής, της ανοιχτής πρόσβασης και της διαφάνειας. 

2.  Τα τρία θεσμικά όργανα επιθυμούν να ενθαρρυνθεί η σύγκλιση απόψεων ως προς τις 
επικοινωνιακές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως συνόλου, να προωθηθεί η 
προστιθέμενη αξία που επιφέρει η ευρωπαϊκή προσέγγιση στην επικοινωνιακή προβολή των 
ευρωπαϊκών θεμάτων, να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών 
και να αναπτυχθούν συνέργειες μεταξύ των θεσμικών οργάνων κατά τις επικοινωνιακές 
δραστηριότητες που αφορούν τις προτεραιότητες αυτές, καθώς και να διευκολυνθεί η 
συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών όπου απαιτείται.

3.  Τα τρία θεσμικά όργανα αναγνωρίζουν ότι η επικοινωνιακή προβολή της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης απαιτεί πολιτική δέσμευση των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των κρατών μελών και 
ότι τα κράτη μέλη έχουν την ευθύνη τους ως προς την επικοινωνιακή προβολή των θεμάτων 
ΕΕ έναντι των πολιτών.

4.  Τα τρία θεσμικά όργανα κρίνουν ότι οι ενημερωτικές και επικοινωνιακές δραστηριότητες 
για τα ευρωπαϊκά θέματα θα πρέπει να παρέχουν προς όλους πρόσβαση σε επαρκή και 
πολύπλευρη πληροφόρηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και να δίνουν τη δυνατότητα 
στους πολίτες να ασκούν το δικαίωμα έκφρασης των απόψεών τους και να συμμετέχουν ενεργά 
στο δημόσιο διάλογο για τα θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση.

5.  Τα τρία θεσμικά όργανα προάγουν το σεβασμό της πολυγλωσσίας και της πολιτιστικής 
πολυμορφίας κατά την ανάληψη ενημερωτικών και επικοινωνιακών δράσεων.

6.  Τα τρία θεσμικά όργανα δεσμεύονται πολιτικά να εκπληρώσουν τους ως άνω στόχους. 
Παροτρύνουν τους άλλους οργανισμούς της ΕΕ να στηρίξουν τις προσπάθειές τους και να 
συμβάλουν, εάν το επιθυμούν, στην προσέγγιση αυτή.

Προσέγγιση σύμπραξης

7.  Τα τρία θεσμικά όργανα αναγνωρίζουν ότι είναι σκόπιμο να αντιμετωπισθεί η 
επικοινωνιακή πρόκληση σε θέματα ΕΕ με σύμπραξη των κρατών μελών και των θεσμικών 
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οργάνων της ΕΕ, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική επικοινωνία με το ευρύτερο 
δυνατό κοινό καθώς και η αντικειμενική του ενημέρωση, στο κατάλληλο επίπεδο.

Επιθυμούν να αναπτύξουν συνέργειες με τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές καθώς 
και με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών.

Προς τούτο, θα ήθελαν να ευνοηθεί ρεαλιστική προσέγγιση σύμπραξης.

8.  Εν προκειμένω, τα τρία θεσμικά όργανα υπενθυμίζουν το βασικό ρόλο της Διοργανικής 
Ομάδας Πληροφόρησης (IGI), η οποία χρησιμεύει ως υψηλού επιπέδου πλαίσιο για τα θεσμικά 
όργανα προκειμένου να ενθαρρύνεται ο πολιτικός διάλογος για τις ενημερωτικές και 
επικοινωνιακές δραστηριότητες επί ευρωπαϊκών θεμάτων με στόχο να ευνοηθεί η συνέργεια 
και η συμπληρωματικότητα. Προς τούτο, η IGI, στην οποία συμπροεδρεύουν αντιπρόσωποι 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και 
συμμετέχουν η Επιτροπή Περιφερειών και η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 
ως παρατηρητές, συνέρχεται κατ" αρχήν δις του έτους.

Πλαίσιο συνεργασίας

Τα τρία θεσμικά όργανα προτίθενται να συνεργαστούν βάσει των κατωτέρω στοιχείων :

9.  Χωρίς να θίγεται η επί μέρους ευθύνη κάθε θεσμικού οργάνου και κράτους μέλους της ΕΕ 
όσον αφορά τις οικείες επικοινωνιακές στρατηγικές και προτεραιότητες, τα τρία θεσμικά 
όργανα θα εντοπίζουν ετησίως περιορισμένο αριθμό κοινών επικοινωνιακών προτεραιοτήτων 
στα πλαίσια της IGI.

10.  Οι προτεραιότητες αυτές θα βασίζονται σε επικοινωνιακές προτεραιότητες που 
εντοπίζονται από τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ σύμφωνα με τις εσωτερικές 
τους διαδικασίες και συμπληρώνουν, κατά περίπτωση, τις σχετικές στρατηγικές απόψεις και 
προσπάθειες των κρατών μελών, λαμβάνοντας υπόψη τις προσδοκίες των πολιτών.

11.  Τα τρία θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη θα επιδιώξουν να προωθήσουν την κατάλληλη 
στήριξη για την επικοινωνία σχετικά με τις εντοπισθείσες προτεραιότητες.

12.  Οι υπεύθυνες επί επικοινωνιακών θεμάτων υπηρεσίες των κρατών μελών και των 
θεσμικών οργάνων της ΕΕ θα πρέπει να έρχονται σε επαφή προκειμένου να εξασφαλίζεται η 
επιτυχής εφαρμογή των κοινών επικοινωνιακών προτεραιοτήτων, καθώς και των άλλων 
δραστηριοτήτων που αφορούν την επικοινωνιακή προβολή της ΕΕ, υιοθετώντας, εφόσον 
απαιτείται, τους δέοντες διοικητικούς διακανονισμούς.

13.  Τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη καλούνται να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά 
με άλλες περί ΕΕ επικοινωνιακές δραστηριότητες, κυρίως τις τομεακές επικοινωνιακές 
δραστηριότητες που προβλέπουν θεσμικά όργανα και οργανισμοί, όταν αυτές καταλήγουν σε 
ενημερωτικές εκστρατείες στα κράτη μέλη.
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14.  Η Επιτροπή καλείται να υποβάλλει έκθεση, στην αρχή εκάστου έτους, στα άλλα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ σχετικά με τα κυριότερα αποτελέσματα της εφαρμογής των κοινών 
επικοινωνιακών προτεραιοτήτων του προηγούμενου έτους.

15.  Η παρούσα πολιτική δήλωση υπεγράφη στις [ημερομηνία].
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Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Μαΐου 2006 σχετικά με τη σύναψη 
διοργανικής συμφωνίας για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική 
διαχείριση - 2006/2028(ACI)) – Έκθεση Sérgio Sousa Pinto

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη ΕΚ, και ιδίως το άρθρο 272,

– έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 6ης Μαΐου 1999 μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη δημοσιονομική 
πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού137, και ιδιαίτερα το 
σημείο 26,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 2005 σχετικά με τις πολιτικές 
προκλήσεις και τα δημοσιονομικά μέσα της διευρυμένης Ένωσης 2007-2013138,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 1ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με τη διοργανική 
συμφωνία για την δημοσιονομική πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του 
προϋπολογισμού139,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Ιανουαρίου 2006 σχετικά με τη θέση του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τις δημοσιονομικές προοπτικές  και την ανανέωση της 
διοργανικής συμφωνίας 2007-2013140,

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής: Πρόταση ανανέωσης της 
διοργανικής συμφωνίας για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη βελτίωση της 
διαδικασίας του προϋπολογισμού (COM(2004)0498),

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής: Συμβολή στις διοργανικές 
διαπραγματεύσεις σχετικά με την πρόταση για ανανέωση της διοργανικής συμφωνίας για 
την δημοσιονομική πειθαρχία και την βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού 
(COM(2006)0075),

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής: Αναθεωρημένη πρόταση ανανέωσης 
της διοργανικής συμφωνίας για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη βελτίωση της 
διαδικασίας του προϋπολογισμού (COM(2006)0036),

– έχοντας υπόψη τις ανακοινώσεις της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 

                                               
137 ΕΕ C 172 της 18.6.1999, σ. 1. Συμφωνία όπως τροποποιήθηκε τελευταία φορά από την απόφαση 

2005/708/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 269 της 14.10.2005, σ. 
24).

138 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2005)0224.
139 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2005)0453.
140 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0010.
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Κοινοβούλιο με τίτλο «Οικοδόμηση του κοινού μας μέλλοντος: Προκλήσεις πολιτικής 
και δημοσιονομικά μέσα της διευρυμένης Ένωσης 2007-2013» (COM(2004)0101) και 
«Δημοσιονομικές Προοπτικές 2007-2013» (COM(2004)0487) και το έγγραφο εργασίας 
της Επιτροπής με τίτλο «Τεχνικές προσαρμογές στην πρόταση της Επιτροπής για το 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2007-2013» (SEC(2005)0494),

– έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις 
νομοθετικές προτάσεις σε σχέση με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για το 2007-
2013 που εγκρίθηκε στις 18 Οκτωβρίου 2005,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 15-16ης Δεκεμβρίου 
2005 (έγγρ. 15915/05 CADREFIN 268),

– έχοντας υπόψη τους τριμερείς διαλόγους της 23ης  Ιανουαρίου 2006, της 21ης 
Φεβρουαρίου 2006, της 21ης  Μαρτίου 2006 και της 4ης Απριλίου 2006,

– έχοντας υπόψη το συνημμένο στην παρούσα απόφαση σχέδιο διοργανικής συμφωνίας για 
τη δημοσιονομική πειθαρχία και την χρηστή δημοσιονομική διαχείριση,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 120, παράγραφος 1, του Κανονισμού και τα τμήματα IV
(σημεία 1 και 2) και XVIII (σημείο 4) του Παραρτήματος VI,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων, της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, 
της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της 
Υπαίθρου, της Επιτροπής Αλιείας, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και της 
Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A6-
0150/2006),

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (Α6-0144/2006),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή 
ολοκλήρωσαν τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τη νέα Διοργανική Συμφωνία για 
δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση για την περίοδο 2007-
2013 (εφεξής καλούμενη «σχέδιο συμφωνίας»),

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 26 της διοργανικής συμφωνίας της 
6ης Μαΐου 1999, η Επιτροπή κίνησε τη διαδικασία προετοιμασίας των νέων 
δημοσιονομικών προοπτικών και της νέας διοργανικής συμφωνίας  και υπέβαλε 
προτάσεις στις 10 Φεβρουαρίου και 14 Ιουλίου 2004,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την έγκριση εκ μέρους του Κοινοβουλίου της 
διαπραγματευτικής του θέσης της 8ης Ιουνίου 2005 και μετά τη συμφωνία που συνήψαν 
τα κράτη μέλη το Δεκέμβριο του 2005, η Επιτροπή υπέβαλε αναθεωρημένη πρόταση για 
τη νέα διοργανική συμφωνία και τεχνικά έγγραφα σχετικά με τον αντίκτυπο των 
πορισμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, βάσει των οποίων μπορούν να ξεκινήσουν οι 
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διαπραγματεύσεις επί δίκαιης βάσης,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο είναι αποφασισμένο να καταρτίσει ένα βιώσιμο 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο που να προβλέπει επαρκή μέσα από πλευράς πολιτικής
για τα επερχόμενα έτη και κατάλληλα μέσα και μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της 
εφαρμογής του,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλήρης εκτέλεση των πιστώσεων των πολυετών 
προγραμμάτων εξαρτάται από την έγκαιρη σύναψη της διοργανικής συμφωνίας και του 
δημοσιονομικού πλαισίου,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο είναι το μόνο θεσμικό όργανο που ανέπτυξε μια 
σφαιρική στρατηγική και διενήργησε μια πλήρη και ενδελεχή ανάλυση των αναγκών 
προκειμένου να εντοπίσει τις πολιτικές προτεραιότητες σε σύγκριση με την προσέγγιση 
του Συμβουλίου που βασίζεται σε ανώτατα όρια και ποσοστά,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών αξιολογεί θετικά τις 
πολιτικές και δημοσιονομικές επιλογές του σχεδίου συμφωνίας,  

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο συμφωνίας δεν φαίνεται να προκαλεί προβλήματα 
ασυμβατότητας με το πρωτογενές Ευρωπαϊκό Δίκαιο και σέβεται απόλυτα τις 
δημοσιονομικές αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου,  

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο συμφωνίας δεν φαίνεται να αντιβαίνει καθ' οιονδήποτε 
τρόπο προς τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· ωστόσο, το ερώτημα που 
μπορεί να προκύψει είναι το αν θα ήταν συνετό να τροποποιηθεί ο Κανονισμός του 
Κοινοβουλίου, και ιδίως το παράρτημα IV, προκειμένου να επιτραπεί η συμμετοχή του 
Κοινοβουλίου σε συγκεκριμένες, προβλεπόμενες από το σχέδιο συμφωνίας, διαδικασίες 
υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες· τέτοια περίπτωση μπορεί να συντρέχει ιδιαίτερα ως 
προς τις διαδικασίες που αφορούν:

– προσαρμογές που σχετίζονται με υπερβολικά δημόσια ελλείμματα,

– την αναθεώρηση του δημοσιονομικού πλαισίου,

– την ενεργοποίηση του Αποθεματικού Έκτακτης Βοήθειας,

– την ενεργοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– την ενεργοποίηση του μέσου ευελιξίας,

– την ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση,

– την προσαρμογή του δημοσιονομικού πλαισίου για να καλυφθούν οι ανάγκες που 
προκύπτουν από τη διεύρυνση,

1. υπενθυμίζει ότι, για πρώτη φορά από τότε που άρχισαν να υπάρχουν δημοσιονομικές 
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προοπτικές, το Κοινοβούλιο προέβη σε διαβουλεύσεις πάνω από οκτώ μήνες στο πλαίσιο 
προσωρινής επιτροπής που συστάθηκε για το σκοπό αυτό και ενέκρινε σφαιρική 
διαπραγματευτική θέση που βασίζεται σε τρεις πυλώνες αποσκοπώντας: 

 στην εναρμόνιση των πολιτικών προτεραιοτήτων και των χρηματοδοτικών 
αναγκών·

 στον εκσυγχρονισμό της διάρθρωσης του προϋπολογισμού·

 στη βελτίωση της ποιότητας της εκτέλεσης του κοινοτικού προϋπολογισμού·

2. υπενθυμίζει ότι απέρριψε τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 
Δεκεμβρίου 2005 υπό την τρέχουσα μορφή τους, κρίνοντας πως δεν παρέχουν στην ΕΕ 
τα ποσοτικά και ποιοτικά μέσα για την αντιμετώπιση μελλοντικών προκλήσεων, και 
ζήτησε από το Συμβούλιο να εξασφαλίσει μια πραγματική εντολή διαπραγμάτευσης με 
το Κοινοβούλιο·

3. εκφράζει εκ νέου την απογοήτευσή του για τον τρόπο με τον οποίο επιτεύχθηκε 
συμφωνία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπου στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων 
βρίσκονταν τα εθνικά συμφέροντα και όχι οι κοινοί ευρωπαϊκοί στόχοι·

4. υπογραμμίζει ότι επανειλημμένα εξέφρασε την προθυμία του να ξεκινήσει 
εποικοδομητικές διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο βάσει αντίστοιχων θέσεων 
προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία που να βασίζεται σε αποδεκτές ποσοτικές και 
ποιοτικές βελτιώσεις εντός ενός ρεαλιστικού χρονικού πλαισίου·

5. θεωρεί πως η συμφωνία που επετεύχθη από τα τρία θεσμικά όργανα στις 4 Απριλίου 
2006 ήταν ο μόνος δυνατός συμβιβασμός που θα μπορούσε να επιτύχει το Κοινοβούλιο, 
εντός αυτών των τόσο σημαντικών διαπραγματεύσεων, για έναν πολυετή 
προϋπολογισμό, προκειμένου να εξασφαλίζονται, η συνέχεια της κοινοτικής νομοθεσίας, 
η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των κοινοτικών κεφαλαίων και η διατήρηση των 
νομοθετικών και δημοσιονομικών εξουσιών του Κοινοβουλίου κατά την προσεχή 
περίοδο·

6. χαιρετίζει την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να καλέσει την Επιτροπή να προβεί 
σε πλήρη, ευρέος φάσματος επανεξέταση όλων των πτυχών των δαπανών και των 
εσόδων της ΕΕ· επιμένει ότι, ως εταίρος του Συμβουλίου σε θέματα προϋπολογισμού, 
προτίθεται να συμμετάσχει σε αυτή την επανεξέταση με στόχο να επιτευχθεί συμφωνία 
σχετικά με ένα νέο, συνολικό δημοσιονομικό σύστημα που να είναι δίκαιο, αισιόδοξο, 
προοδευτικό και διαφανές και που θα προσφέρει στην Ένωση την ικανότητα να 
αντιστοιχίσει τις φιλοδοξίες της με ιδίους πόρους παρά με εισφορές εκ μέρους των 
κρατών μελών·

7. επιδοκιμάζει την επιτευχθείσα συμφωνία και συγκεκριμένα την πρόοδο που σημειώθηκε 
υπό τους τρεις πυλώνες της διαπραγματευτική θέσης του:

Συνδυασμός των πολιτικών προτεραιοτήτων με τις χρηματοοικονομικές ανάγκες με:
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 αύξηση ύψους 4 δισ. ευρώ για πολιτικές που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
του Δεκεμβρίου 2005, που θα πρέπει να διατεθεί απευθείας στα προγράμματα των 
κατηγοριών 1α, 1β, 2, 3β και 4, 

 ουσιαστική αύξηση στο αποθεματικό της ΕΤΕπ ύψους 2,5 δισ. ευρώ που θα 
διατεθεί από τα κράτη μέλη βάσει ενός νέου σχεδίου συγχρηματοδότησης από την 
ΕΤΕπ και τον κοινοτικό προϋπολογισμό, προκειμένου να ενισχυθεί  το 
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα του προϋπολογισμού της ΕΕ στους τομείς της 
έρευνας και ανάπτυξης, των ΔΔ και των ΜΜΕ, κατά 60 δισ. ευρώ συνολικά,

 χρηματοδότηση μη προγραμματισμένων αναγκών όπως είναι το Αποθεματικό 
Έκτακτης Βοήθειας (1,5 δισ. ευρώ) και το Ταμείο Αλληλεγγύης ΕΕ (έως 7 δισ. 
ευρώ) εκτός του δημοσιονομικού πλαισίου από συμπληρωματικούς πόρους που 
ζητούν τα κράτη μέλη, εφόσον κριθεί αναγκαίο,

 χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση 
(έως 3,5 δισ. ευρώ) με την επαναχρησιμοποίηση ακυρωθεισών πιστώσεων, εκτός 
του δημοσιονομικού πλαισίου·

Βελτίωση της διάρθρωσης του προϋπολογισμού μέσω περισσότερης ευελιξίας:

 διατήρηση συνολικού ποσού ύψους 1,4 δισ. ευρώ για ευελιξία κατά την περίοδο
αυτή, το οποίο σε περίπτωση χρησιμοποίησης θα χρηματοδοτηθεί από 
συμπληρωματικούς πόρους που θα ζητηθούν από τα κράτη μέλη με δυνατότητα 
μεταφοράς του ετήσιου ποσού (200 εκατ. ευρώ) σε περίπτωση μη χρησιμοποίησης 
στα επόμενα δύο έτη και νέα δυνατότητα χρησιμοποίησης του μέσου για τις ίδιες 
ανάγκες για περισσότερο από ένα έτος,

 δυνατότητα του νεοεκλεγμένου Κοινοβουλίου να αξιολογήσει τη λειτουργία της 
διοργανικής συμφωνίας και του δημοσιονομικού πλαισίου έως το τέλος του 2009 
βάσει έκθεσης την οποία ανέλαβε μονομερώς να εκπονήσει η Επιτροπή, εν ανάγκη 
μαζί με προτάσεις·

Βελτίωση της ποιότητας της εκτέλεσης των κοινοτικών χρηματοδοτήσεων και προστασία 
των προνομίων του Κοινοβουλίου μέσω:

 παγίωσης των αρχών για αναλογικότητα και ευκολία των διαδικασιών στον 
αναθεωρημένο Δημοσιονομικό Κανονισμό, της ευθύνης των κρατών μελών σε ό,τι 
αφορά τις δραστηριότητες επιμερισμένης διαχείρισης για έναν καλύτερο εσωτερικό 
έλεγχο των κοινοτικών χρηματοδοτήσεων, της ανάγκης να προβλεφθεί ένας 
μηχανισμός συγχρηματοδότησης με την ΕΤΕπ προς ενίσχυση του 
πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος των πολιτικών που εφαρμόζει η ΕΕ, της 
συμμετοχής του Κοινοβουλίου στον προγραμματισμό χρηματοδότησης και της 
χρηματοδότησης νέων υπηρεσιών χωρίς να θιγούν επιχειρησιακά προγράμματα,

 πλήρους συμμετοχής του Κοινοβουλίου στην εκτενή αξιολόγηση, της μεγαλύτερης 
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συμμετοχής του Κοινοβουλίου στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΚΕΠΠΑ και 
του μεγαλύτερου δημοκρατικού ελέγχου στις εξωτερικές δράσεις· 

8. έχει ωστόσο επίγνωση του γεγονότος ότι οι διεξαχθείσες διαπραγματεύσεις άφησαν 
πολλές ελλείψεις· θεωρεί ότι οι ελλείψεις αυτές πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά την 
αναθεώρηση του 2008-2009 και, στο μέτρο του δυνατού, κατά τη διάρκεια των ετήσιων 
διαδικασιών του προϋπολογισμού· επισημαίνει ότι είναι αναγκαία η επείγουσα 
μεταρρύθμιση τόσο του συστήματος ιδίων πόρων όσο και της πλευράς των δαπανών, 
προκειμένου να αποφευχθεί η επανάληψη της οδυνηρής εμπειρίας του «παζαριού» σε 
εθνικό επίπεδο για το προσεχές δημοσιονομικό πλαίσιο· 

9. επιβεβαιώνει την άποψή του ότι όλα τα μελλοντικά δημοσιονομικά πλαίσια πρέπει να 
καταρτίζονται για περίοδο πέντε ετών συμβατή με τις θητείες του Κοινοβουλίου και της 
Επιτροπής·

10. υπενθυμίζει πως η θέση του, όπως καθορίστηκε στο προαναφερθέν ψήφισμα της 8ης 
Ιουνίου 2005, εξακολουθεί να συνίσταται στο στόχο της εξασφάλισης του βέλτιστου 
επιπέδου χρηματοδότησης και σε περαιτέρω μεταρρυθμίσεις για να υλοποιηθούν οι 
φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

11. υπενθυμίζει ότι θα είναι αναγκαίο να θεσπιστούν ασφαλείς μεταβατικές ρυθμίσεις σε 
περίπτωση που η Συνταγματική Συνθήκη τεθεί σε ισχύ πριν από το τέλος του νέου 
δημοσιονομικού πλαισίου·

12. αναμένει ότι οι μεταρρυθμίσεις που προβλέπονται στην προσεχή διοργανική συμφωνία 
θα αποδώσουν σύντομα καρπούς όσον αφορά την ποιότητα εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του διοικητικού φόρτου, και θα 
έχουν απτά αποτελέσματα για τους ευρωπαίου πολίτες, δηλ. θα προσφέρουν καλύτερη 
πρόσβαση στην κοινοτική χρηματοδότηση·

13. αποδέχεται τις δημοσιονομικές και χρηματοοικονομικές επιπτώσεις της νέας διοργανικής 
συμφωνίας·

14. υπογραμμίζει ότι οι γνωμοδοτήσεις των ειδικών επιτροπών χρησίμευσαν στη στήριξη 
των θέσεών του κατά τις διαπραγματεύσεις· θεωρεί ότι η συμφωνηθείσα διοργανική 
συμφωνία ανταποκρίνεται στα περισσότερα από τα αιτήματα των ειδικών επιτροπών, 
τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά·

15. εγκρίνει το συνημμένο στην παρούσα απόφαση κείμενο του σχεδίου συμφωνίας·

16. ζητεί από την αρμόδια επιτροπή του να εξετάσει σε ποιον βαθμό θα ήταν σκόπιμη η 
τροποποίηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου, και ιδίως του Παραρτήματος IV, 
προκειμένου να καταστήσει δυνατή τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου σε συγκεκριμένες, 
προβλεπόμενες από το σχέδιο συμφωνίας, διαδικασίες υπό τις καλύτερες δυνατές 
συνθήκες·

17. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει, προς ενημέρωση, την  παρούσα απόφαση στο 
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Συμβούλιο και την Επιτροπή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΧΡΗΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

εφεξής «Τα θεσμικά όργανα»,

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

1. Η παρούσα συμφωνία έχει ως αντικείμενο την εφαρμογή της δημοσιονομικής πειθαρχίας 
και τη βελτίωση της διεξαγωγής της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού, τη 
διοργανική συνεργασία στον τομέα του προϋπολογισμού, καθώς και την εξασφάλιση 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

2. Στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας, η δημοσιονομική πειθαρχία διέπει όλες τις 
δαπάνες και δεσμεύει όλα τα θεσμικά όργανα, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας 
συμφωνίας.

3. Η παρούσα συμφωνία δεν επηρεάζει τις αντίστοιχες αρμοδιότητες των θεσμικών 
οργάνων σε θέματα προϋπολογισμού, όπως αυτές ορίζονται από τις Συνθήκες. Όταν η 
παρούσα συμφωνία παραπέμπει στο παρόν σημείο, το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική 
πλειοψηφία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την πλειοψηφία των μελών που το 
απαρτίζουν και των τριών πέμπτων των ψηφισάντων, σύμφωνα με τους κανόνες 
ψηφοφορίας του άρθρου 272, παράγραφος 9, πέμπτο εδάφιο, της Συνθήκης για την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (στο εξής «Συνθήκη ΕΚ»).

4. Εφόσον, κατά τη διάρκεια του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2007 έως 
2013, (εφεξής «δημοσιονομικό πλαίσιο»), αναθεωρηθεί κάποια Συνθήκη, θα 
πραγματοποιηθούν οι εκάστοτε αναγκαίες προσαρμογές.

5. Κάθε τροποποίηση της παρούσας συμφωνίας απαιτεί τη συγκατάθεση όλων των 
θεσμικών οργάνων. Οι τροποποιήσεις στο δημοσιονομικό πλαίσιο πρέπει να υπόκεινται 
στις σχετικές διαδικασίες της παρούσας συμφωνίας.

6. Η παρούσα συμφωνία έχει τρία μέρη:
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- το μέρος Ι αφορά τον καθορισμό και τις λεπτομέρειες εφαρμογής του 

δημοσιονομικού πλαισίου και εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια του εν λόγω 

δημοσιονομικού πλαισίου,

- το μέρος II αφορά τη βελτίωση της διοργανικής συνεργασίας κατά τη 

διαδικασία του προϋπολογισμού,

- το μέρος IIΙ περιέχει διατάξεις σχετικά με τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση 

των κονδυλίων της ΕΕ.

7. Η Επιτροπή θα υποβάλλει, κάθε φορά που κρίνει αναγκαίο και, εν πάση περιπτώσει, 
ταυτόχρονα με την πρόταση για νέο δημοσιονομικό πλαίσιο κατά το σημείο 30, έκθεση 
για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας συνοδευόμενη, εφόσον απαιτείται, από 
πρόταση τροποποίησης.

8. Η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2007 και αντικαθιστά:

- τη διοργανική συμφωνία της 6ης Μαΐου 1999 μεταξύ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική 

πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού141,

- τη  διοργανική συμφωνία της 7ης Νοεμβρίου 2002 μεταξύ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη 

χρηματοδότηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία 

συμπληρώνει τη διοργανική συμφωνία της 6ης Μαΐου 1999 για τη 

δημοσιονομική πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του 

προϋπολογισμού142.

ΜΕΡΟΣ I – ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Α. Περιεχόμενο και πεδίο εφαρμογής του δημοσιονομικού πλαισίου

9. Το δημοσιονομικό πλαίσιο παρατίθεται στο παράρτημα Ι. Αποτελεί το πλαίσιο αναφοράς 
της διοργανικής δημοσιονομικής πειθαρχίας.

                                               
141 ΕΕ C 172, 18.6.1999, σ. 1.
142 ΕΕ C 283, 20.11.2002, σ. 1.
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10. Το δημοσιονομικό πλαίσιο έχει ως στόχο να εξασφαλίσει, μεσοπρόθεσμα, την ομαλή 
εξέλιξη, ανά μεγάλες κατηγορίες, των δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός των 
ορίων των ιδίων πόρων.

11. Το δημοσιονομικό πλαίσιο καθορίζει, για καθένα από τα έτη 2007-2013 και για κάθε 
τομέα ή υποτομέα, τα ποσά δαπανών σε πιστώσεις για αναλήψεις υποχρεώσεων. 
Καθορίζονται επίσης ετήσια συνολικά ποσά δαπανών σε πιστώσεις για αναλήψεις 
υποχρεώσεων και σε πιστώσεις για πληρωμές.

Όλα αυτά τα ποσά εκφράζονται σε τιμές 2004.

Το δημοσιονομικό πλαίσιο δεν λαμβάνει υπόψη τους κωδικούς (γραμμές) του 
προϋπολογισμού που χρηματοδοτούνται με έσοδα αντιστοιχούντα σε συγκεκριμένο 
προορισμό κατά την έννοια του άρθρου 18 του δημοσιονομικού κανονισμού της 25ης 
Ιουνίου 2002 που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων143 (εφεξής «δημοσιονομικός κανονισμός»).

Πληροφορίες που αφορούν πράξεις που δεν περιλαμβάνονται στον γενικό 
προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκής Ένωσης και η προβλέψιμη εξέλιξη των διαφόρων 
κατηγοριών ιδίων πόρων της Κοινότητας ορίζονται, ενδεικτικά, σε χωριστούς πίνακες. Οι 
πληροφορίες αυτές προσαρμόζονται κάθε χρόνο στα νέα δεδομένα όταν γίνεται η τεχνική 
προσαρμογή του δημοσιονομικού πλαισίου.

12. Τα θεσμικά όργανα αναγνωρίζουν ότι κάθε ποσό που εμφαίνεται σε απόλυτες τιμές στο 
δημοσιονομικό πλαίσιο αντιπροσωπεύει το ετήσιο ανώτατο όριο δαπανών για το γενικό 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπό την επιφύλαξη ενδεχόμενων 
τροποποιήσεων των ανώτατων αυτών ορίων σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία, τα 
θεσμικά όργανα αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ασκούν τις αντίστοιχες αρμοδιότητές 
τους χωρίς να υπερβαίνουν τα διάφορα ετήσια ανώτατα όρια δαπανών κατά τη διάρκεια 
κάθε διαδικασίας του προϋπολογισμού και κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 
οικείου οικονομικού έτους.

13. Διά της παρούσης συμφωνίας, τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής 
συμφωνούν να δεχθούν τα ποσοστά αύξησης των μη υποχρεωτικών δαπανών οι οποίες 
θα προκύψουν από τους προϋπολογισμούς που καταρτίζονται εντός των ανωτάτων ορίων 
του δημοσιονομικού πλαισίου, για όλη τη διάρκειά του.

Με εξαίρεση τον υποτομέα 1Β «Συνοχή για τη ανάπτυξη και την απασχόληση» του 
δημοσιονομικού πλαισίου, για τους σκοπούς της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, τα 
θεσμικά όργανα φροντίζουν να αφήνουν, στο μέτρο του δυνατού, κατά τη διαδικασία του 
προϋπολογισμού και την έγκρισή του, επαρκή διαθέσιμα περιθώρια κάτω από τα 

                                               
143 ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.
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ανώτατα όρια των διαφόρων τομέων.

14. Κάθε πράξη εκδιδόμενη με τη διαδικασία συναπόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου και κάθε πράξης του Συμβουλίου, που υπερβαίνει τις διαθέσιμες 
στον προϋπολογισμό πιστώσεις ή τα κονδύλια του δημοσιονομικού πλαισίου κατά το 
σημείο 12, μπορεί να εφαρμοσθεί από δημοσιονομικής απόψεως μόνον εφόσον έχει 
προηγουμένως τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός και, ενδεχομένως, έχει αναθεωρηθεί 
κατάλληλα το δημοσιονομικό πλαίσιο, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται για 
καθεμιά από τις περιπτώσεις αυτές.

15. Για κάθε έτος που εμπίπτει στο δημοσιονομικό πλαίσιο, το σύνολο των αναγκαίων 
πιστώσεων για πληρωμές, μετά την ετήσια προσαρμογή και λαμβανομένων υπόψη των 
προσαρμογών και αναθεωρήσεων που έχουν μεσολαβήσει, δεν μπορεί να οδηγήσει σε 
ποσοστό πρόσκλησης προς καταβολή ιδίων πόρων υψηλότερο από το ανώτατο όριο που 
ισχύει για τους ιδίους αυτούς πόρους.

Εφόσον παρίσταται ανάγκη, τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής 
αποφασίζουν, σύμφωνα με το σημείο 3, να μειώσουν τα ανώτατα όρια του 
δημοσιονομικού πλαισίου προκειμένου να εξασφαλίσουν την τήρηση του ανώτατου 
ορίου των ιδίων πόρων.

Β. Ετήσια προσαρμογή του δημοσιονομικού πλαισίου

Τεχνικές προσαρμογές

16. Κάθε χρόνο η Επιτροπή, πριν ξεκινήσει η διαδικασία του προϋπολογισμού του 
οικονομικού έτους ν+1, προβαίνει στις ακόλουθες τεχνικές προσαρμογές του 
δημοσιονομικού πλαισίου:

α) επαναξιολόγηση, με τις τιμές του έτους ν+1, των ανώτατων ορίων και των ποσών 
των πιστώσεων για αναλήψεις υποχρεώσεων και των πιστώσεων για πληρωμές,

β) υπολογισμός του εναπομένοντος περιθωρίου κάτω από το ανώτατο όριο των ιδίων 
πόρων.

Η Επιτροπή προβαίνει στις εν λόγω τεχνικές προσαρμογές βάσει σταθερού 
αποπληθωριστή 2% ετησίως.

Τα αποτελέσματα των προσαρμογών αυτών καθώς και οι βασικές οικονομικές 
προβλέψεις ανακοινώνονται στα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής.

Ουδεμία άλλη τεχνική προσαρμογή πραγματοποιείται για το συγκεκριμένο έτος, ούτε 
κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ούτε ως εκ των υστέρων διόρθωση κατά τη 
διάρκεια των επόμενων ετών.
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17. Στην τεχνική προσαρμογή για το έτος 2011, εάν αποδειχθεί ότι το σωρευτικό ΑΕγχΠ 
κράτους μέλους για την περίοδο 2007-2009 αποκλίνει του +/- 5% από το σωρευτικό 
ΑΕγχΠ που είχε εκτιμηθεί κατά την σύναψη της παρούσας συμφωνίας, η Επιτροπή θα 
προσαρμόσει τα ποσά που χορηγήθηκαν στο εν λόγω κράτος μέλος βάσει κονδυλίων για 
τη στήριξη της συνοχής κατά την περίοδο αυτή. Το συνολικό καθαρό αποτέλεσμα των 
προσαρμογών αυτών, θετικό ή αρνητικό, δεν μπορεί να υπερβεί τα 3 δισεκατομμύρια 
EUR. Εάν το καθαρό αποτέλεσμα είναι θετικό, το σύνολο των συμπληρωματικών πόρων 
περιορίζεται στο επίπεδο της υποαπορρόφησης σε σχέση με τα ανώτατα όρια του 
υποτομέα 1Β για την περίοδο 2007-2010. Οι απαιτούμενες προσαρμογές θα 
κατανεμηθούν εξ ίσου κατά τη διάρκεια της περιόδου 2011-2013 και τα αντίστοιχα 
ανώτατα όρια θα τροποποιηθούν αναλόγως.

Προσαρμογές που συνδέονται με τους όρους εκτέλεσης

18. Παράλληλα με την ανακοίνωση της τεχνικής προσαρμογής του δημοσιονομικού 
πλαισίου, η Επιτροπή υποβάλλει στα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό 
αρχής την πρόταση προσαρμογής του συνολικού ποσού των πιστώσεων για πληρωμές 
που κρίνει αναγκαίες, λαμβανομένων υπόψη των όρων εκτέλεσης, για την εξασφάλιση 
ομαλής εξέλιξης σε σχέση με τις πιστώσεις για αναλήψεις υποχρεώσεων. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αποφασίζουν επί των προτάσεων πριν την 1η Μαΐου του 
έτους ν, κατά το σημείο 3.

Προσαρμογή στα νέα δεδομένα των προβλέψεων για τις πιστώσεις πληρωμών μετά το 2013

19. Το 2010, η Επιτροπή θα προσαρμόσει στα νέα δεδομένα τις προβλέψεις για τις πιστώσεις 
πληρωμών μετά το 2013. Αυτή η προσαρμογή θα λάβει υπόψη την πραγματική εκτέλεση 
των πιστώσεων του προϋπολογισμού για αναλήψεις υποχρεώσεων και των πιστώσεων 
για πληρωμές καθώς και τις προβλέψεις εκτέλεσης. Επίσης θα λάβει υπόψη τους 
ισχύοντες κανόνες προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι οι πιστώσεις πληρωμών 
εξελίσσονται ομαλά σε σύγκριση με τις πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων και με τις 
προβλέψεις που αφορούν το Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα (ΑΕΕ) της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Προσαρμογές που συνδέονται με τα υπερβολικά δημόσια ελλείμματα

20. Εφόσον αρθεί η αναστολή των δημοσιονομικών δεσμεύσεων που αφορούν το Ταμείο 
Συνοχής στο πλαίσιο διαδικασίας περί υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος, το 
Συμβούλιο θα αποφασίσει, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής και τηρώντας τη σχετική 
βασική πράξη, για τη μεταφορά των ανασταλεισών δεσμεύσεων στα επόμενα οικονομικά 
έτη. Οι ανασταλείσες δεσμεύσεις του έτους ν δεν μπορούν να επανεγγραφούν στον 
προϋπολογισμό πέραν του οικονομικού έτους ν+2.

Γ. Αναθεώρηση τoυ δημoσιovoμικoύ πλαισίoυ

21. Ανεξάρτητα από την τακτική προσαρμογή είτε σε τεχνικό επίπεδο είτε σε επίπεδο όρων 
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εκτέλεσης, το δημοσιονομικό πλαίσιο μπορεί να αναθεωρηθεί, μετά από πρόταση της 
Επιτροπής, σε περίπτωση απρόβλεπτων περιστάσεων, τηρουμένου του ανωτάτου ορίου 
των ιδίων πόρων.

22. Κατά γενικό κανόνα, κάθε πρόταση αναθεώρησης δυνάμει του σημείου 21 πρέπει να 
υποβάλλεται και να εγκρίνεται πριν αρχίσει η διαδικασία του προϋπολογισμού για το 
οικονομικό έτος ή το πρώτο από τα οικονομικά έτη τα οποία αφορά η αναθεώρηση αυτή.

Η αναθεώρηση του δημοσιονομικού πλαισίου μέχρι ποσοστού 0,03 % του ΑΕΕ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός των ορίων για απρόβλεπτα εγκρίνεται με κοινή απόφαση των 
δύο σκελών της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής που αποφασίζουν κατά το 
σημείο 3.

Οποιαδήποτε αναθεώρηση του δημοσιονομικού πλαισίου πέραν του 0,03 % του ΑΕΕ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός των ορίων για απρόβλεπτα εγκρίνεται με κοινή απόφαση των 
δύο σκελών της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, στο πλαίσιο της οποίας το 
Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα.

23. Με την επιφύλαξη του σημείου 40, τα θεσμικά όργανα εξετάζουν τις δυνατότητες 
επαναδιάθεσης των δαπανών μεταξύ των προγραμμάτων που περιλαμβάνονται στον 
τομέα τον οποίο αφορά η αναθεώρηση, με βάση, ιδίως, την αναμενόμενη 
υποαπορρόφηση των πιστώσεων. Ο επιδιωκόμενος στόχος θα πρέπει να είναι η 
αποδέσμευση, τηρουμένου του ανώτατου ορίου του σχετικού τομέα, σημαντικού ποσού, 
σε απόλυτες τιμές και σε ποσοστό της προβλεπόμενης νέας δαπάνης.

Τα θεσμικά όργανα εξετάζουν τις δυνατότητες αντιστάθμισης της αύξησης του ανώτατου 
ορίου ενός τομέα με τη μείωση του ανώτατου ορίου άλλου τομέα.

Η αναθεώρηση του δημοσιονομικού πλαισίου ως προς τις υποχρεωτικές δαπάνες δεν 
μπορεί να οδηγεί σε μείωση του διαθέσιμου ποσού για τις μη υποχρεωτικές δαπάνες.

Κάθε αναθεώρηση πρέπει να διατηρεί την ισορροπία μεταξύ αναλήψεων υποχρεώσεων 
και πληρωμών.

Δ. Συνέπειες της έλλειψης κοινής απόφασης σχετικά με την προσαρμογή ή την 
αναθεώρηση του δημοσιονομικού πλαισίου

24. Ελλείψει κοινής απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με την προσαρμογή ή αναθεώρηση του δημοσιονομικού πλαισίου που προτείνεται από 
την Επιτροπή, τα ποσά που έχουν καθοριστεί προηγουμένως μετά την ετήσια τεχνική 
προσαρμογή εξακολουθούν να ισχύουν, ως ανώτατα όρια δαπανών, για το σχετικό 
οικονομικό έτος.

Ε. Αποθεματικό Επείγουσας Βοήθειας
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25. Το Αποθεματικό Επείγουσας Βοήθειας έχει ως στόχο να διευκολύνει την ταχεία 
αντιμετώπιση συγκεκριμένων αναγκών βοήθειας σε τρίτες χώρες, λόγω γεγονότων που 
δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού, κατά 
προτεραιότητα για δράσεις ανθρωπιστικού χαρακτήρα, αλλά και για την πολιτική 
διαχείριση κρίσεων και για λόγους προστασίας, εφόσον το απαιτούν οι περιστάσεις. Το 
ετήσιο ποσό του αποθεματικού καθορίζεται σε 221 εκατομμύρια EUR σε σταθερές τιμές 
για όλη τη διάρκεια του δημοσιονομικού πλαισίου.

Tο αποθεματικό εγγράφεται στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως 
προσωρινή πίστωση. Οι αντίστοιχες πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων θα εγγράφονται 
στον προϋπολογισμό, εφόσον απαιτείται, επιπλέον των ανωτάτων ορίων του 
παραρτήματος Ι.

Όταν κρίνει ότι είναι ανάγκη να χρησιμοποιηθεί το αποθεματικό αυτό, η Επιτροπή 
υποβάλλει στα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής πρόταση 
μεταφοράς από το αποθεματικό στους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού.

Πριν από οποιαδήποτε πρόταση της Επιτροπής για τη μεταφορά πιστώσεων από το 
αποθεματικό πρέπει να εξετάζονται οι δυνατότητες επαναδιάθεσης των πιστώσεων.

Ταυτόχρονα με την πρόταση μεταφοράς, η Επιτροπή αρχίζει διαδικασία τριμερών 
συσκέψεων, ενδεχομένως με απλουστευμένη μορφή, προκειμένου να διασφαλίσει τη 
συμφωνία των δύο σκελών της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής σχετικά με την 
ανάγκη χρησιμοποίησης του αποθεματικού και σχετικά με το απαιτούμενο ποσό. Οι 
μεταφορές πιστώσεων Θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 26 του 
δημοσιονομικού κανονισμού.

ΣΤ. Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

26. Στόχος του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ταχεία 
χρηματοδοτική ενίσχυση σε περίπτωση σοβαρών καταστροφών που συμβαίνουν στο 
έδαφος κράτους μέλους ή υποψήφιας χώρας, όπως ορίζει η οικεία βασική πράξη. Το 
ετήσιο ανώτατο όριο των διαθέσιμων πιστώσεων για το Ταμείο Αλληλεγγύης ανέρχεται 
σε 1 δισεκατομμύριο EUR (τρέχουσες τιμές). Την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους, πρέπει να 
παραμένει διαθέσιμο τουλάχιστον το ένα τέταρτο του ετησίου ποσού για την κάλυψη των 
αναγκών που προκύπτουν μέχρι το τέλος του έτους. Το μέρος του ετησίου ποσού που δεν 
είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό δεν μπορεί να μεταφερθεί στα επόμενα έτη.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και εάν οι υπόλοιποι δημοσιονομικοί πόροι που διατίθενται 
στο Ταμείο το έτος κατά το οποίο επήλθε η καταστροφή, όπως ορίζει η σχετική βασική 
πράξη, δεν επαρκούν για να καλύψουν το ποσό της ενίσχυσης που θεωρείται αναγκαία 
από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, η Επιτροπή μπορεί να προτείνει να 
χρηματοδοτηθεί η διαφορά από τις πιστώσεις του Ταμείου του επόμενου έτους. Το 
ετήσιο ποσό του Ταμείου που πρέπει να εγγράφεται στον προϋπολογισμό κάθε έτους δεν 
μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί το 1 δισεκατομμύριο EUR.
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Όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης όπως αυτές 
ορίζονται στην σχετική βασική πράξη, η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση για τη 
κινητοποίησή του. Όταν υπάρχουν δυνατότητες επαναδιάθεσης των πιστώσεων στο 
πλαίσιο του τομέα για τον οποίο απαιτούνται πρόσθετες δαπάνες, η Επιτροπή το 
λαμβάνει υπόψη κατά την υποβολή της απαιτούμενης πρότασης, σύμφωνα με τον 
ισχύοντα δημοσιονομικό κανονισμό, με τη βοήθεια του κατάλληλου δημοσιονομικού 
μηχανισμού. Την απόφαση κινητοποίησης του Ταμείου αλληλεγγύης λαμβάνουν από 
κοινού τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής σύμφωνα με το σημείο 
3.

Οι αντίστοιχες πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων πρέπει να εγγράφονται στον 
προϋπολογισμό, εφόσον απαιτείται, επιπλέον των ορίων των σχετικών τομέων στο 
δημοσιονομικό πλαίσιο που ορίζονται με το παράρτημα Ι.

Ταυτόχρονα με την πρόταση απόφασης για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης, 
η Επιτροπή κινεί διαδικασία τριμερών συσκέψεων, ενδεχομένως με απλουστευμένη 
μορφή, προκειμένου να επιτύχει τη συμφωνία των δύο σκελών της αρμόδιας για τον 
προϋπολογισμό αρχής σχετικά με την ανάγκη κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης 
και σχετικά με το απαιτούμενο ποσό.

Ζ. Μηχανισμός ευελιξίας

27. Ο μηχανισμός ευελιξίας, το ετήσιο ανώτατο όριο του οποίου ανέρχεται σε 200 
εκατομμύρια EUR (τρέχουσες τιμές), προορίζεται να καταστήσει δυνατή τη 
χρηματοδότηση για δεδομένο οικονομικό έτος και εντός του ορίου του προαναφερθέντος 
ποσού, σαφώς προσδιορισμένων δαπανών οι οποίες δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν 
στο πλαίσιο των διαθέσιμων ανωτάτων ορίων ενός ή περισσοτέρων από τους άλλους 
τομείς. 

Το μέρος του ετήσιου ποσού που δεν χρησιμοποιείται μπορεί να μεταφερθεί μέχρι το 
έτος ν+2. Εάν ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός ευελιξίας, θα χρησιμοποιηθούν πρώτα τα 
μεταφερθέντα ποσά κατά σειρά αρχαιότητας. Το μέρος του ετήσιου ποσού του έτους ν 
που δεν χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους ν+2 καταργείται.

Η Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση για τη κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας αφού 
εξετάσει όλες τις δυνατότητες επαναδιάθεσης των πιστώσεων στο πλαίσιο του τομέα 
στον οποίο αναφέρονται οι πρόσθετες δαπάνες.

Η πρόταση θα αφορά την αρχή της κινητοποίησης του μηχανισμού και θα προσδιορίζει 
τις ανάγκες προς κάλυψη, καθώς και το ποσό. Η πρόταση μπορεί να υποβληθεί για 
δεδομένο οικονομικό έτος κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του προϋπολογισμού. Η 
πρόταση της Επιτροπής θα περιλαμβάνεται στο προσχέδιο προϋπολογισμού ή θα 
συνοδεύεται, κατά τον δημοσιονομικό κανονισμό, από τον κατάλληλο δημοσιονομικό 
μηχανισμό.
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Η απόφαση κινητοποίησης του μηχανισμού ευελιξίας θα λαμβάνεται από κοινού από τα 
δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής σύμφωνα με το σημείο 3. Η 
συμφωνία αυτή συνάπτεται στο πλαίσιο της διαδικασίας συνεννόησης που προβλέπεται 
στο παράρτημα ΙΙ, μέρος Γ, της παρούσας συμφωνίας.

Η. Ευρωπαϊκό ταμείο για την εξισορρόπηση της παγκοσμιοποίησης

28. Στόχος του ευρωπαϊκού ταμείου για την εξισορρόπηση της παγκοσμιοποίησης είναι η 
παροχή συμπληρωματικής στήριξης στους εργαζομένους που πλήττονται από τις 
συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στο παγκόσμιο εμπόριο, ώστε να 
βοηθήσει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Το Ταμείο δεν μπορεί να υπερβεί το μέγιστο ετήσιο ποσό των 500 εκατομμυρίων EUR
(τρέχουσες τιμές), το οποίο μπορεί να προέλθει από τα περιθώρια που υπάρχουν κάτω 
από το συνολικό ανώτατο όριο δαπανών του προηγούμενου έτους ή/και από τις 
ακυρωθείσες πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων από τα δυο προηγούμενα έτη, 
εξαιρουμένων όσων σχετίζονται με τον τομέα 1Β του δημοσιονομικού πλαισίου.

Οι πιστώσεις θα εγγράφονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως 
προσωρινή πίστωση με την κανονική δημοσιονομική διαδικασία αμέσως μόλις η 
Επιτροπή εντοπίσει τα ικανά περιθώρια ή/και τις ακυρωθείσες αναλήψεις υποχρεώσεων, 
σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο.

Όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις κινητοποίησης του ευρωπαϊκού ταμείου για την 
εξισορρόπηση της παγκοσμιοποίησης, όπως αυτές ορίζονται στην σχετική βασική πράξη, 
η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση για τη κινητοποίησή του. Η απόφαση κινητοποίησης του 
ταμείου λαμβάνεται από κοινού από τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό 
αρχής σύμφωνα με το σημείο 3.

Παράλληλα με την υποβολή της πρότασης για απόφαση κινητοποίησης του ταμείου, η 
Επιτροπή κινεί διαδικασία τριμερών συσκέψεων, ενδεχομένως με απλουστευμένη μορφή, 
προκειμένου να επιτύχει τη συμφωνία των δύο σκελών της αρμόδιας για τον 
προϋπολογισμό αρχής σχετικά με την ανάγκη να χρησιμοποιηθεί το ταμείο και σχετικά 
με το απαιτούμενο ποσό και θα υποβάλει στα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον 
προϋπολογισμό αρχής πρόταση για μεταφορά στους σχετικούς κωδικούς του 
προϋπολογισμού.

Οι μεταφορές σχετικά με το Ευρωπαϊκό ταμείο για την εξισορρόπηση της 
παγκοσμιοποίησης θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 4, του 
δημοσιονομικού κανονισμού.

Οι αντίστοιχες πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων θα εγγράφονται στον σχετικό τομέα 
του προϋπολογισμού, εφόσον απαιτείται, επιπλέον των ανωτάτων ορίων του 
παραρτήματος Ι.
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Θ. Προσαρμογή του δημοσιονομικού πλαισίου σε συνάρτηση με τη διεύρυνση

29. Εάν προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση νέα κράτη μέλη κατά το χρονικό 
διάστημα που διέπεται από το παρόν δημοσιονομικό πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφαινόμενα κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής 
και σύμφωνα με το σημείο 3, θα προσαρμόσουν από κοινού το δημοσιονομικό 
πλαίσιο, ώστε να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες δαπανών που θα προκύψουν από τα 
αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων για την προσχώρηση.

Ι. Διάρκεια του δημοσιονομικού πλαισίου και συνέπειες της έλλειψης δημοσιονομικού 
πλαισίου

30. Η Επιτροπή θα υποβάλει, μέχρι την 1η Ιουλίου 2011, προτάσεις για νέο μεσοπρόθεσμο 
δημοσιονομικό πλαίσιο.

Ελλείψει συμφωνίας των δύο σκελών της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής για το 
νέο δημοσιονομικό πλαίσιο, και εκτός ρητής καταγγελίας του δημοσιονομικού πλαισίου 
από ένα από τα θεσμικά όργανα, τα ανώτατα όρια για το τελευταίο έτος που διέπεται από 
το υφιστάμενο δημοσιονομικό πλαίσιο θα προσαρμόζονται, σύμφωνα με το σημείο 16, 
ώστε τα ανώτατα όριά τους για το 2013 να διατηρηθούν σε σταθερές τιμές. Εάν 
προσχωρήσουν νέα κράτη μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2013, και εφόσον κριθεί 
αναγκαίο, το διευρυμένο δημοσιονομικό πλαίσιο θα προσαρμοστεί για να λάβει υπόψη 
τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων για την προσχώρηση.

ΜΕΡΟΣ II - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Α. Η διαδικασία διοργανικής συνεργασίας

31. Τα θεσμικά όργανα αποφασίζουν να θεσπίσουν διαδικασία διοργανικής συνεργασίας για 
τα θέματα προϋπολογισμού. Οι λεπτομέρειες για τη συνεργασία αυτή περιλαμβάνονται 
στο παράρτημα II.

Β. Κατάρτιση του προϋπολογισμού

32. Η Επιτροπή υποβάλλει ετησίως προσχέδιο προϋπολογισμού το οποίο αντιστοιχεί προς τις 
πραγματικές ανάγκες χρηματοδότησης της Κοινότητας.

Το προσχέδιο αυτό λαμβάνει υπόψη:

α) προβλέψεις για τα διαρθρωτικά ταμεία τις οποίες παρέχουν τα κράτη μέλη,

β) τη δυνατότητα εκτέλεσης των πιστώσεων, επιδιώκοντας τον αυστηρό συσχετισμό 
μεταξύ πιστώσεων για αναλήψεις υποχρεώσεων και πιστώσεων για πληρωμές,
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γ) τις δυνατότητες δρομολόγησης νέων τομέων πολιτικής με πιλοτικά σχέδια ή/και 
νέες προπαρασκευαστικές δράσεις ή με τη συνέχιση πολυετών δράσεων που 
πλησιάζουν στο τέλος τους, αφού προηγουμένως εκτιμήσει τις προϋποθέσεις για 
την έκδοση βασικής πράξης κατά την έννοια του άρθρου 49 του δημοσιονομικού 
κανονισμού (ορισμός βασικής πράξης, ανάγκη βασικής πράξης για την εκτέλεση 
και εξαιρέσεις),

δ) την ανάγκη να εξασφαλισθεί ότι κάθε αύξηση των δαπανών σε σχέση με το 
προηγούμενο οικονομικό έτος θα είναι σύμφωνη με τις επιταγές της 
δημοσιονομικής πειθαρχίας.

Το προσχέδιο προϋπολογισμού θα συνοδεύεται από δελτία δραστηριότητας τα οποία 
περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που απαιτούνται κατά τα άρθρα 27, παράγραφος 3, και 
33, παράγραφος 2, στοιχείο δ), του δημοσιονομικού κανονισμού (στόχοι, δείκτες και 
πληροφορίες αξιολόγησης).

33. Τα θεσμικά όργανα αποφεύγουν, στο μέτρο του δυνατού, την εγγραφή στον 
προϋπολογισμό γραμμών που αφορούν επιχειρησιακές δαπάνες τα ποσά των οποίων είναι 
ασήμαντα.

Τα δυο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής αναλαμβάνουν επίσης τη 
δέσμευση να λαμβάνουν υπόψη την αξιολόγηση των δυνατοτήτων εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού, την οποία περιλαμβάνει η Επιτροπή στα προσχέδιά της, καθώς και στο 
πλαίσιο της εκτέλεσης του τρέχοντος προϋπολογισμού.

Πριν τη δεύτερη ανάγνωση του Συμβουλίου, η Επιτροπή θα αποστείλει επιστολή προς 
τον πρόεδρο της επιτροπής προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με 
αντίγραφο στο άλλο σκέλος της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, με τις 
παρατηρήσεις της σχετικά με τη δυνατότητα εκτέλεσης των τροπολογιών στο σχέδιο 
προϋπολογισμού που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την πρώτη ανάγνωσή 
του. 

Τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής λαμβάνουν υπόψη τους τις 
παρατηρήσεις αυτές στο πλαίσιο της διαδικασίας συνεννοήσεων του παραρτήματος ΙΙ, 
μέρος Γ.

Με γνώμονα τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και λόγω των επιπτώσεων που έχουν 
οι σημαντικές μεταβολές της ονοματολογίας του προϋπολογισμού, ως προς τους τίτλους 
και τα κεφάλαια, στις υποχρεώσεις αναφοράς των υπηρεσιών της Επιτροπής όσον αφορά 
τη διαχείριση, τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής δεσμεύονται να 
εξετάζουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συνεννόησης κάθε σημαντική αλλαγή μαζί 
με την Επιτροπή.

Γ. Κατάταξη των δαπανών
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34. Τα θεσμικά όργανα θεωρούν υποχρεωτικές τις δαπάνες οι οποίες υποχρεωτικώς 
απορρέουν από τις Συνθήκες ή από τις πράξεις που εκδίδονται δυνάμει αυτών.

35. Το προσχέδιο προϋπολογισμού περιλαμβάνει πρόταση κατάταξης για τους νέους 
κωδικούς του προϋπολογισμού και για τους κωδικούς των οποίων η νομική βάση 
μεταβλήθηκε.

Αν η προτεινόμενη κατάταξη στο προσχέδιο του προϋπολογισμού δεν γίνει δεκτή, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα εξετάσουν την κατάταξη του αντίστοιχου 
κωδικού του προϋπολογισμού, στηριζόμενα στο παράρτημα ΙΙΙ. Επιδιώκεται η επίτευξη 
συμφωνίας στο πλαίσιο της διαδικασίας συνεννόησης που προβλέπεται στο παράρτημα 
II, μέρος Γ.

Δ. Το ανώτατο ποσοστό αύξησης των μη υποχρεωτικών δαπανών ελλείψει 
δημοσιονομικού πλαισίου

36. Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου του σημείου 13, τα θεσμικά όργανα συμφωνούν 
σχετικά με τις εξής διατάξεις:

α) Το αυτόνομο περιθώριο ελιγμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο πλαίσιο του 
άρθρου 272, παράγραφος 9, τέταρτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ, το μέγεθος του 
οποίου αντιστοιχεί στο ήμισυ του ανωτάτου ποσοστού, εφαρμόζεται στο σχέδιο 
προϋπολογισμού, όπως καταρτίζεται από το Συμβούλιο σε πρώτη ανάγνωση, 
λαμβανομένων υπόψη ενδεχομένων διορθωτικών επιστολών στο εν λόγω σχέδιο.

Η τήρηση του ανωτάτου ποσοστού στον ετήσιο προϋπολογισμό, καθώς επίσης και 
στους διορθωτικούς προϋπολογισμούς είναι υποχρεωτική. Υπό την επιφύλαξη του 
καθορισμού νέου ποσοστού, το τμήμα του ανωτάτου ποσού που δεν 
χρησιμοποιήθηκε παραμένει διαθέσιμο για πιθανή χρησιμοποίηση στο πλαίσιο της 
εξέτασης των διορθωτικών σχεδίων προϋπολογισμού.

β) Με την επιφύλαξη του στοιχείου α), αν κατά τη διαδικασία του προϋπολογισμού 
θεωρηθεί ότι για την ολοκλήρωσή της είναι απαραίτητος για την αύξηση των μη 
υποχρεωτικών δαπανών ο καθορισμός, με κοινή συμφωνία, νέου ποσοστού για τις 
πιστώσεις πληρωμών ή/και ποσοστού για πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων (το 
δεύτερο αυτό ποσοστό μπορεί να είναι διαφορετικού επιπέδου από το πρώτο) τα 
θεσμικά όργανα θα επιδιώξουν να επιτύχουν συμφωνία μεταξύ των δύο σκελών της 
αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής κατά τη διαδικασία συνεννόησης του 
παραρτήματος II.

Ε. Η εγγραφή δημοσιονομικών διατάξεων στις νομοθετικές πράξεις

37. Οι νομοθετικές πράξεις που αφορούν πολυετή προγράμματα θεσπιζόμενα με τη 
διαδικασία συναπόφασης θα περιλαμβάνουν διάταξη με την οποία ο νομοθέτης καθορίζει 
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το χρηματοδοτικό κονδύλιο του προγράμματος.

Το ποσόν αυτό αποτελεί, για την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, προνομιακή 
αναφορά κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού.

Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή και η Επιτροπή, όταν υποβάλει το προσχέδιο 
προϋπολογισμού της, αναλαμβάνουν τη δέσμευση να μην αποκλίνουν από το ποσό αυτό 
καθ’ όλη τη διάρκεια του σχετικού προγράμματος κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 5%, με 
εξαίρεση νέες αντικειμενικές και διαρκείς περιστάσεις οι οποίες αποτελούν το 
αντικείμενο ρητής και σαφούς αιτιολόγησης, στην οποία θα λαμβάνονται υπόψη τα 
αποτελέσματα που έχουν προκύψει κατά την εφαρμογή του προγράμματος, ιδίως βάσει 
αξιολογήσεων. Οποιαδήποτε αύξηση που προκύπτει απ’ αυτή τη μεταβολή πρέπει να 
παραμείνει εντός του υφιστάμενου ανωτάτου ορίου για τον σχετικό τομέα, υπό την 
επιφύλαξη της κινητοποίησης μηχανισμών που αναφέρονται στην παρούσα συμφωνία.

Το παρόν σημείο δεν εφαρμόζεται στις πιστώσεις συνοχής που εγκρίνονται με τη 
διαδικασία της συναπόφασης και καταλογίζονται εκ των προτέρων από τα κράτη μέλη 
και περιλαμβάνουν χρηματοδοτικό κονδύλιο για ολόκληρη τη διάρκεια του 
προγράμματος.

38. Οι νομοθετικές πράξεις που αφορούν πολυετή προγράμματα τα οποία δεν υπάγονται σε 
διαδικασία συναπόφασης δεν περιλαμβάνουν «ποσό κρινόμενο αναγκαίο».

Εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να περιλάβει δημοσιονομική αναφορά, αυτή έχει 
χαρακτήρα ενδεικτικό της βούλησης του νομοθέτη και δεν επηρεάζει τις αρμοδιότητες 
της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, όπως ορίζονται στη συνθήκη. Σχετική μνεία 
θα γίνεται σε κάθε νομοθετική πράξη που περιέχει τέτοια δημοσιονομική αναφορά.

Εάν το εν λόγω ποσόν έχει αποτελέσει αντικείμενο συμφωνίας στο πλαίσιο της 
διαδικασίας συνεννόησης που προβλέπεται με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής της 4ης Μαρτίου 1975144, θα 
θεωρείται ποσόν αναφοράς κατά την έννοια του σημείου 37 της παρούσας συμφωνίας.

39. Το δημοσιονομικό δελτίο του άρθρου 28 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκφράζει σε 
δημοσιονομικά μεγέθη τους στόχους του προτεινόμενου προγράμματος και περιλαμβάνει 
χρονοδιάγραμμα για τη διάρκεια του προγράμματος. Αυτό αναθεωρείται, ενδεχομένως, 
κατά την κατάρτιση του ΠΣΠ, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εκτέλεσης του 
προγράμματος. Το αναθεωρημένο δελτίο θα διαβιβαστεί στην αρμόδια για τον 
προϋπολογισμό αρχή κατά την υποβολή του προσχεδίου προϋπολογισμού και μετά από 
την έγκριση του προϋπολογισμού.

40. Εντός των ανωτάτων ποσοστών αύξησης των μη υποχρεωτικών δαπανών του σημείου 
13, πρώτο εδάφιο, τα δυο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής 

                                               
144 ΕΕ C 89, 22.4.1975, σ. 1.
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αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρούν τις χορηγήσεις σε πιστώσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων που προβλέπουν οι οικείες βασικές πράξεις για τις διαρθρωτικές ενέργειες, 
την αγροτική ανάπτυξη και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας.

ΣΤ. Δαπάνες σχετικές με τις συμφωνίες αλιείας

41. Τα θεσμικά όργανα συμφωνούν να χρηματοδοτήσουν τις δαπάνες για τις συμφωνίες 
αλιείας σύμφωνα με το παράρτημα ΙV.

Ζ. Η χρηματοδότηση της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας

42. Για τις δαπάνες της ΚΕΠΠΑ που βαρύνουν τον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 28 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα 
θεσμικά όργανα προσπαθούν κάθε χρόνο, στο πλαίσιο της διαδικασίας συνεννόησης του 
παραρτήματος II, μέρος Γ, και με βάση το προσχέδιο προϋπολογισμού που καταρτίζει η 
Επιτροπή, να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με το ποσό των επιχειρησιακών δαπανών 
που θα καταλογισθούν στον προϋπολογισμό των Κοινοτήτων και σχετικά με την 
κατανομή του ποσού αυτού μεταξύ των άρθρων του κεφαλαίου ΚΕΠΠΑ του 
προϋπολογισμού που προτείνει το τέταρτο εδάφιο του παρόντος σημείου. Ελλείψει 
συμφωνίας, εξυπακούεται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα 
εγγράψουν στον προϋπολογισμό το ποσό που είχε εγγραφεί στον προηγούμενο 
προϋπολογισμό ή αυτό που προτείνεται με το προσχέδιο προϋπολογισμού εάν αυτό είναι 
μικρότερο.

Το συνολικό ποσό των επιχειρησιακών δαπανών ΚΕΠΠΑ εγγράφεται ολόκληρο σε 
κεφάλαιο του προϋπολογισμού (ΚΕΠΠΑ), και κατανέμεται στα άρθρα του κεφαλαίου 
αυτού, όπως προτείνεται στο τέταρτο εδάφιο του παρόντος σημείου. Το ποσό αυτό 
καλύπτει τις πραγματικές προβλεπόμενες ανάγκες, που έχουν καθοριστεί στα πλαίσια της 
κατάρτισης του προσχεδίου προϋπολογισμού, βάσει προβλέψεων που πραγματοποιούνται 
ετησίως από το Συμβούλιο, καθώς και λογικό περιθώριο για απρόβλεπτες δράσεις. 
Κανένα ποσό δεν εγγράφεται σε αποθεματικό. Κάθε άρθρο θα καλύπτει μέτρα που έχουν 
ήδη εγκριθεί, μέτρα τα οποία έχουν προβλεφθεί αλλά δεν έχουν ακόμη εγκριθεί, καθώς 
και όλα τα μελλοντικά – δηλαδή απρόβλεπτα – μέτρα που θα εγκρίνει το Συμβούλιο κατά 
τη διάρκεια του δεδομένου οικονομικού έτους.

Δεδομένου ότι σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, στο πλαίσιο δράσεων της 
ΚΕΠΠΑ, η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να προβαίνει αυτόνομα σε μεταφορές πιστώσεων 
μεταξύ των άρθρων ενός κεφαλαίου του προϋπολογισμού, συγκεκριμένα της 
χρηματοδότησης ΚΕΠΠΑ, εξασφαλίζεται η ευελιξία που θεωρείται αναγκαία για την 
ταχεία εφαρμογή των δράσεων ΚΕΠΠΑ. Στην περίπτωση κατά την οποία το ποσό του 
προϋπολογισμού ΚΕΠΠΑ κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους δεν επαρκεί για την 
κάλυψη των αναγκαίων δαπανών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
συμφωνούν σε επείγουσα λύση κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής και με βάση το σημείο 
25.
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Στο πλαίσιο του κεφαλαίου ΚΕΠΠΑ του προϋπολογισμού, τα άρθρα στα οποία 
εγγράφονται οι δράσεις ΚΕΠΠΑ, θα μπορούσαν να έχουν ως εξής:

- επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων, πρόληψη, επίλυση και σταθεροποίηση 

συγκρούσεων, παρακολούθηση και υλοποίηση των διαδικασιών ειρήνευσης και 

ασφάλειας,

- μη διάδοση και αφοπλισμός,

- επείγουσες δράσεις,

- προπαρασκευαστικές ενέργειες και ενέργειες παρακολούθησης,

- ειδικοί απεσταλμένοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Τα θεσμικά όργανα συμφωνούν ότι τουλάχιστον 1.740 εκατομμύρια EUR θα είναι 
διαθέσιμα για την ΚΕΠΠΑ κατά την περίοδο 2007 – 20013 και ότι το ποσό για δράσεις 
που εγγράφονται στο άρθρο που σημειώνεται στην τρίτη περίπτωση, δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 20 % του συνολικού ποσού του κεφαλαίου ΚΕΠΠΑ του προϋπολογισμού.

43. Κάθε έτος, η Προεδρία του Συμβουλίου ζητεί τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
σχετικά με έγγραφο που καταρτίζει το Συμβούλιο, το οποίο θα διαβιβάζεται μέχρι τις 
15 Ιουνίου του εν λόγω έτους, για τα κύρια θέματα και τις βασικές επιλογές της ΚΕΠΠΑ 
για το μέλλον, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών επιπτώσεων για τον γενικό 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αξιολόγηση των μέτρων που άρχισαν το 
έτος ν-1. Επιπλέον, η Προεδρία του Συμβουλίου θα τηρεί ενήμερο το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο διοργανώνοντας κοινές διαβουλεύσεις τουλάχιστον πέντε φορές το χρόνο, 
στα πλαίσια του τακτικού πολιτικού διαλόγου για την ΚΕΠΠΑ, που συμφωνούνται το 
αργότερο κατά τη συνεδρίαση συνεννόησης που πρέπει να πραγματοποιείται πριν από τη 
δεύτερη ανάγνωση του Συμβουλίου. Η συμμετοχή σ’ αυτές τις συνεδριάσεις ορίζεται ως 
εξής:

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: τα προεδρεία των δύο σχετικών επιτροπών,

Συμβούλιο: Πρεσβευτής (Πρόεδρος της επιτροπής πολιτικής και ασφαλείας),

Η Επιτροπή θα συμμετέχει σε αυτές τις συνεδριάσεις.

Κάθε φορά που λαμβάνει απόφαση στον τομέα της ΚΕΠΠΑ η οποία συνεπάγεται 
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δαπάνες, το Συμβούλιο κοινοποιεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αμελλητί, και πάντως το 
πολύ πέντε εργάσιμες ημέρες από την τελική απόφαση, την εκτίμηση περί του 
προβλεπομένου κόστους (δημοσιονομικό δελτίο), ειδικότερα όσον αφορά το 
χρονοδιάγραμμα, το απασχολούμενο προσωπικό, τη χρήση χώρων και άλλων έργων 
υποδομής, τα μέσα μεταφοράς, τις ανάγκες κατάρτισης και τις ρυθμίσεις ασφαλείας.

Η Επιτροπή ενημερώνει ανά τρίμηνο την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σχετικά 
με την εκτέλεση των δράσεων ΚΕΠΠΑ και τις δημοσιονομικές προβλέψεις για το 
υπόλοιπο του οικονομικού έτους.

ΜΕΡΟΣ III – ΧΡΗΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΕ

A. Διασφάλιση αποτελεσματικού και ολοκληρωμένου εσωτερικού ελέγχου των κοινοτικών 
κονδυλίων

44. Τα θεσμικά όργανα συμφωνούν για τη σημασία που έχει η ενίσχυση του εσωτερικού 
ελέγχου χωρίς να αυξηθούν οι διοικητικές επιβαρύνσεις, προϋπόθεση της οποίας είναι η 
απλούστευση της σχετικής νομοθεσίας. Στο πλαίσιο αυτό, θα δοθεί προτεραιότητα στη 
χρηστή δημοσιονομική διαχείριση με στόχο την έκδοση θετικής Δήλωσης Αξιοπιστίας 
για κονδύλια υπό κοινή διαχείριση. Για τον σκοπό αυτόν θα θεσπιστούν κατάλληλες 
διατάξεις στις σχετικές βασικές νομοθετικές πράξεις. Ως μέρος των αυξημένων 
αρμοδιοτήτων τους για τα διαρθρωτικά ταμεία και σύμφωνα με τις εθνικές 
συνταγματικές επιταγές, οι σχετικές αρχές λογιστικού ελέγχου των κρατών μελών θα 
υποβάλουν αξιολόγηση σχετικά με τη συμφωνία των συστημάτων διαχείρισης και 
ελέγχου με τους κοινοτικούς κανόνες.

Συνεπώς, τα κράτη μέλη δεσμεύονται να υποβάλουν ετήσια περίληψη στο κατάλληλο 
εθνικό επίπεδο των διαθέσιμων λογιστικών ελέγχων και δηλώσεων.

B. Δημοσιονομικός κανονισμός

45. Τα θεσμικά όργανα συμφωνούν ότι η παρούσα συμφωνία και ο προϋπολογισμός θα 
εφαρμοσθούν σε πλαίσιο χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης με βάση τις αρχές της 
οικονομίας, αποδοτικότητας, προστασίας των δημοσιονομικών συμφερόντων, 
αναλογικότητας των διοικητικών δαπανών και με εύχρηστες διαδικασίες. Τα θεσμικά 
όργανα θα λάβουν τα κατάλληλα μέτρα, ιδίως στον δημοσιονομικό κανονισμό, ο οποίος 
θα πρέπει να εγκριθεί κατά τη διαδικασία συνεννόησης που καθιερώθηκε με την κοινή 
δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής της 4ης

Μαρτίου 1975, στο πνεύμα που κατέστησε δυνατή την επίτευξη συμφωνίας το 2002.

Γ. Δημοσιονομικός προγραμματισμός

46. Η Επιτροπή υποβάλλει δύο φορές ετησίως, την πρώτη φορά τον Μάιο/Ιούνιο (μαζί με τα 
έγγραφα που συνοδεύουν το προσχέδιο προϋπολογισμού) και τη δεύτερη φορά τον 
Δεκέμβριο/Ιανουάριο (μετά την έγκριση του προϋπολογισμού), πλήρη δημοσιονομικό 
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προγραμματισμό για τους τομείς 1Α, 2 (για το περιβάλλον και την αλιεία), 3Α, 3Β και 4 
του δημοσιονομικού πλαισίου. Αυτό το έγγραφο, δομημένο ανά τομέα, τομέα πολιτικής 
και κωδικό του προϋπολογισμού θα πρέπει να προσδιορίζει:

α) την ισχύουσα νομοθεσία με διάκριση μεταξύ πολυετών προγραμμάτων και ετησίων 
δράσεων:

- για τα πολυετή προγράμματα η Επιτροπή θα πρέπει να σημειώνει τη διαδικασία 

στο πλαίσιο της οποίας εγκρίθηκαν (συναπόφαση και διαβούλευση), τη διάρκειά 

τους, τα ποσά αναφοράς, το διατιθέμενο ποσό για διοικητικές δαπάνες,

- για τις ετήσιες δράσεις (πιλοτικά σχέδια, δράσεις προπαρασκευής, οργανισμοί) 

και δράσεις που χρηματοδοτούνται στα πλαίσια των αποκλειστικών προνομίων 

της Επιτροπής, θα πρέπει να παρέχονται πολυετείς εκτιμήσεις και (για πιλοτικά 

σχέδια και δράσεις προπαρασκευής) τα περιθώρια που απομένουν στο πλαίσιο 

των εγκεκριμένων ορίων που καθορίζονται με το παράρτημα ΙΙ, μέρος Δ,

β) τις εκκρεμείς νομοθετικές προτάσεις: τρέχουσες προτάσεις της Επιτροπής 
καθοριζόμενες από τον κωδικό του προϋπολογισμού (χαμηλότερο επίπεδο), το 
κεφάλαιο και τον τομέα πολιτικής. Πρέπει να εξευρεθεί μηχανισμός για την 
προσαρμογή των πινάκων στα νέα δεδομένα οσάκις εγκρίνεται νέα πρόταση, 
προκειμένου να εκτιμηθούν τα δημοσιονομικά αποτελέσματα.

Η Επιτροπή θα πρέπει να επινοήσει τρόπους αλληλοπαραπομπών μεταξύ του 
δημοσιονομικού προγράμματος και του νομοθετικού της προγράμματος, ώστε να χορηγεί 
πιο ακριβείς και αξιόπιστες προβλέψεις. Για κάθε νομοθετική πρόταση, η Επιτροπή θα 
πρέπει να μνημονεύει εάν περιλαμβάνεται στον προγραμματισμό Μαΐου-Δεκεμβρίου. Η 
αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή θα πρέπει ιδίως να ενημερώνεται για:

α) όλες τις νέες νομοθετικές πράξεις που εγκρίθηκαν, αλλά δεν συμπεριλήφθηκαν στο 
έγγραφο Μαΐου-Δεκεμβρίου (με τα αντίστοιχα ποσά),

β) όλες τις εκκρεμείς νομοθετικές προτάσεις που υποβλήθηκαν, αλλά δεν 
συμπεριλήφθηκαν στο έγγραφο του Μαΐου-Δεκεμβρίου (με τα αντίστοιχα ποσά),

γ) τη νομοθεσία που προβλέπει το ετήσιο πρόγραμμα νομοθετικής εργασίας της 
Επιτροπής, με αναγραφή των δράσεων που θα έχουν πιθανόν δημοσιονομικές 
επιπτώσεις (ναι/όχι).

Εφόσον είναι απαραίτητο, η Επιτροπή θα πρέπει να μνημονεύσει τον 
επαναπρογραμματισμό που προέκυψε από τις νέες νομοθετικές προτάσεις.
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Με βάση τα στοιχεία που χορήγησε η Επιτροπή, θα πρέπει να πραγματοποιείται 
ανασκόπηση σε κάθε τριμερή σύσκεψη που προβλέπει η παρούσα συμφωνία.

Δ. Οργανισμοί και Ευρωπαϊκά σχολεία

47. Κατά την κατάρτιση της πρότασής της για τη σύσταση νέου οργανισμού, η Επιτροπή θα 
αξιολογεί τις δημοσιονομικές επιπτώσεις επί του σχετικού κονδυλίου δαπανών. Βάσει 
των πληροφοριών αυτών και υπό την επιφύλαξη των νομοθετικών διαδικασιών που 
διέπουν τη σύσταση του σχετικού οργανισμού, τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον 
προϋπολογισμό αρχής δεσμεύονται, στο πλαίσιο της δημοσιονομικής συνεργασίας, να 
καταλήξουν εγκαίρως σε συμφωνία σχετικά με τον εν λόγω οργανισμό.

Παρόμοια διαδικασία πρέπει να εφαρμόζεται όταν προβλέπεται η ίδρυση νέου 
Ευρωπαϊκού σχολείου.

E. Προσαρμογή των Διαρθρωτικών Ταμείων, του Ταμείου Συνοχής, της Αγροτικής 
Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού Ταμείου για την αλιεία υπό το πρίσμα των περιστάσεων 

υλοποίησής τους

48. Εφόσον μετά την 1η Ιανουαρίου 2007 εγκριθούν οι νέοι κανόνες ή προγράμματα που 
διέπουν τα Διαρθρωτικά Ταμεία, το Ταμείο Συνοχής, τη Γεωργική Ανάπτυξη και το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο για την αλιεία, τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό 
αρχή δεσμεύονται να επιτρέψουν, με βάση πρόταση της Επιτροπής, τη μεταφορά σε 
επόμενα έτη, καθ’ υπέρβαση των αντιστοίχων ανωτάτων ορίων δαπανών, των μη 
χρησιμοποιηθεισών κατά το 2007 πιστώσεων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα λάβουν αποφάσεις επί των προτάσεων 
της Επιτροπής που αφορούν τη μεταφορά μη χρησιμοποιηθεισών πιστώσεων του έτους 
2007 πριν την 1η Μαΐου 2008, σύμφωνα με το σημείο 3.

ΣΤ. Νέοι δημοσιονομικοί μηχανισμοί

49. Τα θεσμικά όργανα συμφωνούν ότι η εισαγωγή μηχανισμού συγχρηματοδότησης είναι 
αναγκαία για να ενισχύσει το αποτέλεσμα μόχλευσης του προϋπολογισμού της ΕΕ, με 
αύξηση του χρηματοδοτικού κινήτρου.

Τα θεσμικά όργανα συμφωνούν να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη των κατάλληλων 
πολυετών δημοσιονομικών μηχανισμών που θα δρουν ως καταλύτες για τους δημόσιους 
και ιδιώτες επενδυτές. 

Κατά την υποβολή του προσχεδίου προϋπολογισμού, η Επιτροπή θα αναφέρει στην 
αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σχετικά με τις δραστηριότητες που 
χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης για να 
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στηρίξουν τις επενδύσεις στην έρευνα και στην ανάπτυξη, στα διευρωπαϊκά δίκτυα και 
στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2007-2013

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2007 2008 2009 2010 2011

1. Βιώσιμη ανάπτυξη 51 267 52 415 53 616 54 294 55 368
1α Ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη και 
απασχόληση 8 404 9 097 9 754 10 434 11 295

1β Συνοχή για ανάπτυξη και απασχόληση 42 863 43 318 43 862 43 860 44 073
2. Προστασία και διαχείριση των φυσικών πόρων 54 985 54 322 53 666 53 035 52 400

εκ των οποίων δαπάνες και άμεσες πληρωμές σχετικές 
με την αγορά 43 120 42 697 42 279 41 864 41 453

3. Ιθαγένεια, ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη 1 199 1 258 1 380 1 503 1 645
3α. Ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη 600 690 790 910 1 050
3β. Ιθαγένεια 599 568 590 593 595

4. Η ΕΕ ως παγκόσμιος παράγων 6 199 6 469 6 739 7 009 7 339
5. Διοίκηση1) 6 633 6 818 6 973 7 111 7 255
6. Αντισταθμίσεις 419 191 190

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 120 702 121 473 122 564 122 952 124 007
ως ποσοστό του ΑΕΕ 1,10% 1,08% 1,07% 1,04% 1,03%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 116 650 119 620 111 990 118 280 115 860
ως ποσοστό του ΑΕΕ 1,06% 1,06% 0,97% 1,00% 0,96%
Διαθέσιμο περιθώριο 0,18% 0,18% 0,27% 0,24% 0,28%
Ανώτατο όριο ιδίων πόρων ως ποσοστό του ΑΕΕ 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24%
1) Όσον αφορά τις δαπάνες συντάξεων, τα ποσά που ελήφθησαν υπόψη κάτω από τα ανώτατα όρια του εν λόγω τομέα υπολογίζονται καθαρά, χωρίς τις εισφορές των 
υπαλλήλων, εντός των ορίων των 500 εκατομμυρίων ευρώ, σε τιμές 2004 για το χρονικό διάστημα 2007-2013.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

A. Μετά την τεχνική προσαρμογή του δημοσιονομικού πλαισίου για το ερχόμενο 
οικονομικό έτος, λαμβάνοντας υπόψη την ετήσια στρατηγική πολιτικής που υποβάλλεται 
από την Επιτροπή και πριν από την απόφασή της για το προσχέδιο προϋπολογισμού, 
συγκαλείται τριμερής σύσκεψη για να συζητηθούν οι προβλεπόμενες προτεραιότητες για 
τον προϋπολογισμό του ερχόμενου οικονομικού έτους. Λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι 
αρμοδιότητες των θεσμικών οργάνων καθώς και η προβλέψιμη εξέλιξη των αναγκών για 
το ερχόμενο οικονομικό έτος και για τα επόμενα έτη που καλύπτονται από το 
δημοσιονομικό πλαίσιο. Επίσης λαμβάνονται υπόψη τα νέα στοιχεία από την κατάρτιση 
του αρχικού δημοσιονομικού πλαισίου τα οποία πιθανώς να έχουν σημαντικές και 
διαρκείς δημοσιονομικές συνέπειες στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

B. Για τις υποχρεωτικές δαπάνες, η Επιτροπή καθορίζει στην παρουσίαση του προσχεδίου 
του προϋπολογισμού:

α) τις πιστώσεις που συνδέονται με νέες ή προβλεπόμενες νομοθετικές διατάξεις,

β) τις πιστώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας κατά 
την έγκριση του προηγούμενου προϋπολογισμού.

Η Επιτροπή προβαίνει σε αυστηρή εκτίμηση των δημοσιονομικών επιπτώσεων των 
υποχρεώσεων της Κοινότητας βάσει των νομοθετικών ρυθμίσεων. Εν ανάγκη, 
προσαρμόζει τις εκτιμήσεις της στα νέα δεδομένα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του 
προϋπολογισμού. Θέτει στη διάθεση της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής όλα τα 
αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία.

Εφόσον το κρίνει αναγκαίο, η Επιτροπή μπορεί να αποταθεί στα δύο σκέλη της αρμόδιας 
για τον προϋπολογισμό αρχής με ειδική διορθωτική επιστολή, προκειμένου να 
προσαρμόσει στα νέα δεδομένα τα στοιχεία στα οποία βασίζεται η εκτίμηση των 
γεωργικών δαπανών που έχουν εγγραφεί στο προσχέδιο προϋπολογισμού ή/και να 
διορθώσει, με βάση τις τελευταίες διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις συμφωνίες 
αλιείας που θα ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου του αντίστοιχου οικονομικού έτους, τα 
ποσά και την κατανομή τους μεταξύ των πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στην 
επιχειρησιακή γραμμή για τις διεθνείς συμφωνίες στον τομέα της αλιείας και τις 
πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στο αποθεματικό.

Η διορθωτική αυτή επιστολή διαβιβάζεται στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή 
πριν το τέλος Οκτωβρίου.

Εάν η ειδική διορθωτική επιστολή δεν υποβληθεί στο Συμβούλιο τουλάχιστον ένα μήνα 
πριν από την πρώτη ανάγνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Συμβούλιο θα την 
λάβει υπόψη, κατά κανόνα, κατά τη δεύτερη ανάγνωση του σχεδίου προϋπολογισμού.



PE423.766v01-00 248/424 CM\779820EL.doc

EL

Συνεπώς, πριν τη δεύτερη ανάγνωση του σχεδίου προϋπολογισμού από το Συμβούλιο, τα 
δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής θα επιδιώκουν να πληρούνται οι 
προϋποθέσεις που θα καθιστούν δυνατή τη λήψη απόφασης για τη διορθωτική επιστολή 
με μία μόνο ανάγνωση καθενός από τα οικεία όργανα.

Γ. 1. Καθιερώνεται διαδικασία συνεννόησης για όλες τις δαπάνες.

2. Ο στόχος των συνεννοήσεων αυτών είναι:

α) η συνέχιση της συζήτησης για τη συνολική εξέλιξη των δαπανών και, στο 
πλαίσιο αυτό, για τις γενικές κατευθύνσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη για 
τον προϋπολογισμό του ερχόμενου οικονομικού έτους, βάσει του προσχεδίου 
προϋπολογισμού της Επιτροπής,

β) η αναζήτηση συμφωνίας μεταξύ των δύο σκελών της αρμόδιας για τον 
προϋπολογισμό αρχής, όσον αφορά:

- τις πιστώσεις που σημειώνονται στα στοιχεία α) και β) του μέρους Β, 

συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που προτείνονται με την ειδική 

διορθωτική επιστολή που μνημονεύεται στο μέρος Β,

- τις πιστώσεις που πρέπει να εγγραφούν στον προϋπολογισμό ως μη 

υποχρεωτικές δαπάνες κατά το σημείο 40 της παρούσας συμφωνίας,

- και, ιδίως, τα ζητήματα για τα οποία γίνεται μνεία της εν λόγω διαδικασίας στην 

παρούσα συμφωνία.

3. Η διαδικασία αρχίζει με τριμερή σύσκεψη που συγκαλείται σε εύθετο χρόνο, ώστε 
να καταστεί δυνατόν στα θεσμικά όργανα να επιδιώξουν συμφωνία, το αργότερο 
κατά την ημερομηνία που καθορίζει το Συμβούλιο για την κατάρτιση του σχεδίου 
προϋπολογισμού του.

Τα αποτελέσματα της τριμερούς σύσκεψης αυτής αποτελούν το αντικείμενο 
συνεννοήσεων μεταξύ του Συμβουλίου και αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου με τη συμμετοχή της Επιτροπής.

Εάν δεν αποφασισθεί άλλως κατά τη διάρκεια της τριμερούς σύσκεψης, η 
συνεδρίαση για τις συνεννοήσεις πραγματοποιείται κατά την παραδοσιακή 
συνάντηση που λαμβάνει χώρα μεταξύ των ιδίων συμμετεχόντων την ημέρα που 
είχε καθορίσει το Συμβούλιο για την κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού.
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4. Εφόσον απαιτείται, νέα τριμερής σύσκεψη μπορεί να συγκαλείται πριν από την 
πρώτη ανάγνωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μετά από έγγραφη πρόταση της 
Επιτροπής ή έγγραφο αίτημα του προέδρου της επιτροπής προϋπολογισμών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του προέδρου του Συμβουλίου «Προϋπολογισμού». 
Η απόφαση για τη διοργάνωση της τριμερούς αυτής σύσκεψης αποτελεί 
αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων μετά την έγκριση του 
σχεδίου προϋπολογισμού του Συμβουλίου και πριν από την ψηφοφορία της 
επιτροπής προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση 
σχετικά με τις τροπολογίες.

5. Τα θεσμικά όργανα συνεχίζουν τις συνεννοήσεις μετά από την πρώτη ανάγνωση 
του προϋπολογισμού από τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό 
αρχής, ώστε να επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με τις υποχρεωτικές και με τις μη 
υποχρεωτικές δαπάνες, και ιδίως για να συζητηθεί η ειδική διορθωτική επιστολή 
που αναφέρεται στο μέρος Β.

Για το σκοπό αυτό, συγκαλείται τριμερής σύσκεψη μετά από την πρώτη ανάγνωση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τα αποτελέσματα της εν λόγω τριμερούς σύσκεψης αποτελούν το αντικείμενο 
δεύτερης συνεδρίασης συνεννόησης, η οποία πραγματοποιείται, την ημέρα της 
δεύτερης ανάγνωσης στο Συμβούλιο.

Αν κριθεί αναγκαίο, τα θεσμικά όργανα συνεχίζουν τις συζητήσεις τους σχετικά με 
τις μη υποχρεωτικές δαπάνες μετά από τη δεύτερη ανάγνωση στο Συμβούλιο.

6. Στο πλαίσιο των τριμερών συσκέψεων, επικεφαλής των αντιπροσωπειών των 
θεσμικών οργάνων είναι, αντίστοιχα, ο πρόεδρος του Συμβουλίου 
«Προϋπολογισμός», ο πρόεδρος της επιτροπής προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και το μέλος της Επιτροπής που είναι αρμόδιο για τον 
προϋπολογισμό.

7. Κάθε σκέλος της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής θεσπίζει τις αναγκαίες 
διατάξεις ώστε τα αποτελέσματα που είναι δυνατό να προκύψουν από τις 
συνεννοήσεις να τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της τρέχουσας διαδικασίας 
προϋπολογισμού.

Δ. Προκειμένου η Επιτροπή να είναι σε θέση να εκτιμήσει εγκαίρως τη δυνατότητα 
εκτέλεσης των τροπολογιών που προβλέπονται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό 
αρχή, με σκοπό τη δημιουργία νέων προπαρασκευαστικών δράσεων ή πιλοτικών σχεδίων 
ή την παράταση των υφισταμένων, τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό 
αρχής ενημερώνουν την Επιτροπή μέχρι τα μέσα Ιουνίου για τις προθέσεις τους στον 
τομέα αυτό, ούτως ώστε να πραγματοποιηθεί η πρώτη συζήτηση κατά τη συνεδρίαση 
συνεννοήσεων στην πρώτη ανάγνωση του Συμβουλίου. Τα επόμενα βήματα της 
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διαδικασίας συνεννόησης κατά το μέρος Γ, καθώς και οι διατάξεις για τη δυνατότητα 
εκτέλεσης που μνημονεύονται στο σημείο 36 της παρούσας συμφωνίας, εφαρμόζονται 
επίσης.

Επιπλέον τα θεσμικά όργανα συμφωνούν να περιορίσουν το συνολικό ποσό των 
πιστώσεων για πιλοτικά σχέδια σε 40 εκατομμύρια ΕUR ανά οικονομικό έτος. Επίσης 
συμφωνούν να περιορίσουν σε 50 εκατομμύρια ΕUR το συνολικό ποσό των πιστώσεων 
για νέες προπαρασκευαστικές δράσεις ανά οικονομικό έτος και σε 100 εκατομμύρια ΕUR
το συνολικό ποσό των πιστώσεων που δεσμεύονται πραγματικά για τις 
προπαρασκευαστικές δράσεις.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ 1 Βιώσιμη ανάπτυξη

1A Ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη και απασχόληση
Μη 

υποχρεωτικές 
δαπάνες (ΜΥΔ)

1B Συνοχή για ανάπτυξη και απασχόληση ΜΥΔ
ΤΟΜΕΑΣ 2 Προστασία και διαχείριση των φυσικών πόρων ΜΥΔ

Εκτός από:
Δαπάνες της κοινής γεωργικής πολιτικής σχετικά με μέτρα στήριξης 
της αγοράς και άμεσες ενισχύσεις, συμπεριλαμβανομένων μέτρων 
στήριξης της αγοράς προϊόντων αλιείας και συμφωνιών σε θέματα 
αλιείας

Υποχρεωτικές 
δαπάνες (ΥΔ)

ΤΟΜΕΑΣ 3 Ιθαγένεια, ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη ΜΥΔ

3A Ελευθερία, Ασφάλεια και Δικαιοσύνη ΜΥΔ

3B Ιθαγένεια ΜΥΔ

ΤΟΜΕΑΣ 4 Η ΕΕ ως παγκόσμιος παράγων ΜΥΔ
Εκτός από:
Δαπάνες που προκύπτουν από τις συμφωνίες που συνήψε η 
Ευρωπαϊκή Ένωση με τρίτα μέρη ΥΔ

Συνεισφορές σε διεθνείς οργανισμούς ή ιδρύματα ΥΔ

Συνεισφορές για τη τροφοδότηση του ταμείου εγγύησης των δανείων ΥΔ

ΤΟΜΕΑΣ 5 Διοίκηση ΜΥΔ
Εκτός από: 
Συντάξεις και επιδόματα αποχώρησης ΥΔ
Αποζημιώσεις και διάφορες συνεισφορές σχετικές με την οριστική 
λήξη των καθηκόντων ΥΔ

Δικαστικά έξοδα ΥΔ

Ζημίες και τόκοι ΥΔ

ΤΟΜΕΑΣ 6 Αντισταθμίσεις ΥΔ



PE423.766v01-00 252/424 CM\779820EL.doc

EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΣΤΟΝ 
ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

Α. Οι δαπάνες για τις συμφωνίες αλιείας χρηματοδοτούνται από δύο κωδικούς που υπάγονται 
στον τομέα πολιτικής «αλιεία» (με αναφορά στην ονοματολογία του προϋπολογισμού βάσει 
δραστηριοτήτων):

α) Διεθνείς συμφωνίες για θέματα αλιείας (11 03 01),

β) Συνεισφορές σε διεθνείς οργανισμούς (11 03 02).

Όλα τα ποσά που αφορούν τις συμφωνίες και τα πρωτόκολλά τους που θα ισχύουν την 
1η Ιανουαρίου του σχετικού οικονομικού έτους θα εγγραφούν στον κωδικό 11 03 01. Τα 
ποσά που αφορούν όλες τις νέες ή ανανεώσιμες συμφωνίες, που θα αρχίσουν να ισχύουν μετά 
την 1η Ιανουαρίου του σχετικού οικονομικού έτους, θα διατεθούν για τον κωδικό 40 02 41 02 
– Αποθεματικά /Διαχωριζόμενες πιστώσεις (υποχρεωτικές δαπάνες).

Β. Στα πλαίσια της διαδικασίας συνεννόησης του παραρτήματος II, μέρος Γ, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα επιχειρήσουν να καθορίσουν με κοινή συμφωνία το ποσό 
που πρέπει να εγγραφεί στους τομείς του προϋπολογισμού και στο αποθεματικό με βάση την 
πρόταση της Επιτροπής.

Γ. Η Επιτροπή τηρεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τακτικά ενήμερο επί της προετοιμασίας και 
της πορείας των διαπραγματεύσεων, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών 
επιπτώσεων.

Στο πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας σχετικά με τις συμφωνίες στον τομέα της αλιείας, 
τα θεσμικά όργανα πράττουν παν το δυνατόν, ώστε όλες οι διαδικασίες να εκτελεσθούν το 
ταχύτερο δυνατό.

Εάν οι πιστώσεις σχετικά με τις συμφωνίες στον τομέα της αλιείας (συμπεριλαμβανομένου 
του αποθεματικού) αποδειχθούν ανεπαρκείς, η Επιτροπή παρέχει στην αρμόδια για τον 
προϋπολογισμό αρχή τις πληροφορίες που θα καταστήσουν δυνατή μια ανταλλαγή απόψεων, 
με τη μορφή τριμερούς σύσκεψης, ενδεχομένως απλουστευμένης, για τα αίτια της 
κατάστασης αυτής, καθώς και για τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διαδικασίες. Εφόσον απαιτείται, η Επιτροπή προτείνει τα κατάλληλα μέτρα.

Ανά τρίμηνο, η Επιτροπή υποβάλλει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή λεπτομερείς 
πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση των ισχυουσών συμφωνιών και τις δημοσιονομικές 
προβλέψεις για το υπόλοιπο έτος.

________________________
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ΔΗΛΩΣΕΙΣ

1. ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ 
ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Όσον αφορά το σημείο 7 της διοργανικής συμφωνίας, η Επιτροπή θα συντάξει έκθεση για τη 
λειτουργία της διοργανικής συμφωνίας μέχρι το τέλος του 2009, συνοδευόμενη, εφόσον 
απαιτείται, από σχετικές προτάσεις.

2. ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ 27 ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας προϋπολογισμού, η Επιτροπή θα πληροφορεί την 
αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σχετικά με το ποσό που είναι διαθέσιμο για το 
μηχανισμό ευελιξίας σύμφωνα με το σημείο 27 της διοργανικής συμφωνίας.

Κάθε απόφαση για ενεργοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για ποσό που υπερβαίνει τα 200 
εκατομμύρια EUR θα συνεπάγεται απόφαση μεταφοράς.

3. ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ

1. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η Επιτροπή κλήθηκε να 
πραγματοποιήσει πλήρη και ευρεία αναθεώρηση που να καλύπτει όλες τις πλευρές των 
δαπανών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της κοινής γεωργικής πολιτικής, και των 
πόρων, συμπεριλαμβανομένης της έκπτωσης για το Ηνωμένο Βασίλειο, και να κάνει 
σχετική αναφορά το 2008/2009. Αυτή η επανεξέταση θα πρέπει να συνοδεύεται από 
αξιολόγηση της διοργανικής συμφωνίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συμπράξει 
στην επανεξέταση σε όλα τα στάδια της διαδικασίας βάσει των εξής διατάξεων:

- κατά τη διάρκεια του σταδίου εξέτασης που ακολουθεί την παρουσίαση της 

επανεξέτασης από την Επιτροπή, θα διασφαλισθεί ότι θα λάβουν χώρα οι κατάλληλες 

συζητήσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βάσει του τακτικού πολιτικού διαλόγου 

μεταξύ των θεσμικών οργάνων και ότι οι θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα 

ληφθούν δεόντως υπόψη,

- σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Δεκεμβρίου 2005, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

«μπορεί να λάβει αποφάσεις για όλα τα αντικείμενα που εμπίπτουν στην 

επανεξέταση». Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συμμετάσχει σε κάθε τυπικό βήμα 

συνέχειας σύμφωνα με τις σχετικές διαδικασίες και τηρουμένων πλήρως των 

καθιερωμένων δικαιωμάτων του.
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2. Η Επιτροπή αναλαμβάνει, ως μέρος της διαδικασίας διαβούλευσης και 
προβληματισμού που οδηγεί στον καθορισμό της επανεξέτασης, να προσεγγίσει την εις 
βάθος ανταλλαγή απόψεων που θα πραγματοποιήσει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
κατά την ανάλυση της κατάστασης. Η Επιτροπή σημειώνει επίσης την πρόθεση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συγκαλέσει συνδιάσκεψη στην οποία θα συμμετάσχουν 
το ίδιο και τα εθνικά κοινοβούλια για την επανεξέταση του συστήματος των ιδίων 
πόρων. Θα λάβει υπόψη της το πόρισμα αυτής της συνδιάσκεψης ως συμβολή στο 
πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας διαβούλευσης. Εξυπακούεται ότι οι προτάσεις της 
Επιτροπής θα υποβληθούν εξ ολοκλήρου υπό τη δική της ευθύνη.

4. ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΟΧΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή αναγνωρίζουν την ανάγκη για 
εξορθολογισμό των διαφόρων μηχανισμών για εξωτερικές ενέργειες. Συμφωνούν ότι ο 
εξορθολογισμός αυτός των μηχανισμών, ενισχύοντας τη συνοχή και τον βαθμό ανταπόκρισης 
της δράσης ΕΕ, δεν θα έπρεπε να επηρεάσει τις εξουσίες ούτε της νομοθετικής αρχής – ιδίως 
στον πολιτικό της έλεγχο των στρατηγικών επιλογών – ούτε της αρμόδιας για τον 
προϋπολογισμό αρχής. Το κείμενο των σχετικών κανονισμών θα έπρεπε να αντανακλά τις 
αρχές αυτές και να περιλαμβάνει, εφόσον απαιτείται, το αναγκαίο πολιτικό περιεχόμενο και 
ενδεικτική κατανομή των πόρων και, κατά περίπτωση, ρήτρα επανεξέτασης που αποσκοπεί 
στην αξιολόγηση της εφαρμογής του κανονισμού, το αργότερο μετά τρία έτη.

Στο πλαίσιο των βασικών νομοθετικών πράξεων που εκδόθηκαν με τη διαδικασία της 
συναπόφασης, η Επιτροπή θα ενημερώνει συστηματικά και θα συμβουλεύεται το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο διαβιβάζοντάς τους προσχέδια στρατηγικών εγγράφων που 
αφορούν χώρες, περιφέρειες και θέματα.

Εφόσον το Συμβούλιο αποφασίσει για την μεταβολή του καθεστώτος των δυνητικών 
υποψηφίων σε προενταξιακούς υποψηφίους κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος που 
εμπίπτει στη διοργανική συμφωνία, η Επιτροπή θα αναθεωρήσει και θα διαβιβάσει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ενδεικτικό πολυετές πλαίσιο σύμφωνα με το 
άρθρο 4 του κανονισμού για την δημιουργία μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας, 
προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις για δαπάνες που προκύπτουν από τη μετάβαση 
αυτή.

Η Επιτροπή θα περιλάβει στο προσχέδιο προϋπολογισμού ονοματολογία που εξασφαλίζει τα 
δικαιώματα της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής για τις εξωτερικές ενέργειες.

5. ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΟΧΗ 
ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Η Επιτροπή δεσμεύεται να ξεκινήσει τακτικό διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το 
περιεχόμενο των προσχεδίων στρατηγικών εγγράφων που αφορούν χώρες, περιφέρειες και 
ζητήματα και να λάβει δεόντως υπόψη τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την 
υλοποίηση αυτών των στρατηγικών.
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Αυτός ο διάλογος περιλαμβάνει συζήτηση για τη μετάβαση των δυνητικών υποψηφίων στο 
προενταξιακό στάδιο, κατά τη διάρκεια αυτής της συμφωνίας.

6. ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Στο πλαίσιο της επανεξέτασης του δημοσιονομικού κανονισμού, τα θεσμικά όργανα 
δεσμεύονται να βελτιώσουν την εφαρμογή του προϋπολογισμού και να αυξήσουν την 
ορατότητα και τα οφέλη της χρηματοδότησης της Κοινότητας στους πολίτες χωρίς να θέτουν 
υπό αμφισβήτηση την πρόοδο που επιτεύχθηκε στην αναδιατύπωση του δημοσιονομικού 
κανονισμού το 2002. Θα αναζητήσουν επίσης, στο μέτρο του δυνατού, κατά τη διάρκεια του 
τελευταίου σταδίου των διαπραγματεύσεων για την αναθεώρηση του δημοσιονομικού 
κανονισμού και των κανόνων εφαρμογής του, τη σωστή ισορροπία μεταξύ της προστασίας 
των δημοσιονομικών συμφερόντων, της αρχής της αναλογικότητας της διοικητικής δαπάνης 
και των φιλικών προς τον χρήση διαδικασιών..

Η επανεξέταση του δημοσιονομικού κανονισμού θα εγκριθεί βάσει τροποποιημένης 
πρότασης της Επιτροπής, κατόπιν της διαδικασίας συνεννόησης που καθιερώθηκε με την 
κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής της 4ης
Μαρτίου 1975, σύμφωνα με το πνεύμα της οποίας έγινε δυνατή η επίτευξη συμφωνίας το 
2002. Τα θεσμικά όργανα θα αναζητήσουν επίσης στενή και εποικοδομητική διαθεσμική 
συνεργασία για την ταχεία έγκριση των κανόνων εφαρμογής, ώστε να απλοποιηθούν οι 
διαδικασίες χρηματοδότησης εξασφαλίζοντας ταυτοχρόνως υψηλό επίπεδο προστασίας των 
δημοσιονομικών συμφερόντων της Κοινότητας. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεσμεύονται να ολοκληρώσουν τις 
διαβουλεύσεις για τον δημοσιονομικό κανονισμό, έτσι ώστε να τεθεί σε ισχύ, ει δυνατόν, την 
1η Ιανουαρίου 2007.

7. ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Εντός του πλαισίου επανεξέτασης του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή δεσμεύεται:

- να ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εάν μια πρόταση για 

νομοθετική πράξη που αυτή θεωρεί αναγκαία παρεκκλίνει από τις διατάξεις του 

δημοσιονομικού κανονισμού, και να αναφέρει τους ειδικούς λόγους γι’ αυτό,

- να διασφαλίσει ότι, για σημαντικές νομοθετικές προτάσεις και για κάθε ουσιαστική 

τους τροποποίηση, πραγματοποιούνται τακτικές αξιολογήσεις των νομοθετικών 

επιπτώσεων, έχοντας δεόντως υπόψη τις αρχές της επικουρικότητας και της 

αναλογικότητας.

8. ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ
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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο καλούν την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), καθεμία στην αντίστοιχη σφαίρα αρμοδιότητάς της, να 
υποβάλουν προτάσεις:

- σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2005, 

για να αυξήσουν την ικανότητα της ΕΤΕπ για δάνεια και εγγυήσεις για την έρευνα και 

την ανάπτυξη μέχρι 10 δισεκατομμύρια ΕUR στην περίοδο 2007-2013, με 

συνεισφορά της ΕΤΕπ μέχρι 1 δισεκατομμύριο ΕUR από τα αποθέματα για τη 

χρηματοδότηση κατανομής κινδύνων,

- για να ενισχύσουν τα μέσα υπέρ των διευρωπαϊκών δικτύων και των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων μέχρι το κατ’ εκτίμηση ποσό δανείων και εγγυήσεων των 20 

δισεκατομμυρίων ΕUR και 30 δισεκατομμυρίων ΕUR αντιστοίχως, με συνεισφορά 

της ΕΤΕπ έως 0,5 δισεκατομμύριο ΕUR για αποθέματα (διευρωπαϊκά δίκτυα) και έως 

1 δισεκατομμύριο ΕUR (ανταγωνιστικότητα και καινοτομία) αντιστοίχως.

9. ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λαμβάνει υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
του Δεκεμβρίου 2005 όσον αφορά την προαιρετική διαφοροποίηση από τις δαπάνες που 
συνδέονται με την στήριξη της αγοράς και τις άμεσες ενισχύσεις της κοινής γεωργικής 
πολιτικής στη γεωργική ανάπτυξη μέχρις ανωτάτου ορίου 20% και τις μειώσεις για τις 
δαπάνες που συνδέονται με την στήριξη της αγοράς. Κατά τη θέσπιση των λεπτομερειών 
εφαρμογής των σχετικών νομικών πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εκτιμήσει τη 
σκοπιμότητα αυτών των διατάξεων έναντι των αρχών ΕΕ όπως οι κανόνες ανταγωνισμού και 
άλλοι· το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς το παρόν επιφυλάσσεται όσον αφορά το αποτέλεσμα 
της διαδικασίας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θεωρεί χρήσιμο να αξιολογήσει το ζήτημα της 
συγχρηματοδότησης της γεωργίας στα πλαίσια της επανεξέτασης 2008-09.

10. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ

Η Επιτροπή σημειώνει τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2005 
(παράγραφος 62) σύμφωνα με τα οποία τα κράτη μέλη μπορούν να μεταφέρουν 
συμπληρωματικά ποσά από τις δαπάνες που συνδέονται με την στήριξη της αγοράς και τις 
άμεσες ενισχύσεις της κοινής γεωργικής πολιτικής στην αγροτική ανάπτυξη μέχρις ανωτάτου 
ορίου 20% των ποσών που προστίθενται σ’ αυτά από τις δαπάνες στήριξης της αγοράς και τις 
άμεσες ενισχύσεις.

Κατά τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής της διαφοροποίησης στις σχετικές 
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νομοθετικές πράξεις, η Επιτροπή θα επιδιώξει να καταστήσει δυνατή την προαιρετική 
διαφοροποίηση καταβάλλοντας όλες τις προσπάθειες για να εξασφαλίσει ότι ο μηχανισμός 
αυτός αντικατοπτρίζει όσο το δυνατόν περισσότερο τους βασικούς κανόνες που διέπουν την 
πολιτική αγροτικής ανάπτυξης.

11. ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ NATURA 2000

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει τις ανησυχίες του σχετικά με τα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2005 όσον αφορά τη μείωση των δαπανών για την 
αγροτική ανάπτυξη στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και των συνεπειών της στην 
κοινοτική συγχρηματοδότηση του Natura 2000. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την 
Επιτροπή να αξιολογήσει τις επιπτώσεις αυτών των διατάξεων πριν συντάξει νέες προτάσεις. 
Το ίδιο θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί η κατάλληλη προτεραιότητα στην ενσωμάτωση του Natura
2000 στα Διαρθρωτικά Ταμεία και στην αγροτική ανάπτυξη. Ως μέρος της νομοθετικής 
αρχής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιφυλάσσεται όσον αφορά το αποτέλεσμα της 
διαδικασίας.

12. ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΦΠΑ ΓΙΑ ΣΥΝΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σημειώνει το συμπέρασμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 
Δεκεμβρίου 2005 όσον αφορά την εφαρμογή του κανόνα αυτόματης αποδέσμευσης (Ν+3) 
μεταβατικώς· το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή, κατά τη θέσπιση των 
λεπτομερειών εφαρμογής των σχετικών νομικών πράξεων, να εξασφαλίσει κοινούς κανόνες 
για την ιδιωτική χρηματοδότηση και τον ΦΠΑ για συνοχή στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση.

13. ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ 
ΤΟΜΕΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι κατά την υποβολή του προσχεδίου προϋπολογισμού η 
Επιτροπή πρέπει να παράσχει προσεκτική εκτίμηση των προγραμματισμένων 
δραστηριοτήτων για την ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη και ότι η χρηματοδότηση των 
δραστηριοτήτων αυτών θα πρέπει να συζητηθεί στο πλαίσιο των διαδικασιών του 
παραρτήματος ΙΙ της διοργανικής συμφωνίας.

________________________

_______________
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Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με σχέδιο 
τροποποίησης της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη 
χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (2008/2320(ACI)) - Έκθεση Jo Leinen (Προσωρινή έκθεση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση1, και ιδίως το σημείο 25,

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο τροποποίησης της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική 
πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (COM(2008)0834),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με σχέδιο τροποποίησης της 
διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική 
διαχείριση2,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 120 παράγραφος 1, και 43, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A6-0509/2008),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Προϋπολογισμών συνιστά την έγκριση σχεδίου 
τροποποίησης στην ανωτέρω διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο τροποποίησης δεν προκαλεί καμιά ανησυχία σε σχέση με τις 
Συνθήκες και τον Κανονισμό του Κοινοβουλίου·

1.   εγκρίνει το σχέδιο τροποποίησης της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία 
και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (2007-2013), που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει προς ενημέρωση την παρούσα απόφαση και το 
παράρτημα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

                                               
1 ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA-PROV(2008)0618.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Οι πρόσφατες εξελίξεις στις τιμές των τροφίμων και των βασικών ειδών έχουν προκαλέσει 
ανησυχίες, ιδίως όσον αφορά τον αντίκτυπό τους για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Η Επιτροπή 
πρότεινε τη θέσπιση νέας διευκόλυνσης για την ταχεία αντιμετώπιση των διογκούμενων τιμών των 
τροφίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες1 και τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό 
αρχής συμφώνησαν, κατά τη συνεδρίαση συνεννόησης της 21ης Νοεμβρίου 2008, να παρασχεθεί 
μέρος της χρηματοδότησης για τη διευκόλυνση αυτή από το αποθεματικό επείγουσας βοήθειας.

(2)  Εφόσον το υπόλοιπο διαθέσιμο ποσό του αποθεματικού επείγουσας βοήθειας για το 2008 δεν 
επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες της επισιτιστικής διευκόλυνσης, είναι ανάγκη να αυξηθεί κατά 
τρόπον ώστε το αποθεματικό να μπορεί να συνεισφέρει στη χρηματοδότηση αυτής της 
επισιτιστικής διευκόλυνσης.

(3)  Προς αντιμετώπιση των εξαιρετικών αυτών περιστάσεων, το αποθεματικό επείγουσας βοήθειας 
θα πρέπει να αυξηθεί στο ποσό των 479 218 000 EUR σε τρέχουσες τιμές, κατ' εξαίρεση και μόνον 
για το 2008.

(4)  Συνεπώς, το σημείο 25 της διοργανικής συμφωνίας για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη 
χρηστή δημοσιονομική διαχείριση θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ:

Στο τέλος του πρώτου εδαφίου του σημείου 25 προστίθεται η εξής πρόταση:

"Το ποσό αυτό αυξάνεται κατ' εξαίρεση σε 479 218 000 EUR για το 2008 σε τρέχουσες τιμές." 

Στρασβούργο, 18 Δεκεμβρίου 2008 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

                                               
1 COM(2008) 0450 - 2008/0149(COD).
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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Δεκμεβρίου 2006 σχετικά με τις θεσμικές 
πτυχές της ικανότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εντάσσει νέα κράτη μέλη 
(2006/2226(INI)) – Έκθεση του Alexander Stubb

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 49 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας των συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκαν τον Ιούνιο του 1993 στην Κοπεγχάγη, τον Δεκέμβριο 
του 1997 στην Μαδρίτη, τον Δεκέμβριο του 1997 στο Λουξεμβούργο, τον Ιούνιο του 2003 
στη Θεσσαλονίκη και τον Δεκέμβριο 2004, τον Ιούνιο του 2005 και τον Ιούνιο του 2006 στις 
Βρυξέλλες,

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

– έχοντας υπόψη το έγγραφο στρατηγικής της Επιτροπής για τη διεύρυνση - 2005 
(COM(2005)0561),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Ιανουαρίου 2005 σχετικά με τη Συνθήκη για τη 
θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 28ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την έναρξη των 
διαπραγματεύσεων με την Τουρκία2,

– έχοντας υπόψη τα πλαίσια διαπραγματεύσεων με την Τουρκία και την Κροατία που 
εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 3 Οκτωβρίου 2005,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιανουαρίου 2006 σχετικά με την περίοδο 
προβληματισμού: η δομή, τα θέματα και το πλαίσιο για την αξιολόγηση της συζήτησης 
σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Μαρτίου 2006 σχετικά με το έγγραφο στρατηγικής 
της Επιτροπής για τη διεύρυνση - 20054,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Ιουνίου 2006 σχετικά με τα επόμενα βήματα για την 
περίοδο προβληματισμού και την ανάλυση σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης5,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με την πρόοδο της 
Τουρκίας στην πορεία προς την ένταξη6,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

                                               
1 ΕΕ C 247 E της 6.10.2005, σ. 88.
2 ΕΕ C 227 E της 21.9.2006, σ. 163.
3 ΕΕ C 287 E της 24.11.2006, σ. 306.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0096.
5 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0263.
6 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0381.
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– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A6-0393/2006),

Λαμβάνοντας υπόψη ότι

A. το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 19ης και 20ής Ιουνίου 2003 έθεσε σαφή ευρωπαϊκή προοπτική 
στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, με τελικό στόχο την προσχώρηση στην Ένωση (ατζέντα
της Θεσσαλονίκης),

B. το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 16ης και 17ης Ιουνίου 2005 επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή του 
για την πλήρη υλοποίηση της ατζέντας της Θεσσαλονίκης, και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 
15ης και 16ης Ιουνίου 2006 επαναβεβαίωσε την πρόθεσή του να τιμήσει τις υφιστάμενες 
δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν έναντι των χωρών της νοτιοανατολικής Ευρώπης (Τουρκία και 
Κροατία, χώρες με τις οποίες έχουν αρχίσει οι διαπραγματεύσεις, Πρώην Γιουγκοσλαβική 
Δημοκρατία της Μακεδονίας/FYROM, ως υποψήφια χώρα, και οι χώρες των Δυτικών 
Βαλκανίων, ως πιθανές υποψήφιες) όσον αφορά τη διεύρυνση, τονίζοντας παράλληλα την 
ανάγκη να διασφαλιστεί ότι η Ένωση «θα είναι ικανή να λειτουργεί πολιτικά, δημοσιονομικά 
και θεσμικά καθώς θα διευρύνεται»,

Γ. το Συμβούλιο ξεκίνησε επίσημα τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Τουρκία και την 
Κροατία στις 3 Οκτωβρίου 2005,

Δ. το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 15ης και 16ης Δεκεμβρίου 2005 χορήγησε καθεστώς 
υποψήφιας χώρας στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (FYROM),

E. η συμμόρφωση με όλα τα κριτήρια της Κοπεγχάγης αποτελεί από το 1993 τη βάση για την 
προσχώρηση στην ΕΕ και θα πρέπει να συνεχίσει να την αποτελεί και ενόψει μελλοντικών 
προσχωρήσεων,

ΣΤ. τα κριτήρια της Κοπεγχάγης επίσης αναφέρουν ως σημαντικό ζήτημα την «ικανότητα της 
Ένωσης να απορροφήσει νέα μέλη, χωρίς να επιβραδυνθεί η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση»,

Ζ. η θεσμική ικανότητα της Ένωσης να εντάσσει νέα κράτη μέλη συζητείται ολοένα και 
περισσότερο σε σχέση με τις διευρύνσεις που θα ακολουθήσουν την προσχώρηση της 
Βουλγαρίας και της Ρουμανίας,

H. στο προαναφερόμενο ψήφισμά του σχετικά με το έγγραφο στρατηγικής του 2005 για τη 
διεύρυνση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση έως το 
τέλος του 2006, η οποία να παραθέτει τις αρχές που στηρίζουν την ικανότητα απορρόφησης 
της Ένωσης,

Θ. το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 15ης και 16ης Ιουνίου 2006 αποφάσισε ότι «ο ρυθμός των 
διευρύνσεων πρέπει να λαμβάνει υπόψη την απορροφητική ικανότητα της Ένωσης» και 
αποφάσισε να διεξαγάγει συζήτηση τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους «για όλες τις πτυχές των 
επόμενων διευρύνσεων, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας της Ένωσης να απορροφά νέα 
μέλη, καθώς και για περαιτέρω τρόπους βελτίωσης της ποιότητας της διαδικασίας διεύρυνσης 
βάσει της θετικής εμπειρίας που έχει αποκομισθεί μέχρι τούδε», με βάση έκθεση «σχετικά με 
όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με την απορροφητική ικανότητα της Ένωσης» που θα 
υποβληθεί από την Επιτροπή παράλληλα με την ετήσια έκθεσή της για τη διεύρυνση και την 
προενταξιακή διαδικασία, 
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Ι. σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αυτή η έκθεση θα πρέπει «επίσης να καλύπτει το 
ζήτημα των σημερινών και μελλοντικών αντιλήψεων των πολιτών για τη διεύρυνση, θα 
πρέπει δε να συνυπολογίζει την ανάγκη να εξηγηθεί επαρκώς η διαδικασία διεύρυνσης στο 
κοινό της Ένωσης»,

ΙΑ. το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 16ης και 17ης Δεκεμβρίου 2004 στις Βρυξέλλες δήλωσε ότι «οι 
μελλοντικές διαπραγματεύσεις προσχώρησης με υποψήφια κράτη, η προσχώρηση των 
οποίων θα μπορούσε να έχει ουσιώδεις δημοσιονομικές συνέπειες, μπορούν να 
ολοκληρωθούν μόνο μετά τον καθορισμό του δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο από 
το 2014 και μετά μαζί με τις ενδεχόμενες συνακόλουθες δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις»,

ΙΒ. η έννοια της ικανότητας ολοκλήρωσης ενέχει την πρόκληση προσαρμογής της ΕΕ ώστε να 
δεχτεί τα νέα της μέλη· η εν λόγω πρόκληση δεν έχει αντιμετωπιστεί, ιδίως μετά την 
απόρριψη της Συνταγματικής Συνθήκης στη Γαλλία και στις Κάτω Χώρες, εφόσον η συνθήκη 
αυτή θα δώσει τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να λειτουργήσει αποτελεσματικά και 
δημοκρατικά, λαμβάνοντας υπόψη την πρόκληση που συνεπάγονται οι οικονομικοί πόροι,

ΙΓ. διεξάγεται τακτικά συζήτηση σχετικά με την αποκαλούμενη «ικανότητα απορρόφησης» της 
Ένωσης στο πλαίσιο μελλοντικών διευρύνσεων,

ΙΔ. ο Πρόεδρος της Επιτροπής δήλωσε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι πιστεύει ότι 
πριν από κάθε μελλοντική διεύρυνση θα πρέπει να προηγηθεί μια θεσμική συμφωνία και 
εξέφρασε την ελπίδα ότι αυτή η θεσμική συμφωνία, όπως ορίστηκε από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο της 15ης και 16ης Ιουνίου 2006, μπορεί να επιτευχθεί έως το τέλος του 2008, 
επιτρέποντας έτσι στην Ένωση να τηρήσει τις δεσμεύσεις της έναντι των 
διαπραγματευόμενων χωρών και αυτών στις οποίες έχει προσφέρει την προοπτική ένταξης,

ΙΕ. μια θεσμική διευθέτηση αυτού του είδους απαιτείται πρώτα και κύρια για τη διατήρηση της 
δυναμικής της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, όπως δήλωσαν οι αρχηγοί κρατών και 
κυβερνήσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης του 1993,

1. επισημαίνει ότι οι διευρύνσεις έτειναν να ενισχύσουν την Ένωση, να προωθήσουν την 
οικονομική της ανάπτυξη, να ενισχύσουν τον ρόλο της στον κόσμο και να δώσουν ώθηση 
στην ανάπτυξη νέων κοινοτικών πολιτικών·

2. υπενθυμίζει ότι η έννοια της «ικανότητας απορρόφησης» πραγματοποίησε την πρώτη της 
επίσημη εμφάνιση το 1993, όταν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης αναγνώρισε ότι, 
παράλληλα με τα πολιτικά και οικονομικά κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιες 
χώρες προκειμένου να προσχωρήσουν στην Ένωση, η «ικανότητα της Ένωσης να 
απορροφήσει νέα μέλη, χωρίς να επιβραδυνθεί η δυναμική της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης»
επίσης αποτελεί «σημαντικό θέμα που αφορά τόσο την Ένωση όσο και τις υποψήφιες 
χώρες»·

3. υπενθυμίζει ότι, παρόλο που κάθε διεύρυνση της Ένωσης επέφερε αλλαγές στο θεσμικό, 
πολιτικό και δημοσιονομικό της πλαίσιο, οι εν λόγω αλλαγές δεν ήταν επαρκείς ώστε να 
διατηρηθεί η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της Ένωσης·

4. κρίνει ότι ο όρος «ικανότητα απορρόφησης» δεν αποδίδει επαρκώς την ιδέα που έχει στόχο 
να εκφράσει, δεδομένου ότι η ΕΕ με κανέναν τρόπο δεν απορροφά τα μέλη της, και ως εκ 
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τούτου προτείνει η έκφραση να αλλάξει σε «ικανότητα ένταξης», όρος που αντανακλά 
καλύτερα τη φύση της ιδιότητας μέλους της ΕΕ·

5. τονίζει ότι η «ικανότητα ένταξης» δεν αποτελεί νέο κριτήριο προς εφαρμογή στις υποψήφιες 
χώρες αλλά προϋπόθεση για την επιτυχία της διεύρυνσης και για την εμβάθυνση της 
διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης· η ευθύνη για τη βελτίωση της «ικανότητας ένταξης» 
βαρύνει την Ένωση και όχι τις υποψήφιες χώρες·

6. θεωρεί ότι η έννοια της «ικανότητας ένταξης» υπονοεί ότι 

- τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα μπορούν να λειτουργούν σωστά και να λαμβάνουν 
αποφάσεις αποτελεσματικά και δημοκρατικά σύμφωνα με τις προβλεπόμενες 
διαδικασίες τους,

- οι οικονομικοί πόροι της Ένωσης θα είναι αρκετοί για την επαρκή χρηματοδότηση των 
δραστηριοτήτων της,

- η Ένωση θα μπορεί να αναπτύσσει με επιτυχία τις πολιτικές της και να επιτυγχάνει τους 
στόχους της προκειμένου να ακολουθεί το πολιτικό της πρόγραμμα·

7. θεωρεί ότι, προκειμένου να εξασφαλίσει την ικανότητα ένταξής της, η Ένωση πρέπει να 
αποφασίσει σχετικά με το πεδίο εφαρμογής και την ουσία των μεταρρυθμίσεων που πρέπει να 
πραγματοποιήσει πριν από οποιαδήποτε μελλοντική προσχώρηση· η σχετική αξιολόγηση θα 
πρέπει να διενεργηθεί σε όλα τα βασικά στάδια της διαδικασίας διεύρυνσης, λαμβάνοντας 
υπόψη τον ενδεχόμενο αντίκτυπο των νέων κρατών μελών στις θεσμικές και δημοσιονομικές 
της ικανότητες, καθώς και στις ικανότητες λήψης αποφάσεων·

8. αναγνωρίζει ότι η Ένωση είναι σήμερα αντιμέτωπη με δυσκολίες να τιμήσει τις δεσμεύσεις 
της προς τις χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης, διότι η τρέχουσα διάρθρωσή της θεσμικά, 
δημοσιονομικά και όσον αφορά τις πολιτικές της δεν είναι κατάλληλη για επόμενες 
διευρύνσεις και πρέπει να βελτιωθεί·

Θεσμικές πτυχές της ικανότητας ένταξης

9. τονίζει ότι, πριν από κάθε μελλοντική διεύρυνση είναι απαραίτητη η μεταρρύθμιση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να είναι σε θέση να εργασθεί πιο αποτελεσματικά, με μεγαλύτερη 
διαφάνεια και δημοκρατικότητα· υπ' αυτό το πρίσμα, κάθε επόμενη διεύρυνση θα 
προϋποθέτει τις εξής θεσμικές μεταρρυθμίσεις:

(α) την υιοθέτηση ενός νέου συστήματος ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία, που θα 
ενισχύει την ικανότητα λήψης αποφάσεων του Συμβουλίου·

(β) μια ουσιαστική επέκταση των ζητημάτων για τα οποία απαιτείται ειδική πλειοψηφία·

(γ) μια ουσιαστική διεύρυνση της συμμετοχής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε ισότιμη 
βάση με το Συμβούλιο, σε δημοσιονομικά και νομοθετικά ζητήματα·

(δ) τροποποίηση του συστήματος της εκ περιτροπής προεδρίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
και το Συμβούλιο·
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(ε) τη δημιουργία της θέσης υπουργού Εξωτερικών·

(στ) περαιτέρω τροποποίηση της σύνθεσης της Επιτροπής πέρα των όσων ορίζονται από τη 
Συνθήκη της Νίκαιας·

(ζ) ενίσχυση του ρόλου του/της Προέδρου της Επιτροπής και ενδυνάμωση της 
δημοκρατικής νομιμότητάς του/της μέσω της εκλογής του/της από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο·

(η) επέκταση της δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων της 
Ένωσης, περιλαμβανομένης της παρακολούθησης του σεβασμού των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων·

(θ) τη θέσπιση μηχανισμών για τη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων στον έλεγχο της 
δράσης της Ένωσης·

(ι) τη βελτίωση των διατάξεων ευελιξίας ως απάντηση στην ολοένα και αυξανόμενη 
πιθανότητα να μην είναι διατεθειμένα ή ικανά όλα τα κράτη μέλη να προχωρήσουν με 
ορισμένες πολιτικές ταυτόχρονα·

(ια) μεταρρύθμιση της διαδικασίας τροποποίησης των Συνθηκών, προκειμένου να 
απλοποιηθεί, να καταστεί πιο αποτελεσματική και να βελτιωθεί ο δημοκρατικός 
χαρακτήρας και η διαφάνεια αυτής·

(ιβ) κατάργηση της «δομής των πυλώνων» και αντικατάσταση αυτής από μία και μοναδική 
οντότητα με ενιαία διάρθρωση και νομική προσωπικότητα·

(ιγ) την υιοθέτηση ρήτρας που θα επιτρέπει στα κράτη μέλη να αποχωρούν από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση·

(ιδ) έναν σαφή ορισμό των αξιών στις οποίες στηρίζεται η Ένωση, καθώς και των στόχων 
αυτής·

(ιε) έναν σαφή ορισμό των αρμοδιοτήτων της Ένωσης και των αρχών που διέπουν τη δράση 
της και τις σχέσεις της με τα κράτη μέλη·

(ιστ) ενίσχυση της διαφάνειας της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της Ένωσης, 
συγκεκριμένα μέσω του δημόσιου ελέγχου των δραστηριοτήτων του Συμβουλίου, όταν 
δρα ως σκέλος της νομοθετικής αρχής·

(ιζ) έναν σαφή ορισμό και μια απλοποίηση των μέσων με τα οποία η Ένωση ασκεί τις 
αρμοδιότητές της·

τονίζει ότι όλες αυτές οι τροποποιήσεις περιέχονται ήδη στην Συνταγματική Συνθήκη, και ότι η 
έναρξη της ισχύος τους θα επέτρεπε τη σωστή λειτουργία μιας διευρυμένης Ένωσης και θα 
εξασφάλιζε την ικανότητά της να λαμβάνει αποφάσεις αποτελεσματικά και δημοκρατικά·

Άλλες συναφείς πτυχές της ικανότητας ένταξης
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10. επισημαίνει ότι, πέραν των απαραίτητων θεσμικών μεταρρυθμίσεων, οι επόμενες διευρύνσεις 
της Ένωσης θα προϋποθέτουν τροποποιήσεις και άλλων σημαντικών πτυχών της διάρθρωσής 
της, όπως:

(α) έγκριση του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βελτίωση 
των πολιτικών αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών·

(β) αναθεώρηση του χρηματοοικονομικού πλαισίου, περιλαμβανομένου του συστήματος 
χρηματοδότησης, προκειμένου να προσαρμοστεί στις νέες ανάγκες μιας διευρυμένης 
Ένωσης, δίνοντας συνέχεια στην «πλήρη και ευρέος φάσματος αναθεώρηση» του 
χρηματοοικονομικού πλαισίου 2007-2013, η οποία έχει ήδη προγραμματιστεί για το 
2008/2009 σύμφωνα με το ψήφισμα του Κοινοβουλίου για τις πολιτικές προκλήσεις και 
τα δημοσιονομικά μέσα της διευρυμένης Ένωσης 2007-2013 της 8ης Ιουνίου 20051 και 
τις διατάξεις της διοργανικής συμφωνίας για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη 
χρηστή δημοσιονομική διαχείριση της 17ης Μαΐου 2006·2

(γ) επανακαθορισμός διαφόρων πολιτικών της, ορισμένες εκ των οποίων θεσπίσθηκαν πριν 
από 50 χρόνια, ώστε να της επιτρέψει να υλοποιήσει τη στρατηγική της Λισαβόνας, να 
ενισχύσει την ικανότητα δράσης στη διεθνή σκηνή και να προσαρμοστεί στις νέες 
προκλήσεις, τις οποίες αντιμετωπίζει μια πολύ μεγαλύτερη και πολύ πιο ποικιλόμορφη 
Ένωση σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο· 

(δ) ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ), προκειμένου να υπάρξει ένα 
κατάλληλο εργαλείο για τη σύναψη αμοιβαία επωφελών σχέσεων με εκείνες τις 
ευρωπαϊκές χώρες που δεν έχουν άμεσες προοπτικές ένταξης διότι δεν πληρούν τις 
προϋποθέσεις για την ιδιότητα του μέλους ή επιλέγουν να μην ενταχθούν·

11. τονίζει ότι οι ανωτέρω μεταρρυθμίσεις πρέπει να συνοδεύονται από προσπάθειες να αυξηθεί
η αποδοχή της διεύρυνσης από την κοινή γνώμη και υπενθυμίζει την ευθύνη των πολιτικών 
ηγετών της Ευρώπης να εξηγήσουν στο κοινό τους στόχους και τα αμοιβαία πλεονεκτήματα 
της διεύρυνσης και της ενοποίησης της Ευρώπης· στηρίζει την Επιτροπή στην προσπάθειά 
της να χρησιμοποιεί «ευρεία σειρά μέσων ώστε να κάνει γνωστή την πολιτική διεύρυνσής της 
και να μειώσει τις παρανοήσεις με συγκεκριμένα στοιχεία», όπως δηλώνεται στο 
προαναφερθέν έγγραφο στρατηγικής του 2005 για τη διεύρυνση·

12. επαναλαμβάνει, ωστόσο, ότι κάθε απόφαση της ΕΕ να δεχθεί κάποιο νέο κράτος μέλος 
λαμβάνεται μέσω διαδικασίας που περιλαμβάνει πολλούς μηχανισμούς διασφάλισης, κυρίως 
ομόφωνη απόφαση όλων των κρατών μελών για την έναρξη και τη λήξη των ενταξιακών 
διαπραγματεύσεων, την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την κύρωση κάθε 
Συνθήκης Προσχώρησης από όλα τα κράτη μέλη·

13. επισημαίνει ότι, εν πάση περιπτώσει, η υπογραφή Συνθήκης Προσχώρησης από τις 
κυβερνήσεις των κρατών μελών σημαίνει ότι τα εν λόγω κράτη μέλη δεσμεύονται πλήρως ότι 
θα ενεργούν αναλόγως προκειμένου να διασφαλίσουν ότι η διαδικασία επικύρωσης της εν 
λόγω συνθήκης θα έχει επιτυχή έκβαση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες σε κάθε 
χώρα·

                                               
1 ΕΕ C 124Ε της 25.5.2006, σ. 373.
2 ΕΕ C 139 της 14.06.2006, σ. 1.
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14. είναι της άποψης ότι η συναίνεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που απαιτείται 
προκειμένου το Συμβούλιο να ενεργήσει, βάσει του άρθρου 49 ΣΕΕ, σε σχέση με την 
προσχώρηση νέων κρατών μελών, θα έπρεπε να εφαρμόζεται στην απόφαση για την έναρξη 
των διαπραγματεύσεων, καθώς και κατά την ολοκλήρωσή τους·

Συμπεράσματα

15. επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του για τη διεύρυνση ως μια ιστορική ευκαιρία για τη 
διασφάλιση της ειρήνης, της ασφάλειας, της σταθερότητας, της δημοκρατίας και του κράτους 
δικαίου, καθώς και της οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας στην Ευρώπη· επαναβεβαιώνει 
την πεποίθησή του ότι η διεύρυνση πρέπει να συμβαδίζει με την εμβάθυνση της Ένωσης, 
ώστε να μην διακινδυνεύσουν οι στόχοι της διαδικασίας Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης·

16. τονίζει ότι η Ένωση πρέπει να είναι σε θέση να προσαρμόζει τη θεσμική, δημοσιονομική και 
πολιτική της διάρθρωση εγκαίρως, ώστε να αποφεύγει απροσδόκητες καθυστερήσεις στην 
ένταξη των υποψηφίων χωρών, εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για 
ένταξη·

17. επαναβεβαιώνει ότι η Συνθήκη της Νίκαιας δεν παρέχει επαρκή βάση για επόμενες 
διευρύνσεις·

18. επαναβεβαιώνει την υποστήριξή του προς τη Συνταγματική Συνθήκη, η οποία ήδη παρέχει 
λύσεις στις περισσότερες μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η ΕΕ προκειμένου να ανταποκριθεί 
στις σημερινές της δεσμεύσεις σχετικά με τη διεύρυνση και αποτελεί απτή έκφραση της 
σχέσης μεταξύ εμβάθυνσης και διεύρυνσης, και προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε προσπάθεια 
προώθησης μιας κατακερματισμένης εφαρμογής της συνταγματικής συμφωνίας ενδέχεται να 
διακυβεύσει τον καθολικό συμβιβασμό στον οποίο στηρίζεται·

19. επισημαίνει το χρονοδιάγραμμα που θεσπίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 15ης και 
16ης Ιουνίου 2006 για την αναζήτηση μιας λύσης στη συνταγματική κρίση έως το δεύτερο 
εξάμηνο του 2008 το αργότερο·

20. επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του για την επίτευξη μιας συνταγματικής ρύθμισης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση το ταχύτερο δυνατόν, και εν πάση περιπτώσει προτού οι πολίτες της 
Ένωσης κληθούν στις κάλπες για τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2009, προκειμένου να μπορεί η 
Ένωση να τιμήσει τις δεσμεύσεις της έναντι των υποψήφιων χωρών και να είναι σε θέση να 
τις δεχτεί ως μέλη·

°

° °

21. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στα κοινοβούλια και στις 
κυβερνήσεις της Τουρκίας, της Κροατίας, της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της 
Μακεδονίας, της Αλβανίας, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Σερβίας, του Μαυροβουνίου.
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4. Αντιπροσωπευτική δημοκρατία
A. Πολιτικά κόμματα
- Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Μαρτίου 2006 σχετικά 

με τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα (2005/2224(INI)) - Έκθεση Jo Leinen 269

- Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 29ης Νοεμβρίου 
2007, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου όσον αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 2004/2003 σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των 
πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο (2007/0130(COD)) - Έκθεση
Jo Leinen 275

Παράρτημα: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.1524/2007 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2007 
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2004/2003 
σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των πολιτικών
κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο 274

- Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 
2007 σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που 
εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
(2007/0820(CNS)) - Έκθεση Jo Leinen 284
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Β. Σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
- Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Οκτωβρίου 2007 

σχετικά με τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
(2007/2169(INI)) - Έκθεση Alain Lamassoure / Adrian Severin 285

Παράρτημα 1: Σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου για τον καθορισμό της σύνθεσης του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 288 

Παράρτημα 2: Σχέδιο δήλωσης όσον αφορά το άρθρο 2 του 
πρωτοκόλλου αριθ. 10 περί μεταβατικών διατάξεων (Τίτλος 
Ι: Διατάξεις που αφορούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) 291

- Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης 
Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου 
που τροποποιεί την οδηγία 93/109/EΚ του Συμβουλίου της 6ης 
Δεκεμβρίου 1993, για τις λεπτομέρειες άσκησης του δικαιώματος του 
εκλέγειν και του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου από τους πολίτες της Ένωσης που κατοικούν σε ένα 
κράτος μέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι (2006/0277(CNS)) -
Έκθεση Andrew Duff 294
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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Μαρτίου 2006 σχετικά με τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα (2005/2224(INI)) - Έκθεση Jo Leinen

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 191 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
και το άρθρο 12, παράγραφος 2, του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6, παράγραφος 4, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

– έχοντας υπόψη το άρθρο I-46, παράγραφος 4, της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος 
της Ευρώπης,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 2004/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά µε το καθεστώς και τη 
χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο156 (στο εξής: 
κανονισμός), και ιδίως το άρθρο 12,

– έχοντας υπόψη την από 21 Σεπτεμβρίου 2005 έκθεση του Γενικού του Γραμματέα προς 
το Προεδρείο σχετικά με τη χρηματοδότηση των κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
σύμφωνα με το άρθρο 15 της απόφασης του Προεδρείου, της 29ης Μαρτίου 2004, που 
περιλαμβάνει διατάξεις εφαρμογής για τον κανονισμό157,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και τη 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A6-0042/2006),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στήριξη των επομένων βημάτων της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης 
εκ μέρους των πολιτών προϋποθέτει την περαιτέρω ανάπτυξη της δημοκρατίας και της 
εγγύτητας προς τους πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι, για τον λόγο αυτόν, πρέπει 
να δοθεί μεγάλη προτεραιότητα στην υλοποίηση της ευρωπαϊκής δημοκρατίας, 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πολιτικά κόμματα περιλαμβανομένων των ευρωπαϊκών 
πολιτικών κομμάτων, αποτελούν παράγοντα ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη του 
ευρωπαϊκού πολιτικού χώρου, γεγονός που ευνοεί τη δημοκρατία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πολιτικά κόμματα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 
προώθηση των δημοκρατικών αξιών όπως η ελευθερία, η ανοχή, η αλληλεγγύη και η 
ισότητα ανδρών και γυναικών,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμβάθυνση του προβληματισμού για το μέλλον της Ευρώπης 
απαιτεί ευρύ διάλογο με τους πολίτες και ότι τα πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
πρέπει να παίξουν καίριο ρόλο σ’ αυτόν,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλά κράτη μέλη της Ένωσης χορηγείται στα πολιτικά 
κόμματα ενίσχυση από δημοσίους πόρους, προκειμένου να επιτελέσουν το καθήκον της 

                                               
156 ΕΕ L 297 της 15.11.2003, σ. 1.
157 Έγγραφο PE 362.124/BUR/AN. 2.
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πολιτικής ενημέρωσης και διαμόρφωσης βούλησης,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές οικογένειες έχουν συνασπιστεί αποτελώντας 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και ότι η εργασία τους έχει ενισχυθεί με κοινοτικούς 
πόρους,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημόσια χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών κομμάτων σε 
επίπεδο Ένωσης γίνεται βάσει του άρθρου 191 της Συνθήκης,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα δεν έχουν το δικαίωμα να 
συσσωρεύουν αποθεματικά, αποταμιεύοντας κεφάλαια από χρηματοδοτήσεις ή ιδίους 
πόρους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, όταν ο ισολογισμός δείχνει ότι τα κόμματα 
παρουσιάζουν θετικό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα (κέρδος), το ποσό του 
πλεονάσματος αφαιρείται από την τελική χρηματοδότηση,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι με τον κανονισμό έγινε το πρώτο βήμα προς τη θέσπιση νομικού 
πλαισίου για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πολιτικά κόμματα εξέφρασαν ορισμένες επιθυμίες σχετικά με 
τη μελλοντική διαμόρφωση της χρηματοδότησης των κομμάτων σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο158,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπέβαλε 
έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι με τη δημόσια χρηματοδότηση των κομμάτων σύμφωνα με τον 
κανονισμό δεν επιδιώκεται να καταστεί δύσκολο ή και αδύνατο να δημιουργούν τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα αποθεματικά από ιδίους πόρους (δωρεές, συνδρομές 
μελών, πληρωμή υπηρεσιών), και ότι απλώς απαγορεύεται να επιτύχουν στο τέλος του 
οικονομικού έτους πλεόνασμα με πόρους από την οικονομική αυτή ενίσχυση,

IΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα, όπως κάθε άλλος ή μη 
οργανισμός με ή χωρίς κερδοσκοπικό σκοπό, πρέπει, κατά την κατάρτιση των 
μακροπρόθεσμων σχεδίων του, να διαθέτει κάποιο ελάχιστο επίπεδο χρηματοοικονομικής 
ασφάλειας, κυρίως επειδή οφείλει να εκπληρώνει τις δεσμεύσεις του έναντι 
εργαζομένων, προμηθευτών και αναδόχων για μεγάλο χρονικό διάστημα, 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει των ισχυόντων κανονισμών, τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
κόμματα δεν λαμβάνουν χρηματικές εγγυήσεις για περίοδο άνω του ενός έτους· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χρηματοδοτήσεις που χορηγούνται σε αυτά καθορίζονται σε 
ετήσια βάση και εξαρτώνται πλήρως από τον αριθμό των κομμάτων που υποβάλλουν 
αίτηση αναγνώρισης και τον αριθμό των βουλευτών του ΕΚ που εκπροσωπούν· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω χρηματοδοτήσεις μπορούν να αλλάξουν ριζικά από 
έτος σε έτος, αν εμφανιστούν νέα πολιτικά κόμματα ή αν αλλάξει ο αριθμός των 
βουλευτών που εκπροσωπούν τα πολιτικά κόμματα,

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δύο νέα κόμματα υπέβαλαν πρόσφατα αίτηση αναγνώρισης, 
καθώς και αιτήσεις χρηματοδότησης προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γεγονός που 

                                               
158 Κοινή επιστολή της 1ης Ιουνίου 2005, των κ.κ. Hoyer, Rasmussen, Martens, Francescato, Maes, 

Bertinotti, Kaminski, Bayrou και Ruttelli προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
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αυξάνει τον αριθμό των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων από 8 σε 10,

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρούσα κατάσταση καθιστά τα κόμματα οικονομικά 
εξαρτώμενα σε μεγάλο βαθμό από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επειδή μπορούν να 
χρηματοδοτήσουν τις μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις τους μόνον ενόσω υπάρχει σταθερή 
και εγγυημένη ροή κεφαλαίων από το Κοινοβούλιο, 

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρούσα κατάσταση δεν ενθαρρύνει τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
κόμματα να ασκούν χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, στον βαθμό που δεν υπάρχει 
πραγματικό κίνητρο να εφαρμόζουν τις αρχές της οικονομικής αποδοτικότητας στη 
διαχείριση των δαπανών, 

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα καλούνται να υποβάλλουν 
ετήσιο προϋπολογισμό που χωρίζεται σε πέντε κατηγορίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
διάρθρωση του προϋπολογισμού επιβάλλεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο I.3.3 της τυποποιημένης σύμβασης 
επιδότησης λειτουργίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ενός ευρωπαϊκού 
πολιτικού κόμματος159 η μεταφορά από το ένα κονδύλιο (κατηγορία) του 
προϋπολογισμού σε άλλο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του ποσού κάθε κατηγορίας,

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο περιορισμός που εφαρμόζεται στη μεταφορά πιστώσεων 
μεταξύ κατηγοριών του προϋπολογισμού εμποδίζει τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα να 
αλλάξουν τις πολιτικές τους προτεραιότητες στη διάρκεια του έτους,

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα είναι πλέον σε θέση να 
διαθέτουν νομικό καθεστώς, με τη νομική προσωπικότητα στη χώρα όπου έχουν την έδρα 
τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κόμματα έχουν επιλέξει τη νομική μορφή της 
ένωσης μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το βελγικό δίκαιο και άλλα έχουν 
επιλέξει τη νομική μορφή της διεθνούς ένωσης μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, οι διαφορές ανάμεσα στα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ως προς τη φορολογική αντιμετώπιση εξακολουθούν, 
ωστόσο, να είναι ευρύτατες,

ΚΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι βάσει του κανονισμού, το Κοινοβούλιο πρέπει να δημοσιευθεί 
έκθεση για την εφαρμογή του κανονισμού, όπου θα υποδεικνύονται ενδεχόμενες 
τροποποιήσεις,

Το πολιτικό πλαίσιο

1. διαπιστώνει ότι υπάρχει χάσμα μεταξύ πολλών πολιτών και των ευρωπαϊκών θεσμικών 
οργάνων, πράγμα που οφείλεται και στο γεγονός ότι μέχρι τώρα η πολιτική επικοινωνία 
και ενημέρωση σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτική υπήρξε ανεπαρκής·

2. είναι πεπεισμένο ότι τα πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να αναλάβουν 
ρόλο ευρύτερο από το ρόλο των κεντρικών οργανώσεων και να γίνουν ζωντανοί 

                                               
159 Παράρτημα 2 της απόφασης του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Μαρτίου 

2004 που περιλαμβάνει διατάξεις εφαρμογής για τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2004/2003 (ΕΕ C 155 
της 12.6.2004, σ. 1).
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παράγοντες των ευρωπαϊκών επιλογών πολιτικής, με έρεισμα σε όλα τα επίπεδα της 
κοινωνίας, επιδιώκοντας την πραγματική συμμετοχή των πολιτών όχι μόνο με τις 
ευρωπαϊκές εκλογές, αλλά και σε άλλες εκφάνσεις του ευρωπαϊκού πολιτικού βίου·

3. εκτιμά ότι τα πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ουσιαστικοί παράγοντες στη 
διαδικασία διαμόρφωσης και διατύπωσης της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης, χωρίς την 
οποία δεν μπορεί να επιτευχθεί η περαιτέρω εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4. υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να θεσπιστεί, πέραν των ρυθμίσεων για τη 
χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ένα πραγματικό 
ευρωπαϊκό Καθεστώς των κομμάτων, το οποίο θα ορίζει τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις τους και θα τους δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουν νομική 
προσωπικότητα θεμελιωμένη στο κοινοτικό δίκαιο και θα αναπτύσσει αποτελέσματα στα 
κράτη μέλη· ζητεί από την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων να εξετάσει το ζήτημα 
του ευρωπαϊκού Καθεστώτος για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα από νομικής και 
φορολογικής άποψης και να καταρτίσει ειδικές προτάσεις για τον σκοπό αυτόν·

5. συνιστά να συμπεριλαμβάνονται στο Καθεστώς διατάξεις για τον επιμέρους αριθμό 
μελών των κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για τη διοίκηση, τον διορισμό των 
υποψηφίων και τις εκλογές και για τις ρυθμίσεις και την ενίσχυση των κομματικών 
συνεδρίων και συνελεύσεων·

Εμπειρίες και βελτιωτικές προτάσεις

6. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης, επ'ευκαιρία αναθεώρησης του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2004/2003, κανόνων για τη χρηματοδότηση των πολιτικών 
κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, που να μην 
βασίζονται στην έννοια των επιδοτήσεων κατά το πνεύμα του Τίτλου VI του Μέρους I
του δημοσιονομικού κανονισμού, λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια αυτή δεν εξυπηρετεί 
τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των πολιτικών κομμάτων·

7. σημειώνει ότι έχουν υποβληθεί τρεις προσφυγές εναντίον του κανονισμού που 
απορρίφθηκαν από το στις 11 Ιουλίου 2005 ως μη παραδεκτές, ενώ ασκήθηκε έφεση 
κατά μίας από αυτές τις αποφάσεις·

8. επικροτεί το γεγονός ότι από την αρχή της κοινοβουλευτικής περιόδου μετά από τις 
εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του Ιουνίου 2004 έχουν συσταθεί οκτώ 
συνασπισμοί πολιτικών κομμάτων από τα κράτη μέλη ως πολιτικά κόμματα σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο και κατέστη δυνατόν να τους δοθεί οικονομική υποστήριξη σύμφωνα 
με τις διατάξεις του κανονισμού·

9. διαπιστώνει ότι η χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ύψους 4.648 εκατ. ευρώ για το 
οικονομικό έτος 2004 άρχισε στις 18 Ιουνίου 2004 με πρόσκληση υποβολής  προτάσεων 
και ολοκληρώθηκε κανονικά στις 6 Ιουλίου 2005 με την απόφαση του Προεδρείου για 
την οριστικοποίηση των ενισχύσεων·

10. σημειώνει με ικανοποίηση ότι, κατά το διορισμό του προσωπικού τους, τα πολιτικά 
κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν λάβει υπόψη σε μεγάλο βαθμό την αρχή των ίσων 
ευκαιριών μεταξύ γυναικών και ανδρών, και τα ενθαρρύνει να διασφαλίσουν καλύτερη 
εκπροσώπηση των γυναικών και των ανδρών στους εκλογικούς καταλόγους και μεταξύ 
των εκλεγμένων μελών·
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11. επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2005 προέβλεπε 
κονδύλια ύψους 8,4 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση των κομμάτων, τα οποία μοίρασε 
το Προεδρείο σύμφωνα με την κλείδα κατανομής που προβλέπεται στον κανονισμό, στα 
οκτώ κόμματα που είχαν υποβάλει αίτηση·

12. σημειώνει ότι το 2004 διατέθηκαν στα πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για 
τεχνική υποστήριξη που τους παρέχεται σύμφωνα με τον κανονισμό από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο έναντι πληρωμής, συνολικά 20 071 ευρώ για αίθουσες, τεχνικούς και ιδίως 
υπηρεσίες διερμηνείας·

13. θεωρεί απαραίτητες βάσει της μέχρι τώρα εμπειρίας και λαμβανομένων υπόψη των 
δημοσιονομικών απαιτήσεων, τις ακόλουθες τροποποιήσεις στο σύστημα 
χρηματοδότησης:

α) στον κανονισμό ρυθμίζονται μόνο τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας υποβολής αίτησης· 
προκειμένου να αποφευχθεί περιττός κόπος από την πλευρά των αιτούντων, η διαδικασία 
αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει δύο φάσεις, και συγκεκριμένα να αποφασίζεται στην 
πρώτη φάση αν κάποιο κόμμα πληροί καταρχήν τις προϋποθέσεις για ενίσχυση και μετά, 
κατά τη δεύτερη φάση, να ορίζεται το ύψος των πόρων·

β) ο ρυθμός της καταβολής των πόρων δεν είναι άριστα εναρμονισμένος με τον τρόπο που 
εργάζονται οι αποδέκτες· πρέπει να τροποποιηθεί και να καταβάλλεται το 80% της 
οικονομικής ενίσχυσης μετά από την υπογραφή της συμφωνίας χρηματοδότησης, ενώ το 
υπόλοιπο θα καταβάλλεται μετά από τη λήξη του οικονομικού έτους βάσει της απόδοσης 
λογαριασμών των αποδεκτών·

γ) προκειμένου να δοθεί στους αποδέκτες μεγαλύτερη ασφάλεια οικονομικού 
προγραμματισμού στο πλαίσιο των δημοσιονομικών αρχών που επιβάλλει ο 
δημοσιονομικός κανονισμός, πρέπει το Προεδρείο και η Επιτροπή Προϋπολογισμών, τα 
όργανα που συμμετέχουν στην εκπόνηση της ετήσιας κατάστασης προβλεπομένων 
δαπανών και εσόδων, να συμφωνούν στην αρχή των κοινοβουλευτικών περιόδων επί 
πολυετούς χρηματοδοτικού σχεδιασμού, τόσο σχετικά με το βασικό ποσό ανά κόμμα 
(15% του συνολικού προϋπολογισμού) όσο και με το πρόσθετο ποσό ανά βουλευτή του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συμμετέχει σε αυτά τα κόμματα (85% του συνολικού 
προϋπολογισμού), και σε ευελιξία για την περίπτωση της ίδρυσης νέων κομμάτων·

δ) τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα πρέπει να αποκτήσουν τη δυνατότητα ενός πιο 
μακροπρόθεσμου οικονομικού προγραμματισμού. Γι’ αυτό, είναι απαραίτητο να μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν ίδιους πόρους, ειδικά από δωρεές και συνδρομές μελών, που θα 
ξεπερνούν το υποχρεωτικό ποσοστό αυτοχρηματοδότησης του 25% των δαπανών τους, 
για τον σχηματισμό αποθεματικών·

ε) πρέπει να επιδιωχθεί περιορισμένη εξαίρεση στο πλαίσιο της τρέχουσας διαδικασίας 
επανεξέτασης του δημοσιονομικού κανονισμού ή μέσω τροποποίησης του κανονισμού, η 
οποία θα επιτρέπει να χρησιμοποιείται το 25% των πόρων που έχουν χορηγηθεί για ένα 
οικονομικό έτος και κατά το πρώτο τρίμηνο του επομένου έτους·

στ) η αυστηρή κατανομή των πόρων στις πέντε κατηγορίες και η περιορισμένη μεταφορά 
πόρων μεταξύ τους δεν καλύπτει τις ανάγκες των ευρωπαϊκών κομμάτων· η συμφωνία 
για τη χρηματοδότηση πρέπει για τον λόγο αυτόν να τροποποιηθεί έτσι ώστε να είναι 
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δυνατή η μεταφορά υψηλότερου μέρους των πόρων μεταξύ των κατηγοριών, υπό την 
προϋπόθεση ότι η διοικητική επιβάρυνση σε αυτήν τη διαδικασία θα παραμείνει 
ελάχιστη·

ζ) επίσης, πρέπει να καταστεί δυνατός ένας τόσο ευέλικτος χειρισμός του ετήσιου 
προγράμματος εργασίας που υποχρεούνται να υποβάλουν τα κόμματα, ώστε να μπορούν 
να αντιδράσουν ανάλογα και σε απρόβλεπτα γεγονότα στο πλαίσιο της πολιτικής 
εργασίας τους·

η) χάριν αποτελεσματικής εκτέλεσης της χρηματοδότησης, πρέπει να μετατεθεί η προθεσμία 
για την υποβολή των τελικών εκθέσεων των κομμάτων στις 15 Μαΐου του επομένου 
έτους·

θ) προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της ενίσχυσης των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων 
ως στοιχείων της ευρωπαϊκής δημοκρατίας και ενόψει των αυξημένων απαιτήσεων στην 
πολιτική εργασία τους εξαιτίας της διεύρυνσης (έξοδα μετάφρασης, ταξιδιών κλπ), 
φαίνεται επιθυμητή η εύλογη αύξηση της οικονομικής υποστήριξης των πολιτικών 
κομμάτων·

14. θεωρεί επιπλέον σωστό να συζητηθούν κατά τη φάση του προβληματισμού για το μέλλον 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα εξής ερωτήματα: 

α) με ποιον τρόπο μπορούν να προωθηθούν ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα προκειμένου να 
συμπληρώσουν την πολιτική εργασία ενημέρωσης και εκπαίδευσης των ευρωπαϊκών 
πολιτικών κομμάτων; Το Κοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για 
αυτό το θέμα·

β) με ποιον τρόπο μπορούν να δημιουργηθούν ευρωπαϊκοί κατάλογοι των ευρωπαϊκών 
κομμάτων για τις ευρωεκλογές προκειμένου να προωθηθεί η δημιουργία της ευρωπαϊκής 
πολιτικής κοινής γνώμης·

γ) ποιο ρόλο μπορούν να παίξουν τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα σε δημοψηφίσματα για 
ευρωπαϊκά ζητήματα, στις εκλογές ανάδειξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στην 
εκλογή του Προέδρου της Επιτροπής·

δ) με ποιον τρόπο μπορεί να αξιοποιηθεί και να ενισχυθεί ο ρόλος των ευρωπαϊκών 
πολιτικών οργανώσεων και κινημάτων των νέων, που συνιστούν μέσο ζωτικής σημασίας 
για την ανάπτυξη και τη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής συνείδησης και της ευρωπαϊκής 
ταυτότητας των νέων γενεών· το Κοινοβούλιο συνιστά τη δημιουργία εσωτερικής ομάδας 
εργασίας, με εκπροσώπους των αρμοδίων επιτροπών, των ευρωπαϊκών πολιτικών 
κομμάτων και των κομματικών οργανώσεων νεολαίας, η οποία θα υποβάλει εντός ενός 
έτους έκθεση στο Προεδρείο σχετικά με το ρόλο των κομματικών οργανώσεων νεολαίας 
και τον καλύτερο τρόπο υποστήριξής τους σήμερα και στο πλαίσιο του μελλοντικού 
καταστατικού·

°

° °

15. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.
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Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 29ης Νοεμβρίου 2007, σχετικά 
με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2004/2003 σχετικά με το καθεστώς 
και τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
(2007/0130(COD)) - Έκθεση Jo Leinen

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2007)0364),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 191 της Συνθήκης ΕΚ, 
σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0202/2007),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Ελέγχου των 
Προϋπολογισμών (A6-0412/2007),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. καλεί το Προεδρείο του να εξετάσει τους τρόπους με τους οποίους είναι δυνατό, εφόσον, 
κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, το σύνολο των μελών πολιτικού κόμματος σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο πέσει κάτω των ελαχίστων απαιτήσεων του κανονισμού όπως ισχύει 
κατόπιν τροποποιήσεων, να παρασχεθεί στο συγκεκριμένο κόμμα τρίμηνη μεταβατική 
περίοδος για να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις του·

3. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κανονισμός (EK) αριθ. 1524/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

της 18ης Δεκεμβρίου 2007 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2004/2003 σχετικά με το 
καθεστώς και τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 191,

την πρόταση της Επιτροπής,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης [1],

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2004/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου [2] ορίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημοσιεύει έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή του κανονισμού αυτού, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, ενδεχόμενων 
τροποποιήσεων που πρέπει να επέλθουν στο σύστημα χρηματοδότησης.

(2) Με το από 23 Μαρτίου 2006 ψήφισμά του σχετικά με τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα [3], 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκρινε ότι, βάσει της εμπειρίας που έχει αποκτηθεί από την έναρξη 
ισχύος του το 2004, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2004/2003 θα πρέπει να βελτιωθεί σε ορισμένα 
σημεία με βασικό στόχο τη βελτίωση της κατάστασης χρηματοδότησης αυτών των πολιτικών 
κομμάτων και των ιδρυμάτων που συνδέονται με αυτά.

(3) Θα πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις για την παροχή χρηματοοικονομικής στήριξης σε 
πολιτικά ιδρύματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεδομένου ότι τα ιδρύματα αυτά, που συνδέονται με 
τα πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι δυνατόν μέσω των δραστηριοτήτων τους να 
υποστηρίζουν και να προωθούν τους στόχους των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
ιδίως όσον αφορά τη συμβολή στη δημόσια συζήτηση για θέματα ευρωπαϊκής δημόσιας 
πολιτικής και για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, ενώ μπορούν επίσης να διαδραματίσουν 
καταλυτικό ρόλο με την παρουσίαση νέων ιδεών, αναλύσεων και επιλογών πολιτικής. Η 
χρηματοοικονομική αυτή στήριξη θα πρέπει να παρασχεθεί στο πλαίσιο του τμήματος 
"Κοινοβούλιο" του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και στην 
περίπτωση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

(4) Σημαντικός στόχος παραμένει η διασφάλιση της ευρύτερης δυνατής συμμετοχής των 
πολιτών στη δημοκρατική ζωή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, οι πολιτικές 
οργανώσεις νεολαίας μπορούν να διαδραματίσουν ιδιαίτερο ρόλο όσον αφορά την τόνωση του 
ενδιαφέροντος και των συγκεκριμένων γνώσεων για το πολιτικό σύστημα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης μεταξύ των νέων, προωθώντας ενεργά τη συμμετοχή τους στις δημοκρατικές 
δραστηριότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
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(5) Προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και να ενθαρρυνθούν παράλληλα τα κόμματα να διασφαλίζουν επαρκώς 
τον μακροπρόθεσμο οικονομικό προγραμματισμό τους, θα πρέπει να ρυθμιστούν οι ελάχιστες 
απαιτήσεις συγχρηματοδότησης. Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ίσο μερίδιο χρηματοδότησης 
για τα πολιτικά ιδρύματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

(6) Αποβλέποντας στην περαιτέρω ενίσχυση και προώθηση του ευρωπαϊκού χαρακτήρα των 
εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα πρέπει να καθοριστεί σαφώς ότι οι πιστώσεις που 
λαμβάνονται από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να 
χρησιμοποιούνται και για τη χρηματοδότηση των εκστρατειών των πολιτικών κομμάτων σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, στο πλαίσιο των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν πρόκειται για άμεση ή έμμεση χρηματοδότηση των εθνικών πολιτικών 
κομμάτων ή των υποψηφίων. Τα πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο λειτουργούν στο 
πλαίσιο των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προκειμένου ιδίως να τονισθεί ο 
ευρωπαϊκός χαρακτήρας των εκλογών αυτών. Σύμφωνα με το άρθρο 8 της πράξης περί εκλογής 
των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία, που 
επισυνάπτεται στην απόφαση 76/787/ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου [4], η 
χρηματοδότηση και τα όρια των εκλογικών δαπανών στις εκλογές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου διέπεται σε κάθε κράτος μέλος από την εθνική νομοθεσία. Η εθνική νομοθεσία 
εφαρμόζεται επίσης για τις εκλογικές δαπάνες των εθνικών εκλογών και των δημοψηφισμάτων,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2004/2003

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2004/2003 τροποποιείται ως εξής:

1. Προστίθενται τα εξής σημεία στο άρθρο 2:

"4. "πολιτικό ίδρυμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο" νοείται η οντότητα ή το δίκτυο οντοτήτων που 
διαθέτει νομική προσωπικότητα σε ένα κράτος μέλος, συνδέεται με ένα πολιτικό κόμμα σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο και με τις δραστηριότητές της, στο πλαίσιο των στόχων και θεμελιωδών 
αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστηρίζει και συμπληρώνει τους στόχους του πολιτικού 
κόμματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επιτελώντας ιδίως τα εξής:

- παρατήρηση, ανάλυση και συμβολή στη δημόσια συζήτηση σχετικά με την ευρωπαϊκή 
δημόσια πολιτική και τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης,

- ανάπτυξη δραστηριοτήτων που συνδέονται με θέματα ευρωπαϊκής δημόσιας πολιτικής, όπως 
διοργάνωση και στήριξη σεμιναρίων, προγραμμάτων κατάρτισης, συνεδρίων και σπουδών σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο σε σχέση με τα παραπάνω θέματα, ανάμεσα στα κύρια ενδιαφερόμενα 
μέρη, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων νεολαίας και άλλων εκπροσώπων της 
κοινωνίας των πολιτών,

- ανάπτυξη συνεργασίας με οντότητες του ιδίου τύπου με σκοπό την προώθηση της 
δημοκρατίας,
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- παροχή πλαισίου συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τα εθνικά πολιτικά ιδρύματα, τους 
ακαδημαϊκούς και άλλους σχετικούς συντελεστές.

5. Ως "χρηματοδότηση από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης" νοείται η 
επιδότηση κατά την έννοια του άρθρου 108 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) 
αριθ. 1605/2002 [*****] (εφεξής: δημοσιονομικός κανονισμός).

2. Στο άρθρο 3, η μόνη παράγραφος γίνεται παράγραφος 1 και προστίθενται οι εξής 
παράγραφοι:

"2. Κάθε πολιτικό ίδρυμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

α) να συνδέεται με ένα από τα πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο που είναι 
αναγνωρισμένα βάσει της παραγράφου 1, κατά πιστοποίηση του εν λόγω κόμματος·

β) να έχει νομική προσωπικότητα στο κράτος μέλος όπου εδρεύει. Η νομική του 
προσωπικότητα να είναι ξεχωριστή από τη νομική προσωπικότητα του πολιτικού κόμματος σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο με το οποίο συνδέεται το ίδρυμα·

γ) να τηρεί, ιδίως στο πλαίσιο του προγράμματος και των δραστηριοτήτων του, τις αρχές στις 
οποίες βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή τις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του 
σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, καθώς και του 
κράτους δικαίου·

δ) να μην επιδιώκει κερδοσκοπικούς στόχους·

ε) να έχει πολιτικό συμβούλιο με ισορροπημένη γεωγραφικά σύνθεση.

3. Στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, επαφίεται σε κάθε πολιτικό κόμμα και ίδρυμα σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο να καθορίσουν τις ειδικές λεπτομέρειες που θα διέπουν τις σχέσεις τους, 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, εξασφαλίζοντας ορισμένο βαθμό διαχωρισμού μεταξύ της 
καθημερινής διαχείρισης και των διοικητικών δομών του πολιτικού ιδρύματος σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, αφενός και του πολιτικού κόμματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο με το οποίο συνδέεται το 
ίδρυμα αυτό, αφετέρου."

3. Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:

α) Το στοιχείο α) της παραγράφου 2, αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"α) τα έγγραφα που βεβαιώνουν ότι ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 2 και 3·"

β) προστίθενται οι εξής παράγραφοι:

"4. Κάθε πολιτικό ίδρυμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης 
από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποκλειστικώς μέσω του πολιτικού 
κόμματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο με το οποίο συνδέεται.
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5. Η χρηματοδότηση προς πολιτικό ίδρυμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο διατίθεται βάσει της σχέσης 
του ιδρύματος αυτού με ένα πολιτικό κόμμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σύμφωνα με το άρθρο 10 
παράγραφος 1. Τα άρθρα 9 και 9α εφαρμόζονται στα χορηγούμενα κονδύλια.

6. Η χρηματοδότηση που διατίθεται σε πολιτικό ίδρυμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο χρησιμοποιείται 
μόνο για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 4. 
Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να διατεθεί για τη χρηματοδότηση προεκλογικών 
εκστρατειών και εκστρατειών για δημοψηφίσματα.

7. Οι παράγραφοι 1 και 3 εφαρμόζονται κατ’ αναλογία στα πολιτικά ιδρύματα σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης από το γενικό προϋπολογισμό 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης."

4. Προστίθενται οι εξής παράγραφοι στο άρθρο 5:

"4. Η παράγραφος 2 εφαρμόζεται κατ’ αναλογία στα πολιτικά ιδρύματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

5. Εάν το πολιτικό κόμμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο με το οποίο συνδέεται ένα πολιτικό ίδρυμα σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο απολέσει την ιδιότητα αυτή, το πολιτικό ίδρυμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
αποκλείεται από τη χρηματοδότηση βάσει του παρόντος κανονισμού.

6. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαπιστώσει ότι δεν πληρούται πλέον ένας από τους όρους 
του άρθρου 3 παράγραφος 2, το πολιτικό ίδρυμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποκλείεται από τη 
χρηματοδότηση βάσει του παρόντος κανονισμού."

5. Τα άρθρα 6, 7 και 8 αντικαθίστανται από το εξής κείμενο:

"Άρθρο 6

Υποχρεώσεις που συνδέονται με τη χρηματοδότηση

1. Τα πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και τα πολιτικά ιδρύματα σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο:

α) δημοσιεύουν ετησίως τα έσοδα και τις δαπάνες τους, καθώς και δήλωση για το ενεργητικό 
και το παθητικό τους·

β) δηλώνουν τις πηγές της χρηματοδότησής τους, καταρτίζοντας κατάλογο των δωρητών και 
των δωρεών εκάστου, εξαιρέσει των δωρεών που δεν υπερβαίνουν τα 500 ευρώ κατ’ έτος και 
ανά χορηγό.

2. Τα πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και τα πολιτικά ιδρύματα σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο δεν δέχονται:

α) ανώνυμες δωρεές·

β) δωρεές προερχόμενες από τους προϋπολογισμούς των πολιτικών ομάδων στους κόλπους του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·
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γ) δωρεές προερχόμενες από οιαδήποτε επιχείρηση στην οποία οι δημόσιες αρχές μπορούν να 
ασκήσουν, άμεσα ή έμμεσα, δεσπόζουσα επιρροή λόγω κυριότητας, οικονομικής συμμετοχής ή 
των κανόνων που τη διέπουν·

δ) δωρεές άνω των 12000 ευρώ ετησίως ανά δωρητή, προερχόμενες από φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο άλλο από τις επιχειρήσεις στις οποίες αναφέρεται το στοιχείο γ) και υπό την 
επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4·

ε) δωρεές προερχόμενες από οιαδήποτε δημόσια αρχή από τρίτη χώρα μεταξύ άλλων από 
οιαδήποτε επιχείρηση στην οποία οι δημόσιες αρχές μπορούν να ασκήσουν, άμεσα ή έμμεσα, 
δεσπόζουσα επιρροή λόγω κυριότητας, οικονομικής συμμετοχής ή των κανόνων που τη 
διέπουν.

3. Οι εισφορές προς πολιτικό κόμμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο από εθνικά πολιτικά κόμματα που 
είναι μέλη πολιτικού κόμματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή από φυσικό πρόσωπο που είναι μέλος 
πολιτικού κόμματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι αποδεκτές. Εισφορές προς πολιτικό κόμμα σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, προερχόμενες από εθνικά πολιτικά κόμματα ή από φυσικό πρόσωπο, δεν 
υπερβαίνουν το 40 % του ετησίου προϋπολογισμού του κόμματος αυτού σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο.

4. Οι εισφορές προς πολιτικό ίδρυμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο από εθνικά πολιτικά ιδρύματα που 
είναι μέλη πολιτικού ιδρύματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και από πολιτικά κόμματα σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι αποδεκτές. Οι εισφορές αυτές δεν υπερβαίνουν το 40 % του ετήσιου 
προϋπολογισμού του εν λόγω ιδρύματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο και δεν επιτρέπεται να 
προέρχονται από κονδύλια του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν διατεθεί 
προς πολιτικό κόμμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο βάσει του παρόντος κανονισμού.

Το βάρος αποδείξεως φέρει το ενδιαφερόμενο πολιτικό κόμμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Άρθρο 7

Απαγόρευση χρηματοδότησης

1. Η χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τον γενικό 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από οιαδήποτε άλλη πηγή, δεν δύναται να 
χρησιμοποιείται για την, άμεση ή έμμεση, χρηματοδότηση άλλων πολιτικών κομμάτων, και 
ιδίως εθνικών πολιτικών κομμάτων ή μεμονωμένων υποψηφίων. Τα εν λόγω εθνικά πολιτικά 
κόμματα και οι υποψήφιοι εξακολουθούν να υπόκεινται στην εφαρμογή των εθνικών τους 
ρυθμίσεων.

2. Η χρηματοδότηση των πολιτικών ιδρυμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τον γενικό 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από οιαδήποτε άλλη πηγή δεν δύναται να 
χρησιμοποιείται για την άμεση ή έμμεση χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων ή υποψηφίων 
είτε σε ευρωπαϊκό είτε σε εθνικό επίπεδο ή ιδρυμάτων σε εθνικό επίπεδο.

Άρθρο 8

Φύση των δαπανών
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Με την επιφύλαξη της χρηματοδότησης των πολιτικών ιδρυμάτων, οι πιστώσεις που 
προέρχονται από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό, δύνανται να χρησιμοποιούνται μόνο για δαπάνες άμεσα συνδεδεμένες με 
τους στόχους που καθορίζονται στο πολιτικό πρόγραμμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο 4 
παράγραφος 2 στοιχείο β).

Οι δαπάνες αυτές καλύπτουν τα διοικητικά έξοδα και τα έξοδα που έχουν σχέση με την τεχνική 
υποστήριξη, τις συνεδριάσεις, την έρευνα, τις διασυνοριακές εκδηλώσεις, τις μελέτες, την 
ενημέρωση και τις δημοσιεύσεις.

Οι δαπάνες των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο δύνανται επίσης να καλύπτουν τη 
χρηματοδότηση των εκστρατειών των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο πλαίσιο 
των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις οποίες μετέχουν κατά τους όρους του 
άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο δ). Σύμφωνα με το άρθρο 7, οι πιστώσεις αυτές δεν 
χρηματοδοτούν, άμεσα ή έμμεσα, εθνικά πολιτικά κόμματα ή υποψηφίους.

Οι δαπάνες αυτές δεν χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση εκστρατειών για 
δημοψηφίσματα.

Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 8 της πράξης περί εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία, η χρηματοδότηση και τα όρια των 
εκλογικών δαπανών για όλα τα κόμματα και τους υποψηφίους στις εκλογές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου διέπονται σε κάθε κράτος μέλος από την εθνική νομοθεσία."

6. Το άρθρο 9 παράγραφοι 1, 2 και 3, τροποποιείται ως εξής:

"1. Οι πιστώσεις που προορίζονται για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς επίσης και των πολιτικών ιδρυμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
καθορίζονται στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού και εκτελούνται 
σύμφωνα με το δημοσιονομικό κανονισμό και τις εκτελεστικές διατάξεις του.

Οι διαδικασίες εφαρμογής του παρόντος κανονισμού ορίζονται από τον διατάκτη.

2. Η αποτίμηση των κινητών και ακινήτων και η απόσβεσή τους γίνονται σύμφωνα με τις 
διατάξεις που εφαρμόζονται στο θεσμικό όργανο κατά το άρθρο 133 του δημοσιονομικού 
κανονισμού.

3. Ο έλεγχος των χρηματοδοτήσεων, οι οποίες χορηγούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, 
ασκείται σύμφωνα με το δημοσιονομικό κανονισμό.

Ο έλεγχος βασίζεται επίσης σε ετήσια πιστοποίηση εξωτερικού και ανεξάρτητου ελεγκτή. Η 
πιστοποίηση αυτή διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εντός έξι μηνών από το τέλος 
του οικονομικού έτους το οποίο αφορά."

7. Παρεμβάλλεται το εξής άρθρο:

"Άρθρο 9α

Διαφάνεια
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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημοσιεύει από κοινού σε τίτλο της ιστοθέσης του στο διαδίκτυο, 
ο οποίος δημιουργείται για τον συγκεκριμένο σκοπό, τα εξής έγγραφα:

- ετήσια έκθεση με πίνακα των καταβληθέντων ποσών σε κάθε πολιτικό κόμμα και σε κάθε 
πολιτικό ίδρυμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για κάθε οικονομικό έτος για το οποίο έχουν 
καταβληθεί επιχορηγήσεις,

- την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού 
καθώς και τις χρηματοδοτούμενες δραστηριότητες, όπως εμφαίνεται στο άρθρο 12,

- τις διατάξεις για την εκτέλεση του παρόντος κανονισμού."

8. Το άρθρο 10 παράγραφος 2, αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"2. Η χρηματοδότηση από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπερβαίνει 
το 85 % του κόστους εκείνου του πολιτικού κόμματος ή πολιτικού ιδρύματος σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο που είναι επιλέξιμο για χρηματοδότηση. Το οικείο πολιτικό κόμμα σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο φέρει το βάρος της απόδειξης."

9. Το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"Άρθρο 12

Αξιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημοσιεύει, μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2011 έκθεση σχετικά με 
την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και με τις χρηματοδοτηθείσες δραστηριότητες. Η 
έκθεση υποδεικνύει, κατά περίπτωση, τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις που πρέπει να επέλθουν 
στο σύστημα χρηματοδότησης."

Άρθρο 2

Μεταβατικές διατάξεις

Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται για επιχορηγήσεις προς ευρωπαϊκά 
πολιτικά κόμματα, αρχής γενομένης από το οικονομικό έτος 2008.

Για το οικονομικό έτος 2008, κάθε αίτηση για χρηματοδότηση πολιτικών ιδρυμάτων σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
2004/2003, θα αφορά αποκλειστικώς επιλέξιμες δαπάνες που έχουν προκύψει μετά την 1η 
Σεπτεμβρίου 2008.

Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα που έχουν υποβάλει δεόντως τις αιτήσεις τους για 
επιχορήγηση για το 2008, μπορούν, μέχρι τις 28 Μαρτίου 2008, να υποβάλουν 
συμπληρωματική αίτηση για χρηματοδότηση βάσει των τροποποιήσεων που επιφέρει ο παρών 
κανονισμός και, εφόσον απαιτείται, αίτηση για επιχορήγηση πολιτικού ιδρύματος σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο που ανήκει στο συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
εγκρίνει τα κατάλληλα εκτελεστικά μέτρα.
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Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε 
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2007.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

H.-G. Pöttering

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. Lobo Antunes

[1] Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2007 (δεν έχει δημοσιευθεί 
ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2007.

[2] ΕΕ L 297 της 15.11.2003, σ. 1.

[3] ΕΕ C 292 Ε της 1.12.2006, σ. 127.

[4] ΕΕ L 278 της 8.10.1976, σ. 1. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 
2002/772/ΕΚ, Ευρατόμ (ΕΕ L 283 της 21.10.2002, σ. 1).

[*****] Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, 
για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1). Κανονισμός όπως 
τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1525/2007 (ΕΕ L 343 της 27.12.2007, σ. 9)."
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Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά 
με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ, 
Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του δημοσιονομικού 
κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
(2007/0820(CNS)) - Έκθεση Jo Leinen

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου (14320/2007),

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής (COM(2007)0364),

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, 
σχετικά με το δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων160,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2004/2003 του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2003 σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση 
των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο161,

– έχοντας υπόψη το άρθρο279 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το 
Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0411/2007),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 51 και 43, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A6-0465/2007),

1. εγκρίνει το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου·

2. καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο 
που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο·

4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

                                               
160 ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1, Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) 

αριθ. 1995/2006 (ΕΕ L 390, 30.12.2006 σ. 1)
161 ΕΕ L 297, 15.11.2003, σ. 1
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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με τη 
σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2007/2169(INI)) - Έκθεση Alain Lamassoure / 
Adrian Severin

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το από 11 Ιουλίου 2007 ψήφισμά του σχετικά με τη σύγκληση της 
διακυβερνητικής διάσκεψης (ΔΚΔ): γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (άρθρο 48 
της Συνθήκης ΕΕ)162,

 έχοντας υπόψη το άρθρο Ι-20, παράγραφος 2, της συνθήκης της 29ης Οκτωβρίου 2004 
για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης και το πρωτόκολλο 34 της εν λόγω 
συνθήκης163,

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των 
Βρυξελλών της 21ης και 22ας Ιουνίου 2007164,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 1, σημείο 15, του σχεδίου συνθήκης τροποποίησης της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας (τροποποιητική συνθήκη)165,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A6-0351/2007),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 21ης και 22ας Ιουνίου 2007 
κάλεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υποβάλει, έως τον Οκτώβριο του 2007, σχέδιο της 
πρωτοβουλίας για την έκδοση απόφασης σχετικά με την μελλοντική σύνθεση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά το Πρωτόκολλο 34, όπως συμφωνήθηκε στη 
διακυβερνητική διάσκεψη (ΔΚΔ) του 2004, 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατανομή των εδρών για την κοινοβουλευτική περίοδο 2009-
2014 καθορίζεται σήμερα με το άρθρο 9, παράγραφος 2, της πράξης της 25ης Απριλίου 
2005 περί των όρων προσχωρήσεως της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας 
και των προσαρμογών των συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο τροποποιητικής συνθήκης προτείνει την τροποποίηση 
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (νέο άρθρο [9Α]) με νέα διαδικασία για τον 
καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία προβλέπει συνολικό 
ανώτατο όριο 750 εδρών, με μέγιστο 96 έδρες ανά κράτος μέλος και ελάχιστο 6 έδρες, 
και την αρχή της «φθίνουσας αναλογικότητας»,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της φθίνουσας αναλογικότητας δεν ορίζεται με τη 
Συνθήκη και ότι πρέπει να διευκρινιστεί με σαφή και αντικειμενικό τρόπο, ώστε να 

                                               
162 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0328.
163 ΕΕ C 310, 16.12.2004, σ. 1.
164 11177/1/07 REV 1. 
165 CIG 1/1/07, της 5ης Οκτωβρίου 2007.
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χρησιμεύει ως κατευθυντήρια γραμμή για κάθε ανακατανομή των εδρών στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο,

E. εκτιμώντας ότι η αρχή της φθίνουσας αναλογικότητας, ως αρχή που θεσπίζεται με το 
πρωτογενές δίκαιο και όπως ορίζεται με το παρόν ψήφισμα, θα αποτελέσει παράμετρο 
για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τους εφαρμοστέους κανόνες της απόφασης 
των αρμοδίων θεσμικών οργάνων για τον καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, 

ΣΤ. εκτιμώντας ότι κάθε παραβίαση της αρχής αυτής θα υπόκειται και στον έλεγχο του 
Δικαστηρίου, 

Ζ. εκτιμώντας ότι υπό τις παρούσες συνθήκες, είναι σημαντικό να υπάρξει μέριμνα ώστε να 
μην επιβληθούν σε κανένα κράτος μέλος πρόσθετες μειώσεις εδρών σε σχέση με εκείνες 
που προέκυψαν από την τελευταία διεύρυνση,

H. εκτιμώντας ότι δεν είναι σκόπιμο στην παρούσα φάση να ληφθεί υπόψη ο αντίκτυπος 
μελλοντικών διευρύνσεων, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να προεξοφληθούν και των 
οποίων οι συνέπειες μπορούν να ληφθούν δεόντως υπόψη στις αντίστοιχες πράξεις 
προσχώρησης με προσωρινή υπέρβαση του ανώτατου ορίου των 750 εδρών, όπως 
συνέβη κατά την τελευταία διεύρυνση,

Θ. εκτιμώντας ότι πρέπει να μπορεί να εφαρμοστεί σαφές, κατανοητό και διαφανές σύστημα 
και όσον αφορά τις εξελίξεις του πληθυσμού των κρατών μελών, χωρίς να πρέπει να 
διενεργηθούν νέες διαπραγματεύσεις επί της ουσίας,

Ι. εκτιμώντας ότι απαιτείται δίκαιο, κατανοητό και διαρκές σύστημα κατανομής εδρών στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για να ενισχυθεί η δημοκρατική νομιμότητα της λαϊκής 
αντιπροσώπευσης και αποτελεί προϋπόθεση για να φέρει σε πέρας το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο τον ρόλο του και να συμμετάσχει στις ευρωπαϊκές διαδικασίες 
διαμόρφωσης της κοινής γνώμης και θέσπισης νομοθεσίας,

ΙΑ. εκτιμώντας ότι, με βάση το σημερινό αριθμό εδρών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
κρίνεται σκόπιμο αλλά και δικαιολογημένο να καθοριστεί για το Κοινοβούλιο που 
πρόκειται να εκλεγεί το 2009 αριθμός εδρών που να αντανακλά τη μετάβαση από την 
σημερινή κατάσταση στους αριθμούς που θα προέκυπταν με βάση σταθερότερο 
καθεστώς βασισμένο στη φθίνουσα αναλογικότητα,

1. συμμερίζεται τη βούληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να επιτευχθεί από τώρα πολιτική 
συμφωνία που να επιτρέπει την προσαρμογή της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα της νέας Συνθήκης, και να 
επισημοποιηθεί η συμφωνία αυτή αμέσως μετά την έναρξη ισχύος της νέας Συνθήκης, 
εγκαίρως πριν από τις εκλογές του 2009 για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

2. θεωρεί ότι ο καθορισμός νέας σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που να 
βρίσκεται πιο κοντά στη δημογραφική πραγματικότητα και να αντανακλά καλύτερα την 
ευρωπαϊκή ιθαγένεια, θα ενισχύσει τη δημοκρατική νομιμότητα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου τη στιγμή που αυτό θα χρειαστεί να ασκήσει τις αυξημένες αρμοδιότητες 
που θα του χορηγεί η νέα Συνθήκη·

3. διαπιστώνει ότι η σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπως προβλέπεται στην πράξη 
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προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, θα πρέπει ούτως ή άλλως να 
τροποποιηθεί αμέσως μετά την έναρξη ισχύος της τροποποιητικής συνθήκης·

4. διαπιστώνει ότι το άρθρο [9Α] της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως έχει 
περιληφθεί στο σχέδιο τροποποιητικής συνθήκης, καθορίζει πλαίσιο που περιλαμβάνει 
συνολικό ανώτατο όριο 750 εδρών, με μέγιστο 96 έδρες για το κράτος μέλος με τον 
μεγαλύτερο πληθυσμό και ελάχιστο 6 έδρες για το κράτος μέλος με τον μικρότερο 
πληθυσμό, και ότι θεσπίζει την αρχή της αντιπροσώπευσης των ευρωπαίων πολιτών 
βάσει φθίνουσας αναλογικότητας, χωρίς ωστόσο να ορίζει ακριβέστερα τον όρο·

5. παρατηρεί ότι το πλαίσιο του προαναφερθέντος άρθρου [9Α] επιτρέπει να συνδυαστούν η 
αρχή της αποτελεσματικότητας, δεδομένου ότι θέτει το ανώτατο όριο του αριθμού των 
βουλευτών σε επίπεδο που εξακολουθεί να είναι συμβατό με τον ρόλο της νομοθετικής 
συνέλευσης, η αρχή της πολυφωνίας, δεδομένου ότι επιτρέπει για κάθε κράτος μέλος να 
εκπροσωπείται το φάσμα των κυριότερων πολιτικών τάσεων, και ειδικότερα η 
συμπολίτευση και η αντιπολίτευση, και η αρχή της αλληλεγγύης, βάσει της οποίας τα 
κράτη με μεγαλύτερο πληθυσμό δέχονται να υποεκπροσωπούνται, ώστε να είναι δυνατή 
η καλύτερη αντιπροσώπευση των κρατών με μικρότερο πληθυσμό·

6. θεωρεί ότι η αρχή της φθίνουσας αναλογικότητας σημαίνει ότι ο λόγος μεταξύ 
πληθυσμού και αριθμού εδρών των κρατών μελών πρέπει να κυμαίνεται σε συνάρτηση 
με τον πληθυσμό καθενός, κατά τρόπο ώστε κάθε βουλευτής κράτους μέλους με 
μεγαλύτερο πληθυσμό να αντιπροσωπεύει περισσότερους πολίτες από κάθε βουλευτή 
κράτους μέλους με μικρότερο πληθυσμό, και αντιστρόφως, αλλά και κανένα κράτος 
μέλος με μικρότερο πληθυσμό να μη διαθέτει περισσότερες έδρες από κράτος μέλος με 
μεγαλύτερο πληθυσμό· 

7. υπογραμμίζει ότι, στην τρέχουσα κατάσταση ανεπαρκούς εναρμόνισης της έννοιας της 
ιθαγένειας μεταξύ των κρατών μελών, είναι σκόπιμο να χρησιμοποιούνται, όσον αφορά 
τον πληθυσμό κάθε κράτους μέλους, τα στοιχεία που παρέχει η Στατιστική Υπηρεσία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurostat), τα οποία επιλέγει και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης όταν χρειάζεται να επαληθεύσει, στις περιπτώσεις λήψης απόφασης με ειδική 
πλειοψηφία, το ποσοστό επί του συνολικού πληθυσμού της Ένωσης·

8. κρίνει σκόπιμο να μην προτείνει για κανένα κράτος μέλος, στην παρούσα φάση της 
διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, μείωση του αριθμού των εδρών του σε 
σύγκριση με τις έδρες που διατίθενται από τη Συνθήκη Προσχώρησης της Βουλγαρίας 
και της Ρουμανίας, πέραν της μείωσης των εδρών της Γερμανίας, του κράτους μέλους με 
τον μεγαλύτερο πληθυσμό, από 99 σε 96, που προκύπτει από τη σχετική με την 
τροποποιητική συνθήκη εντολή·

9. θεωρεί εξάλλου ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες, δεν είναι σκόπιμο να μειωθεί ο αριθμός 
των εδρών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και, κατά συνέπεια, η αντιπροσώπευση των 
Ευρωπαίων πολιτών στην ΕΕ, ενόψει μελλοντικών διευρύνσεων, η ημερομηνία των 
οποίων δεν είναι ακόμη προβλέψιμη·

10. προτείνει, συνεπώς, να κατανεμηθούν οι έδρες του μελλοντικού Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου με βάση τους 750 βουλευτές, και εκτιμά ότι οι μελλοντικές προσχωρήσεις 
μπορούν να οδηγήσουν σε προσωρινή υπέρβαση του ανώτατου αυτού ορίου μέχρι το 
τέλος της εκλογικής περιόδου, όπως συνέβη στην περίπτωση της Βουλγαρίας και της 
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Ρουμανίας, ακολουθούμενη από συνολική αναθεώρηση της κατανομής εδρών για τις 
εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιούνται μετά τη διεύρυνση·

11. υπενθυμίζει ότι η μη τήρηση της αρχής της φθίνουσας αναλογικότητας, όπως ορίζεται με 
το παρόν ψήφισμα, θα μπορούσε μελλοντικά να ελεγχθεί από το Δικαστήριο, από τη 
στιγμή που η πράξη για τον καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα 
γίνει πράξη παραγώγου δικαίου η οποία οφείλει να σέβεται τα όρια και τις αρχές που 
θεσπίζει η Συνθήκη·

12. ζητεί από τη Διακυβερνητική Διάσκεψη να ενσωματώσει σε δήλωση –η οποία θα 
προσαρτηθεί στην τελική πράξη της εν λόγω Διάσκεψης– σχετικά με το άρθρο [9Α], 
παράγραφος 2, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως περιλαμβάνεται στο 
σχέδιο τροποποιητικής συνθήκης, το σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για 
τον καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο επισυνάπτεται ως 
Παράρτημα 1 του παρόντος ψηφίσματος, προβλέποντας ότι η επίσημη έγκρισή της 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου [9Α], παράγραφος 2, θα γίνει αμέσως μόλις τεθεί 
σε ισχύ η τροποποιητική συνθήκη· από την πλευρά του αναλαμβάνει την υποχρέωση να 
ενεργήσει χωρίς καθυστέρηση αμέσως μόλις τεθεί σε ισχύ η τροποποιητική συνθήκη· 
καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να εφαρμόσει την προαναφερθείσα δήλωση αμέσως 
μόλις τεθεί σε ισχύ η τροποποιητική συνθήκη και σύμφωνα με τις διατάξεις της, ώστε τα 
κράτη μέλη να μπορέσουν να θεσπίσουν εγκαίρως τις αναγκαίες διατάξεις εσωτερικού 
δικαίου για τη διοργάνωση των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά την 
κοινοβουλευτική περίοδο 2009-2014·

13. εμμένει ότι η αναθεώρηση κατά το άρθρο 3 του προαναφερθέντος σχεδίου απόφασης του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πρέπει να αξιοποιηθεί για να μελετηθεί η τεχνική και πολιτική 
δυνατότητα αντικατάστασης της συνεκτίμησης του αριθμού των κατοίκων, όπως αυτός 
διαπιστώνεται ετησίως από τη Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurostat), 
από τον αριθμό των ευρωπαίων πολιτών· καλεί, προς τον σκοπό αυτόν, τους 
αντιπροσώπους του στη Διακυβερνητική Διάσκεψη να διαβιβάσουν στη Διάσκεψη το 
σχέδιο δήλωσης σχετικά με το άρθρο 2 του σχεδίου πρωτοκόλλου αριθ. 10 περί 
μεταβατικών διατάξεων (Τίτλος Ι: Διατάξεις που αφορούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο), 
όπως παρατίθεται στο παράρτημα 2 του παρόντος ψηφίσματος, και καλεί τη διάσκεψη να 
προσαρτήσει τη δήλωση αυτή στην τελική πράξη της·

14. επισύρει την προσοχή στην πολιτική σύνδεση μεταξύ της προτεινόμενης νέας κατανομής 
των εδρών σύμφωνα με την αρχή της φθίνουσας αναλογικότητας και της συνολικής 
δέσμης μεταρρυθμιστικών μέτρων για τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, ιδίως δε με την 
αρχή της «διπλής πλειοψηφίας» για τον καθορισμό πλειοψηφίας στο Συμβούλιο (άρθρο 
[9Γ], παράγραφος 4, της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως έχει συμπεριληφθεί 
στο σχέδιο τροποποιητικής συνθήκης) και τη σύνθεση της Επιτροπής (άρθρο [9Δ], 
παράγραφος 5, της προαναφερθείσας συνθήκης) και τονίζει την ανάγκη η εν λόγω δέσμη 
μέτρων να είναι συνεκτική, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα την ιδιαίτερη νομική φύση του 
κάθε θεσμικού οργάνου· συμφωνεί ότι, αν και η μεταρρύθμιση της ψηφοφορίας με 
πλειοψηφία στο Συμβούλιο και της σύνθεσης της Επιτροπής δεν αναμένεται να τεθούν σε 
ισχύ πριν από το 2014, η νέα κατανομή των εδρών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει 
να τεθεί σε ισχύ το 2009· ωστόσο, επιφυλάσσεται του δικαιώματος να δώσει τη 
συγκατάθεσή του στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σύμφωνα με το 
προαναφερθέν άρθρο [9Α] της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την 
κατανομή των εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο φως των μεταρρυθμίσεων των 
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θεσμικών οργάνων της ΕΕ όπως εκτίθενται στην τροποποιητική συνθήκη·

15. έχει επίγνωση του γεγονότος ότι η προτεινόμενη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
αποτελεί αντικειμενική εφαρμογή των διατάξεων του σχεδίου τροποποιητικής συνθήκης, 
αλλά θα απαιτήσει στο μέλλον προσπάθεια προσαρμογής για να αντιμετωπιστούν οι νέες 
προκλήσεις που θα τεθούν μακροπρόθεσμα, ιδίως κατά τις μελλοντικές προσχωρήσεις· 
θεωρεί ότι, στο πλαίσιο της μελλοντικής αυτής μεταρρύθμισης, θα πρέπει σε κάθε 
περίπτωση να πραγματοποιηθεί επίσης διόρθωση ενδεχόμενων υπαρχουσών 
περιπτώσεων άνισης μεταχείρισης που εξηγούνται από ιστορικούς λόγους·

16. προτείνει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να εξετάζει έγκαιρα πριν από κάθε νέες εκλογές για 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα στοιχεία 
σχετικά με τον πληθυσμό, προκειμένου να καθορίζει τη βάση υπολογισμού·

17. προτείνει σχετικά να μελετηθεί η δυνατότητα να εκλέγεται μέρος των ευρωπαίων 
βουλευτών σε διεθνικά ψηφοδέλτια· θεωρεί ότι τούτο θα συνέβαλλε στο να δοθεί 
πραγματική ευρωπαϊκή διάσταση στην εκλογική ανταλλαγή απόψεων, ιδίως με την 
ανάθεση κεντρικού ρόλου στα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα·

18. επανεπιβεβαιώνει ότι η παρούσα πρόταση σχετίζεται στενά με την έναρξη ισχύος της 
τροποποιητικής συνθήκης· θεωρεί ότι, εφόσον η κύρωση της μεταρρυθμιστικής συνθήκης 
δεν ολοκληρωθεί με επιτυχία πριν από τις εκλογές για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου του 2009, πρέπει να εξακολουθήσει να ισχύει η κατανομή των 
κοινοβουλευτικών εδρών που προβλέπουν οι υφιστάμενες Συνθήκες·

19. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα και την προαναφερθείσα 
έκθεση της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων στη 
Διακυβερνητική Διάσκεψη, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των υποψηφίων για 
προσχώρηση χωρών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τον καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

έχοντας υπόψη το άρθρο [9A], παράγραφος 2, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

έχοντας υπόψη την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

εκτιμώντας τα εξής:

(1) Ενδείκνυται να εγκριθεί το ταχύτερο δυνατόν η απόφαση κατά το άρθρο [9 A], παράγραφος 
2, δεύτερο εδάφιο, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να είναι σε θέση 
τα κράτη μέλη να θεσπίσουν τις απαιτούμενες εσωτερικές διατάξεις για την οργάνωση των 
εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κοινοβουλευτική περίοδο 2009-2014.

(2) Η παρούσα απόφαση πρέπει να τηρεί τα κριτήρια που ορίζονται στην παράγραφο 2, πρώτο 
εδάφιο, του εν λόγω άρθρου, ήτοι ο συνολικός αριθμός αντιπροσώπων των πολιτών της 
Ένωσης να μην υπερβαίνει τους επτακόσιους πενήντα βουλευτές, η αντιπροσώπευση αυτή να 
χαρακτηρίζεται από φθίνουσα αναλογικότητα, με κατώτατο όριο έξι βουλευτών ανά κράτος 
μέλος, και κανένα κράτος μέλος να μη διαθέτει περισσότερες από 96 έδρες,

(3) Είναι σκόπιμο να μη ληφθεί υπόψη στην παρούσα φάση ο αντίκτυπος ενδεχόμενων 
μελλοντικών διευρύνσεων, ο οποίος είναι δυνατόν να εκφραστεί στις αντίστοιχες πράξεις 
προσχώρησης με προσωρινή υπέρβαση του ανωτάτου ορίου των επτακοσίων πενήντα, όπως 
συνέβη κατά την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Η αρχή της φθίνουσας αναλογικότητας του άρθρου [9Α] της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
εφαρμόζεται ως εξής:

 πρέπει να γίνει πλήρης χρήση των ελαχίστων και μεγίστων αριθμών που καθορίζει η 
Συνθήκη, ώστε η κατανομή των εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αντικατοπτρίζει όσο 
το δυνατόν περισσότερο την κατανομή των πληθυσμών των κρατών μελών·

 όσο μεγαλύτερο πληθυσμό έχει μια χώρα, τόσο μεγαλύτερη αξίωση έχει σε μεγάλο αριθμό 
εδρών·
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 όσο μεγαλύτερο πληθυσμό έχει μια χώρα, τόσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των κατοίκων 
που αντιπροσωπεύει ο καθένας από τους ευρωπαίους βουλευτές της.

Άρθρο 2

Κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 1, ο αριθμός των εκλεγομένων σε κάθε κράτος μέλος αντιπροσώπων 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθορίζεται ως εξής, με ισχύ από την έναρξη της κοινοβουλευτικής 
περιόδου 2009-2014:

Βέλγιο 22
Βουλγαρία 18
Τσεχική Δημοκρατία 22
Δανία 13
Γερμανία 96
Εσθονία   6
Ελλάδα 22
Ισπανία 54
Γαλλία 74
Ιρλανδία 12
Ιταλία 72
Κύπρος   6
Λετονία   9
Λιθουανία 12
Λουξεμβούργο   6
Ουγγαρία 22
Μάλτα   6
Κάτω Χώρες 26
Αυστρία 19
Πολωνία 51
Πορτογαλία 22
Ρουμανία 33
Σλοβενία   8
Σλοβακία 13
Φινλανδία 13
Σουηδία 20
Ηνωμένο Βασίλειο 73

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση θα αναθεωρηθεί εγκαίρως πριν από την έναρξη της κοινοβουλευτικής 
περιόδου 2014-2019, με στόχο να καταστήσει μελλοντικά δυνατόν, πριν από κάθε νέα διενέργεια 
εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να ανακατανέμονται οι έδρες μεταξύ των κρατών μελών 
με τρόπο αντικειμενικό, βασιζόμενο στην αρχή της φθίνουσας αναλογικότητας του άρθρου 1, 
λαμβάνοντας υπόψη την ενδεχόμενη αύξηση του αριθμού των κρατών μελών και τις δημογραφικές 
εξελίξεις, που θα έχουν διαπιστωθεί δεόντως.
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Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες,  

Για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Σχέδιο δήλωσης όσον αφορά το άρθρο 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 10 περί μεταβατικών διατάξεων 
(Τίτλος Ι: Διατάξεις που αφορούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο)

Με την επιφύλαξη της απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τον καθορισμό της σύνθεσης 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κοινοβουλευτική περίοδο 2009-2014, η διάσκεψη καλεί το 
Κοινοβούλιο να υποβάλει, σύμφωνα με το άρθρο 190, παράγραφος 1, της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρόταση συναφή προς την εκλογή των μελών του με άμεση 
καθολική ψηφοφορία, με ακριβέστερο προσδιορισμό του όρου «πολίτες» του άρθρου 9α, 
παράγραφος 2, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόταση αυτή θα πρέπει να 
καταρτισθεί εγκαίρως πριν από τις προσεχείς εκλογές του 2014.
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Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με 
την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που τροποποιεί την οδηγία 93/109/EΚ του Συμβουλίου 
της 6ης Δεκεμβρίου 1993, για τις λεπτομέρειες άσκησης του δικαιώματος του εκλέγειν και 
του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους πολίτες της 
Ένωσης που κατοικούν σε ένα κράτος μέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι (2006/0277(CNS)) -
Έκθεση Andrew Duff

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2006)0791),

– έχοντας υπόψη την Ανακοίνωση της Επιτροπής (COM(2006)0790)1,

– έχοντας υπόψη την πράξη της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί εκλογής των μελών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία2,

– έχοντας υπόψη τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2004/2003 της 4ης Νοεμβρίου 2003 σχετικά με το 
καθεστώς και τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο3,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 39 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης4

,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 19, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο 
κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0066/2007),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση 
της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 
(A6-0267/2007),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, 
παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ;

3. καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που 
ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

                                               
1 Ευρωπαϊκές εκλογές 2004, έκθεση της Επιτροπής για τη συμμετοχή των πολιτών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στο κράτος μέλος της κατοικίας (οδηγία 93/109/ΕΚ) και τις εκλογικές ρυθμίσεις (Απόφαση 
76/787/ΕOΚ όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2002/772/ΕΚ, Ευρατόμ).

2 ΕΕ L 278, 8.10.1976, σ. 5.
3 ΕΕ L 297, 15.11.2003, σ. 1.
4 ΕΕ C 364, 18.12.2000, σ. 1.
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5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 1

(1) Λαμβανομένης υπόψη της έκθεσης της 
Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή στις 
εκλογές του 2004 της οδηγίας 93/109/EΚ 
του Συμβουλίου για τις λεπτομέρειες 
άσκησης του δικαιώματος του εκλέγειν και 
του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους πολίτες 
της Ένωσης που κατοικούν σε ένα κράτος 
μέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι πρέπει 
να γίνει τροποποίηση ορισμένων από τις 
διατάξεις της.

(1) Λαμβανομένης υπόψη της έκθεσης της 
Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή στις 
εκλογές του 2004 της οδηγίας 93/109/EΚ 
του Συμβουλίου για τις λεπτομέρειες 
άσκησης του δικαιώματος του εκλέγειν και 
του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους πολίτες 
της Ένωσης που κατοικούν σε ένα κράτος 
μέλος του οποίου δεν είναι πολίτες, πρέπει 
να γίνει τροποποίηση ορισμένων από τις 
διατάξεις της.

Η ιδιότητα του πολίτη της Ένωσης 
εξασφαλίζει τα ίδια δικαιώματα σε όλους 
τους πολίτες της ΕΕ, είτε αυτοί 
γεννήθηκαν ή κατοικούν στην ίδια την 
Ένωση είτε σε κάποια τρίτη χώρα. Τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει 
συνεπώς να επαγρυπνούν για να 
εξασφαλίζεται στους πολίτες της Ένωσης 
που κατοικούν σε κράτος μέλος άλλο από 
το δικό τους η άσκηση των δικαιωμάτων 
τους στις εκλογές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 2
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 1Α (νέα)

(1α) Η εντεινόμενη κινητικότητα των 
προσώπων διαμέσου των εσωτερικών 
συνόρων της Ένωσης επιτείνει την 
ανάγκη να προσφέρονται πλήρως 
μεταφερόμενα δημοκρατικά δικαιώματα 
τόσο κατά τις ευρωπαϊκές 
κοινοβουλευτικές όσο και κατά τις 
δημοτικές εκλογές, καθώς και την 
ανάγκη να εξασφαλισθεί ότι οι πολίτες 
δεν χάνουν τα δημοκρατικά τους 
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δικαιώματα επειδή ζουν σε κράτος μέλος 
άλλο από το δικό τους.

Τροπολογία 3
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 2Α (νέα)

(2α) Η τελευταία απαγόρευση υπερβαίνει 
το μέτρο που είναι αναγκαίο για να 
εξασφαλισθεί ότι οι πολίτες της Ένωσης 
δεν υφίστανται διακρίσεις λόγω της 
εθνικότητάς τους κατά την άσκηση του 
δικαιώματός τους να θέτουν 
υποψηφιότητα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να διαθέτουν τη διακριτική ευχέρεια να 
αποφασίζουν εάν θα επιτρέψουν την 
υποβολή υποψηφιότητας σε περισσότερα 
του ενός κράτη για την ίδια εκλογή, και 
τα πολιτικά κόμματα θα πρέπει να 
αποφασίζουν ελεύθερα εάν θα 
ενθαρρύνουν τέτοιες πολλαπλές 
υποψηφιότητες.

Τροπολογία 4
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 2Β (νέα)

(2β) Η Πράξη της 20ής Σεπτεμβρίου 
1976 περί εκλογής των μελών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και 
καθολική ψηφοφορία1 αναφέρει ότι, όπου 
σιωπά το πρωτογενές δίκαιο, η εκλογική 
διαδικασία διέπεται από τις εθνικές 
διατάξεις· επιπλέον το πρωτογενές δίκαιο 
απαγορεύει ρητώς την πολλαπλή ψήφο,
αλλά σιωπά όσον αφορά το θέμα της 
πολλαπλής υποψηφιότητας.
___________
1 ΕΕ L 278, 8.10.1976, σ. 5. Πράξη όπως 
τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση του 
Συμβουλίου αριθ. 2002/772/ΕΚ, Ευρατόμ (ΕΕ L 
283, 21.10.2002, σ. 1.).

Τροπολογία 5
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 3Α (νέα)
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(3α) Η υποχρεωτική αναγνώριση, από το 
κράτος μέλος κατοικίας, της έκπτωσης 
από το δικαίωμα του εκλέγεσθαι συνιστά 
πρόσθετο όρο για την άσκηση του 
δικαιώματος αυτού, ο οποίος δεν 
καλύπτεται ούτε από το γράμμα ούτε από 
το πνεύμα του άρθρου 19, παράγραφος 2, 
της Συνθήκης ΕΚ. Το κράτος μέλος 
κατοικίας θα πρέπει να δικαιούται να 
αποφασίσει εάν ένα άτομο θα είχε εκπέσει 
του δικαιώματος του εκλέγεσθαι βάσει 
του εθνικού νόμου του κράτους αυτού 
υπό τις ίδιες συνθήκες και κατά τον ίδιο 
τρόπο, και να αποφασίσει αυτόνομα εάν 
θα αναγνωρίσει την έκπτωση που ισχύει 
στο κράτος καταγωγής.

Τροπολογία 6
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 3Β (νέα)

(3β) Το Συμβούλιο δεν θα πρέπει να 
υπερβεί την πρόθεση που εκφράζεται στις 
διατάξεις του πρωτογενούς δικαίου, και 
οι «λεπτομέρειες άσκησης» που θεσπίζει 
η οδηγία αριθ. 93/109/ΕΚ δυνάμει των 
όρων του άρθρου 19, παράγραφος 2, της 
Συνθήκης ΕΚ θα πρέπει να περιορισθούν 
στο απολύτως απαραίτητο για την 
αποτελεσματική άσκηση των δύο 
δικαιωμάτων, ήτοι του δικαιώματος του 
εκλέγειν και του εκλέγεσθαι σε κράτος 
άλλο από το κράτος καταγωγής, και δεν 
θα πρέπει να εισάγουν διαφορετικούς ή 
επιπρόσθετους όρους για την άσκηση 
αυτών των δικαιωμάτων, πέραν των 
προβλεπομένων στη νομοθεσία του 
κράτους κατοικίας.

Τροπολογία 7
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 5

(5) Κατά συνέπεια, πρέπει να καταργηθεί η 
υποχρέωση των υποψηφίων να υποβάλουν 
τη βεβαίωση αυτή και να υποκατασταθεί 
από την εισαγωγή αναφοράς με το 

(5) Κατά συνέπεια, θα πρέπει να 
καταργηθεί η υποχρέωση των υποψηφίων 
να υποβάλουν τη βεβαίωση αυτή και να 
υποκατασταθεί από την εισαγωγή 
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περιεχόμενο αυτό στην υπεύθυνη δήλωση 
που οφείλουν να υποβάλουν οι υποψήφιοι.

προαιρετικής αναφοράς με το περιεχόμενο 
αυτό στην υπεύθυνη δήλωση που οφείλουν 
να υποβάλουν οι υποψήφιοι.

Τροπολογία 8
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 6

(6) Πρέπει να προβλεφθεί η υποχρέωση 
για τα κράτη μέλη κατοικίας να 
κοινοποιούν την υπεύθυνη δήλωση στο 
κράτος μέλος καταγωγής ώστε να 
διασφαλιστεί ότι ο κοινοτικός εκλόγιμος 
πράγματι δεν έχει εκπέσει του 
δικαιώματος του εκλέγεσθαι στο κράτος 
μέλος καταγωγής.

Διαγράφεται

Τροπολογία 9
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 9

(9) Κατά συνέπεια, πρέπει να καταργηθεί η 
ανταλλαγή πληροφοριών, διατηρώντας 
συγχρόνως την υποχρέωση υποβολής 
υπεύθυνης δήλωσης με την οποία ο 
εκλογέας ή ο εκλόγιμος δεσμεύεται να 
ασκήσει το δικαίωμα του εκλέγειν ή του 
εκλέγεσθαι μόνο στο κράτος μέλος 
κατοικίας.

(9) Κατά συνέπεια, θα πρέπει να 
καταργηθεί η ανταλλαγή πληροφοριών, 
διατηρώντας συγχρόνως την υποχρέωση 
υποβολής υπεύθυνης δήλωσης με την 
οποία ο εκλογέας δεσμεύεται να ασκήσει 
το δικαίωμα του εκλέγειν μόνο στο κράτος 
μέλος κατοικίας.

Τροπολογία 10
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 10

(10) Εξάλλου, για να αποτραπεί η διπλή 
ψήφος, η διπλή υποψηφιότητα και η 
άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν ή 
του εκλέγεσθαι από πολίτη που έχει 
εκπέσει των δικαιωμάτων αυτών, τα 
κράτη μέλη κατοικίας πρέπει να λάβουν τα 
απαραίτητα μέτρα ώστε να επιβάλουν τις 
κατάλληλες κυρώσεις για τις παραβιάσεις 
των υποχρεώσεων που προβλέπονται στην 
οδηγία.

(10) Εξάλλου, τα κράτη μέλη κατοικίας θα
πρέπει να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα 
ώστε να επιβάλουν τις κατάλληλες
κυρώσεις για τις ανακρίβειες των 
υπεύθυνων δηλώσεων που υποβάλλουν 
πολίτες της Ένωσης και προβλέπονται 
στην οδηγία.
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Τροπολογία 11
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 10Α (νέα)

(10α) Τα κράτη μέλη οφείλουν, δυνάμει 
του άρθρου 12 της οδηγίας 93/109/ΕΚ, να 
ενημερώνουν πλήρως τους πολίτες της 
Ένωσης για το δικαίωμά τους του 
εκλέγειν και εκλέγεσθαι στο κράτος μέλος 
κατοικίας τους εντός εύλογης προθεσμίας 
πριν από κάθε εκλογή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου· τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και την Επιτροπή και από τα 
πολιτικά κόμματα, τόσο σε ευρωπαϊκό 
όσο και σε εθνικό επίπεδο, όσον αφορά 
την επιλογή της βέλτιστης σχετικής 
πρακτικής, ούτως ώστε να βελτιωθεί το 
ποσοστό συμμετοχής στις εκλογές.

Τροπολογία 12
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 11

(11) Η Επιτροπή, στην έκθεση που θα 
εκπονήσει για την εφαρμογή της 
τροποποιημένης οδηγίας κατά τις εκλογές 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2009, 
βάσει των πληροφοριών που θα 
υποβληθούν από τα κράτη μέλη, θα 
στηρίξει την ανάλυσή της ιδίως στα 
αποτελέσματα των ελέγχων που θα 
διεξαχθούν από τα κράτη μέλη μετά τις 
εκλογές ώστε να υπολογιστεί η συχνότητα 
της ενδεχόμενης διπλής ψήφου και διπλής 
υποψηφιότητας.

(11) Η Επιτροπή, στην έκθεση που θα 
εκπονήσει για την εφαρμογή της 
τροποποιημένης οδηγίας κατά τις εκλογές 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2009, 
βάσει των πληροφοριών που θα 
υποβληθούν από τα κράτη μέλη, θα πρέπει 
να στηρίξει την ανάλυσή της ιδίως στα 
αποτελέσματα των ελέγχων και 
επιθεωρήσεων που θα διεξαχθούν από τα 
κράτη μέλη μετά τις εκλογές ώστε να 
υπολογιστεί η συχνότητα της ενδεχόμενης 
πολλαπλής ψήφου.

Τροπολογία 13
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 12

(12) Ο συστηματικός έλεγχος όλων των 
ψηφοφοριών και όλων των υποψηφίων θα 
ήταν δυσανάλογος με τα προσδιορισθέντα 
προβλήματα και θα έθετε ζητήματα 
σκοπιμότητας σε συνάρτηση με την 
έλλειψη ενιαίων ηλεκτρονικών μεθόδων 
που χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη για να 

(12) Ο συστηματικός έλεγχος όλων των 
ψηφοφοριών θα ήταν δυσανάλογος με τα 
προσδιορισθέντα προβλήματα και θα έθετε 
ζητήματα σκοπιμότητας σε συνάρτηση με 
την έλλειψη ενιαίων ηλεκτρονικών 
μεθόδων που χρησιμοποιούν τα κράτη 
μέλη για να καταχωρίσουν και να 
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καταχωρίσουν και να φυλάξουν τα 
δεδομένα που αφορούν την πραγματική 
συμμετοχή των εκλογέων στην ψηφοφορία 
και των καταθέσεων υποψηφιοτήτων· 
κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη πρέπει να 
επικεντρώνουν τους ελέγχους αυτούς 
αποκλειστικά στις καταστάσεις όπου 
υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα διπλής
ψήφου ή διπλής υποψηφιότητας,

φυλάξουν τα δεδομένα που αφορούν την 
πραγματική συμμετοχή των εκλογέων στην 
ψηφοφορία· κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να επικεντρώνουν τους ελέγχους 
αυτούς αποκλειστικά στις καταστάσεις 
όπου υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα 
πολλαπλής ψήφου,

Τροπολογία 14
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 1Α (νέο)
Άρθρο 3 (οδηγία 93/109/ΕΚ)

(1α) Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 3
Κάθε πρόσωπο το οποίο κατά την ημέρα 
αναφοράς:
(α) είναι πολίτης της Ένωσης κατά την 
έννοια του άρθρου 17, παράγραφος 1 της 
Συνθήκης, και
(β) δεν είναι πολίτης του κράτους μέλους 
κατοικίας, αλλά πληροί τους ίδιους όρους 
που επιβάλλει το κράτος αυτό διά νόμου 
στους δικούς του πολίτες όσον αφορά το 
δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι,
έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και του 
εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο κράτος 
μέλος κατοικίας, εκτός εάν έχει 
αποκλεισθεί από την άσκηση αυτών των 
δικαιωμάτων από το κράτος μέλος 
κατοικίας, δυνάμει των άρθρων 6 και 7.
Εάν, για να είναι εκλόγιμοι οι πολίτες του 
κράτους μέλους κατοικίας, πρέπει να 
έχουν αποκτήσει την ιθαγένειά τους από 
κάποιο ελάχιστο χρονικό διάστημα, οι 
πολίτες της Ένωσης λογίζονται ότι 
πληρούν αυτήν την προϋπόθεση όταν 
έχουν αποκτήσει την ιθαγένεια κράτους 
μέλους από το ίδιο αυτό χρονικό 
διάστημα.»
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Τροπολογία 15
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 1Β (νέο)

Άρθρο 4, παράγραφος 2 (οδηγία 93/109/ΕΚ)

(1β) Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«2. Οι εκλογείς της Κοινότητας δύνανται 
να είναι υποψήφιοι σε περισσότερα από 
ένα κράτη μέλη για τις ίδιες εκλογές, 
εφόσον η νομοθεσία του κράτους μέλους 
κατοικίας δεν αποκλείει τη δυνατότητα 
αυτή στους πολίτες του και ο κοινοτικός 
εκλογέας πληροί τις προϋποθέσεις όσον 
αφορά το δικαίωμα του εκλέγεσθαι που 
προβλέπει η νομοθεσία του άλλου 
ενδιαφερομένου κράτους μέλους.»

Τροπολογία 16
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (-Α) (νέο)
Άρθρο 6, παράγραφος 1 (οδηγία 93/109/ΕΚ)

(-α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:
«1. Το κράτος μέλος κατοικίας δύναται 
να ορίσει ότι οι πολίτες της Ένωσης οι 
οποίοι, δυνάμει ατομικής αποφάσεως 
αστικού ή ποινικού δικαίου, έχουν 
εκπέσει του δικαιώματος του εκλέγεσθαι 
δυνάμει του δικαίου του κράτους μέλους 
της καταγωγής τους, αποκλείονται από 
την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος στο 
κράτος μέλος της κατοικίας τους κατά 
τις εκλογές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, εφόσον θα είχαν εκπέσει 
του δικαιώματος αυτού δυνάμει της 
εθνικής νομοθεσία του κράτους αυτού για 
το ίδιο παράπτωμα και κατά τον ίδιο 
τρόπο.»

Τροπολογία 17
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Α)

Άρθρο 6, παράγραφος 2 (οδηγία 93/109/ΕΚ)

2. Το κράτος μέλος κατοικίας εξακριβώνει 2. Το κράτος μέλος κατοικίας δύναται να 
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ότι ο πολίτης της Ένωσης, ο οποίος έχει 
εκδηλώσει πρόθεση να ασκήσει το 
δικαίωμα του εκλέγεσθαι στο εν λόγω 
κράτος μέλος, δεν έχει εκπέσει του 
δικαιώματος αυτού στο κράτος μέλος 
καταγωγής, δυνάμει ατομικής αποφάσεως 
αστικού ή ποινικού δικαίου.

εξακριβώσει ότι ο πολίτης της Ένωσης, ο 
οποίος έχει εκδηλώσει πρόθεση να 
ασκήσει το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στο 
εν λόγω κράτος μέλος, δεν έχει εκπέσει 
του δικαιώματος αυτού στο κράτος μέλος 
καταγωγής, δυνάμει ατομικής αποφάσεως 
αστικού ή ποινικού δικαίου.

Τροπολογία 18
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Β)

Άρθρο 6, παράγραφος 3 (οδηγία 93/109/ΕΚ)

3. Για την εφαρμογή της παραγράφου 2 
του παρόντος άρθρου, το κράτος μέλος 
κατοικίας κοινοποιεί τη δήλωση που 
προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 
στο κράτος καταγωγής. Για τον ίδιο σκοπό, 
οι χρήσιμες και συνήθως διαθέσιμες 
πληροφορίες που προέρχονται από το 
κράτος μέλος καταγωγής διαβιβάζονται με 
την προσήκουσα μορφή και εντός εύλογης 
προθεσμίας· οι πληροφορίες δεν μπορούν 
να περιέχουν παρά μόνον τις ενδείξεις που 
είναι απολύτως αναγκαίες για την 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου και 
χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό αυτό. 
Αν οι διαβιβαζόμενες πληροφορίες 
διαψεύδουν το περιεχόμενο της δήλωσης, 
το κράτος μέλος της κατοικίας λαμβάνει 
τα προσήκοντα μέτρα ώστε να αποτρέψει 
την υποψηφιότητα του ενδιαφερομένου.

3. Για την εφαρμογή της παραγράφου 2 
του παρόντος άρθρου, το κράτος μέλος 
κατοικίας δύναται να κοινοποιήσει τη 
δήλωση που προβλέπεται στο άρθρο 10 
παράγραφος 1 στο κράτος καταγωγής. Για 
τον ίδιο σκοπό, οι χρήσιμες και συνήθως 
διαθέσιμες πληροφορίες που προέρχονται 
από το κράτος μέλος καταγωγής 
διαβιβάζονται με την προσήκουσα μορφή 
και εντός εύλογης προθεσμίας· οι 
πληροφορίες δεν μπορούν να περιέχουν 
παρά μόνον τις ενδείξεις που είναι 
απολύτως αναγκαίες για την εφαρμογή του 
παρόντος άρθρου και χρησιμοποιούνται 
μόνο για το σκοπό αυτό.

Τροπολογία 19
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2Α (νέο)
Άρθρο 7 (οδηγία 93/109/ΕΚ)

(2α) Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 7
1. Το κράτος μέλος κατοικίας δύναται να 
ορίσει ότι οι πολίτες της Ένωσης οι 
οποίοι, δυνάμει ατομικής αποφάσεως 
αστικού ή ποινικού δικαίου, έχουν 
εκπέσει του δικαιώματος του εκλέγειν 
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δυνάμει του δικαίου του κράτους μέλους 
της καταγωγής τους, αποκλείονται από 
την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος στο 
κράτος μέλος της κατοικίας τους κατά 
τις εκλογές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, εφόσον θα είχαν εκπέσει 
του δικαιώματος αυτού δυνάμει της 
εθνικής νομοθεσία του κράτους αυτού για 
το ίδιο παράπτωμα και κατά τον ίδιο 
τρόπο.
2. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1 
του παρόντος άρθρου, το κράτος μέλος 
κατοικίας δύναται να κοινοποιεί στο 
κράτος μέλος καταγωγής τη δήλωση που 
αναφέρεται στο άρθρο 9, παράγραφος 2. 
Για τον ίδιο σκοπό, οι χρήσιμες 
πληροφορίες που διατίθενται συνήθως 
από το κράτος μέλος καταγωγής 
διαβιβάζονται με την προσήκουσα μορφή 
και εντός εύλογης προθεσμίας· οι 
πληροφορίες αυτές δεν μπορούν να 
περιέχουν παρά μόνον τις ενδείξεις που 
είναι απολύτως αναγκαίες για την 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου, και 
χρησιμοποιούνται μόνον για το σκοπό 
αυτό.
3. Το κράτος μέλος καταγωγής μπορεί να 
διαβιβάσει στο κράτος μέλος της 
κατοικίας, με την προσήκουσα μορφή και 
εντός εύλογης προθεσμίας, κάθε 
πληροφορία αναγκαία για την εφαρμογή 
του παρόντος άρθρου.»

Τροπολογία 20
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 3, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (-Α) (νέο)

Άρθρο 10, παράγραφος 1, στοιχείο (β) (οδηγία 93/109/ΕΚ)

(-α) Το στοιχείο (β) της παραγράφου 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
« (β) ενδεχομένως, ότι είναι υποψήφιος 
για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σε άλλο κράτος μέλος, και»
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Τροπολογία 21
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 3, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Α)

Άρθρο 10, παράγραφος 1, στοιχείο (δ) (οδηγία 93/109/ΕΚ)

(δ) ότι δεν έχει εκπέσει του δικαιώματος 
του εκλέγεσθαι στο κράτος μέλος 
καταγωγής.

Διαγράφεται

Τροπολογία 22
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 3, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Γ)

Άρθρο 10, παράγραφος 3 (οδηγία 93/109/ΕΚ)

(γ) η παράγραφος 3 γίνεται παράγραφος 2· (γ) η παράγραφος 3 γίνεται παράγραφος 2 
και τροποποιείται ως εξής:
«Το κράτος μέλος κατοικίας δύναται 
επίσης να απαιτεί από τους εκλόγιμους 
κοινοτικούς πολίτες να προσκομίσουν 
ισχύον αποδεικτικό ταυτότητας. Μπορεί, 
επίσης, να απαιτεί να δηλώσουν την 
ημερομηνία από της οποίας είναι πολίτες 
ενός κράτους μέλους, καθώς και εάν 
έχουν εκπέσει του δικαιώματος του 
εκλέγεσθαι στο κράτος μέλος καταγωγής 
τους.»

Τροπολογία 23
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 4

Άρθρο 13, παράγραφος 1 (οδηγία 93/109/ΕΚ)

1. Το κράτος μέλος κατοικίας λαμβάνει τα 
απαραίτητα μέτρα ώστε οι ανακρίβειες 
στις υπεύθυνες δηλώσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 
και στο άρθρο 10 παράγραφος 1 που έχουν 
ως συνέπεια την παραβίαση των 
υποχρεώσεων που τίθενται από την 
οδηγία, να υπόκεινται στην επιβολή 
αποτελεσματικών, ανάλογων και 
αποτρεπτικών κυρώσεων.

1. Το κράτος μέλος κατοικίας λαμβάνει τα 
απαραίτητα μέτρα ώστε οι ανακρίβειες 
στις υπεύθυνες δηλώσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 
και στο άρθρο 10 παράγραφος 1 να 
υπόκεινται στην επιβολή 
αποτελεσματικών, ανάλογων και 
αποτρεπτικών κυρώσεων.
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παράγραφος 4, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (INI/2008/2169) -
Έκθεση Sylvia-Yvonne Kaufmann 311
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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Ιανουαρίου 2009 σχετικά με τις προοπτικές 
ανάπτυξης του διαλόγου των πολιτών στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας 
(2008/2067(INI)) - Έκθεση Genowefa Grabowska

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη της Λισαβόνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και τη Συνθήκη περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, που υπεγράφη στη Λισαβόνα 
στις 13 Δεκεμβρίου 2007,

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη περί Ιδρύσεως της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Φεβρουαρίου 2008 σχετικά με τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας1,

–   έχοντας υπόψη διάφορα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την τρέχουσα 
κοινοβουλευτική περίοδο, στα οποία εξετάζεται η κοινωνία των πολιτών,

–   έχοντας υπόψη τις εργασίες της Επιτροπής Συνταγματικών Θεμάτων, με εκπροσώπους της 
κοινωνίας των πολιτών, στις 3 Ιουνίου 2008,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A6-0475/2008),

A.   εκτιμώντας ότι μία δημοκρατική Ευρωπαϊκή Ένωση που βρίσκεται κοντά στους πολίτες της, 
προϋποθέτει στενή συνεργασία των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των κρατών μελών με την 
κοινωνία των πολιτών σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο,

Β.   έχοντας υπόψη ότι το άνοιγμα των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των εθνικών, περιφερειακών 
και τοπικών αρχών στο διάλογο και στη συνεργασία με τους πολίτες και τις οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να μπορέσουν οι πολίτες να 
δραστηριοποιηθούν στη νομοθεσία και τη διακυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα,

Γ.   έχοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας ενισχύει τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ ως 
προς την Ένωση διευκολύνοντας τη συμμετοχή τους και αυτή των ενώσεων που εκπροσωπούν την 
κοινωνία των πολιτών στις συζητήσεις που αφορούν μια "Ευρώπη των Πολιτών",

Δ.   έχοντας υπόψη ότι οι ισχύουσες διατάξεις, που συμπεριλαμβάνονται επίσης στη Συνθήκη της 
Λισαβόνας, συνιστούν απαραίτητο νομικό πλαίσιο για την ανάπτυξη του διαλόγου των πολιτών σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο· έχοντας υπόψη ότι, ωστόσο, η εφαρμογή τους στην πράξη δεν είναι πάντοτε 
ικανοποιητική,

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0055.
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Ε.   έχοντας υπόψη ότι η κοινωνία των πολιτών στα 27 κράτη μέλη βρίσκεται σε διάφορα στάδια 
ανάπτυξης, και ότι αξιοποιεί σε διαφορετικό βαθμό της δυνατότητες συμμετοχικής δημοκρατίας 
και συμμετοχής στη διαδικασία διαμόρφωσης του δικαίου και στο διάλογο με τις κρατικές, 
περιφερειακές και τοπικές αρχές,

ΣΤ.   έχοντας υπόψη ότι ο όρος "κοινωνία των πολιτών" αναφέρεται στο μεγάλο αριθμό μη 
κυβερνητικών και μη κερδοσκοπικών οργανώσεων που έχουν συσταθεί από πολίτες, αυτοβούλως, 
που έχουν παρουσία στη δημόσια ζωή, εκφράζοντας ενδιαφέροντα, ιδέες και ιδεολογίες των μελών 
τους ή άλλων, που βασίζονται σε ηθικές, πολιτισμικές, πολιτικές, επιστημονικές θρησκευτικές ή 
φιλανθρωπικές πεποιθήσεις,

Ζ.   έχοντας υπόψη ότι δεν έχει σημασία το κατά πόσο μια οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών 
είναι αντιπροσωπευτική και ότι η ενεργητικότητα και η αποτελεσματικότητα με την οποία 
ορισμένες οργανώσεις προωθούν τις συγκεκριμένες απόψεις τους δεν είναι πάντοτε ενδεικτική της 
αντιπροσωπευτικότητάς τους,

H.   έχοντας υπόψη ότι τα μεμονωμένα θεσμικά όργανα της ΕΕ προσεγγίζουν τον διάλογο των 
πολιτών με διαφορετικό τρόπο,

1.   επικροτεί τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ανάπτυξη του διαλόγου των πολιτών, 
τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο στα κράτη μέλη·

2.   υπογραμμίζει ότι η κοινωνία των πολιτών στην Ευρώπη διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 
ευρωπαϊκή διαδικασία ολοκλήρωσης, μεταφέροντας θέσεις και απαιτήσεις των πολιτών της ΕΕ στα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα· υπογραμμίζει τη σημασία της εμπειρογνωμοσύνης, η οποία τίθεται 
στη διάθεση των θεσμικών οργάνων από την πλευρά της κοινωνίας των πολιτών, και υπογραμμίζει 
τη σημασία του ρόλου που διαδραματίζει ο διάλογος των πολιτών στην ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση, ιδιαίτερα για την προώθηση και διάδοση των δραστηριοτήτων και στόχων της
ΕΕ, τη δημιουργία δικτύου ευρωπαϊκής συνεργασίας και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας 
και αλληλεγγύης στην κοινωνία των πολιτών·

3.   υπογραμμίζει ότι εφόσον η ΕΕ επιθυμεί να επιτύχει τους πολιτικούς της σκοπούς και στόχους, 
χρειάζεται ευρύτερη δημόσια συζήτηση, αποτελεσματικότερος διάλογος των πολιτών και 
περισσότερη πολιτική ευαισθητοποίηση·

4.   τονίζει την ιδιαίτερη προσήλωσή του στον κοινωνικό διάλογο και τη σημασία που αποδίδεται σ' 
αυτόν στη Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία τον αναγνωρίζει ως ανώτερη αρχή που συνδέει όλους 
τους τομείς δραστηριότητας της ΕΕ·

5.   επικροτεί την ενίσχυση της αντιπροσωπευτικής και της συμμετοχικής δημοκρατίας, που 
απορρέει από την εισαγωγή στη Συνθήκη της Λισαβόνας της αποκαλούμενης "πρωτοβουλίας των 
πολιτών", η οποία επιτρέπει σε ένα εκατομμύριο πολίτες προερχόμενους από διάφορα κράτη μέλη 
να καλέσουν την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση·

6.   καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ καθώς και τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές των 
κρατών μελών να αξιοποιήσουν πλήρως το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο καθώς και τον κατάλογο 
των βέλτιστων πρακτικών για να αναπτύξουν το διάλογο με τους πολίτες και με τις οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών· θεωρεί, ειδικότερα, ότι τα γραφεία πληροφοριών του Κοινοβουλίου σε 
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κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στην προώθηση, οργάνωση και 
διαχείριση δημοσίων συζητήσεων που πραγματοποιούνται τουλάχιστον ετησίως μεταξύ του 
Κοινοβουλίου και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών στο εν λόγω κράτος μέλος, και τονίζει 
τη σημασία της τακτικής συμμετοχής των μελών του, τόσο από το ενεχόμενο κράτος μέλος όσο και 
από άλλα κράτη μέλη σε αυτές τις δημόσιες συζητήσεις·

7.   καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να μεριμνήσουν για τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων 
εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών στον διάλογο των πολιτών· είναι της άποψης ότι στο 
πλαίσιο αυτό έχει κρίσιμη σημασία η φωνή των νέων πολιτών της Ευρώπης, οι οποίοι θα 
διαμορφώσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση του αύριο και θα είναι υπεύθυνοι για αυτήν·

8.   καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να παράσχουν εγγυήσεις ότι όλοι οι πολίτες της ΕΕ, άνδρες, 
γυναίκες, ηλικιωμένοι και νέοι, κάτοικοι πόλεων και της υπαίθρου θα έχουν τη δυνατότητα να 
συμμετέχουν ενεργά, χωρίς διακρίσεις και με τα ίδια δικαιώματα, στο διάλογο των πολιτών και, 
ειδικότερα, ότι μέλη γλωσσικών μειονοτήτων θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τις τοπικές τους 
γλώσσες σε τέτοιες δημόσιες συζητήσεις· είναι της άποψης ότι η δραστηριότητα της ΕΕ στο 
πλαίσιο αυτό θα πρέπει να συμβάλει στην υλοποίηση της ιδέας της ισότητας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών και να αποτελέσει παράδειγμα για τη διάδοση της ιδέας αυτής τόσο στα κράτη μέλη όσο 
και εκτός της ΕΕ·

9.   καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να αποφασίσουν στο πλαίσιο διοργανικής συμφωνίας 
δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές για τον διορισμό εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, 
μεθόδους για την οργάνωση διαβουλεύσεων και τη χρηματοδότησή τους, σύμφωνα με τις "γενικές 
αρχές και ελάχιστες προδιαγραφές για τη διαβούλευση των ενδιαφερομένων μερών από την 
Επιτροπή"1 · επισημαίνει, για τον σκοπό αυτό, ότι όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να τηρούν 
ενημερωμένα μητρώα όλων των σχετικών μη κυβερνητικών οργανώσεων ανεξαρτήτως εφόσον 
δραστηριοποιούνται στα κράτη μέλη και/ή εστιάζουν στα θεσμικά όργανα της ΕΕ·

10.   καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να καταστήσουν το διάλογο των πολιτών κεντρική 
δραστηριότητα για όλες τις γενικές διευθύνσεις της Επιτροπής, όλες τις ομάδες εργασίας του 
Συμβουλίου στο Συμβούλιο Υπουργών και όλες τις επιτροπές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά 
τρόπο διαφανή και διατηρώντας πλήρως την ισορροπία μεταξύ του δημοσίου και του ιδιωτικού 
τομέα·

11.   καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να συνεργαστούν στενότερα στους τομείς της ανάπτυξης του 
διαλόγου των πολιτών και της προώθησης ενεργούς ευρωπαϊκής συμπεριφοράς εκ μέρους των 
πολιτών, προκειμένου να διασφαλιστεί η βελτίωση της επικοινωνίας, της διαβίβασης πληροφοριών 
και του συντονισμού των δραστηριοτήτων τους στο πλαίσιο της διαβούλευσης με τον πληθυσμό· 
σημειώνει ότι στο πλαίσιο αυτό, τακτικές συναντήσεις μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών και 
επιτρόπους σε δημόσιες συζητήσεις στα κράτη μέλη θα είναι ιδιαίτερα επιθυμητές ως τρόπος για τη 
μείωση του παρατηρούμενου χάσματος μεταξύ της ΕΕ και των πολιτών της Ευρώπης·

12.   καλεί το Συμβούλιο να διευκολύνει και να απλουστεύσει την πρόσβαση στις εργασίες του, 
απαραίτητη προϋπόθεση για την καθιέρωση πραγματικού διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών· 

                                               
1 Βλ. ανακοίνωση της Επιτροπής της 11ης Δεκεμβρίου 2002 με τίτλο "Προς ενίσχυση της διαβούλευσης 

και του διαλόγου - Γενικές αρχές και ελάχιστες προδιαγραφές για τη διαβούλευση των ενδιαφερομένων 
μερών από την Επιτροπή" (COM(2002)0704).
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13.   υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να αναπτυχθεί η ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα των 
επικοινωνιών ως προς την προσφορά νέων εργαλείων και τρόπων επικοινωνίας με τους πολίτες της 
ΕΕ (χάρη στο Διαδίκτυο, τις ηλεκτρονικές τεχνολογίες και τις σημερινές οπτικοακουστικές 
τεχνικές)·

14.   ζητεί επιτακτικά να συνεχιστούν οι σημερινές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, που έχουν ήδη 
αποδείξει την αξία τους και αποβλέπουν στην ευρύτερη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στη 
διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, όπως : η Europe by Satelite, η Αγορά των πολιτών, τα 
θεματικά φόρουμ των πολιτών (π.χ. Η Ευρώπη σου), συζητήσεις στο Διαδίκτυο κλπ.·

15.   υπογραμμίζει τη σημασία των επαγγελματικών σφυγμομετρήσεων της ευρωπαϊκής γνώμης 
υπό το πρίσμα της εντόπισης και κατανόησης των αναγκών και προσδοκιών των πολιτών της ΕΕ 
εις ό, τι αφορά τη λειτουργία της Ένωσης· καλεί τόσο τα θεσμικά όργανα της ΕΕ όσο και την 
κοινωνία των πολιτών στα κράτη μέλη να έχουν υπόψη τους αυτές τις προσδοκίες στο πλαίσιο της 
διάδρασης και των συζητήσεων μεταξύ τους·

16.   καλεί τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές των κρατών μελών να υποστηρίξουν το 
διάλογο των πολιτών, ιδιαίτερα σε εκείνα τα κράτη και τις περιφέρειες καθώς και σ' εκείνους τους 
τομείς όπου ο διάλογος αυτός δεν έχει ακόμα αναπτυχθεί πλήρως ή δεν έχει καθιερωθεί σε επαρκή 
βαθμό· καλεί περαιτέρω τους φορείς να προωθήσουν ενεργά την ανάπτυξη της περιφερειακής 
διαλειτουργικότητας της κοινωνίας των πολιτών μεταξύ των κρατών μελών, και διαμεθοριακές 
πρωτοβουλίες· θεωρεί ότι η συγκρότηση ομάδων των κρατών μελών θα πρέπει επίσης να 
διερευνηθεί ως τρόπος προώθησης για την ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών εντός της ΕΕ·

17.   καλεί τους εκπροσώπους της ευρωπαϊκής κοινωνίας να λάβουν ενεργό μέρος στο διάλογο των 
πολιτών και στην εκπόνηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και πολιτικών, διευκολύνοντας έτσι την 
άσκηση επιρροής στις διαδικασίες λήψεως αποφάσεων·

18.   ενθαρρύνει τους ευρωπαίους πολίτες να συμμετάσχουν σε μεγαλύτερο βαθμό στις συζητήσεις 
που διοργανώνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να ψηφίσουν στις προσεχείς εκλογές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

19.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η πραγματοποίηση του διαλόγου με τους πολίτες σε όλα τα επίπεδα, 
ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό απαιτεί ανάλογους χρηματοδοτικούς πόρους, καλεί 
τους ενδιαφερόμενους και αρμόδιους για τη διοργάνωσή του φορείς να μεριμνήσουν για την 
κατάλληλη χρηματοδοτική του υποστήριξη·

20.   τονίζει ότι πέραν του διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών είναι επίσης απαραίτητος ένας 
ανοικτός, διαφανής και τακτικός διάλογος της Ένωσης με τις εκκλησίες και τις θρησκευτικές 
κοινότητες, όπως προβλέπεται από τη Συνθήκη της Λισαβόνας·

21.   συνιστά στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, να διαθέσουν από κοινού πληροφορίες σχετικά με την 
αντιπροσωπευτικότητα και τα πεδία δραστηριότητας οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στην 
Ευρώπη, παραδείγματος χάριν μία δημόσια και χρηστική τράπεζα δεδομένων·

22.   καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για τα ευρωπαϊκά σωματεία, προκειμένου οι 
ευρωπαϊκές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να μπορούν να καταλήγουν σε κοινή νομική 
βάση·
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23.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στα εθνικά κοινοβούλια των 
κρατών μελών, στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην 
Επιτροπή των Περιφερειών.
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Έκθεση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για μια πρόταση κανονισμού του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή της πρωτοβουλίας πολιτών
όπως προβλέπεται στο άρθρο 11, παράγραφος 4, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση
(INI/2008/2169) - Έκθεση Sylvia-Yvonne Kaufmann1

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 192, δεύτερη παράγραφος, της Συνθήκης ΕΚ,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη της Λισαβόνας για την τροποποίηση της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, που 
υπογράφηκε στη Λισαβόνα στις 13 Δεκεμβρίου 20072,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Φεβρουαρίου 2008 σχετικά με τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας4,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιανουαρίου 2006 σχετικά με την περίοδο 
προβληματισμού: η δομή, τα θέματα και το πλαίσιο για την αξιολόγηση της συζήτησης σχετικά 
με την Ευρωπαϊκή Ένωση5,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 39 και 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της 
Επιτροπής Αναφορών (A6-0043/2008),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας καθιερώνει την πρωτοβουλία των
πολιτών, με την οποία πολίτες της Ένωσης, εφόσον συγκεντρωθεί αριθμός τουλάχιστον 
ενός εκατομμυρίου, και οι οποίοι πρέπει να είναι υπήκοοι σημαντικού αριθμού κρατών 
μελών, μπορούν να αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία να καλούν την Επιτροπή, στο πλαίσιο 
των αρμοδιοτήτων της, να υποβάλλει κατάλληλες προτάσεις επί θεμάτων στα οποία οι εν 
λόγω πολίτες θεωρούν ότι απαιτείται νομοθετική πράξη της Ένωσης για την εφαρμογή των 
Συνθηκών -άρθρο 11, παράγραφος 4 της νέας έκδοσης της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΣΕΕ),

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι έτσι, ένα εκατομμύριο πολιτών της Ένωσης θα αποκτήσουν το ίδιο
δικαίωμα να ζητούν από την Επιτροπή την υποβολή νομοθετικής πρότασης με το
Συμβούλιο που είχε ήδη το δικαίωμα αυτό από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής 
Κοινότητας το 1957 (αρχικά σύμφωνα με το άρθρο 152 της Συνθήκης ΕΟΚ, σημερινό

                                               
1 Η συγκεκριμένη έκθεση δεν εξετάστηκε και δεν ψηφίστηκε σε επίπεδο ολομέλειας, ως εκ τούτου το 

ακόλουθο κείμενο υιοθετεί το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας σε επίπεδο επιτροπής AFCO
2 ΕΕ C 306 της 17.12.2007, σ. 1.
3 ΕΕ C 310 της 16.12 2004, σ. 1.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0055
5 ΕΕ C 287 E της 24.11.2006,σ. 306.
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άρθρο 208 της Συνθήκης ΕΚ, μελλοντικό άρθρο 241 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)) και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που είχε το εν λόγω 
δικαίωμα από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης του Μάαστριχτ το 1993 (σημερινό άρθρο
192 της Συνθήκης ΕΚ, μελλοντικό άρθρο 225 της ΣΛΕΕ),

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κατ' αυτό τον τρόπο, οι πολίτες της Ένωσης διαδραματίζουν για 
πρώτη φορά άμεσο ρόλο στην άσκηση της κυριαρχίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
συμμετέχοντας άμεσα στη διαδικασία δρομολόγησης ευρωπαϊκών νομοθετικών προτάσεων,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 11, παράγραφος 4 της ΣΕΕ (νέα έκδοση), ως ειδική
απόρροια του δικαιώματος συμμετοχής στη δημοκρατική ζωή της Ένωσης σύμφωνα με το 
άρθρο 10, παράγραφος 3 της Συνθήκης ΕΕ (νέα έκδοση) στοχεύει στη θεμελίωση ατομικού
δικαιώματος συμμετοχής σε πρωτοβουλία πολιτών,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα πρωτοβουλίας συγχέεται συχνά με το δικαίωμα 
αναφοράς, και ότι είναι ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι οι πολίτες συνειδητοποιούν πλήρως την 
διάκριση μεταξύ αμφότερων αυτών των δικαιωμάτων, ιδίως εφόσον η αναφορά 
απευθύνεται στο Κοινοβούλιο ενώ η πρωτοβουλία των πολιτών απευθύνεται στην 
Επιτροπή,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και τα κράτη μέλη καλούνται να 
διαμορφώσουν τις συνθήκες ομαλής, διαφανούς και αποτελεσματικής άσκησης του 
συμμετοχικού δικαιώματος των πολιτών της Ένωσης,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις για την πρωτοβουλία πολιτών, 
συμπεριλαμβανομένου του ελάχιστου αριθμού κρατών μελών από τα οποία πρέπει να 
προέρχονται οι πολίτες που αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία, θα καθορίζονται από το 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία με 
κανονισμό (άρθρο 24, παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ),

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την έγκριση και την εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού 
πρέπει να εξασφαλίζονται ιδίως τα θεμελιώδη δικαιώματα της ισότητας, της χρηστής 
διαχείρισης και της νομικής προστασίας,

Ελάχιστος αριθμός κρατών μελών 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι "ο ελάχιστος αριθμός κρατών μελών από τα οποία πρέπει να 
προέρχονται οι πολίτες αυτοί"(άρθρο 24, παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ) πρέπει να είναι 
«σημαντικός αριθμός κρατών μελών» (άρθρο 11, παράγραφος 4 της ΣΕΕ (νέα έκδοση)),

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο καθορισμός του ελάχιστου αριθμού κρατών μελών δεν πρέπει να 
γίνει αυθαίρετα, αλλά με γνώμονα τον σκοπό αυτού του κανονισμού, και να ερμηνεύεται 
υπό το πρίσμα άλλων διατάξεων των συνθηκών, προκειμένου να αποφευχθούν 
αντικρουόμενες ερμηνείες,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός αυτού του κανονισμού είναι να εξασφαλιστεί ότι έναυσμα 
για την ευρωπαϊκή νομοθετική διαδικασία δεν θα είναι τα ιδιαίτερα εθνικά συμφέροντα, 
αλλά το γενικό ευρωπαϊκό συμφέρον·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι βάσει του άρθρου 76 της ΣΛΕΕ, με την υποστήριξη μιας 
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νομοθετικής πρότασης από το ένα τέταρτο των κρατών μελών μπορεί να θεωρηθεί ότι 
λαμβάνεται επαρκώς υπόψη το γενικό ευρωπαϊκό συμφέρον , και ότι, επομένως, ένας 
ελάχιστος αριθμός μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν αμφισβητείται,

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σκοπός αυτού του κανονισμού εκπληρώνεται μόνον εάν
συνδυαστεί με ελάχιστο αριθμό δηλώσεων υποστήριξης από καθένα από τα εν λόγω κράτη 
μέλη,

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 4 της ΣΕΕ (νέα έκδοση),
που καθορίζει τον αριθμό του ενός εκατομμυρίου πολιτών της Ένωσης επί συνολικού 
πληθυσμού περίπου 500 εκατομμυρίων, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι το 1/500
του πληθυσμού πρέπει να θεωρείται αντιπροσωπευτική αναλογία,

Ελάχιστο όριο ηλικίας των συμμετεχόντων

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 11, παράγραφος 4 της ΣΕΕ (νέα έκδοση) ισχύει για όλους 
τους πολίτες της Ένωσης,

ΙΣΤ. λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι κάθε περιορισμός του δικαιώματος δημοκρατικής
συμμετοχής και κάθε άνιση μεταχείριση για λόγους ηλικίας πρέπει να πληροί την αρχή της 
αναλογικότητας,

ΙΖ. λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι είναι σκόπιμο να αποφεύγονται διιστάμενες ερμηνείες,
όπως αυτές που θα προέκυπταν, για παράδειγμα, εάν σε ένα κράτος μέλος το όριο ηλικίας
για τη συμμετοχή στις ευρωεκλογές ήταν μικρότερο από το όριο για τη συμμετοχή στην 
πρωτοβουλία των πολιτών,

Διαδικασία

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια επιτυχημένη πρωτοβουλία πολιτών υποχρεώνει την Επιτροπή
να ασχοληθεί με το αίτημά τους και να αποφασίσει εάν και κατά πόσον θα πρέπει να 
υποβάλει την ανάλογη πρόταση νομοθετικής πράξης,

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σκόπιμο οι πρωτοβουλίες να αναφέρονται σε μία ή 
περισσότερες ενδεδειγμένες νομικές βάσεις για την υποβολή της προτεινόμενης 
νομοθετικής πράξης από την Επιτροπή,

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια πρωτοβουλία πολιτών μπορεί να προχωρήσει εφόσον είναι
παραδεκτή ως προς τις εξής προϋποθέσεις:

 περιλαμβάνει αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει πρόταση νομοθετικής 
πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 η Ένωση έχει νομοθετική αρμοδιότητα η δε Επιτροπή έχει το δικαίωμα να υποβάλλει 
πρόταση στην συγκεκριμένη περίπτωση, και

 η εν λόγω νομοθετική πράξη δεν αντιβαίνει καταφανώς στις γενικές αρχές του δικαίου 
που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια πρωτοβουλία πολιτών είναι επιτυχής εάν είναι αποδεκτή υπό 
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τους προαναφερθέντες όρους και αντιπροσωπευτική, με την έννοια ότι υποστηρίζεται από
τουλάχιστον ένα εκατομμύριο πολιτών που είναι υπήκοοι σημαντικού αριθμού κρατών 
μελών,

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι καθήκον της Επιτροπής να εξακριβώνει αν πληρούνται οι
προϋποθέσεις για μια επιτυχημένη πρωτοβουλία πολιτών·

ΚΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι για την οργάνωση μιας πρωτοβουλίας πολιτών είναι ιδιαίτερα 
επιθυμητό να υπάρχει, πριν από τη συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης, νομική ασφάλεια 
σχετικά με το παραδεκτό της εν λόγω διαδικασίας·

ΚΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο έλεγχος γνησιότητας των δηλώσεων υποστήριξης δεν μπορεί σε 
καμία περίπτωση να διενεργείται από την Επιτροπή και ως εκ τούτου πρέπει να 
πραγματοποιείται από τα κράτη μέλη· λαμβάνοντας, ωστόσο υπόψη ότι οι σχετικές 
υποχρεώσεις των κρατών μελών αφορούν μόνο πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του άρθρου 11,
παράγραφος 4 της νέας έκδοσης της ΣΕΈ και σε καμία περίπτωση πρωτοβουλίες που δεν 
είναι παραδεκτές σύμφωνα με το πνεύμα που αναφέρθηκε, και ότι, για το λόγο αυτό, είναι 
απαραίτητο για τα κράτη μέλη να έχουν, πριν ακόμα από τη συγκέντρωση δηλώσεων 
υποστήριξης, νομική ασφάλεια σχετικά με το παραδεκτό της πρωτοβουλίας των πολιτών,

ΚΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξακρίβωση του παραδεκτού μιας πρωτοβουλίας πολιτών από την 
Επιτροπή περιορίζεται αποκλειστικά στα προαναφερθέντα νομικά ζητήματα και δεν μπορεί 
σε καμία περίπτωση να περιλαμβάνει συλλογισμούς πολιτικής σκοπιμότητας· με τον τρόπο 
αυτό εξασφαλίζεται ότι  η απόφαση για τον χαρακτηρισμό μιας πρωτοβουλίας πολιτών ως 
παραδεκτής ή μη παραδεκτής δεν υπόκειται στην ελεύθερη πολιτική προαίρεση της 
Επιτροπής·

ΚΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι προφανώς σκόπιμο να χωριστεί η διαδικασία της πρωτοβουλίας
ευρωπαίων πολιτών στα ακόλουθα πέντε στάδια:

 κοινοποίηση της πρωτοβουλίας,

 συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης,

 υποβολή της πρωτοβουλίας,

 τοποθέτηση της Επιτροπής.

 εξακρίβωση της συμβατότητας της προτεινόμενης νομοθετικής πράξης με τις Συνθήκες.

Η αρχή της διαφάνειας

ΚΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρωτοβουλία πολιτών είναι μια μορφή άσκησης εθνικής 
κυριαρχίας στον  τομέα της νομοθεσίας και ως εκ τούτου διέπεται από την αρχή της 
διαφάνειας· αυτό καθιστά απαραίτητο να λογοδοτούν δημοσίως οι διοργανωτές μιας 
πρωτοβουλίας πολιτών για τη χρηματοδότησή της, συμπεριλαμβανομένων των πηγών της·

Πολιτική παρακολούθηση της διαδικασίας

KH. λαμβάνοντας υπόψη ότι αποτελεί πολιτικό καθήκον του Κοινοβουλίου να παρακολουθεί τη 
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διαδικασία μιας πρωτοβουλίας πολιτών,

KΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρμοδιότητα αυτή αφορά την εφαρμογή του κανονισμού για την 
πρωτοβουλία των πολιτών αυτής καθ' εαυτής καθώς και την πολιτική θέση της Επιτροπής 
όσον αφορά το αίτημα που υποβάλλεται με την πρωτοβουλία των πολιτών,

Λ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η συμβατότητα μεταξύ αιτημάτων 
που υποβάλλονται στην Επιτροπή μέσω πρωτοβουλίας πολιτών και των προτεραιοτήτων και 
προτάσεων που εγκρίνει με δημοκρατικές διαδικασίες το Κοινοβούλιο.

Συνταγματικές πρωτοβουλίες πολιτών

ΛΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αμφισβητείται εάν και κατά πόσον το άρθρο 11, παράγραφος 4 της 
ΣΕΕ (νέα έκδοση) περιλαμβάνει πρωτοβουλίες που έχουν ως στόχο τροποποιήσεις των 
Συνθηκών (θεσμικές πρωτοβουλίες πολιτών),

1. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, χωρίς καθυστέρηση, μετά από την έναρξη ισχύος της
Συνθήκης της Λισαβόνας, πρόταση κανονισμού για την πρωτοβουλία πολιτών βάσει του
άρθρου 24 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

2. καλεί την Επιτροπή να λάβει σε αυτό το πλαίσιο δεόντως υπόψη τις συστάσεις του 
παραρτήματος του παρόντος ψηφίσματος·

3. ζητεί να είναι ο εν λόγω κανονισμός σαφής, απλός και εύχρηστος, ενσωματώνοντας πρακτικά 
στοιχεία που σχετίζονται με τον ορισμό μιας πρωτοβουλίας πολιτών ούτως ώστε να μη 
συγχέεται με το δικαίωμα αναφοράς·

4. αποφασίζει να εξετάσει, αμέσως μετά την έγκριση του εν λόγω κανονισμού, το ενδεχόμενο 
θέσπισης αποτελεσματικού συστήματος για την παρακολούθηση της διαδικασίας μιας 
πρωτοβουλίας πολιτών·

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τον παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την 
Επιτροπή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ: 
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 

Σχετικά με τον καθορισμό του ελάχιστου αριθμού κρατών μελών
1. Τα κράτη μέλη από τα οποία κατάγονται οι πολίτες της Ένωσης που συμμετέχουν σε 

πρωτοβουλία πολιτών πρέπει να αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα τέταρτο των κρατών 
μελών.

2. Αυτή η απαίτηση εκπληρώνεται μόνον εάν η πρωτοβουλία υποστηρίζεται από τουλάχιστον το 
1/500 του πληθυσμού καθενός από τα εν λόγω κράτη μέλη. 

Σχετικά με τον καθορισμό του ελάχιστου ορίου ηλικίας των συμμετεχόντων
3. Κάθε πολίτης της Ένωσης, που έχει το δικαίωμα του εκλέγειν σύμφωνα με τη νομοθεσία του 

οικείου κράτους μέλους, μπορεί να συμμετέχει σε πρωτοβουλία πολιτών.

Σχετικά με τη διαμόρφωση της διαδικασίας
4. Η διαδικασία πρωτοβουλίας πολιτών περιλαμβάνει τα εξής πέντε στάδια:

 την κοινοποίηση της πρωτοβουλίας,

 τη συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης, 

 την υποβολή της πρωτοβουλίας, 

 την τοποθέτηση της Επιτροπής

 την εξακρίβωση της συμβατότητας της εν λόγω νομοθετικής πράξης με τις Συνθήκες. 

5. Το πρώτο στάδιο μιας πρωτοβουλίας πολιτών αρχίζει με την κοινοποίηση της πρωτοβουλίας
στην Επιτροπή από τους διοργανωτές και ολοκληρώνεται με την επίσημη απόφαση της
Επιτροπής όσον αφορά την επιτυχή καταχώρισή της. Τα χαρακτηριστικά της είναι τα εξής:
α) Απαιτείται η κοινοποίηση της πρωτοβουλίας ευρωπαίων πολιτών από τους διοργανωτές

στην Επιτροπή. Στην κοινοποίηση πρέπει να αναφέρεται το όνομα, η ημερομηνία 
γέννησης, η ιθαγένεια και η διεύθυνση κατοικίας κάθε διοργανωτή, καθώς και η ακριβής 
διατύπωση της πρωτοβουλίας πολιτών σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

β) Η Επιτροπή εξετάζει το τυπικώς παραδεκτό της κοινοποιηθείσας πρωτοβουλίας πολιτών. 
Μια πρωτοβουλία πολιτών είναι τυπικώς παραδεκτή, εάν πληροί τις εξής τέσσερις 
προϋποθέσεις:

 περιλαμβάνει το αίτημα προς την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση έκδοσης νομοθετικής
πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχει εκχωρηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τις Συνθήκες στις οποίες βασίζεται 
η Ένωση, η αρμοδιότητα έκδοσης μιας τέτοιας νομοθετικής πράξης,
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 έχει εκχωρηθεί αρμοδιότητα στην Επιτροπή, σύμφωνα με τις Συνθήκες στις οποίες 
βασίζεται η Ένωση, η αρμοδιότητα να υποβάλλει πρόταση τέτοιου είδους νομοθετικής 
πράξης,

 Η ζητούμενη νομοθετική πράξη, δεν αντίκειται καταφανώς στις γενικές αρχές των νόμων 
που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η Επιτροπή προσφέρει στους διοργανωτές την απαιτούμενη υποστήριξη που προβλέπει το 
άρθρο 41 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου 
να εξασφαλιστεί η κοινοποίηση παραδεκτών πρωτοβουλιών. Επιπροσθέτως, η Επιτροπή 
ενημερώνει τους διοργανωτές της πρωτοβουλίας πολιτών για εν εξελίξει ή προβλεπόμενα
νομοθετικά σχέδια που αφορούν τα θέματα της εκάστοτε πρωτοβουλίας πολιτών και για
άλλες πρωτοβουλίες πολιτών που έχουν ήδη εγκριθεί και αφορούν εν όλω ή εν μέρει τα ίδια
θέματα.

γ) Η Επιτροπή πρέπει να αποφασίζει εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της 
πρωτοβουλίας σχετικά με το παραδεκτό και το κοινοποιήσιμο της πρωτοβουλίας. Η 
απόρριψη της κοινοποίησης μπορεί να γίνει μόνο για νομικούς λόγους και όχι για λόγους 
πολιτικής σκοπιμότητας.

δ) Η απόφαση απευθύνεται τόσο ατομικά στους διοργανωτές όσο και στο κοινό. 
Γνωστοποιείται στους διοργανωτές και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα. Το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη ενημερώνονται αμέσως για την
απόφαση.

ε) Η απόφαση υπόκειται στον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και του Ευρωπαίου
Διαμεσολαβητή σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του κοινοτικού δικαίου. Το ίδιο ισχύει
τηρουμένων των αναλογωιών σε περίπτωση που η Επιτροπή δεν προβεί σε λήψη
απόφασης.

στ) Η Επιτροπή διατηρεί στην ιστοσελίδα της κατάλογο, ανοιχτό για το κοινό, που
περιλαμβάνει όλες τις εγκριθείσες πρωτοβουλίες πολιτών. 

ζ) Οι διοργανωτές μιας πρωτοβουλίας πολιτών μπορούν ανά πάσα στιγμή να την αποσύρουν. 
Τότε θεωρείται ως μη κοινοποιηθείσα και διαγράφεται από τον προαναφερθέντα κατάλογο
της Επιτροπής.

6. Το δεύτερο στάδιο της πρωτοβουλίας ευρωπαίων πολιτών περιλαμβάνει τη συγκέντρωση 
ατομικών δηλώσεων υποστήριξης της πρωτοβουλίας πολιτών μετά από την έγκρισή της και την 
επίσημη επιβεβαίωση του αποτελέσματος αυτής της συγκέντρωσης από τα κράτη μέλη. Τα 
χαρακτηριστικά της είναι τα εξής:

α) Τα κράτη μέλη προβλέπουν αποτελεσματική διαδικασία για τη συγκέντρωση νόμιμων 
δηλώσεων υποστήριξης πρωτοβουλίας πολιτών και για την επίσημη επιβεβαίωση των 
αποτελεσμάτων αυτής της συγκέντρωσης.

β) Μια δήλωση υποστήριξης είναι θεμιτή όταν έχει γίνει εντός της προθεσμίας για τη
συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης και έχει δηλωθεί σύμφωνα με τις σχετικές
νομοθετικές διατάξεις των κρατών μελών και του κοινοτικού δικαίου. Η προθεσμία για τη
συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης είναι ένα έτος. Αρχίζει την πρώτη ημέρα του τρίτου
μήνα μετά την απόφαση σχετικά με την κοινοποίηση της πρωτοβουλίας πολιτών.
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γ) Κάθε δήλωση υποστήριξης πρέπει να είναι ατομική, κατά κανόνα με προσωπική
υπογραφή (γραπτώς ή ενδεχομένως σε ηλεκτρονική μορφή). Η δήλωση πρέπει να
περιλαμβάνει τουλάχιστον το όνομα, την ημερομηνία γέννησης, τη διεύθυνση κατοικίας
και την ιθαγένεια του προσώπου που την υπογράφει. Εάν το πρόσωπο αυτό έχει
περισσότερες της μίας ιθαγένειες, αναφέρει μόνο μία από αυτές, την οποία επιλέγει
ελεύθερα. 
Τα προσωπικά δεδομένα υπόκεινται σε προϋποθέσεις προστασίας δεδομένων για τις 
οποίες φέρουν την ευθύνη οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας.

δ) Η δήλωση υποστήριξης μιας πρωτοβουλίας πολιτών μπορεί να γίνεται μόνο μία φορά. 
Κάθε δήλωση υποστήριξης περιλαμβάνει χωριστή υπεύθυνη δήλωση του υπογράφοντα ότι 
δεν έχει υποβάλει νωρίτερα και άλλη δήλωση υποστήριξης της ίδιας πρωτοβουλίας 
πολιτών.

ε) Κάθε δήλωση υποστήριξης μπορεί να ανακληθεί προτού παρέλθει η προθεσμία
συγκέντρωσης δηλώσεων υποστήριξης. Στην περίπτωση αυτή, η αρχική δήλωση
υποστήριξης θεωρείται ότι δεν έγινε ποτέ. Οι διοργανωτές πρέπει να ενημερώνουν σχετικά 
όλα τα πρόσωπα που εκφράζουν την υποστήριξη τους στην πρωτοβουλία. Κάθε δήλωση 
υποστήριξης πρέπει να περιλαμβάνει χωριστή δήλωση του υπογράφοντα ότι ενημερώθηκε 
για το ζήτημα αυτό.

στ) Κάθε πρόσωπο που υποστηρίζει την πρωτοβουλία λαμβάνει από τους διοργανωτές
αντίγραφο της δήλωσης υποστήριξής του, μαζί με αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσής του
και της δήλωσής του ότι έλαβε γνώση του δικαιώματος ανάκλησης.

ζ) Τα κράτη μέλη χορηγούν στους διοργανωτές της πρωτοβουλίας πολιτών, εντός δύο μηνών
και μετά από εξέταση των αποδεικτικών για τις δηλώσεις υποστήριξης, επίσημη βεβαίωση
για τον αριθμό των κανονικών δηλώσεων υποστήριξης, ταξινομημένων με βάση την 
υπηκοότητα των υπογραφόντων. Εξασφαλίζουν με ενδεδειγμένα μέτρα ότι κάθε δήλωση
υποστήριξης έχει βεβαιωθεί μόνο μία φορά από ένα από τα κράτη μέλη και ότι οι
πολλαπλές δηλώσεις από διαφορετικά κράτη μέλη ή από διαφορετικές υπηρεσίες του ίδιου
κράτους μέλους αποφεύγονται αποτελεσματικά.
Τα προσωπικά δεδομένα υπόκεινται στην προστασία των δεδομένων για την οποία φέρουν 
την ευθύνη οι αρμόδιες υπηρεσίες των κρατών μελών.

7. Το τρίτο στάδιο της πρωτοβουλίας πολιτών αρχίζει με την υποβολή της πρωτοβουλίας πολιτών 
στην Επιτροπή από τους διοργανωτές και ολοκληρώνεται με την επίσημη απόφαση της 
Επιτροπής σχετικά με την επιτυχή υποβολή της. Τα χαρακτηριστικά της είναι τα εξής:

α) Απαιτείται η κοινοποίηση της πρωτοβουλίας πολιτών  από τους διοργανωτές στην
Επιτροπή. Μαζί με αυτήν πρέπει να υποβληθούν οι βεβαιώσεις των κρατών μελών για τον
αριθμό των δηλώσεων υποστήριξης. 

β) Η Επιτροπή εξετάζει εάν η υποβληθείσα πρωτοβουλία πολιτών είναι αντιπροσωπευτική. 
Μια πρωτοβουλία πολιτών είναι αντιπροσωπευτική

 εάν υποστηρίζεται από τουλάχιστον ένα εκατομμύριο πολιτών της Ένωσης, 

 εφόσον είναι υπήκοοι τουλάχιστον ενός τετάρτου των κρατών μελών, 

 ενώ ο αριθμός των υπηκόων κάθε κράτους μέλους πρέπει να είναι τουλάχιστον το
1/500 του πληθυσμού του εν λόγω κράτους μέλους. 
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γ) Εντός δύο μηνών από την υποβολή της πρωτοβουλίας πολιτών, η Επιτροπή πρέπει να 
αποφασίζει για το αποτέλεσμα της κοινοποίησης. Η απόφαση αυτή πρέπει να 
συμπεριλαμβάνει δήλωση για την αντιπροσωπευτικότητα της πρωτοβουλίας. Απόρριψη
της υποβολής πρωτοβουλίας πολιτών μπορεί να γίνει μόνο για νομικούς λόγους και σε 
καμία περίπτωση βάσει συλλογισμών πολιτικής σκοπιμότητας.

δ) Η απόφαση απευθύνεται τόσο ατομικά στους διοργανωτές όσο και στο κοινό. 
Γνωστοποιείται στους διοργανωτές και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα. Το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη ενημερώνονται αμέσως για την
απόφαση.

ε) Η απόφαση υπόκειται στον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και του Ευρωπαίου
Διαμεσολαβητή σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του κοινοτικού δικαίου. Το ίδιο ισχύει
τηρουμένων των αναλογιών σε περίπτωση που η Επιτροπή δεν προβεί σε λήψη απόφασης.

στ) Η Επιτροπή διατηρεί στην ιστοσελίδα της κατάλογο, ανοιχτό για το κοινό, που
περιλαμβάνει όλες τις εγκριθείσες πρωτοβουλίες πολιτών. 

8. Το τέταρτο στάδιο της πρωτοβουλίας πολιτών περιλαμβάνει το διάστημα της
εμπεριστατωμένης ενασχόλησης της Επιτροπής με το αίτημα της πρωτοβουλίας πολιτών και
ολοκληρώνεται με την επίσημη τοποθέτηση της Επιτροπής σχετικά με το αίτημα της 
πρωτοβουλίας για υποβολή νομοθετικής πρότασης. Τα χαρακτηριστικά της είναι τα εξής:
α) Μια πρωτοβουλία πολιτών που εγκρίθηκε, δεσμεύει την Επιτροπή να ασχοληθεί, εντός 

ανάλογης προθεσμίας με το περιεχόμενο των ζητημάτων που θίγει η πρωτοβουλία.
β) Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή καλεί σε ακρόαση τους διοργανωτές της πρωτοβουλίας

και τους δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσουν διεξοδικά το αίτημα της πρωτοβουλίας
πολιτών. 

γ) Η Επιτροπή πρέπει να αποφασίζει σχετικά με το αίτημα της πρωτοβουλίας πολιτών εντός 
τριών μηνών. Εάν δεν προτίθεται να υποβάλει πρόταση, διευκρινίζει στο Κοινοβούλιο και 
τους διοργανωτές τους λόγους.

δ) Η απόφαση απευθύνεται τόσο ατομικά στους διοργανωτές όσο και στο κοινό. 
Γνωστοποιείται στους διοργανωτές και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα. Το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη ενημερώνονται αμέσως για την
απόφαση.

ε) Εάν η Επιτροπή δεν λάβει την εν λόγω απόφαση, τότε το ζήτημα υπόκειται στη 
δικαιοδοσία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή σύμφωνα 
με τις σχετικές διατάξεις του κοινοτικού δικαίου.

Σχετικά με την αρχή της διαφάνειας
9. Οι διοργανωτές μιας πρωτοβουλίας πολιτών που έχει ήδη εγκριθεί, υποχρεούνται μετά την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας να παρουσιάσουν στην Επιτροπή εντός της ανάλογης προθεσμίας 
έκθεση σχετικά με τη χρηματοδότηση της πρωτοβουλίας που θα περιλαμβάνει και τις πηγές 
χρηματοδότησης (έκθεση διαφάνειας). Η έκθεση εξετάζεται από την Επιτροπή και 
δημοσιεύεται συνοδευόμενη από γνωμοδότηση.

10. Κατά κανόνα η Επιτροπή πρέπει να ασχολείται με το περιεχόμενο του αιτήματος μιας 
πρωτοβουλίας πολιτών μόνο μετά την υποβολή κανονικής έκθεσης διαφάνειας.
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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Mαΐου 2008 σχετικά με την ανάπτυξη του 
πλαισίου των δραστηριοτήτων των εκπροσώπων ομάδων ειδικών συμφερόντων στα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα (2007/2115(INI)) - Έκθεση Stubb Alexander

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 9, παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο με τίτλο «Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη διαφάνεια» που 
παρουσίασε η Επιτροπή (COM(2006)0194),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Παρακολούθηση της εφαρμογής της 
Πράσινης Βίβλου “Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη διαφάνεια”» (COM(2007)0127),

– έχοντας υπόψη το σχέδιο κώδικα συμπεριφοράς για τους εκπροσώπους συμφερόντων που 
παρουσίασε η Επιτροπή στις 10 Δεκεμβρίου 2007,

– έχοντας υπόψη την απόφασή του της 17ης Ιουλίου 1996 σχετικά με την τροποποίηση του 
Κανονισμού του (δραστηριότητες ομάδων συμφερόντων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο)1,

– έχοντας υπόψη την από 13 Μαΐου 1997 απόφασή του σχετικά με την τροποποίηση του 
Κανονισμού του (κώδικας συμπεριφοράς για τις ομάδες συμφερόντων)2,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις 
της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Οικονομικών και 
Νομισματικών Θεμάτων, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας 
των Τροφίμων, της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A6-0105/2008),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των ομάδων ειδικών συμφερόντων 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς οι αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου έχουν επεκταθεί 
σημαντικά

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ομάδες ειδικών συμφερόντων αποσκοπούν στην άσκηση επιρροής 
όχι μόνο στην πολιτική και στις νομοθετικές αποφάσεις, αλλά και στην κατανομή των 
κοινοτικών κονδυλίων και στην επιβολή της νομοθεσίας,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά την αναμενόμενη επικύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας οι 
εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα αυξηθούν ούτως ώστε να καταστεί πλέον 
συννομοθέτης σε όλoυσ σχεδόν τους τομείς της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, 
προσελκύοντας συνεπώς το ενδιαφέρον ακόμα περισσότερων ομάδων ειδικών συμφερόντων, 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκπρόσωποι συμφερόντων διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στο 
πλαίσιο του ανοιχτού και πολυφωνικού διαλόγου στον οποίο βασίζεται κάθε δημοκρατικό 

                                               
1 ΕΕ C 261, 9.9.1996, σ. 75.
2 ΕΕ C 167, 2.6.1997, σ. 20.
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σύστημα, και αποτελούν σημαντική πηγή πληροφοριών για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στο πλαίσιο άσκησης της εντολής τους,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ομάδες ειδικών συμφερόντων δεν απευθύνονται μόνο στους 
βουλευτές του, αλλά προσπαθούν επίσης να επηρεάσουν τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου απευθυνόμενοι στους υπαλλήλους που εργάζονται στη γραμματεία των 
κοινοβουλευτικών επιτροπών, στο προσωπικό των πολιτικών ομάδων και στους βοηθούς των 
ευρωβουλευτών,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, υπάρχουν περίπου 15 000 μεμονωμένοι 
εκπρόσωποι ομάδων ειδικών συμφερόντων και 2 500 οργανώσεις ομάδων ειδικών 
συμφερόντων στις Βρυξέλλες,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή προτείνει τη θέσπιση κοινού μητρώου για τους 
εκπροσώπους των ομάδων ειδικών συμφερόντων στα θεσμικά όργανα της ΕΕ στο πλαίσιο 
της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας της για τη διαφάνεια,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο διαθέτει ήδη από το 1996 μητρώο εκπροσώπων 
ομάδων συμφερόντων1 καθώς και κώδικα συμπεριφοράς2 ο οποίος περιλαμβάνει τη 
δέσμευση για τους εγγεγραμμένους εκπροσώπους των ομάδων ειδικών συμφερόντων να 
ενεργούν βάσει υψηλών δεοντολογικών προτύπων,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα υπάρχουν περίπου 5 000 εγγεγραμμένοι εκπρόσωποι ομάδων 
ειδικών συμφερόντων στο Κοινοβούλιο,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ των ομάδων συμφερόντων συγκαταλέγονται τοπικοί και 
εθνικοί οργανισμοί, για τη ρύθμιση των δραστηριοτήτων των οποίων υπεύθυνα είναι τα 
κράτη μέλη,

Βελτίωση της διαφάνειας του Κοινοβουλίου

1. αναγνωρίζει την επίδραση των ομάδων ειδικών συμφερόντων στη λήψη αποφάσεων της ΕΕ 
και, ως εκ τούτου, φρονεί ότι είναι βασικό για τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να 
γνωρίζουν την ταυτότητα των φορέων που εκπροσωπούνται από τις ομάδες ειδικών 
συμφερόντων· υπογραμμίζει ότι η διαφανής και ισότιμη πρόσβαση σε όλα τα θεσμικά όργανα 
της ΕΕ συνιστά βασική προϋπόθεση για τη νομιμότητα της Ένωσης και την εξασφάλιση της 
εμπιστοσύνης των πολιτών της· υπογραμμίζει ότι η διαφάνεια είναι αμφίδρομη και αναγκαία 
τόσο στο πλαίσιο των εργασιών των ίδιων των θεσμικών οργάνων όσο και για τους 
εκπροσώπους των ομάδων ειδικών συμφερόντων· υπογραμμίζει ότι η ισότιμη πρόσβαση των 
ομάδων συμφερόντων στα θεσμικά όργανα της ΕΕ συμβάλλει στην αύξηση της διαθέσιμης 
εμπειρίας για τη λειτουργία της Ένωσης· θεωρεί ότι είναι σημαντικό οι εκπρόσωποι της 
κοινωνίας των πολιτών να έχουν πρόσβαση στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, και πρωτίστως στο 
Κοινοβούλιο.

2. θεωρεί ότι οι βουλευτές του έχουν ευθύνη να διασφαλίζουν ότι η ενημέρωσή τους είναι 
ισόρροπη· τονίζει ότι οι βουλευτές του πρέπει να κρίνονται κατάλληλοι για τη λήψη 
πολιτικών αποφάσεων ανεξάρτητα από τους εκπροσώπους ειδικών ομάδων συμφερόντων·

                                               
1 Άρθρο 9, παράγραφος 4, του Κανονισμού.
2 Άρθρο 3 του Παραρτήματος IX του Κανονισμού.
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3. αναγνωρίζει στους εισηγητές τη δυνατότητα χρήσης, κατά την κρίση τους (σε προαιρετική 
βάση) του «νομοθετικού αποτυπώματος», δηλαδή ενδεικτικού καταλόγου (επισυναπτόμενου 
στις εκθέσεις του Κοινοβουλίου), στον οποίο θα καταγράφονται οι εγγεγραμμένοι 
εκπρόσωποι των ομάδων ειδικών συμφερόντων των οποίων η γνώμη ζητήθηκε και οι οποίοι 
συνέβαλαν σημαντικά κατά την προετοιμασία της εκάστοτε έκθεσης· θεωρεί ιδιαίτερα 
ενδεδειγμένο να περιλαμβάνεται ο κατάλογος αυτός στις νομοθετικές εκθέσεις· τονίζει, 
εντούτοις, ότι είναι εξίσου σημαντική η προσθήκη τέτοιων «νομοθετικών αποτυπωμάτων» 
από την Επιτροπή στις νομοθετικές πρωτοβουλίες της·

4. τονίζει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να αποφασίζει με απόλυτη ανεξαρτησία σε ποιό βαθμό θα 
λαμβάνει υπόψη απόψεις που προέρχονται από την κοινωνία των πολιτών·

5. επισημαίνει τους ισχύοντες κανόνες σύμφωνα με τους οποίους οι βουλευτές του 
υποχρεούνται να δηλώνουν τα οικονομικά τους συμφέροντα· καλεί το Προεδρείο του, με 
βάση πρόταση των Κοσμητόρων, να καταρτίσει σχέδιο για την περαιτέρω βελτίωση της 
εφαρμογής και του ελέγχου των κανόνων του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με τους οποίους κάθε 
βουλευτής οφείλει να δηλώνει κάθε υποστήριξη που δέχεται, είτε οικονομική είτε σε 
προσωπικό ή υλικό1.

6. λαμβάνει υπόψη τους υφιστάμενους κανόνες για τις διακομματικές ομάδες οι οποίοι απαιτούν 
δήλωση χρηματοδότησης· απευθύνει έκκληση για μεγαλύτερη σαφήνεια όσον αφορά τις 
διακομματικές ομάδες, ζητεί, δηλαδή, κατάλογο όλων των υφισταμένων, εγγεγραμμένων και 
μη εγγεγραμμένων, διακομματικών ομάδων στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου, 
συμπεριλαμβανομένης πλήρους δήλωσης της εξωτερικής υποστήριξης που παρέχεται για τις 
δραστηριότητες της διακομματικής ομάδας, καθώς και δήλωσης των γενικών στόχων της 
διακομματικής ομάδας· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι οι διακομματικές ομάδες δεν θα πρέπει σε 
καμία περίπτωση να θεωρούνται όργανα του Κοινοβουλίου·

7. καλεί το Προεδρείο, με βάση πρόταση των Κοσμητόρων, να εξετάσει τρόπους για τον 
περιορισμό της μη επιτρεπόμενης πρόσβασης στους ορόφους στους οποίους βρίσκονται τα 
γραφεία των βουλευτών του στα κτίρια του Κοινοβουλίου, ενώ η πρόσβαση του κοινού στις 
αίθουσες των επιτροπών πρέπει να περιορίζεται μόνο κατ' εξαίρεση·

Πρόταση της Επιτροπής

8. επιδοκιμάζει την πρόταση της Επιτροπής για πιο διαρθρωμένο πλαίσιο που θα διέπει τις 
δραστηριότητες των εκπροσώπων ομάδων ειδικών συμφερόντων στο πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για τη διαφάνεια·

9. συμφωνεί με τον εκ μέρους της Επιτροπής ορισμό των «δραστηριοτήτων ομάδων 
συμφερόντων» («lobbying») ως «δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται με στόχο να 
επηρεάσουν τη διαμόρφωση της πολιτικής και τη διαδικασία λήψεως αποφάσεων των 
θεσμικών οργάνων της ΕΕ»· εκτιμά ότι ο ορισμός αυτός είναι σύμφωνος με το άρθρο 9, 
παράγραφος 4, του Κανονισμού του·

10. υπογραμμίζει ότι όλοι οι παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων ομάδων 
συμφερόντων τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου τομέα, εκτός των θεσμικών οργάνων 

                                               
1 Άρθρο 2 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού.
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της ΕΕ που εμπίπτουν στο πλαίσιο του εν λόγω ορισμού και επηρεάζουν τακτικά τα θεσμικά 
όργανα, πρέπει να θεωρούνται ομάδες ειδικών συμφερόντων και να τυγχάνουν της ίδιας 
αντιμετώπισης: επαγγελματίες εκπρόσωποι ειδικών συμφερόντων, ομάδες άσκησης πίεσης 
εντός των επιχειρήσεων, ΜΚΟ, ομάδες προβληματισμού, επαγγελματικές ενώσεις, 
συνδικαλιστικές οργανώσεις, οργανώσεις εργοδοτών, κερδοσκοπικές και μη κερδοσκοπικές 
οργανώσεις και δικηγόροι όταν σκοπός τους είναι να επηρεάσουν τη χάραξη πολιτικής αντί 
να παρέχουν συνδρομή και υπεράσπιση σε νομικές διαδικασίες ή να δίνουν νομικές 
συμβουλές· τονίζει ωστόσο επίσης, ότι οι περιφέρειες και οι δήμοι των κρατών μελών, καθώς 
και τα πολιτικά κόμματα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και τα σώματα που έχουν νομικό 
καθεστώς βάσει των Συνθηκών δεν εμπίπτουν στο πεδίο των κανόνων αυτών όταν ενεργούν 
σύμφωνα με το ρόλο και εκτελούν τα καθήκοντα των σωμάτων αυτών, όπως προβλέπουν οι 
Συνθήκες·

11. επιδοκιμάζει καταρχήν την πρόταση της Επιτροπής για τη δημιουργία ενιαίου σημείου 
εγγραφής των εκπροσώπων ομάδων ειδικών συμφερόντων που δραστηριοποιούνται τόσο 
στην Επιτροπή όσο και στο Κοινοβούλιο και απευθύνει έκκληση για τη σύναψη διοργανικής 
συμφωνίας μεταξύ του Συμβουλίου, της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου σχετικά με κοινό 
υποχρεωτικό μητρώο, όπως συμβαίνει ήδη εκ των πραγμάτων στην περίπτωση του 
Κοινοβουλίου, το οποίο θα ισχύει σε όλα τα θεσμικά όργανα και θα περιλαμβάνει πλήρη 
δημοσιοποίηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων, κοινό μηχανισμό διαγραφής από το 
μητρώο και κοινό κώδικα συμπεριφοράς· υπενθυμίζει, πάντως, τις ουσιώδεις διαφορές που 
παρουσιάζουν, ως θεσμικά όργανα, το Συμβούλιο, η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο· 
επιφυλάσσεται, ως εκ τούτου, να αξιολογήσει την πρόταση της Επιτροπής όταν αυτή θα έχει 
καταστεί οριστική και τότε μόνο θα αποφασίσει εάν θα την υποστηρίξει ή όχι·

12. υπενθυμίζει, ότι ο αριθμός των εκπροσώπων ομάδων ειδικών συμφερόντων που έχουν 
πρόσβαση στο Κοινοβούλιο πρέπει να παραμείνει εντός λογικού πλαισίου· προτείνει, ως εκ 
τούτου, την έγκριση συστήματος υπό το οποίο οι εκπρόσωποι των ομάδων ειδικών 
συμφερόντων πρέπει να εγγράφονται μία μόνο φορά και για όλα τα θεσμικά όργανα και το 
εκάστοτε θεσμικό όργανο μπορεί να αποφασίσει εάν θα χορηγήσει πρόσβαση στους χώρους 
του, δίνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο στο Κοινοβούλιο τη δυνατότητα να συνεχίσει να 
περιορίζει τον αριθμό των διακριτικών σημάτων που χορηγούνται σε κάθε 
οργάνωση/εταιρεία σε τέσσερα·

13. ζητεί αμοιβαία αναγνώριση εκ μέρους του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και του Συμβουλίου 
των ξεχωριστών μητρώων σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η τήρηση κοινού μητρώου· 
προτείνει, σε περίπτωση που δεν υπάρξουν ρυθμίσεις μεταξύ των θεσμικών οργάνων για 
κοινό μητρώο, τα επί μέρους διαδικτυακά μητρώα να περιλαμβάνουν συνδέσμους με τα 
υπόλοιπα μητρώα, προκειμένου να καταστεί δυνατή η σύγκριση των εισηγμένων στοιχείων 
των εκπροσώπων των ομάδων συμφερόντων· καλεί τον Γενικό Γραμματέα να μετατοπίσει 
τον κατάλογο του Κοινοβουλίου που περιέχει τα ονόματα των εκπροσώπων των 
διαπιστευμένων ομάδων συμφερόντων σε πιο εύκολα προσβάσιμο χώρο του ιστότοπου του 
Κοινοβουλίου·

14. προτείνει την όσο το δυνατόν ταχύτερη σύσταση κοινής ομάδας εργασίας εκπροσώπων του 
Συμβουλίου, Επιτρόπων και βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διορισμένων από τη 
Διάσκεψη των Προέδρων, προκειμένου να εξεταστούν, έως το τέλος του 2008, οι επιπτώσεις 
της θέσπισης κοινού μητρώου για όλους τους εκπροσώπους ομάδων ειδικών συμφερόντων 
που επιθυμούν πρόσβαση στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή ή στο Κοινοβούλιο καθώς και η 
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κατάρτιση κοινού κώδικα συμπεριφοράς· αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να προβεί 
στις κατάλληλες ενέργειες·

15. προτρέπει το Συμβούλιο να συμμετάσχει στο κοινό μητρώο· είναι της γνώμης ότι πρέπει να 
εξεταστούν προσεκτικά οι δραστηριότητες των εκπροσώπων ομάδων ειδικών συμφερόντων 
έναντι της Γραμματείας του Συμβουλίου στο πλαίσιο των θεμάτων συναπόφασης·

16. λαμβάνει υπόψη του την απόφαση της Επιτροπής περί θέσπισης εκούσιου μητρώου αρχικά 
και αξιολόγησης του συστήματος μετά από έναν χρόνο, αλλά ανησυχεί μήπως ένα καθαρά 
προαιρετικό σύστημα δώσει στους λιγότερο υπεύθυνους εκπροσώπους ομάδων ειδικών 
συμφερόντων τη δυνατότητα να αποφύγουν τη συμμόρφωση· καλεί τα τρία θεσμικά όργανα 
να επανεξετάσουν τους κανόνες που διέπουν τις δραστηριότητες των εκπροσώπων ομάδων 
ειδικών συμφερόντων το αργότερο τρία χρόνια μετά τη θέση σε ισχύ του κοινού μητρώου, 
προκειμένου να εκτιμηθεί εάν το τροποποιημένο σύστημα επιτυγχάνει την αναγκαία 
διαφάνεια σε σχέση με τις δραστηριότητες των εκπροσώπων ομάδων ειδικών συμφερόντων· 
γνωρίζει τη νομική βάση του υποχρεωτικού μητρώου που παρέχει η Συνθήκη της Λισαβόνας 
και εκφράζει την επιθυμία του εν τω μεταξύ να συνεργαστεί με τα θεσμικά όργανα μέσω 
διοργανικής συμφωνίας και με βάση τα υφιστάμενα μητρώα· θεωρεί ότι η υποχρεωτική 
εγγραφή θα πρέπει να αποτελεί απαίτηση για τους εκπροσώπους των ομάδων ειδικών 
συμφερόντων που επιθυμούν συχνή πρόσβαση στα θεσμικά όργανα, όπως ισχύει ήδη εκ των 
πραγμάτων στην περίπτωση του Κοινοβουλίου·

17. θεωρεί ότι, επειδή οι μέθοδοι για την προώθηση συμφερόντων εξελίσσονται διαρκώς μέσα 
στον χρόνο, οποιοιδήποτε κανόνες ρυθμίζουν αυτές τις μεθόδους πρέπει να είναι αρκούντως 
ευέλικτοι για ταχεία προσαρμογή στην αλλαγή·

18. λαμβάνει υπόψη του το σχέδιο της Επιτροπής για τον κώδικα συμπεριφοράς για τους 
εκπροσώπους συμφερόντων· υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι το Κοινοβούλιο διαθέτει τέτοιο 
κώδικα εδώ και πάνω από 10 χρόνια και ζητεί από την Επιτροπή να διαπραγματευτεί με το 
Κοινοβούλιο για τη θέσπιση κοινών κανόνων· είναι της γνώμης ότι ο τυχόν κώδικας θα 
πρέπει να διασφαλίζει ισχυρό στοιχείο ελέγχου όσον αφορά τη συμπεριφορά των 
εκπροσώπων ομάδων ειδικών συμφερόντων· τονίζει ότι θα πρέπει να επιβάλλονται κυρώσεις 
στους εκπροσώπους ομάδων ειδικών συμφερόντων που παραβιάζουν τον κώδικα 
συμπεριφοράς· υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να εξοικονομούνται επαρκείς πόροι (προσωπικό 
και χρηματοδότηση) προκειμένου να ελέγχονται τα στοιχεία που περιέχονται στο μητρώο· 
θεωρεί ότι, όσον αφορά το μητρώο της Επιτροπής, οι κυρώσεις θα μπορούν να 
περιλαμβάνουν την αναστολή της εγγραφής στο μητρώο, και σε σοβαρότερες περιπτώσεις τη 
διαγραφή από το μητρώο· πιστεύει ότι, μόλις θεσπιστεί κοινό μητρώο, η παραβατική 
συμπεριφορά των εκπροσώπων ομάδων ειδικών συμφερόντων θα πρέπει να συνεπάγεται 
κυρώσεις όσον αφορά τη πρόσβαση σε όλα τα θεσμικά όργανα στα οποία ισχύει ο κώδικας·

19. επισημαίνει ότι το μητρώο πρέπει να είναι φιλικό προς τον χρήστη και εύκολα προσβάσιμο 
στο Διαδίκτυο: το κοινό πρέπει να είναι σε θέση να βρίσκει εύκολα το μητρώο και να 
πραγματοποιεί αναζητήσεις σε αυτό, και το μητρώο πρέπει να περιλαμβάνει όχι μόνο τα 
ονόματα των οργανισμών που ασκούν δραστηριότητες ομάδων ειδικών συμφερόντων αλλά 
και τα ονόματα των ίδιων των μεμονωμένων εκπροσώπων των ομάδων ειδικών 
συμφερόντων·

20. επισημαίνει ότι το μητρώο θα πρέπει να περιλαμβάνει ξεχωριστές κατηγορίες στις οποίες θα 
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εγγράφονται οι εκπρόσωποι των ομάδων συμφερόντων ανάλογα με το είδος των 
συμφερόντων που εκπροσωπούν (λ.χ. επαγγελματικές ενώσεις, εκπρόσωποι επιχειρήσεων, 
συνδικαλιστικές οργανώσεις, οργανώσεις εργοδοτών, δικηγορικά γραφεία, ΜΚΟ, κλπ.)·

21. χαιρετίζει την απόφαση της Επιτροπής να ζητήσει η απαίτηση της δημοσιοποίησης των 
χρηματοοικονομικών στοιχείων των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων που εγγράφονται 
στο μητρώο να αφορά τα εξής:

– τον κύκλο εργασιών των γραφείων ειδικών συμβούλων και των δικηγορικών γραφείων 
που λειτουργούν ως ομάδες συμφερόντων στα όργανα της ΕΕ, καθώς και τη σχετική 
βαρύτητα των επιμέρους σημαντικών πελατών τους στον κύκλο αυτό εργασιών·

– εκτίμηση του κόστους που συνδέεται με τις άμεσες δραστηριότητες στα όργανα της ΕΕ 
των ομάδων συμφερόντων εντός των επιχειρήσεων και των επαγγελματικών ενώσεων·

– τον συνολικό προϋπολογισμό και την κατανομή των κυριότερων πηγών 
χρηματοδότησης ΜΚΟ και ομάδων προβληματισμού·

22. τονίζει ότι η απαίτηση περί δημοσιοποίησης των χρηματοοικονομικών στοιχείων πρέπει να 
ισχύει εξίσου για όλους τους εγγεγραμμένους εκπροσώπους ομάδων ειδικών συμφερόντων·

23. ζητεί από την προαναφερθείσα κοινή ομάδα εργασίας να προτείνει συγκεκριμένα κριτήρια 
που θα περιλαμβάνουν την απαίτηση για δημοσιοποίηση των χρηματοοικονομικών 
στοιχείων, π.χ. ένδειξη των δαπανών για τις δραστηριότητες των εκπροσώπων ομάδων 
ειδικών συμφερόντων που θα συνοδεύεται από τις κατάλληλες παραμέτρους (χωρίς να 
απαιτούνται ακριβή στοιχεία)·

24. καλεί την αρμόδια επιτροπή να ετοιμάσει τυχόν τροποποιήσεις που θα πρέπει να επέλθουν 
στον Κανονισμό του Κοινοβουλίου·

ο

ο ο

25. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.
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6 Κανονισμός του ΕΚ
A. Τροποποιήσεις του Κανονισμού

- Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουλίου 2007 σχετικά 
με την παρεμβολή, στον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, νέου 
άρθρου 204α για τα διορθωτικά (2005/2041(REG)) - Έκθεση Richard
Corbett 329

- Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2006
σχετικά με τις τροποποιήσεις στον κανονισμό όσον αφορά τους κανόνες 
συμπεριφοράς που ισχύουν για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου (2005/2075(REG)) - Έκθεση Gérard Onesta 331

- Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2006 
σχετικά με την τροποποίηση των άρθρων 3 και 4 του Κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2005/2036(REG)) – Έκθεση Pahor Borut 338

- Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαΐου 2007 σχετικά με 
τις τροποποιήσεις στον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
προκειμένου να προσαρμοστούν οι εσωτερικές διαδικασίες στις απαιτήσεις 
της απλοποίησης της κοινοτικής νομοθεσίας (2005/2238(REG)) - Έκθεση
Maryline Reynaud 343

- Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2006 
σχετικά με την αναδιατύπωση του άρθρου 139 του Κανονισμού, 
μεταβατική ρύθμιση για το γλωσσικό καθεστώς (2006/2244(REG)) -
Έκθεση Ingo Friedrich 348

- Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2006 
σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 81 του Κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Εκτελεστικές εξουσίες (2006/2211(REG)) -
Έκθεση Richard Corbett 350

- Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2006 
σχετικά με την τροποποίηση των άρθρων 15 και 182, παράγραφος 1, του 
Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Εκλογή των Κοσμητόρων 
και των Προεδρείων των Επιτροπών (2006/2287(REG)) - Έκθεση Jo
Leinen 353

- Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουλίου 2007 σχετικά 
με την τροποποίηση του άρθρου 201 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή και ερμηνεία του Κανονισμού 
(2006/2192(REG)) - Έκθεση Richard Corbett 355

- Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2007 
σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου υπό το πρίσμα του Καθεστώτος των Βουλευτών 



CM\779820EL.doc 327/424 PE423.766v01-00

EL

(2006/2195(REG)) - Έκθεση Ingo Friedrich 356

- Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 σχετικά με 
την τροποποίηση του άρθρου 29 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου - Συγκρότηση των πολιτικών ομάδων (2006/2201(REG)) -
Έκθεση Richard Corbett 361

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την 
αναθεώρηση του Κανονισμού όσον αφορά τη διαδικασία των αναφορών
(2006/2209(REG)) - Έκθεση Gérard Onesta 363

- Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Μαΐου 2007 σχετικά με 
την τροποποίηση του άρθρου 47 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου: Συνεργασία μεταξύ των επιτροπών (2007/2016(REG)) -
Έκθεση Richard Corbett 372

- Σχέδιο έκθεσης σχετικά με τη γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του
Κοινοβουλίου (2007/2124(REG)) - Έκθεση Richard Corbett 374

- Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουλίου 2008 σχετικά με 
την τροποποίηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου για την έγκριση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2007/2128(REG)) - Έκθεση Andrew Duff 375

- Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2007 
σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 23 του Κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την σύνθεση της Διάσκεψης των 
Προέδρων (2007/2066(REG)) - Έκθεση Γεωργίου Παπαστάμκου 381

- Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2007 
σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 173 και την προσθήκη του 
άρθρου 173α του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά 
τα Πλήρη Πρακτικά και την οπτικοακουστική εγγραφή των πρακτικών
(2007/2137(REG)) - Έκθεση Richard Corbett 382

- Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2008 
σχετικά με την παρεμβολή, στον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, ενός νέου άρθρου 202α που αφορά τη χρήση των 
συμβόλων της Ένωσης από το Κοινοβούλιο (2007/2240(REG)) - Έκθεση
Carlos Carnero González 384

- Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Mαΐου 2008 σχετικά με 
την τροποποίηση του άρθρου 81 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου περί εκτελεστικών μέτρων (2008/2027(REG)) - Έκθεση
Monica Frassoni 386

- Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουλίου 2008 σχετικά με 
την τροποποίηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπό το 
πρίσμα των προτάσεων της Ομάδας Εργασίας για την Κοινοβουλευτική 
Μεταρρύθμιση όσον αφορά την εργασία στην ολομέλεια και τις εκθέσεις 
πρωτοβουλίας (2007/2272(REG)) - Έκθεση Richard Corbett 388
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B. Ερμηνείες του Κανονισμού
- Ερμηνεία του άρθρου 162(2) του Κανονισμού (2005/2103(REG)) -

Maryline Reynaud 395

- Ερμηνεία / τροποποίηση του κανονισμού προκειμένου να καταστεί
ευχερέστερη η επίλυση των συγκρούσεων αρμοδιότητας κυρίως όσον
αφορά τις μη νομοθετικές διαδικασίες (2005/2239(REG)) - Ingo Friedrich 396

- Ερμηνεία του άρθρου 166 του Κανονισμού (2006/2139(REG)) - Jo Leinen 398

- Ερμηνεία του άρθρου 116 του Κανονισμού σχετικά με τις γραπτές
δηλώσεις (2007/2170(REG)) - Richard Corbett 400

- Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2008 
σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 121 του Κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη διαδικασία ενώπιον του 
Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2007/2266(REG)) – Έκθεση 
Κώστα Μποτόπουλου 401

- Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 31ης Ιανουαρίου 2008 
σχετικά με την ερμηνεία του άρθρου 19 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σχετικά με τα καθήκοντα του Προέδρου (2008/2016(REG)) 
- Έκθεση Jo Leinen 403

- Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Σεπτεμβρίου 2008 
σχετικά με την ερμηνεία του άρθρου 182 του Κανονισμού του 
Κοινοβουλίου σχετικά με το προεδρείο των επιτροπών (2008/2075(REG))-
Έκθεση Mauro Zani 406

- Ερμηνεία του άρθρου 179 του Κανονισμού του ΕΚ: απόφαση της 
αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής/ πρώτη ανάγνωση/μοναδική ανάγνωση
(2008/2076(REG)) - Jo Leinen 409

- Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Φεβρουαρίου 2009 
σχετικά με την ερμηνεία των άρθρων 47 και 149, παράγραφος 4, του 
Κανονισμού του Κοινοβουλίου σχετικά με την ενισχυμένη συνεργασία 
μεταξύ των επιτροπών και την αίτηση διαπίστωσης απαρτίας 
(2008/2327(REG)) - Έκθεση Jo Leinen 410
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Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουλίου 2007 σχετικά με την παρεμβολή, 
στον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, νέου άρθρου 204α για τα διορθωτικά 
(2005/2041(REG)) - Έκθεση Richard Corbett

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την από 10 Μαρτίου 2005 επιστολή του,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 201 και 202 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A6-0229/2007),

1. αποφασίζει να επιφέρει στον Κανονισμό του την εξής τροποποίηση·

2. υπενθυμίζει ότι η εν λόγω τροποποίηση τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα της προσεχούς 
περιόδου συνόδου·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, προς ενημέρωση, στο 
Συμβούλιο και στην Επιτροπή.
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Ισχύον κείμενο Τροπολογίες

Τροπολογία 1
Άρθρο 204α (νέο)

Άρθρο 204α
Διορθωτικά

1. Όταν εντοπίζεται λάθος σε κείμενο που 
έχει εγκρίνει το Κοινοβούλιο, ο Πρόεδρος 
διαβιβάζει, κατά περίπτωση, σχέδιο 
διορθωτικού στην αρμόδια επιτροπή.
2. Όταν εντοπίζεται λάθος σε κείμενο που 
έχει εγκριθεί από το Κοινοβούλιο και έχει 
συμφωνηθεί με άλλα θεσμικά όργανα, ο 
Πρόεδρος ζητεί τη συγκατάθεση των εν 
λόγω θεσμικών οργάνων ως προς τις 
αναγκαίες διορθώσεις, πριν ενεργήσει 
σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο.
3. Η αρμόδια επιτροπή εξετάζει το σχέδιο 
διορθωτικού και το υποβάλλει στο Σώμα, 
αν διαπιστώσει ότι έχει γίνει λάθος που 
μπορεί να διορθωθεί με τον προτεινόμενο 
τρόπο.
4. Το διορθωτικό ανακοινώνεται κατά 
την προσεχή περίοδο συνόδου και 
λογίζεται εγκριθέν, εκτός αν, εντός το 
πολύ σαράντα οκτώ ωρών από την 
ανακοίνωσή του, μία πολιτική ομάδα ή 
τουλάχιστον σαράντα βουλευτές
υποβάλουν αίτηση να τεθεί σε 
ψηφοφορία. Αν το διορθωτικό δεν 
εγκριθεί, αναπέμπεται στην αρμόδια 
επιτροπή, η οποία μπορεί να προτείνει 
τροποποιημένο διορθωτικό ή να 
θεωρήσει τη διαδικασία περατωθείσα.
5. Τα εγκριθέντα διορθωτικά 
δημοσιεύονται με τον ίδιο τρόπο όπως το 
κείμενο στο οποίο αναφέρονται. Εν 
προκειμένω εφαρμόζονται κατ’ 
αναλογίαν τα άρθρα 66, παράγραφος 3, 
67 και 68.
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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2006 σχετικά με τις 
τροποποιήσεις στον κανονισμό όσον αφορά τους κανόνες συμπεριφοράς που ισχύουν για τους 
βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2005/2075(REG)) - Έκθεση Gérard Onesta

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την από 18ης Μαρτίου 2005 επιστολή του Προέδρου του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου,

– έχοντας υπόψη τις προτάσεις τροποποίησης του Κανονισμού του, τις οποίες διατύπωσε το 
Προεδρείο στις 7 Μαρτίου 2005,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 202 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A6-0413/2005),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να διασφαλισθεί ότι οι εργασίες του θα μπορούν να 
διεξάγονται με ευπρέπεια, διαφυλάσσοντας παράλληλα την ένταση των συζητήσεων,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διατάξεις που περιέχονται σήμερα στον Κανονισμό του δεν 
επιτρέπουν την κατάλληλη αντίδραση σε κάθε διατάραξη των εργασιών του και άλλων 
δραστηριοτήτων στο σύνολο των εγκαταστάσεών του,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητο, όπως συμβαίνει σε όλες τις κοινοβουλευτικές 
συνελεύσεις, να θεσπισθεί η δυνατότητα κυρώσεων εις βάρος των μελών του τα οποία δεν 
συμμορφώνονται προς τους κανόνες συμπεριφοράς, τις βασικές αρχές των οποίων θα πρέπει 
να ορίσει το ίδιο, καθώς και να διαμορφωθεί διαδικασία εσωτερικής προσφυγής κατά των 
αποφάσεων με τις οποίες επεβλήθησαν τέτοιες κυρώσεις, ούτως ώστε να διασφαλίζεται το 
δικαίωμα υπεράσπισης,

1. αποφασίζει να επιφέρει στον Κανονισμό του τις κατωτέρω τροποποιήσεις·

2. αποφασίζει ότι οι εν λόγω τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ την πρώτη ημέρα της προσεχούς 
περιόδου συνόδου, σύμφωνα με το άρθρο 202, παράγραφος 3 του Κανονισμού του·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, προς ενημέρωση, στο 
Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

Ισχύον κείμενο Τροπολογίες
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Τροπολογία 1
Άρθρο 9, τίτλος και παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο

Κανόνες συμπεριφοράς Οικονομικά συμφέροντα των βουλευτών,
κανόνες συμπεριφοράς και πρόσβαση στο 

Κοινοβούλιο
1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίζει 
περί των κανόνων συμπεριφοράς των 
βουλευτών του. Οι κανόνες αυτοί 
εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 202, 
παράγραφος 2, και επισυνάπτονται στον 
παρόντα Κανονισμό.

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίζει 
περί των κανόνων διαφάνειας για τα 
οικονομικά συμφέροντα των μελών του, 
οι οποίοι επισυνάπτονται στον παρόντα 
Κανονισμό.

Τροπολογία 2
Άρθρο 9, παράγραφος 1α (νέα)

1α. Η συμπεριφορά των βουλευτών 
χαρακτηρίζεται από αμοιβαίο σεβασμό, 
βασίζεται στις ευρωπαϊκές αξίες και 
αρχές όπως καθορίζονται με τα 
θεμελιώδη κείμενα της Ένωσης, 
διαφυλάσσει το κύρος του Κοινοβουλίου 
και δεν δύναται να παρεμποδίζει την 
απρόσκοπτη λειτουργία των 
κοινοβουλευτικών εργασιών ούτε την 
ηρεμία στο σύνολο των εγκαταστάσεων 
του Κοινοβουλίου.  
Η μη τήρηση των εν λόγω αρχών δύναται 
να οδηγήσει στην εφαρμογή των μέτρων 
των άρθρων 146 έως 148.

Τροπολογία 3
Άρθρο 9, παράγραφος 1β (νέα)

1β. Η εφαρμογή του παρόντος άρθρου δεν 
μπορεί να επηρεάζει την ένταση των 
κοινοβουλευτικών συζητήσεων ή την 
ελευθερία λόγου των βουλευτών.
Βασίζεται στον πλήρη σεβασμό των 
προνομιών των βουλευτών, όπως 
καθορίζονται με το πρωτογενές δίκαιο και 
με το Καθεστώς που ισχύει ως προς 
αυτούς. 
Στηρίζεται στην αρχή της διαφάνειας και 
διασφαλίζει ότι κάθε σχετική διάταξη θα 
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γνωστοποιείται στους βουλευτές, οι οποίοι 
ενημερώνονται ατομικώς για τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.

Τροπολογία 4
Ερμηνεία του άρθρου 22, παράγραφος 3 

Η έννοια της διεξαγωγής των 
συνεδριάσεων περιλαμβάνει τα ζητήματα 
που σχετίζονται με τη συμπεριφορά των 
βουλευτών εντός του συνόλου των 
εγκαταστάσεων του Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 5
Άρθρο 96, παράγραφος 3

3. Οι επιτροπές του Κοινοβουλίου 
συνεδριάζουν κατά κανόνα δημοσίως. 
Ωστόσο, οι επιτροπές μπορούν να 
αποφασίσουν, το αργότερο κατά την 
έγκριση της ημερήσιας διάταξης της 
σχετικής συνεδρίασης, να χωρίσουν την 
ημερήσια διάταξη συγκεκριμένης 
συνεδρίασης σε θέματα εξεταζόμενα 
δημοσίως και σε θέματα εξεταζόμενα 
κεκλεισμένων των θυρών. Αν η 
συνεδρίαση διεξαχθεί κεκλεισμένων των 
θυρών, η επιτροπή μπορεί να θέσει τα 
έγγραφα και τα πρακτικά της συνεδρίασης 
στη διάθεση του κοινού, σύμφωνα με το 
άρθρο 4, παράγραφοι 1 έως 4, του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.

3. Οι επιτροπές του Κοινοβουλίου 
συνεδριάζουν κατά κανόνα δημοσίως. 
Ωστόσο, οι επιτροπές μπορούν να 
αποφασίσουν, το αργότερο κατά την 
έγκριση της ημερήσιας διάταξης της 
σχετικής συνεδρίασης, να χωρίσουν την 
ημερήσια διάταξη συγκεκριμένης 
συνεδρίασης σε θέματα εξεταζόμενα 
δημοσίως και σε θέματα εξεταζόμενα 
κεκλεισμένων των θυρών. Αν η 
συνεδρίαση διεξαχθεί κεκλεισμένων των 
θυρών, η επιτροπή μπορεί να θέσει τα 
έγγραφα και τα πρακτικά της συνεδρίασης 
στη διάθεση του κοινού, σύμφωνα με το 
άρθρο 4, παράγραφοι 1 έως 4, του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου. Σε περίπτωση παράβασης 
των διατάξεων περί του απορρήτου, 
εφαρμόζεται το άρθρο 147. 

Τροπολογία 6
Τίτλος VI, κεφάλαιο 3α (νέο), τίτλος (νέος)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3α
ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ 
ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

(Να παρεμβληθεί πριν από το άρθρο 146)
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Τροπολογία 7
Άρθρο 146, τίτλος και παράγραφος 1

Μέτρα για την τήρηση της τάξης Άμεσα μέτρα
1. Ο Πρόεδρος ανακαλεί στην τάξη κάθε 
βουλευτή που διαταράσσει τη 
συνεδρίαση.

1. Ο Πρόεδρος ανακαλεί στην τάξη κάθε 
βουλευτή που παρεμποδίζει την ομαλή 
διεξαγωγή της συνεδρίασης ή του οποίου 
η συμπεριφορά δεν είναι συμβατή με τις 
συναφείς διατάξεις του άρθρου 9.

Τροπολογία 8
Άρθρο 146, παράγραφος 3

3. Σε περίπτωση νέας υποτροπής, ο 
Πρόεδρος μπορεί να αποβάλει το βουλευτή
από την αίθουσα μέχρι το τέλος της 
συνεδρίασης. Ο Γενικός Γραμματέας 
μεριμνά για την άμεση εκτέλεση αυτού 
του πειθαρχικού μέτρου, επικουρούμενος 
από τους κλητήρες και, εφόσον είναι 
απαραίτητο, από το προσωπικό ασφαλείας 
του Κοινοβουλίου.

3. Αν η διατάραξη συνεχισθεί, ή 
σημειωθεί νέα υποτροπή, ο Πρόεδρος 
μπορεί να αφαιρέσει τον λόγο από τον 
βουλευτή ή να τον αποβάλει από την 
αίθουσα μέχρι το τέλος της συνεδρίασης. 
Σε εξαιρετικά σοβαρές περιπτώσεις, ο 
Πρόεδρος μπορεί να εφαρμόσει πάραυτα 
και χωρίς δεύτερη ανάκληση στην τάξη 
το μέτρο της αποβολής από την αίθουσα.
Ο Γενικός Γραμματέας μεριμνά αμελλητί
για την εκτέλεση των εν λόγω πειθαρχικών 
μέτρων, επικουρούμενος από τους 
κλητήρες και, εφόσον απαιτείται, από το 
προσωπικό ασφαλείας του Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 9
Άρθρο 146, παράγραφος 3α (νέα)

3α. Εφόσον δημιουργείται ταραχή η 
οποία απειλεί να διαταράξει τη διεξαγωγή 
των συζητήσεων, ο Πρόεδρος διακόπτει 
τη συνεδρίαση για ορισμένο χρονικό 
διάστημα ή κηρύσσει τη λήξη της 
συνεδρίασης, προκειμένου να 
αποκατασταθεί η τάξη. Αν δεν είναι 
δυνατό να εισακουσθεί, εγκαταλείπει την 
έδρα, γεγονός το οποίο συνεπάγεται 
διακοπή της συνεδρίασης. Η συνεδρίαση 
επαναλαμβάνεται κατόπιν προσκλήσεως
του Προέδρου.

Τροπολογία 10
Άρθρο 146, παράγραφος 3β (νέα)
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3β. Οι εξουσίες που καθορίζονται με τις 
παραγράφους 1 έως 3α ανατίθενται, κατ’ 
αναλογίαν, στον πρόεδρο συνεδρίασης των 
οργάνων, επιτροπών ή αντιπροσωπειών, 
όπως καθορίζονται με τον παρόντα 
Κανονισμό.

Τροπολογία 11
Άρθρο 146, παράγραφος 3γ (νέα)

3γ. Εφόσον απαιτείται, και 
συνυπολογίζοντας τη σοβαρότητα της 
παραβίασης των κανόνων συμπεριφοράς, 
ο πρόεδρος της συνεδρίασης μπορεί να 
ζητήσει από τον Πρόεδρο την εφαρμογή 
του άρθρου 147, το αργότερο έως την 
προσεχή περίοδο συνόδου ή την επόμενη 
συνεδρίαση του εκάστοτε οργάνου, 
επιτροπής ή αντιπροσωπείας.

Τροπολογία 12
Άρθρο 147

Αποκλεισμός βουλευτών από την αίθουσα 
συνεδριάσεων

Κυρώσεις

1. Σε πολύ σοβαρές περιπτώσεις διατάραξης 
της τάξης ή αναταραχής στο Κοινοβούλιο, ο 
Πρόεδρος, αφού πρώτα ανακαλέσει 
επισήμως στην τάξη τον παρεκτρεπόμενο, 
μπορεί να προτείνει στο Κοινοβούλιο, είτε 
αμέσως είτε το αργότερο κατά τη διάρκεια 
της αμέσως επομένης περιόδου συνόδου, 
την απαγγελία μομφής, η οποία 
συνεπάγεται την άμεση αποβολή του 
υπαίτιου από την αίθουσα και απαγόρευση 
της παρουσίας του σε αυτήν για διάστημα 
δύο έως πέντε ημερών.

1. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες βουλευτής 
διαταράσσει την τάξη κατά τρόπο 
εξαιρετικά σοβαρό ή διαταράσσει τις 
εργασίες του Κοινοβουλίου κατά παράβαση 
των αρχών του άρθρου 9, ο Πρόεδρος, 
αφού πρώτα ακούσει τον ενδιαφερόμενο 
βουλευτή, επιβάλλει την κατάλληλη 
κύρωση με αιτιολογημένη απόφαση, την 
οποία κοινοποιεί στον ενδιαφερόμενο και 
στους προέδρους των οργάνων, επιτροπών 
και αντιπροσωπειών στις οποίες ανήκει, 
και στη συνέχεια την ανακοινώνει στην 
Ολομέλεια.

2. Το Κοινοβούλιο αποφασίζει σχετικά με 
το πειθαρχικό αυτό μέτρο σε χρονική 
στιγμή οριζόμενη από τον Πρόεδρο. Η 
σχετική ψηφοφορία διεξάγεται κατά τη 
διάρκεια της συνεδρίασης κατά την οποία 
έλαβε χώρα η διατάραξη της τάξης ή, σε 
περίπτωση αναταραχής έξω από την 
αίθουσα, όταν ο Πρόεδρος πληροφορηθεί 
το γεγονός, ή εν πάση περιπτώσει το 

2. Κατά την αξιολόγηση των 
παρατηρουμένων συμπεριφορών θα πρέπει 
να λαμβάνεται υπόψη ο ειδικός, 
επαναλαμβανόμενος ή διαρκής 
χαρακτήρας τους, καθώς και ο βαθμός 
σοβαρότητάς τους, βάσει των 
κατευθυντηρίων γραμμών που 
προσαρτώνται στον παρόντα κανονισμό*.
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αργότερο κατά την προσεχή περίοδο 
συνόδου. Ο βουλευτής κατά του οποίου 
στρέφεται η πρόταση έχει το δικαίωμα να 
λάβει το λόγο πριν από την ψηφοφορία. Ο 
χρόνος της ομιλίας του δεν μπορεί να 
υπερβεί τα πέντε λεπτά.
3. Η λήψη του εν λόγω πειθαρχικού μέτρου 
αποφασίζεται χωρίς συζήτηση και με τη 
χρησιμοποίηση ηλεκτρονικού συστήματος 
ψηφοφορίας. Οι αιτήσεις σύμφωνα με το
άρθρο 149, παράγραφος 3, ή το άρθρο 160, 
παράγραφος 1, του Κανονισμού δεν 
γίνονται δεκτές.

3. Η επιβαλλόμενη κύρωση μπορεί να 
συνίσταται σε ένα ή περισσότερα από τα 
εξής μέτρα:
α) επίπληξη·
β) απώλεια του δικαιώματος αποζημίωσης 
διαμονής για χρονικό διάστημα που μπορεί 
να κυμαίνεται από δύο έως δέκα ημέρες·
γ) χωρίς να θίγεται η άσκηση του 
δικαιώματος ψήφου στην ολομέλεια, και 
υπό την επιφύλαξη, στην περίπτωση αυτή, 
της αυστηρής τήρησης των κανόνων 
συμπεριφοράς, προσωρινή αναστολή, για 
χρονικό διάστημα που μπορεί να 
κυμαίνεται από δύο έως δέκα συναπτές 
ημέρες συνεδρίασης του Κοινοβουλίου ή 
οποιουδήποτε από τα όργανα, τις 
επιτροπές ή τις αντιπροσωπείες του, της 
συμμετοχής στο σύνολο ή μέρος των 
δραστηριοτήτων του Κοινοβουλίου· 
δ) υποβολή στη Διάσκεψη των Προέδρων, 
κατά το άρθρο 18, πρότασης για την 
αναστολή ή την αφαίρεση ενός ή 
περισσοτέρων από τα αιρετά αξιώματα 
που κατέχει ο βουλευτής στο Κοινοβούλιο· 
______________

* Βλ. Παράρτημα XVIα.

Τροπολογία 13
Άρθρο 148

Αταξία στο Κοινοβούλιο Δυνατότητες προσφυγής
Σε περίπτωση αταξίας στο Κοινοβούλιο η 
οποία απειλεί να διαταράξει την ομαλή 
διεξαγωγή των συζητήσεων, ο Πρόεδρος 
κηρύσσει τη διακοπή για ορισμένο χρονικό 
διάστημα ή τη λήξη της συνεδρίασης 
προκειμένου να αποκατασταθεί η τάξη. Αν 
δεν είναι δυνατό να εισακουσθεί, 
εγκαταλείπει την έδρα, πράγμα το οποίο 

Ο ενδιαφερόμενος βουλευτής μπορεί να 
ασκήσει προσφυγή ενώπιον του 
Προεδρείου εντός δύο εβδομάδων από την 
κοινοποίηση της κύρωσης που επέβαλε ο 
Πρόεδρος· η προσφυγή αναστέλλει την 
εφαρμογή της κύρωσης αυτής. Το 
Προεδρείο μπορεί, το αργότερο τέσσερις 
εβδομάδες από την κατάθεση της 



CM\779820EL.doc 337/424 PE423.766v01-00

EL

συνεπάγεται διακοπή της συνεδρίασης. Η 
συνεδρίαση επαναλαμβάνεται μετά από 
πρόσκληση του Προέδρου.

προσφυγής, να ακυρώσει, να επικυρώσει ή 
να μειώσει το εύρος της επιβληθείσας 
κύρωσης, χωρίς να θίγεται το δικαίωμα 
του ενδιαφερομένου να προσφύγει ενώπιον 
του Δικαστηρίου. Αν δεν υπάρξει απόφαση 
εντός της ταχθείσας προθεσμίας, η 
προσφυγή θεωρείται άκυρη.

Τροπολογία 14
Παράρτημα XVIα (νέο)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIα
Κατευθυντήριες γραμμές για την ερμηνεία 
των κανόνων συμπεριφοράς που ισχύουν 
για τους βουλευτές
1. Επιβάλλεται η διάκριση μεταξύ των 
συμπεριφορών που παραμένουν στο 
επίπεδο της όρασης, οι οποίες μπορούν να 
γίνουν ανεκτές, εφόσον δεν είναι υβριστικές 
και/ή δυσφημιστικές, τηρούν λογικές 
αναλογίες και δεν δημιουργούν 
συγκρούσεις, και των συμπεριφορών που 
προκαλούν ενεργό διατάραξη οιασδήποτε 
κοινοβουλευτικής δραστηριότητας.
2. Οι βουλευτές υπέχουν ευθύνη εφόσον 
πρόσωπα τα οποία καλούν ή των οποίων 
διευκολύνουν την πρόσβαση στο 
Κοινοβούλιο, δεν τηρούν, εντός των 
εγκαταστάσεών του, τους κανόνες 
συμπεριφοράς που ισχύουν για τους 
βουλευτές.
Ο Πρόεδρος ή οι εκπρόσωποί του ασκούν 
πειθαρχική εξουσία έναντι των προσώπων 
αυτών ή οιουδήποτε άλλου προσώπου που 
δεν έχει σχέση με το Κοινοβούλιο και 
βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του.
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Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2006 σχετικά με την 
τροποποίηση των άρθρων 3 και 4 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
(2005/2036(REG)) – Έκθεση Pahor Borut

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την απόφασή του της 14ης Δεκεμβρίου 2004 σχετικά με τον έλεγχο της 
εντολής1 και ιδίως την οικεία παράγραφο 6,

– έχοντας υπόψη την επιστολή του Γενικού Γραμματέα του με ημερομηνία 15 Φεβρουαρίου 
2005,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 201 και 202 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση 
της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6-0274/2006),

1. αποφασίζει να επιφέρει στον Κανονισμό του την εξής τροποποίηση·

2. υπενθυμίζει ότι η εν λόγω τροποποίηση τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα της προσεχούς 
περιόδου συνόδου σύμφωνα με το άρθρο 202, παρ. 3 του Κανονισμού του·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, προς ενημέρωση, στο 
Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

                                               
1 ΕΕ C 226 E της 15.9.2005, σ. 51.
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Ισχύον κείμενο Τροπολογίες

Τροπολογία 1
Άρθρο 3, παράγραφος -1 (νέα)

-1. Μετά τις εκλογές στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, ο Πρόεδρος καλεί τις 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να 
ανακοινώσουν στο Κοινοβούλιο αμελλητί 
τα ονόματα των εκλεγέντων βουλευτών, 
προκειμένου όλοι οι βουλευτές να είναι σε 
θέση να καταλάβουν τις έδρες τους στο 
Κοινοβούλιο με την έναρξη της πρώτης 
συνεδρίασης μετά τις εκλογές.
Συγχρόνως, ο Πρόεδρος εφιστά την 
προσοχή των αρχών αυτών στις σχετικές 
διατάξεις της Πράξης της 20ής 
Σεπτεμβρίου 1976 και τις καλεί να λάβουν 
τα κατάλληλα μέτρα για να αποτρέψουν 
κάθε ασυμβίβαστο με το αξίωμα του 
βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·
(Η νυν παράγραφος 6 του άρθρου 3 
διαγράφεται)

Τροπολογία 2
Άρθρο 3, παράγραφος -1α (νέα)

-1α.  Κάθε βουλευτής, η εκλογή του 
οποίου έχει ανακοινωθεί στο Κοινοβούλιο, 
προβαίνει σε γραπτή δήλωση, προτού 
καταλάβει την έδρα του στο Κοινοβούλιο, 
ότι δεν κατέχει οποιοδήποτε αξίωμα 
ασυμβίβαστο με την ιδιότητά του 
βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
κατά την έννοια του άρθρου 7, 
παράγραφοι 1 και 2, της Πράξης της 
20ής Σεπτεμβρίου 1976. Κατόπιν γενικών 
εκλογών, η δήλωση αυτή πρέπει να 
πραγματοποιηθεί, εφόσον είναι δυνατόν, 
το αργότερο έξι ημέρες πριν από την 
σύνοδο για τη συγκρότηση του 
Κοινοβουλίου σε Σώμα. Έως ότου 
ελεγχθεί η εντολή του βουλευτή ή εκδοθεί 
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απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, και 
υπό τον όρο ότι έχει προηγουμένως 
υπογράψει την προαναφερθείσα έγγραφη 
δήλωση, ο βουλευτής καταλαμβάνει την 
έδρα του στο Κοινοβούλιο και συμμετέχει 
στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα.
Εφόσον έχει διαπιστωθεί με στοιχεία 
επαληθεύσιμα από πηγές στις οποίες έχει 
πρόσβαση το κοινό ότι βουλευτής κατέχει 
αξίωμα ασυμβίβαστο προς την ιδιότητα 
του βουλευτή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου κατά την έννοια του 
άρθρου 7, παράγραφοι 1 και 2, της 
Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976, το 
Κοινοβούλιο, με βάση τις πληροφορίες 
που προσκομίζει ο Πρόεδρός του, 
διαπιστώνει τη χηρεία της έδρας.
(Η νυν παράγραφος 5 του άρθρου 3 
διαγράφεται)

Τροπολογία 3
Άρθρο 3, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο

Ο έλεγχος της εντολής βουλευτή μπορεί να 
γίνει μόνον εφόσον ο τελευταίος έχει 
προβεί στις γραπτές δηλώσεις που 
απορρέουν από το άρθρο 7 της Πράξης 
της 20ής Σεπτεμβρίου 1976, καθώς και το 
παράρτημα Ι του παρόντος Κανονισμού.

Ο έλεγχος της εντολής βουλευτή μπορεί να 
γίνει μόνον εφόσον ο τελευταίος έχει 
προβεί στις γραπτές δηλώσεις που 
προβλέπονται κατά το παρόν άρθρο, 
καθώς και κατά το παράρτημα Ι του 
παρόντος Κανονισμού.

Τροπολογία 4
Άρθρο 4, παράγραφος 4

4.  Το ασυμβίβαστο που απορρέει από τις 
εθνικές νομοθεσίες γνωστοποιείται στο 
Κοινοβούλιο, το οποίο λαμβάνει γνώση. 

4.  Όταν η αρμόδια αρχή κράτους μέλους 
ανακοινώνει στον Πρόεδρο τη λήξη της 
θητείας βουλευτή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σύμφωνα με τις 
νομοθετικές διατάξεις του εν λόγω 
κράτους μέλους, είτε λόγω ασυμβιβάστων 
κατά την έννοια του άρθρου 7, 
παράγραφος 3, της Πράξης της 20ής 
Σεπτεμβρίου 1976, είτε λόγω στέρησης 
της εντολής κατά την έννοια του άρθρου 
13, παράγραφος 3, της εν λόγω Πράξης, ο 
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Πρόεδρος ενημερώνει το Κοινοβούλιο ότι 
η εντολή έληξε κατά την ημερομηνία που 
ανακοίνωσε το κράτος μέλος και καλεί το 
κράτος μέλος να πληρώσει την κενή έδρα 
αμελλητί.

Εφόσον οι αρμόδιες αρχές των κρατών 
μελών ή της Ένωσης ή ο ενδιαφερόμενος 
βουλευτής γνωστοποιήσουν στον Πρόεδρο 
διορισμό σε θέσεις ασυμβίβαστες με την 
εντολή του βουλευτή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, ο Πρόεδρος ενημερώνει το 
Κοινοβούλιο, το οποίο διαπιστώνει τη 
χηρεία της έδρας.

Εφόσον οι αρμόδιες αρχές των κρατών 
μελών ή της Ένωσης ή ο ενδιαφερόμενος 
βουλευτής γνωστοποιήσουν στον Πρόεδρο 
διορισμό ή εκλογή σε θέσεις ασυμβίβαστες 
με την εντολή του βουλευτή του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατά το 
άρθρο 7, παράγραφοι 1 και 2, της Πράξης 
της 20ής Σεπτεμβρίου 1976, ο Πρόεδρος 
ενημερώνει το Κοινοβούλιο, το οποίο 
διαπιστώνει τη χηρεία της έδρας.

Τροπολογία 5
Άρθρο 4, παράγραφος 6, δεύτερη περίπτωση

-   σε περίπτωση διορισμού σε θέσεις 
ασυμβίβαστες με την εντολή του βουλευτή 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είτε κατά 
τον εθνικό εκλογικό νόμο, είτε κατά το 
άρθρο 7 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 
1976: η ημερομηνία γνωστοποίησης από 
τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ή 
της Ένωσης.

-   σε περίπτωση διορισμού ή εκλογής σε 
θέσεις ασυμβίβαστες με την εντολή του 
βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
κατά το άρθρο 7, παράγραφοι 1 και 2, της 
Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976, η 
ημερομηνία γνωστοποίησης από τις 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ή της 
Ένωσης.

Τροπολογία 6
Άρθρο 4, παράγραφος 7

7. Όταν το Κοινοβούλιο διαπιστώσει τη 
χηρεία έδρας, ενημερώνει το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

7. Όταν το Κοινοβούλιο διαπιστώσει τη 
χηρεία έδρας, ενημερώνει το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και το καλεί 
να προβεί σε πλήρωση της έδρας χωρίς 
καθυστέρηση.

Τροπολογία 7
Άρθρο 11, ερμηνεία

Αν προκύψει θέμα σχετικό με τον έλεγχο 
της εντολής κατά την προεδρία του 
πρεσβύτερου βουλευτή, αυτός το 
παραπέμπει στην επιτροπή που είναι 

Ο πρεσβύτερος βουλευτής ασκεί τις 
αρμοδιότητες του Προέδρου του άρθρου 
3, παράγραφος -1α, δεύτερο εδάφιο. Κάθε 
άλλο θέμα σχετικό με τον έλεγχο της 
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επιφορτισμένη με τον έλεγχο της εντολής. εντολής κατά την προεδρία του 
πρεσβύτερου βουλευτή, παραπέμπεται
στην επιτροπή που είναι επιφορτισμένη με 
τον έλεγχο της εντολής.
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Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαΐου 2007 σχετικά με τις τροποποιήσεις 
στον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να προσαρμοστούν οι 
εσωτερικές διαδικασίες στις απαιτήσεις της απλοποίησης της κοινοτικής νομοθεσίας 
(2005/2238(REG)) - Έκθεση Maryline Reynaud

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση τροποποίησης του Κανονισμού του (B6-0582/2005),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, με τίτλο 
«εφαρμογή του κοινοτικού προγράμματος της Λισαβόνας: στρατηγική για την απλούστευση 
του ρυθμιστικού περιβάλλοντος» (CΟΜ(2005)0535),

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 15 και 16 Ιουνίου 2006, 
ιδίως την παράγραφο 41,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του της 16ης Μαΐου 2006 σχετικά με τη στρατηγική 
απλούστευσης του ρυθμιστικού περιβάλλοντος1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Μαΐου 2006 σχετικά με τα αποτελέσματα της 
εξέτασης των νομοθετικών προτάσεων που εκκρεμούν ενώπιον του νομοθέτη2,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, με τίτλο 
«Στρατηγική επισκόπηση του προγράμματος για τη βελτίωση της νομοθεσίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση» (CΟΜ(2006)0689),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 201 και 202 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση 
της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6-0143/2007),

Α. εκτιμώντας ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεσμεύθηκε στο προαναφερθέν ψήφισμά του της 
16ης Μαΐου 2006 για τη στρατηγική απλούστευσης του κανονιστικού περιβάλλοντος 
(παράγραφος 21), «να προβληματιστεί όσον αφορά τη βελτίωση των εσωτερικών 
νομοθετικών του διαδικασιών και τεχνικών, προκειμένου να επιταχύνει τους φακέλους 
«απλούστευσης» με παράλληλο σεβασμό των διαδικασιών που προβλέπονται από το 
πρωτογενές δίκαιο, εν προκειμένω τη Συνθήκη ΕΚ»,

Β. εκτιμώντας ότι οι τεχνικές της κωδικοποίησης και της αναδιατύπωσης συγκαταλέγονται 
μεταξύ των πλέον σημαντικών εργαλείων της απλοποίησης της κοινοτικής νομοθεσίας, η 
οποία εντάσσεται στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής της Λισαβόνας προς όφελος της 
μεγέθυνσης και της απασχόλησης στην Ευρώπη,

                                               
1  ΕΕ C 297 Ε, 7.12.2006, σ. 136.
2  ΕΕ C 297 Ε, 7.12.2006, σ. 140.
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Γ. εκτιμώντας ότι ο Κανονισμός περιλαμβάνει διάταξη σχετικά με την κωδικοποίηση η οποία 
χρήζει αναθεώρησης, δεν περιέχει όμως καμία διάταξη όσον αφορά την αναδιατύπωση,

Δ. εκτιμώντας ότι το Κοινοβούλιο επιθυμεί με την επανεξέταση και τη διευκρίνηση των 
διαδικασιών του, να συμβάλει σοβαρά στις προσπάθειες απλοποίησης και να ενθαρρύνει την 
Επιτροπή να προβεί σε περισσότερες προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση,

Ε. εκτιμώντας ότι είναι επιθυμητό να αναλάβει το Συμβούλιο αντίστοιχη πρωτοβουλία,

1. αποφασίζει να επιφέρει στον Κανονισμό του τις ακόλουθες τροποποιήσεις·

2. υπενθυμίζει ότι οι τροποποιήσεις αυτές τίθενται σε ισχύ την πρώτη ημέρα της προσεχούς 
περιόδου συνόδου·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, προς ενημέρωση, στο 
Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Ισχύον κείμενο Τροπολογίες

Τροπολογία 1
Άρθρο 80

1. Όταν υποβάλλεται στο Κοινοβούλιο 
πρόταση της Επιτροπής για επίσημη
κωδικοποίηση της κοινοτικής νομοθεσίας, 
διαβιβάζεται στην αρμόδια για νομικά 
θέματα επιτροπή. Εφόσον διαπιστώνεται 
ότι η πρόταση δεν επιφέρει τροποποίηση 
επί της ουσίας της ισχύουσας κοινοτικής 
νομοθεσίας, ακολουθείται η διαδικασία 
του άρθρου 43.

1. Όταν υποβάλλεται στο Κοινοβούλιο 
πρόταση της Επιτροπής για κωδικοποίηση 
της κοινοτικής νομοθεσίας, διαβιβάζεται 
στην αρμόδια για νομικά θέματα επιτροπή. 
Η επιτροπή αυτή εξετάζει την πρόταση, 
σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχουν 
συμφωνηθεί σε διοργανικό επίπεδο1, για 
να επαληθεύσει ότι περιορίζεται σε απλή 
κωδικοποίηση χωρίς τροποποίηση της 
ουσίας.

2. Στην εξέταση και επεξεργασία της 
πρότασης περί κωδικοποίησης μπορεί να 
συμμετέχει ο πρόεδρος της αρμόδιας επί 
της ουσίας επιτροπής ή ο εισηγητής που 
θα ορίσει αυτή. Ενδεχομένως, η αρμόδια 
επί της ουσίας επιτροπή μπορεί 
προηγουμένως να εκφέρει τη γνώμη της.

2. Η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή για 
τις πράξεις που αποτελούν αντικείμενο 
κωδικοποίησης μπορεί, κατόπιν 
αιτήσεώς της ή κατόπιν αιτήσεως της 
αρμόδιας για νομικά θέματα επιτροπής 
να επιληφθεί γνωμοδοτήσεως όσον αφορά
τη σκοπιμότητα της κωδικοποίησης.

3. Κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στο 
άρθρο 43, παράγραφος 3, η απλοποιημένη 
διαδικασία χωρίς έκθεση επί της 
πρότασης επίσημης κωδικοποίησης δεν 
μπορεί να εφαρμοστεί εάν αντιτεθεί η 
πλειοψηφία των μελών της αρμόδιας για 
νομικά θέματα επιτροπής ή της αρμόδιας 

3.Οι τροπολογίες στο κείμενο της 
πρότασης δεν είναι παραδεκτές.
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επί της ουσίας επιτροπής
Ωστόσο, κατόπιν αιτήσεως του εισηγητή, 
ο πρόεδρος της αρμόδιας για νομικά 
θέματα επιτροπής μπορεί να υποβάλει 
προς έγκριση στην εν λόγω επιτροπή 
τροπολογίες που αφορούν τεχνικές 
προσαρμογές, υπό την προϋπόθεση ότι οι 
προσαρμογές αυτές είναι αναγκαίες για τη 
συμμόρφωση της πρότασης προς τους 
κανόνες της κωδικοποίησης και ουδεμία 
τροποποίηση επιφέρουν επί της ουσίας 
της προτάσεως.
4. Εάν η αρμόδια για νομικά θέματα  
επιτροπή κρίνει ότι η πρόταση ουδεμία 
τροποποίηση επιφέρει επί της ουσίας, την 
υποβάλλει στο Κοινοβούλιο προς έγκριση.
Εάν κρίνει ότι η πρόταση συνεπάγεται 
ουσιώδη τροποποίηση της κοινοτικής 
νομοθεσίας, προτείνει στο Κοινοβούλιο 
την απόρριψή της.
Και στις δύο περιπτώσεις, το Κοινοβούλιο 
αποφαίνεται με μία και μοναδική 
ψηφοφορία, χωρίς τροπολογίες και χωρίς 
συζήτηση. 
_____________________________
1 Διοργανική συμφωνία της 20ής Δεκεμβρίου 
1994, που αφορά την ταχεία μέθοδο εργασίας για 
την επίσημη κωδικοποίηση νομοθετικών 
κειμένων, σημείο 4, ΕΕ C 102, 4.4.1996, σ. 2.

Τροπολογία 2
Άρθρο 80α (νέο)

Άρθρο 80 α
Αναδιατύπωση

1. Όταν υποβάλλεται στο Κοινοβούλιο 
πρόταση της Επιτροπής για αναδιατύπωση 
της κοινοτικής νομοθεσίας, η πρόταση 
διαβιβάζεται προς εξέταση στην αρμόδια 
για νομικά θέματα επιτροπή και στην 
αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή. 
2. Η αρμόδια για νομικά θέματα επιτροπή 
την εξετάζει, σύμφωνα με τις διαδικασίες 
που έχουν συμφωνηθεί σε διοργανικό 
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επίπεδο1, προκειμένου να επαληθεύσει ότι 
ουδεμία τροποποίηση επί της ουσίας 
επιφέρει πέραν όσων έχουν χαρακτηριστεί 
έτσι με την ίδια την πρόταση. 
Στο πλαίσιο της εξέτασης αυτής, οι 
τροπολογίες επί του κειμένου της πρότασης 
είναι απαράδεκτες. Ωστόσο, όσον αφορά 
τις διατάξεις που παρέμειναν αμετάβλητες 
στην πρόταση αναδιατύπωσης, 
εφαρμόζεται το άρθρο 80, παράγραφος 3, 
δεύτερο εδάφιο. 
3. Εάν η αρμόδια για νομικά θέματα 
επιτροπή κρίνει ότι η πρόταση ουδεμία 
τροποποίηση επιφέρει επί της ουσίας της 
κοινοτικής νομοθεσίας, πέραν όσων έχουν 
χαρακτηριστεί έτσι με την ίδια την 
πρόταση, ενημερώνει σχετικώς την 
αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή. 
Στην περίπτωση αυτή, και υπό τις 
προϋποθέσεις των άρθρων 150 και 151, 
γίνονται δεκτές από την αρμόδια επί της 
ουσίας επιτροπή μόνο οι τροπολογίες επί 
της πρότασης που αφορούν τα τμήματά 
της που περιλαμβάνουν τροποποιήσεις. 
Ωστόσο, ο πρόεδρος της αρμόδιας επί της 
ουσίας επιτροπής δύναται να δεχθεί, κατ’ 
εξαίρεση και ανά περίπτωση, τροπολογίες 
επί των διατάξεων που παραμένουν 
αμετάβλητες, εφόσον κρίνει ότι τούτο 
επιβάλλεται από επιτακτικούς λόγους 
εσωτερικής συνοχής του κειμένου ή 
συνοχής προς άλλες παραδεκτές 
τροπολογίες. Οι λόγοι αυτοί πρέπει να 
εκτίθενται με γραπτή αιτιολόγηση των 
τροπολογιών. 
4. Εάν η αρμόδια για νομικά θέματα 
επιτροπή κρίνει ότι η πρόταση επιφέρει 
τροποποιήσεις επί της ουσίας πέραν όσων 
έχουν χαρακτηριστεί έτσι με την ίδια την 
πρόταση, προτείνει στο Κοινοβούλιο την 
απόρριψη της πρότασης και ενημερώνει 
σχετικά την αρμόδια επί της ουσίας 
επιτροπή. 
Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος καλεί 
την Επιτροπή να αποσύρει την πρόταση. 
Εάν η Επιτροπή αποσύρει την πρότασή 
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της, ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι η 
διαδικασία κατέστη άνευ αντικειμένου και 
ενημερώνει σχετικώς το Συμβούλιο. Εάν η 
Επιτροπή δεν αποσύρει την πρότασή της, 
το Κοινοβούλιο την αναπέμπει στην 
αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή, η οποία 
την εξετάζει κατά τη συνήθη διαδικασία. 
__________________________

1 Διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001, 
για πλέον συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής 
της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων, σημείο 
9, ΕΕ C 77, 28.3.2002, σ. 1.
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Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2006 σχετικά με την 
αναδιατύπωση του άρθρου 139 του Κανονισμού, μεταβατική ρύθμιση για το γλωσσικό 
καθεστώς (2006/2244(REG)) - Έκθεση Ingo Friedrich

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την από 20 Ιουλίου 2006 επιστολή του Προέδρου του,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 201 και 202 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A6-0391/2006),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, την 1η Απριλίου 2004, το Κοινοβούλιο συμπεριέλαβε στον 
Κανονισμό του διάταξη που επιτρέπει να λαμβάνεται κατ' εξαίρεση υπόψη «η πραγματική 
διαθεσιμότητα και ο επαρκής αριθμός αντιστοίχων διερμηνέων και μεταφραστών» κατά την 
εφαρμογή του γλωσσικού καθεστώτος του Κοινοβουλίου στις 9 νέες γλώσσες των κρατών 
μελών που προσχώρησαν στην ΕΕ τον Μάιο 2004,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι έχει επιτευχθεί πρόοδος ως προς τις εν λόγω γλώσσες, δεν 
θα πρέπει να λήξει η ισχύς της μεταβατικής αυτής ρύθμισης στα τέλη του τρέχοντος έτους 
χωρίς να αντικατασταθεί από νέα, αλλά θα πρέπει να αξιοποιηθεί η δυνατότητα παράταση 
της ισχύος της,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην περίπτωση της βουλγαρικής και ρουμανικής γλώσσας που θα 
προστεθούν την 1η Ιανουαρίου 2007 θα υπάρχουν για κάποιο χρονικό διάστημα τα ίδια 
προβλήματα και ότι ιδιαίτερα πρακτικά προβλήματα θα ανακύψουν όταν επίσης προστεθεί 
κατά το ίδιο χρονικό σημείο ως επίσημη γλώσσα η ιρλανδική,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισχύουσα μεταβατική ρύθμιση πρέπει να αναδιατυπωθεί και να 
παραταθεί η ισχύς της έως τη λήξη της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου προκειμένου 
να ληφθούν υπόψη τα δεδομένα αυτά,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος της υλοποίησης της πλήρους πολυγλωσσίας εξακολουθεί να 
ισχύει, όπως προβλέπει το άρθρο 138 του Κανονισμού,

1. αποφασίζει να επιφέρει στον Κανονισμό του την κατωτέρω τροποποίηση·

2. αποφασίζει ότι η παρούσα τροποποίηση θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2007·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, προς ενημέρωση, στο 
Συμβούλιο και στην Επιτροπή.
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Ισχύον κείμενο Τροπολογίες

Τροπολογία 1
Άρθρο 139

1. Κατά την εφαρμογή του άρθρου 138, 
λαμβάνεται υπόψη κατ' εξαίρεση, 
προκειμένου περί των επίσημων γλωσσών 
των κρατών μελών που προσχώρησαν 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου 
2004, αρχής γενομένης από της 
ημερομηνίας αυτής και έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2006, η πραγματική 
διαθεσιμότητα και ο επαρκής αριθμός 
αντιστοίχων διερμηνέων και 
μεταφραστών.

1. Κατά τη διάρκεια μεταβατικής 
περιόδου που εκτείνεται έως τη λήξη της 
6ης κοινοβουλευτικής περιόδου 
επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τις 
διατάξεις του άρθρου 138 εάν και στο 
μέτρο που δεν διατίθεται επαρκής 
αριθμός διερμηνέων και μεταφραστών σε 
μια επίσημη γλώσσα παρά τη λήψη 
κατάλληλων μέτρων.

2. Ο Γενικός Γραμματέας υποβάλλει ανά 
τρίμηνο λεπτομερή έκθεση στο 
Προεδρείο σχετικά με τη σημειωθείσα 
πρόοδο ως προς την πλήρη εφαρμογή του 
άρθρου 138 και αποστέλλει αντίγραφο σε 
όλους τους βουλευτές.

2. Το Προεδρείο διαπιστώνει, κατόπιν 
προτάσεως του Γενικού Γραμματέα, εάν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις της 
παραγράφου 1 για κάθε μία από τις εν 
λόγω επίσημες γλώσσες και επανεξετάζει 
την απόφασή του ανά εξάμηνο με βάση 
την έκθεση του Γενικού Γραμματέα για 
την πρόοδο που έχει επιτευχθεί. Το 
Προεδρείο καθορίζει τις απαιτούμενες 
εκτελεστικές διατάξεις.
2a. Εφαρμόζονται οι προσωρινές ειδικές 
διατάξεις σχετικά με τη διατύπωση των 
νομοθετικών πράξεων που εκδίδει το 
Συμβούλιο σύμφωνα με τις Συνθήκες, 
εξαιρουμένων των κανονισμών που 
θεσπίζουν από κοινού το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

3. Το Κοινοβούλιο, κατόπιν 
αιτιολογημένης συστάσεως του 
Προεδρείου, μπορεί να αποφασίσει ανά 
πάσαν στιγμή την πρόωρη κατάργηση του 
παρόντος άρθρου ή, στο τέλος της 
προθεσμίας της παραγράφου 1, την 
παράτασή του.

3. Το Κοινοβούλιο, κατόπιν 
αιτιολογημένης συστάσεως του 
Προεδρείου, μπορεί να αποφασίσει ανά 
πάσαν στιγμή την πρόωρη κατάργηση του
παρόντος άρθρου ή, στο τέλος της 
προθεσμίας της παραγράφου 1, την 
παράτασή του.
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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την 
τροποποίηση του άρθρου 81 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Εκτελεστικές 
εξουσίες (2006/2211(REG)) - Έκθεση Richard Corbett

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την από 6 Ιουλίου 2006 θέση του σχετικά με το σχέδιο απόφασης του 
Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 1999/468/ΕΚ περί καθορισμού των όρων 
άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή και ιδίως την 
παράγραφο 21,

– έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου 2006/512/ΕΚ, της 17ης Ιουλίου 2006, για την 
τροποποίηση της απόφασης 1999/468/ΕΚ περί καθορισμού των όρων άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή2,

– έχοντας υπόψη την από 20 Ιουλίου 2006 επιστολή του Προέδρου του,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 201 και 202 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A6-0415/2006),

εκτιμώντας τα εξής:

Α. οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής κατέληξαν στη σύναψη διοργανικής συμφωνίας υπό μορφή κοινής δήλωσης, η 
οποία χαιρέτιζε το σχέδιο περί νέας διαδικασίας που θα εισαγόταν στην απόφαση του 
1999/468/ΕΚ,

Β. η νέα διαδικασία, γνωστή ως «κανονιστική διαδικασία με έλεγχο», επιτρέπει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο να ελέγχουν κατά τρόπο ισότιμο «οιονεί νομοθετικά» μέτρα 
κατ’ εφαρμογή νομοθετικού κειμένου που εγκρίθηκε με συναπόφαση, και να τα απορρίπτουν,

Γ. η απόφαση του Συμβουλίου που τροποποιεί την απόφαση του 1999 για την επιτροπολογία 
συνοδεύεται από την κοινή αυτή δήλωση, από δήλωση της Επιτροπής που καταχωρίσθηκε 
στα πρακτικά του Συμβουλίου και από δηλώσεις της Επιτροπής όσον αφορά την υλοποίηση 
και εφαρμογή της νέας διαδικασίας,

Δ. επιβάλλεται η τροποποίηση του άρθρου 81 του Κανονισμού, ούτως ώστε να μπορεί το 
Κοινοβούλιο να κάνει χρήση των δικαιωμάτων δυνάμει της νέας διαδικασίας υπό τις 
βέλτιστες δυνατές προϋποθέσεις,

1. αποφασίζει να επιφέρει στον Κανονισμό του την κατωτέρω τροποποίηση·

2. αποφασίζει ότι η εν λόγω τροποποίηση τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2007·

                                               
1 P6_TA(2006)0310.
2 ΕΕ L 200, 22.7.2006, σ. 11.
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3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διασφαλίσει μέσω διακανονισμών με τα άλλα θεσμικά όργανα 
σε διοικητικό επίπεδο ότι τα σχέδια μέτρων δεν θα διαβιβάζονται στο Κοινοβούλιο όταν 
επίκεινται οι διακοπές του Κοινοβουλίου·

4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, προς ενημέρωση, στο 
Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Ισχύον κείμενο Τροπολογίες

Τροπολογίες 1 και 2
Άρθρο 81

Εκτελεστικές εξουσίες Εκτελεστικά μέτρα
1. Όταν η Επιτροπή διαβιβάζει στο 
Κοινοβούλιο σχέδιο εκτελεστικού μέτρου, 
ο Πρόεδρος διαβιβάζει το εν λόγω 
έγγραφο στην επιτροπή την αρμόδια για 
την πράξη από την οποία απορρέουν οι 
εκτελεστικές διατάξεις.

1. Όταν η Επιτροπή διαβιβάζει στο 
Κοινοβούλιο σχέδιο εκτελεστικών 
μέτρων, ο Πρόεδρος διαβιβάζει το σχέδιο 
μέτρων στην επιτροπή που είναι αρμόδια 
για την πράξη από την οποία απορρέουν τα 
εκτελεστικά μέτρα. Όταν έχει προηγηθεί 
ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ επιτροπών
με θέμα τη βασική πράξη, η αρμόδια επί 
της ουσίας επιτροπή καλεί τις λοιπές 
επιτροπές να ανακοινώσουν τις απόψεις 
τους προφορικώς ή διά επιστολής.

2. Μετά από πρόταση της αρμόδιας 
επιτροπής, το Κοινοβούλιο μπορεί, εντός 
ενός μηνός —ή τριών μηνών για μέτρα 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών— από 
την ημερομηνία παραλαβής του σχεδίου 
εκτελεστικού μέτρου, να εγκρίνει 
ψήφισμα που να αντιτίθεται στο μέτρο, 
ιδίως αν αυτό υπερβαίνει τις εκτελεστικές 
εξουσίες που έχουν προβλεφθεί στη 
βασική πράξη. Εάν δεν υπάρχει περίοδος 
συνόδου πριν από την εκπνοή της 
προθεσμίας, ή εφόσον απαιτούνται 
επείγουσες ενέργειες, το δικαίωμα 
αντίδρασης θεωρείται ότι έχει 
μεταβιβασθεί στην αρμόδια επιτροπή. 
Τούτο λαμβάνει τη μορφή επιστολής του 
προέδρου της κοινοβουλευτικής 
επιτροπής προς τον αρμόδιο Επίτροπο 
και γνωστοποιείται σε όλους τους 
βουλευτές του Κοινοβουλίου. Εάν το 
Κοινοβούλιο αντιτεθεί στο εν λόγω μέτρο, 
ο Πρόεδρος ζητεί από την Επιτροπή να 
αποσύρει ή να τροποποιήσει το μέτρο 

2. Ο πρόεδρος της αρμόδιας επιτροπής
ορίζει προθεσμία εντός της οποίας οι 
βουλευτές δύνανται να προτείνουν να 
αντιταχθεί η επιτροπή στο σχέδιο 
μέτρων. Εφόσον η επιτροπή το κρίνει 
σκόπιμο, δύναται να αποφασίσει τον 
ορισμό εισηγητή από τα μέλη της ή τους
μόνιμους αναπληρωτές τους. Εάν η 
επιτροπή αντιταχθεί στο σχέδιο μέτρων, ο 
πρόεδρος υποβάλλει εξ ονόματος της 
επιτροπής πρόταση ψηφίσματος που 
αντιτίθεται στην έγκριση του σχεδίου 
μέτρων· η πρόταση αυτή μπορεί επίσης 
να περιλαμβάνει τις αλλαγές που θα 
πρέπει να επέλθουν στο σχέδιο μέτρων.

Εάν, εντός της προθεσμίας που ισχύει
από την ημέρα παραλαβής του σχεδίου 
μέτρων, το Κοινοβούλιο εγκρίνει τέτοιο 
ψήφισμα, ο Πρόεδρος ζητεί από την 
Επιτροπή να αποσύρει ή να τροποποιήσει 
το σχέδιο μέτρων ή να υποβάλει πρόταση 
κατά την ενδεδειγμένη νομοθετική 
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αυτό ή να υποβάλει πρόταση με βάση την 
ενδεδειγμένη νομοθετική διαδικασία.

διαδικασία.

3. Εάν δεν μεσολαβεί περίοδος συνόδου 
πριν παρέλθει η προθεσμία, τεκμαίρεται 
ότι το δικαίωμα απάντησης έχει 
μεταβιβασθεί στην αρμόδια επιτροπή. Η 
απάντηση αυτή λαμβάνει τη μορφή 
επιστολής του προέδρου της 
κοινοβουλευτικής επιτροπής προς τον 
αρμόδιο Επίτροπο και κοινοποιείται σε 
όλους τους βουλευτές του Κοινοβουλίου.
4. Εάν τα εκτελεστικά μέτρα που 
προβλέπει η Επιτροπή εμπίπτουν στο 
πλαίσιο της κανονιστικής διαδικασίας με 
έλεγχο, δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 3, 
ενώ οι παράγραφοι 1 και 2 
συμπληρώνονται ως εξής:
α) η προθεσμία για τον έλεγχο εκκινεί 
από τη στιγμή της υποβολής του σχεδίου 
μέτρων στο Κοινοβούλιο σε όλες τις 
επίσημες γλώσσες·
β) το Κοινοβούλιο δύναται να αντιταχθεί
στην έγκριση του σχεδίου μέτρων
αιτιολογώντας την αντίθεσή του με την 
επισήμανση ότι το σχέδιο μέτρων 
υπερβαίνει τις εκτελεστικές εξουσίες που 
προβλέπει η βασική πράξη, δεν συνάδει 
προς το σκοπό ή το περιεχόμενο της 
βασικής πράξης ή δεν σέβεται τις αρχές 
της επικουρικότητας ή της 
αναλογικότητας·
γ) το Κοινοβούλιο δύναται να αντιταχθεί
στην έγκριση του σχεδίου μέτρων με την 
πλειοψηφία των μελών του. 

δ) εάν το σχέδιο μέτρων βασίζεται στην 
παράγραφο 5 ή 6 του άρθρου 5α της 
απόφασης 1999/468/ΕΚ, η οποία προβλέπει 
συγκεκομμένα χρονικά όρια για την 
έκφραση αντίθεσης από το Κοινοβούλιο,  
πρόταση ψηφίσματος που αντιτίθεται στην 
έγκριση του σχεδίου μέτρων δύναται να 
κατατεθεί από τον πρόεδρο της αρμόδιας 
επιτροπής εάν η επιτροπή δεν κατέστη 
δυνατό να συνεδριάσει στον διαθέσιμο 
χρόνο.
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Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την 
τροποποίηση των άρθρων 15 και 182, παράγραφος 1, του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου - Εκλογή των Κοσμητόρων και των Προεδρείων των Επιτροπών 
(2006/2287(REG)) - Έκθεση Jo Leinen

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση τροποποίησης του Κανονισμού του (B6-0628/2006),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 201 και 202 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A6-0464/2006),

1. αποφασίζει να επιφέρει στον Κανονισμό του τις παρακάτω τροποποιήσεις·

2. υπενθυμίζει ότι οι εν λόγω τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2007·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, προς ενημέρωση, στο 
Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Ισχύον κείμενο Τροπολογίες

Τροπολογία 1
Άρθρο 15, εδάφιο 2α (νέο)

Για το χρονικό διάστημα από τον 
Ιανουάριο του 2007 έως τον Ιούλιο του 
2009 το Κοινοβούλιο εκλέγει έξι 
Κοσμήτορες.

Τροπολογία 2
Άρθρο 182, παράγραφος 1, εδάφιο 1α (νέο)

Για το χρονικό διάστημα από τον 
Ιανουάριο του 2007 έως τον Ιούλιο του 
2009 το προεδρείο των επιτροπών 
περιλαμβάνει τέσσερις αντιπροέδρους.
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Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουλίου 2007 σχετικά με την 
τροποποίηση του άρθρου 201 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά 
την εφαρμογή και ερμηνεία του Κανονισμού (2006/2192(REG)) - Έκθεση Richard Corbett

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση τροποποίησης του Κανονισμού του (B6-0166/2006),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 201 και 202 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A6-0230/2007),

1. αποφασίζει να επιφέρει στον Κανονισμό του την εξής τροποποίηση·

2. υπενθυμίζει ότι η εν λόγω τροποποίηση τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα της προσεχούς 
περιόδου συνόδου·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, προς ενημέρωση, στο 
Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Ισχύον κείμενο Τροπολογίες

Τροπολογία 1
Άρθρο 201, παράγραφος 1

1. Αν προκύψουν αμφιβολίες σχετικά με 
την εφαρμογή ή ερμηνεία του παρόντος 
Κανονισμού, ο Πρόεδρος μπορεί, με την 
επιφύλαξη των σχετικών αποφάσεων που 
έχουν ήδη ληφθεί, να παραπέμψει το 
ζήτημα προς εξέταση στην αρμόδια 
επιτροπή.

1. Αν προκύψουν αμφιβολίες σχετικά με 
την εφαρμογή ή ερμηνεία του παρόντος 
Κανονισμού, ο Πρόεδρος μπορεί να 
παραπέμψει το ζήτημα προς εξέταση στην 
αρμόδια επιτροπή.

Εφόσον πρέπει να ληφθεί απόφαση, 
σύμφωνα με το άρθρο 166, ο Πρόεδρος 
μπορεί επίσης να παραπέμψει το ζήτημα 
στην αρμόδια επιτροπή.

Οι πρόεδροι των επιτροπών δύνανται να 
πράξουν ομοίως εφόσον οι αμφιβολίες 
προκύψουν κατά τις εργασίες της 
επιτροπής και σχετίζονται προς αυτές.
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Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με την 
τροποποίηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπό το πρίσμα του 
Καθεστώτος των Βουλευτών (2006/2195(REG)) - Έκθεση Ingo Friedrich

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την από 29 Ιουνίου 2006 επιστολή του Προέδρου του και την από 7 
Σεπτεμβρίου 2006 ανακοίνωση στην ολομέλεια,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 201 και 202 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων καθώς και τη 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6-0368/2007),

1. αποφασίζει να επιφέρει στον Κανονισμό του τις ακόλουθες τροποποιήσεις·

2. αποφασίζει ότι οι εν λόγω τροποποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ την πρώτη ημέρα της κατά το 
έτος 2009 αρχομένης κοινοβουλευτικής περιόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, προς ενημέρωση, στο 
Συμβούλιο και την Επιτροπή.

Ισχύον κείμενο Τροπολογίες

Τροπολογία 1
Άρθρο 8

Πληρωμή εξόδων και αποζημιώσεις Εφαρμογή του καθεστώτος των 
βουλευτών

Το Προεδρείο ρυθμίζει τα της πληρωμής 
των εξόδων και της αποζημίωσης των 
βουλευτών.

Εφόσον δεν ορίζεται άλλως, οι διατάξεις 
για την εφαρμογή του Καθεστώτος των 
βουλευτών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου εκδίδονται από το 
Προεδρείο.

Τροπολογία 2
Άρθρο 39, παράγραφος 1

1. Το Κοινοβούλιο μπορεί να ζητήσει από 
την Επιτροπή να του υποβάλει κάθε 
κατάλληλη πρόταση για την έκδοση νέων ή 
την τροποποίηση υφισταμένων πράξεων, 
σύμφωνα με το άρθρο 192, δεύτερο εδάφιο, 
της Συνθήκης ΕΚ, με την έγκριση 
ψηφίσματος βάσει έκθεσης πρωτοβουλίας 
της αρμόδιας επιτροπής. Το ψήφισμα 

1. Το Κοινοβούλιο μπορεί να ζητήσει από 
την Επιτροπή να του υποβάλει κάθε 
κατάλληλη πρόταση για την έκδοση νέων ή 
την τροποποίηση υφισταμένων πράξεων, 
σύμφωνα με το άρθρο 192 της Συνθήκης 
ΕΚ, με την έγκριση ψηφίσματος βάσει 
έκθεσης πρωτοβουλίας της αρμόδιας 
επιτροπής, που καταρτίζεται κατά το
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εγκρίνεται με πλειοψηφία του συνολικού 
αριθμού των βουλευτών που απαρτίζουν το 
Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο μπορεί 
ταυτόχρονα να ορίσει προθεσμία για την 
υποβολή της πρότασης.

άρθρο 45. Το ψήφισμα εγκρίνεται με 
πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 
βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο. 
Το Κοινοβούλιο μπορεί ταυτόχρονα να 
ορίσει προθεσμία για την υποβολή της 
πρότασης.

Τροπολογία 3
Άρθρο 39, παράγραφος 1α (νέα)

1α. Κάθε βουλευτής μπορεί να υποβάλει 
πρόταση κοινοτικής πράξεως στο πλαίσιο 
του δικαιώματος πρωτοβουλίας του 
Κοινοβουλίου κατά το άρθρο 192 της 
Συνθήκης ΕΚ.

Τροπολογία 4
Άρθρο 39, παράγραφος 1β (νέα)

1β. Η πρόταση υποβάλλεται στον 
Πρόεδρο, ο οποίος τη διαβιβάζει προς 
εξέταση στην αρμόδια επιτροπή. Πριν τη 
διαβίβαση, η πρόταση μεταφράζεται σε 
όσες επίσημες γλώσσες κρίνει αναγκαίες 
ο πρόεδρος της εν λόγω Επιτροπής, 
προκειμένου να καταστεί δυνατή η
συνοπτική εξέταση. Η Επιτροπή 
αποφασίζει για την περαιτέρω διαδικασία 
εντός τριών μηνών από της διαβιβάσεως 
και κατόπιν ακροάσεως του συντάκτη 
της πρότασης.
Εάν η επιτροπή αποφασίσει να υποβάλει 
την πρόταση στο Κοινοβούλιο κατά τη 
διαδικασία του άρθρου 45, το όνομα του 
συντάκτη της πρότασης σημειώνεται 
στον τίτλο της έκθεσης.

Τροπολογία 5
Άρθρο 39, παράγραφος 2

2. Πριν από την έναρξη της διαδικασίας 
που ορίζεται από το άρθρο 45, η αρμόδια 
επιτροπή πρέπει να διαπιστώσει ότι καμία 
πρόταση του είδους αυτού δεν βρίσκεται 
στη φάση της προετοιμασίας, ήτοι ότι:

Διαγράφεται

α) είτε καμία πρόταση του είδους αυτού 
δεν περιέχεται στο ετήσιο νομοθετικό 
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πρόγραμμα,
β) είτε δεν έχει ξεκινήσει η προετοιμασία 
παρόμοιας πρότασης ή έχει καθυστερήσει 
αδικαιολογήτως,
γ) είτε η Επιτροπή δεν έχει απαντήσει 
θετικά σε προγενέστερες αιτήσεις της 
επιτροπής ή σε αιτήσεις που εμπεριέχονται 
σε ψηφίσματα τα οποία εγκρίθηκαν από το 
Κοινοβούλιο με πλειοψηφία των 
ψηφισάντων.

Τροπολογία 6
Άρθρο 45, παράγραφος 1

1.    Αν μία επιτροπή, χωρίς να της έχει 
υποβληθεί αίτηση διαβούλευσης ή αίτηση 
γνωμοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 179, 
παράγραφος 1, προτίθεται να συντάξει 
έκθεση επί αντικειμένου της αρμοδιότητάς 
της και να υποβάλει σχετικό ψήφισμα στην 
Ολομέλεια, πρέπει να ζητήσει 
προηγουμένως την εξουσιοδότηση της 
Διάσκεψης των Προέδρων. Κάθε 
ενδεχόμενη άρνηση πρέπει να είναι πάντοτε 
δεόντως αιτιολογημένη.

1.    Αν μία επιτροπή, χωρίς να της έχει 
υποβληθεί αίτηση διαβούλευσης ή αίτηση 
γνωμοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 179, 
παράγραφος 1, προτίθεται να συντάξει 
έκθεση επί αντικειμένου της αρμοδιότητάς 
της και να υποβάλει σχετικό ψήφισμα στην 
Ολομέλεια, πρέπει να ζητήσει 
προηγουμένως την εξουσιοδότηση της 
Διάσκεψης των Προέδρων. Κάθε 
ενδεχόμενη άρνηση πρέπει να είναι πάντοτε 
δεόντως αιτιολογημένη. Εφόσον η έκθεση 
έχει ως αντικείμενο πρόταση που  υπέβαλε
βουλευτής σύμφωνα με το άρθρο 39, 
παράγραφος 1α, μπορεί να υπάρξει 
ενδεχόμενο άρνησης της εξουσιοδότησης 
μόνον εφόσον δεν πληρούνται οι 
προϋποθέσεις του άρθρου 5 του 
Καθεστώτος των βουλευτών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και του 
άρθρου 192 της Συνθήκης ΕΚ.

Τροπολογία 7
Άρθρο 150, παράγραφος 6, πρώτο εδάφιο

6. Εκτός αντίθετης απόφασης του 
Κοινοβουλίου, οι τροπολογίες δεν μπορούν 
να τεθούν σε ψηφοφορία παρά μόνον αν 
έχουν τυπωθεί και διανεμηθεί σε όλες τις 
επίσημες γλώσσες. Δεν είναι δυνατό να 
ληφθεί τέτοια απόφαση εάν σαράντα 
τουλάχιστον βουλευτές εκφράσουν την 
αντίθεσή τους.

6. Οι τροπολογίες μπορούν να τεθούν σε 
ψηφοφορία μόνον αν έχουν τυπωθεί και 
διανεμηθεί σε όλες τις επίσημες γλώσσες,
εκτός εάν το Κοινοβούλιο αποφασίσει 
άλλως, Η απόφαση αυτή δεν είναι δυνατό 
να ληφθεί εάν σαράντα τουλάχιστον 
βουλευτές εκφράσουν την αντίθεσή τους. 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφεύγει τη 
λήψη αποφάσεων οι οποίες θα έθεταν 
βουλευτές που χρησιμοποιούν 



CM\779820EL.doc 359/424 PE423.766v01-00

EL

συγκεκριμένη γλώσσα σε μη αποδεκτή 
μειονεκτική θέση.

Τροπολογία 8
Παράρτημα Ι, Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο αα) (νέο)

αα) Κάθε αποζημίωση που λαμβάνει ο 
βουλευτής για την άσκηση εντολής σε 
άλλο κοινοβούλιο, 

Τροπολογία 9
Παράρτημα Ι, Άρθρο 4

Εν αναμονή της θέσπισης καθεστώτος 
του βουλευτή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, το οποίο θα 
αντικαταστήσει τους ποικίλους εθνικούς 
κανόνες, οι βουλευτές υπόκεινται, όσον 
αφορά τη δήλωση περιουσιακών 
στοιχείων, στις υποχρεώσεις που 
προβλέπει η νομοθεσία του κράτους 
μέλους στο οποίο έχουν εκλεγεί.

Οι βουλευτές υπόκεινται, όσον αφορά τη
δήλωση περιουσιακών στοιχείων, στις 
υποχρεώσεις που προβλέπει η νομοθεσία 
του κράτους μέλους στο οποίο έχουν 
εκλεγεί.

Τροπολογία 10
Παράρτημα VΙΙ, τμήμα Γα (νέο)

Γα. Προσωπικές συγκρούσεις 
συμφερόντων
Με τη σύμφωνη γνώμη του Προεδρείου 
είναι δυνατόν να μην επιτραπεί, με
αιτιολογημένη απόφαση, σε βουλευτή να 
εξετάσει έγγραφο του Κοινοβουλίου, εάν το 
Προεδρείο, κατόπιν ακροάσεως του 
βουλευτή, καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η 
εξέταση θα οδηγούσε σε απαράδεκτη
βλάβη των θεσμικών συμφερόντων του 
Κοινοβουλίου ή του δημοσίου συμφέροντος 
και ότι ο ενδιαφερόμενος βουλευτής
επιδιώκει την εξέταση αυτή για ιδιωτικούς 
και προσωπικούς λόγους. Ο βουλευτής 
μπορεί να ασκήσει έγγραφη αιτιολογημένη 
ένσταση κατά της αποφάσεως αυτής εντός 
ενός μηνός από την κοινοποίηση της 
ένστασης. Επί της ενστάσεως αποφασίζει 
το Κοινοβούλιο χωρίς συζήτηση κατά τη 
διάρκεια της συνεδριάσεως που ακολουθεί 
την υποβολή της.
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Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 σχετικά με την τροποποίηση 
του άρθρου 29 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Συγκρότηση των πολιτικών 
ομάδων (2006/2201(REG)) - Έκθεση Richard Corbett

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση για τροποποίηση του Κανονισμού του (Β6-0420/2006),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 201 και 202 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A6-0206/2008),

1. αποφασίζει να επιφέρει στον Κανονισμό του την κατωτέρω τροποποίηση·

2. υπενθυμίζει ότι η εν λόγω τροποποίηση τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα της πρώτης 
περιόδου συνόδου μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές του έτους 2009·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, προς ενημέρωση, στο 
Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Τροπολογία 3
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 29 - παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

2. Κάθε πολιτική ομάδα απαρτίζεται από 
βουλευτές που έχουν εκλεγεί στο ένα 
πέμπτο τουλάχιστον των κρατών μελών. Ο 
ελάχιστος αναγκαίος αριθμός βουλευτών 
για τη συγκρότηση πολιτικής ομάδας είναι 
είκοσι.

2. Κάθε πολιτική ομάδα απαρτίζεται από 
βουλευτές που έχουν εκλεγεί στο ένα
τέταρτο τουλάχιστον των κρατών μελών. 
Ο ελάχιστος αναγκαίος αριθμός βουλευτών 
για τη συγκρότηση πολιτικής ομάδας είναι 
είκοσι πέντε.

Τροπολογία 1

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 29 - παράγραφος 2α (νέα)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

2α. Εάν ο αριθμός των μελών μιας 
ομάδας μειωθεί κάτω από το 
απαιτούμενο ελάχιστο όριο, ο Πρόεδρος, 
κατόπιν συμφωνίας της Διάσκεψης των 
Προέδρων, μπορεί να της επιτρέψει να 
συνεχίσει να υφίσταται έως την επόμενη 
συνεδρίαση του Κοινοβουλίου για τη 
συγκρότησή του σε σώμα, υπό τον όρο 
ότι πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
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- τα μέλη εξακολουθούν να 
αντιπροσωπεύουν το ένα πέμπτο 
τουλάχιστον των κρατών μελών·
- η ομάδα υφίσταται επί χρονικό 
διάστημα μεγαλύτερο του έτους.
Ο Πρόεδρος δεν εφαρμόζει την παρούσα 
παρέκκλιση όταν υπάρχουν επαρκή 
στοιχεία που δικαιολογούν την υπόνοια 
κατάχρησης.
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Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αναθεώρηση του 
Κανονισμού όσον αφορά τη διαδικασία των αναφορών (2006/2209(REG))1 - Έκθεση Gérard
Onesta

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την επιστολή του Προέδρου του της 20ής Ιουλίου 2006,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 201 και 202 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση 
της Επιτροπής Αναφορών (A6-0027/2009),

1. αποφασίζει να επιφέρει στον Κανονισμό του τις εξής τροποποιήσεις·

2. υπενθυμίζει ότι οι εν λόγω τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ την πρώτη ημέρα της προσεχούς 
περιόδου συνόδου, με εξαίρεση την τροπολογία που αφορά το άρθρο 193α (νέο), το οποίο θα 
τεθεί σε ισχύ την πρώτη ημέρα μετά την έναρξη ισχύος της σχετικής διάταξης της Συνθήκης·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, προς ενημέρωση, στο 
Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Τροπολογία 1

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 191 – παράγραφος 2 α (νέα)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

2α. Όταν μια αναφορά φέρει την 
υπογραφή πλειόνων φυσικών ή νομικών 
προσώπων, οι υπογράφοντες ορίζουν έναν 
εκπρόσωπο, ο οποίος θεωρείται 
αναφέρων για τους σκοπούς της 
εφαρμογής των ακόλουθων διατάξεων. 
Όταν δεν έχει ορισθεί τέτοιος 
εκπρόσωπος, αναφέρων θεωρείται ο 
πρώτος υπογράφων ή κάποιο άλλο 
κατάλληλο πρόσωπο.

Τροπολογία 2

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 191 – παράγραφος 2 β (νέα)

                                               
1 Η συγκεκριμένη έκθεση δεν εξετάστηκε και δεν ψηφίστηκε σε επίπεδο ολομέλειας, ως εκ τούτου το 

ακόλουθο κείμενο υιοθετεί το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας σε επίπεδο επιτροπής AFCO
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία

2β. Κάθε αναφέρων μπορεί οποτεδήποτε 
να πάψει να στηρίζει την αναφορά.
Όταν όλοι οι αναφέροντες πάψουν να 
στηρίζουν την αναφορά, αυτή καθίσταται 
άκυρη.

Αιτιολόγηση

Ο ισχύων κανονισμός δεν προβλέπει τη δυνατότητα του αναφέροντος να αποσύρει την υποστήριξή 
του προς την αναφορά.

Λαμβάνοντας υπόψη τον αυξανόμενο αριθμό αναφορών που τυγχάνουν ευρείας υποστήριξης, οι 
οποίες αφορούν συχνά σε μεγάλο βαθμό ζητήματα πολιτικής σημασίας που επηρεάζουν άμεσα 
περιορισμένο αριθμό προσώπων, φαίνεται σκόπιμο να δοθεί στον αναφέροντα η δυνατότητα αυτή.

Τροπολογία 3

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 191 – παράγραφος 3

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3. Οι αναφορές πρέπει να συντάσσονται σε 
μία από τις επίσημες γλώσσες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Οι αναφορές πρέπει να συντάσσονται σε 
μία επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Αναφορές οι οποίες έχουν συνταχθεί σε 
άλλη γλώσσα εξετάζονται μόνο εάν ο 
αναφέρων έχει επισυνάψει μετάφραση ή 
περίληψη του περιεχομένου, η οποία έχει 
συνταχθεί σε μία από τις επίσημες 
γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η 
οποία χρησιμεύει ως βάση της εργασίας 
του Κοινοβουλίου. Η αλληλογραφία του 
Κοινοβουλίου με τον αναφέροντα 
πραγματοποιείται στην επίσημη γλώσσα 
στην οποία έχει συνταχθεί η μετάφραση ή 
η περίληψη του περιεχομένου.

Αναφορές οι οποίες έχουν συνταχθεί σε 
άλλη γλώσσα εξετάζονται μόνο εάν ο 
αναφέρων έχει επισυνάψει συνοπτική 
μετάφραση σε μία επίσημη γλώσσα. Η 
αλληλογραφία του Κοινοβουλίου με τον 
αναφέροντα πραγματοποιείται στην 
επίσημη γλώσσα στην οποία έχει 
συνταχθεί η μετάφραση ή η περίληψη του 
περιεχομένου.

Το Προεδρείο μπορεί να αποφασίσει ότι 
οι αναφορές και η αλληλογραφία με τους 
αναφέροντες μπορεί να συντάσσονται σε 
άλλες γλώσσες που χρησιμοποιούνται σε 
ένα κράτος μέλος.
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Αιτιολόγηση

Το Προεδρείο έχει ήδη αποφασίσει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να απαντά σε επιστολές πολιτών που 
έχουν συνταχθεί στη βασκική, καταλανική και γαλικική γλώσσα στις αντίστοιχες αυτές γλώσσες.

Τροπολογία 4

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 191 – παράγραφος 5

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

5. Οι αναφορές που εγγράφονται στο 
γενικό πρωτόκολλο παραπέμπονται από 
τον Πρόεδρο στην αρμόδια επιτροπή, η 
οποία εξετάζει κατά πόσον οι αναφορές 
εμπίπτουν στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

5. Οι αναφορές που εγγράφονται στο 
γενικό πρωτόκολλο παραπέμπονται από 
τον Πρόεδρο στην αρμόδια επιτροπή, η 
οποία διαπιστώνει το παραδεκτό ή μη της 
αναφοράς σύμφωνα με το άρθρο 194 της 
Συνθήκης ΕΚ.

Εάν η αρμόδια επιτροπή δεν καταλήγει σε 
συμφωνία όσον αφορά το παραδεκτό της 
αναφοράς, η αναφορά κηρύσσεται 
παραδεκτή κατόπιν αιτήσεως 
τουλάχιστον του ενός τετάρτου των 
μελών της επιτροπής.

Αιτιολόγηση
Το δικαίωμα αναφοράς είναι ζωτικό δικαίωμα των πολιτών που βασίζεται στο πρωτογενές δίκαιο 
και δεν πρέπει να περιορίζεται από αποφάσεις με πολιτικά κίνητρα. Συνεπώς, η απόφαση για το 
παραδεκτό της αναφοράς ,επειδή έχει ευαίσθητο χαρακτήρα,είναι νομικής φύσεως ακόμη και αν 
παρουσιάζει ορισμένες πολιτικές πτυχές. 

Η απόφαση αυτή πρέπει κατά προτίμηση να λαμβάνεται μόνο με συναίνεση των μελών της 
επιτροπής. Δεδομένου ωστόσο ότι είναι δύσκολη η επίτευξη συναίνεσης επί ορισμένων πολιτικών 
θεμάτων, φαίνεται σκόπιμο να παρέχεται σε μια ειδική μειοψηφία το δικαίωμα να αντιτάσσεται στην 
κήρυξη του μη παραδεκτού, κατ' εξαίρεσιν, προκειμένου να αποτρέπεται το αδιέξοδο.

Τροπολογία 5

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 191 – παράγραφος 6

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

6. Οι αναφορές που χαρακτηρίζονται μη 
παραδεκτές από την επιτροπή 
αρχειοθετούνται. Η αιτιολόγηση της 
απόφασης κοινοποιείται στον αναφέροντα.

6. Οι αναφορές που χαρακτηρίζονται μη 
παραδεκτές από την επιτροπή 
αρχειοθετούνται. Η αιτιολόγηση της 
απόφασης κοινοποιείται στον αναφέροντα. 



PE423.766v01-00 366/424 CM\779820EL.doc

EL

Εφόσον είναι δυνατόν, μπορούν  να του 
υποδειχθούν άλλα μέσα προσφυγής.

Τροπολογία 6

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 191 – παράγραφος 7

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

7. Στην περίπτωση που προβλέπεται στην 
προηγούμενη παράγραφο, η επιτροπή 
μπορεί να συστήσει στον αναφέροντα να 
απευθυνθεί στην αρμόδια αρχή του 
ενδιαφερόμενου κράτους μέλους ή της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

διαγράφεται

Τροπολογία 7

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 191 – παράγραφος 8

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

8. Εφόσον ο αναφέρων δεν ζητήσει 
εμπιστευτική εξέταση της αναφοράς του, 
η αναφορά καταχωρίζεται σε δημόσιο 
πρωτόκολλο.

8. Κατά γενικό κανόνα, οι αναφορές, αφού 
καταχωριστούν, καθίστανται δημόσια 
έγγραφα και το όνομα του αναφέροντος 
και το περιεχόμενο των αναφορών 
μπορούν να δημοσιευθούν από το 
Κοινοβούλιο για λόγους διαφάνειας.

Τροπολογία 8

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 191 – παράγραφος 8 α (νέα)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

8α. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
προηγούμενης παραγράφου 8, ο 
αναφέρων μπορεί να ζητήσει τη μη 
δημοσίευση του ονόματός του 
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προκειμένου να προστατευθεί ο ιδιωτικός 
του βίος· στην περίπτωση αυτή το 
Κοινοβούλιο πρέπει να ικανοποιήσει το 
αίτημα αυτό.
Εάν η προσφυγή του αναφέροντος δεν 
μπορεί να εξετασθεί για λόγους 
ανωνυμίας, πραγματοποιείται 
διαβούλευση με τον αναφέροντα όσον 
αφορά τα περαιτέρω μέτρα που πρέπει να 
ληφθούν.

Τροπολογία 9

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 191 – παράγραφος 8 β (νέα)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

8β. Ο αναφέρων μπορεί να ζητήσει την 
εμπιστευτική εξέταση της αναφοράς του, 
περίπτωση κατά την οποία το 
Κοινοβούλιο λαμβάνει κατάλληλες 
προφυλάξεις προκειμένου να διασφαλίσει 
ότι το περιεχόμενο δεν δημοσιοποιείται. 
Ο αναφέρων ενημερώνεται βάσει ποίων 
συγκεκριμένων όρων εφαρμόζεται η 
διάταξη αυτή.

Τροπολογία 10

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 192 – παράγραφος -1 (νέα)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

-1. Οι παραδεκτές αναφορές εξετάζονται 
από την αρμόδια επιτροπή στο πλαίσιο 
της συνήθους δραστηριότητάς της, είτε 
με συζήτηση σε τακτική συνεδρίαση είτε 
με γραπτή διαδικασία. Οι αναφέροντες 
μπορεί να κληθούν να συμμετάσχουν στις 
συνεδριάσεις της επιτροπής, εάν η 
αναφορά τους πρόκειται να συζητηθεί ή 
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μπορούν να ζητήσουν να είναι παρόντες. 
Ο πρόεδρος μπορεί να παραχωρήσει 
στους αναφέροντες το δικαίωμα να 
λάβουν το λόγο.

Τροπολογία 11

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
 Άρθρο 192 - παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

1. Η αρμόδια επιτροπή μπορεί να 
αποφασίσει τη σύνταξη εκθέσεων για τις 
αναφορές που έχει χαρακτηρίσει ως 
παραδεκτές ή να πάρει θέση με όποιον 
άλλο τρόπο θέλει.

1. Η επιτροπή, μπορεί να αποφασίσει 
σχετικά με μια παραδεκτή αναφορά τη 
σύνταξη εκθέσεων  ιδίας πρωτοβουλίας 
σύμφωνα με το άρθρο 45, παράγραφος 1 
ή την κατάθεση σύντομης πρότασης 
ψηφίσματος στο Κοινοβούλιο, εφόσον η 
Διάσκεψη των Προέδρων δεν προβάλλει 
αντίρρηση. Οι εν λόγω προτάσεις 
ψηφίσματος εγγράφονται στην ημερήσια 
διάταξη της περιόδου συνόδου το 
αργότερο οκτώ εβδομάδες μετά την 
έγκρισή τους από την επιτροπή, για μια 
και μόνη ψηφοφορία χωρίς συζήτηση, 
εκτός εάν η Διάσκεψη των Προέδρων 
αποφασίσει κατ' εξαίρεση να εφαρμόσει 
το άρθρο 131α.

Η επιτροπή μπορεί να ζητήσει τη 
γνωμοδότηση άλλης επιτροπής, σύμφωνα 
με το άρθρο 46, ιδίως προκειμένου περί 
αναφορών που αποσκοπούν στην 
τροποποίηση ισχύοντος κανόνα δικαίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 46 και το 
παράρτημα VI, η επιτροπή μπορεί να 
ζητήσει τη γνωμοδότηση άλλης επιτροπής 
που έχει ειδική αρμοδιότητα στο υπό 
εξέταση ζήτημα.

Τροπολογία 12

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 192 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

2. Δημιουργείται ηλεκτρονικός κατάλογος 
στον οποίο οι πολίτες μπορούν να 
υποστηρίξουν τον αναφέροντα, 
προσυπογράφοντας ηλεκτρονικά αναφορές 
που έχουν κηρυχθεί παραδεκτές και έχουν 

2. Δημιουργείται ηλεκτρονικός κατάλογος 
στον οποίο οι πολίτες μπορούν να 
υποστηρίξουν ή μη τον αναφέροντα, 
προσυπογράφοντας ηλεκτρονικά αναφορές 
που έχουν κηρυχθεί παραδεκτές και έχουν 
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εγγραφεί στο γενικό δημόσιο πρωτόκολλο. εγγραφεί στο γενικό δημόσιο πρωτόκολλο.

Τροπολογία 13

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 192 – παράγραφος 3

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3. Για την εξέταση των αναφορών ή για τη 
διαπίστωση γεγονότων, η επιτροπή μπορεί 
να οργανώνει ακροάσεις των 
αναφερόντων ή γενικές ακροάσεις, ή να 
αποστέλλει μέλη της για επιτόπια 
διαπίστωση.

3. Για την διερεύνηση των αναφορών ή για 
τη διαπίστωση γεγονότων ή για την 
αναζήτηση λύσεων, η επιτροπή μπορεί να 
οργανώνει εξεταστικές αποστολές στο 
κράτος μέλος ή την περιοχή που αφορά η 
αναφορά.

Οι συμμετέχοντες στις αποστολές αυτές 
συντάσσουν εκθέσεις, τις οποίες 
διαβιβάζουν στον Πρόεδρο κατόπιν 
εγκρίσεως της επιτροπής.

Τροπολογία 14

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 192 - παράγραφος 4

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

4. Για την προετοιμασία της 
γνωμοδότησής της η επιτροπή μπορεί να 
ζητήσει από την Επιτροπή την επίδειξη 
εγγράφων, την παροχή πληροφοριών και 
την πρόσβαση στις υπηρεσίες της.

4. Η επιτροπή μπορεί να ζητήσει τη 
συνδρομή της Επιτροπής, συγκεκριμένα 
ζητώντας διευκρινίσεις σχετικά με την 
εφαρμογή ή την τήρηση της νομοθεσίας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την 
κοινοποίηση όλων των πληροφοριών και 
εγγράφων που έχουν σχέση με το 
αντικείμενο της αναφοράς. Εκπρόσωποι 
της Επιτροπής συμμετέχουν στις 
συνεδριάσεις της Επιτροπής Αναφορών.

Τροπολογία 15

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 192 – παράγραφος 5
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία

5. Η επιτροπή υποβάλλει στο Κοινοβούλιο, 
αν συντρέχει λόγος, προτάσεις 
ψηφίσματος επί των αναφορών για τις 
οποίες της έχει ζητηθεί να γνωμοδοτήσει. 

5. Η επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τον 
Πρόεδρο να διαβιβάσει τη γνώμη της ή 
τη σύστασή της προς την Επιτροπή, το 
Συμβούλιο ή την αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους για λήψη μέτρων ή 
απάντηση.

Η επιτροπή μπορεί, εκτός αυτού, να 
ζητήσει η γνωμοδότησή της να 
διαβιβασθεί από τον Πρόεδρο στην 
Επιτροπή ή το Συμβούλιο.

Τροπολογία 16

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 192 – παράγραφος 7

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

7. Στους αναφέροντες γνωστοποιούνται 
από τον Πρόεδρο οι αποφάσεις που έχουν 
ληφθεί επί των αναφορών, καθώς και η 
αιτιολόγησή τους.

7. Ο αναφέρων ενημερώνεται για τις 
αποφάσεις που έλαβε η επιτροπή και του 
κοινοποιούνται οι λόγοι βάσει των οποίων 
ελήφθη η σχετική απόφαση.
Όταν ολοκληρωθεί η εξέταση μιας 
παραδεκτής αναφοράς, αυτή κηρύσσεται 
περατωθείσα και ενημερώνεται ο 
αναφέρων.

Τροπολογία 17

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 193 α (νέο)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Άρθρο 193α
Πρωτοβουλία πολιτών

Όταν το Κοινοβούλιο πληροφορείται ότι η 
Επιτροπή έχει κληθεί να υποβάλει μια 
νομοθετική πρόταση σύμφωνα με το 
άρθρο 11, παράγραφος 4 της Συνθήκης 
ΕΕ, η Επιτροπή Αναφορών εξετάζει εάν η 
συγκεκριμένη πρόταση μπορεί να 
επηρεάσει τις εργασίες της και, 
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ενδεχομένως, ενημερώνει σχετικά τους 
αναφέροντες, οι οποίοι έχουν υποβάλει 
αναφορές επί συναφών ζητημάτων.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή δεν μπορεί να ισχύσει νομικά πριν από την έναρξη εφαρμογής της Συνθήκης της 
Λισαβόνας.
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Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Μαΐου 2007 σχετικά με την τροποποίηση 
του άρθρου 47 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: Συνεργασία μεταξύ των 
επιτροπών (2007/2016(REG)) - Έκθεση Richard Corbett

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση τροποποίησης του Κανονισμού του (B6-0461/2006),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 201 και 202 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A6-0139/2007),

1. αποφασίζει να επιφέρει στον Κανονισμό του την εξής τροποποίηση·

2. υπενθυμίζει ότι η εν λόγω τροποποίηση τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα της προσεχούς 
περιόδου συνόδου·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, προς ενημέρωση, στο 
Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Ισχύον κείμενο Τροπολογίες

Τροπολογία 3
Άρθρο 47

Ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των 
επιτροπών

Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών

Εφόσον, κατά την άποψη της Διάσκεψης
των Προέδρων, ένα ζήτημα εμπίπτει 
σχεδόν εξίσου στην αρμοδιότητα δύο 
επιτροπών ή εφόσον διαφορετικά μέρη του 
ζητήματος εμπίπτουν στην αρμοδιότητα 
δύο διαφορετικών επιτροπών, 
εφαρμόζεται το άρθρο 46, με τις εξής 
προσθήκες: 

Εφόσον ζήτημα αρμοδιότητας έχει 
παραπεμφθεί στη Διάσκεψη των 
Προέδρων κατά τα άρθρα 179, 
παράγραφος 2, ή 45, και η Διάσκεψη των 
Προέδρων, βάσει του Παραρτήματος VI
του Κανονισμού, φρονεί ότι το θέμα 
εμπίπτει σχεδόν εξίσου στην αρμοδιότητα 
δύο ή περισσοτέρων επιτροπών ή ότι
διαφορετικά μέρη του θέματος εμπίπτουν 
στην αρμοδιότητα δύο ή περισσοτέρων 
επιτροπών, εφαρμόζεται το άρθρο 46, με 
τις εξής προσθήκες: 

- το χρονοδιάγραμμα συμφωνείται από 
κοινού από τις δύο επιτροπές· 

- το χρονοδιάγραμμα συμφωνείται από 
κοινού από τις ενδιαφερόμενες επιτροπές·

- ο εισηγητής και ο συντάκτης της 
γνωμοδότησης προσπαθούν να 
συμφωνήσουν επί των κειμένων που 
προτείνουν στις επιτροπές τους και επί των 

- ο εισηγητής και οι συντάκτες της 
γνωμοδότησης αλληλοενημερώνονται και 
προσπαθούν να συμφωνήσουν επί των 
κειμένων που προτείνουν στις επιτροπές 
τους και επί των θέσεών τους όσον αφορά 
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θέσεών τους όσον αφορά τις τροπολογίες· τις τροπολογίες· 
- οι ενδιαφερόμενες επιτροπές δύνανται 
να εντοπίσουν από κοινού τομείς του 
κειμένου που εμπίπτουν στην 
αποκλειστική ή κοινή τους αρμοδιότητα 
και να συμφωνήσουν για τους ακριβείς 
όρους της συνεργασίας τους·

- η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή 
αποδέχεται χωρίς ψηφοφορία τροπολογίες 
από τη γνωμοδοτική επιτροπή, εφόσον 
αυτές αφορούν ζητήματα τα οποία ο 
πρόεδρος της αρμόδιας επί της ουσίας 
επιτροπής θεωρεί, βάσει του 
Παραρτήματος VI, μετά από διαβούλευση 
με τον πρόεδρο της γνωμοδοτικής 
επιτροπής, ότι εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητα της γνωμοδοτικής επιτροπής 
και δεν είναι αντίθετες με άλλα στοιχεία 
της έκθεσης. 

- η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή 
αποδέχεται χωρίς ψηφοφορία τροπολογίες 
από γνωμοδοτική επιτροπή, εφόσον αυτές 
αφορούν ζητήματα τα οποία ο πρόεδρος 
της αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής 
θεωρεί, βάσει του Παραρτήματος VI, μετά 
από διαβούλευση με τον πρόεδρο της 
γνωμοδοτικής επιτροπής, ότι εμπίπτουν 
στην αποκλειστική αρμοδιότητα της 
γνωμοδοτικής επιτροπής και δεν είναι 
αντίθετες με άλλα στοιχεία της έκθεσης. Ο 
πρόεδρος της αρμόδιας επιτροπής 
λαμβάνει υπόψη οιαδήποτε συμφωνία 
επετεύχθη σύμφωνα με την τρίτη 
περίπτωση·
- σε περίπτωση διαδικασίας 
συνδιαλλαγής σχετικά με την πρόταση, 
στην αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου 
περιλαμβάνεται και ο εισηγητής 
οιασδήποτε συμμετέχουσας επιτροπής.
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Σχέδιο έκθεσης σχετικά με τη γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου
(2007/2124(REG)) - Έκθεση Richard Corbett

Το συγκεκριμένο σχέδιο έκθεσης δεν είχε εγκριθεί από την επιτροπή όταν ολοκληρώθηκε η
σύνταξη της παρούσας έκδοσης του «απολογισμού της κοινοβουλευτικής περιόδου». Θα
συμπεριληφθεί σε μια ενημερωμένη έκδοση ύστερα από την ψηφοφορία σε επίπεδο Ολομέλειας. 
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Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουλίου 2008 σχετικά με την τροποποίηση 
του Κανονισμού του Κοινοβουλίου για την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
(2007/2128(REG)) - Έκθεση Andrew Duff

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την από 14 Δεκεμβρίου 2006 επιστολή του Προέδρου του,

– έχοντας υπόψη το από 1 Δεκεμβρίου 2005 ψήφισμά του σχετικά με τις κατευθυντήριες 
γραμμές για την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής1,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 201 και 202 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A6-0198/2008),

1. αποφασίζει να επιφέρει στον Κανονισμό του την κατωτέρω τροποποίηση·

2. υπενθυμίζει ότι η εν λόγω τροποποίηση τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα της προσεχούς 
περιόδου συνόδου·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, προς ενημέρωση, στο 
Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Τροπολογία 1

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 99 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

2. Κάθε επιτροπή καλεί τον ορισθέντα 
υποψήφιο να προβεί σε δήλωση και να 
απαντήσει σε ερωτήσεις.

2. Η αντίστοιχη επιτροπή ή οι αντίστοιχες 
επιτροπές καλούν τον ορισθέντα 
Επίτροπο να προβεί σε δήλωση και να 
απαντήσει σε ερωτήσεις. Οι ακροάσεις 
οργανώνονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε οι 
ορισθέντες Επίτροποι να παρέχουν στο 
Κοινοβούλιο κάθε σημαντική 
πληροφορία. Οι διατάξεις που διέπουν 
την οργάνωση των ακροάσεων εκτίθενται 
σε παράρτημα του Κανονισμού1.
______________
1 Βλ. Παράρτημα XVI β.

Τροπολογία 2

                                               
1 ΕΕ C 285 E, 22.11.2006, σ. 137.
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Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 99 – παράγραφος 6

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

6. Σε περίπτωση μεταβολής των 
χαρτοφυλακίων στο πλαίσιο της Επιτροπής 
κατά τη διάρκεια της θητείας της, τα μέλη 
της Επιτροπής τα οποία αφορά η αλλαγή 
αυτή καλούνται να εμφανισθούν ενώπιον 
των επιτροπών που είναι επιφορτισμένες 
με τους τομείς αρμοδιότητάς τους.

6. Σε περίπτωση ουσιώδους μεταβολής 
των χαρτοφυλακίων στο πλαίσιο της 
Επιτροπής κατά τη διάρκεια της θητείας 
της, πλήρωσης κενής έδρας ή ορισμού 
νέου Επιτρόπου λόγω της προσχώρησης 
νέου κράτους μέλους, τα μέλη της 
Επιτροπής τα οποία αφορά η αλλαγή αυτή 
καλούνται να εμφανισθούν ενώπιον των 
επιτροπών που είναι επιφορτισμένες με 
τους τομείς αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα 
με την παράγραφο 2.

Τροπολογία 3

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Παράρτημα ΧVΙ β (νέο)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVI β
Κατευθυντήριες γραμμές για την παροχή 
ψήφου έγκρισης προς την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή
1. Για την παροχή ψήφου έγκρισης από 
το Κοινοβούλιο σε ολόκληρο το Σώμα της 
Επιτροπής ισχύουν οι εξής αρχές, 
κριτήρια και διατάξεις:
α) Βάση της αξιολόγησης
Το Κοινοβούλιο αξιολογεί τους ορισθέντες 
Επιτρόπους με βάση τις γενικές τους 
ικανότητες, την προσήλωσή τους στην 
ευρωπαϊκή ιδέα και την προσωπική 
ανεξαρτησία τους. Αξιολογεί τις γνώσεις 
τους για το αντίστοιχο χαρτοφυλάκιο και 
τις ικανότητές τους επικοινωνίας.
Το Κοινοβούλιο δίδει ιδιαίτερη προσοχή 
στην ισόρροπη εκπροσώπηση ανδρών και 
γυναικών. Μπορεί να εκφράσει την 
άποψή του για τη διάθεση των 
χαρτοφυλακίων από τον εκλεγέντα 
Πρόεδρο.
Το Κοινοβούλιο μπορεί να ζητήσει κάθε 
πληροφορία σημαντική για τη λήψη της 
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απόφασής του όσον αφορά την 
καταλληλότητα των ορισθέντων 
Επιτρόπων. Αναμένει πλήρη 
γνωστοποίηση πληροφοριών που 
αφορούν τα οικονομικά τους συμφέροντα.
β) Ακροάσεις
Κάθε ορισθείς Επίτροπος καλείται να 
εμφανιστεί ενώπιον της αντίστοιχης 
κοινοβουλευτικής επιτροπής ή των 
αντίστοιχων επιτροπών για μία και μόνη 
ακρόαση. Οι ακροάσεις είναι ανοικτές 
στο κοινό.
Οι ακροάσεις διοργανώνονται από κοινού 
από τη Διάσκεψη των Προέδρων και τη 
Διάσκεψη των Προέδρων των 
Επιτροπών. Όταν τα χαρτοφυλάκια 
αλληλεπικαλύπτονται, γίνονται οι 
απαραίτητες ρυθμίσεις για τη συμμετοχή 
των αντιστοίχων αρμοδίων επιτροπών. 
Υπάρχουν τρία ενδεχόμενα:
i) εάν το χαρτοφυλάκιο του ορισθέντος 
Επιτρόπου εμπίπτει στις αρμοδιότητες 
μιας μόνο κοινοβουλευτικής επιτροπής, η 
ακρόαση του ορισθέντος Επιτρόπου 
πραγματοποιείται αποκλειστικά ενώπιον 
της συγκεκριμένης επιτροπής·
ii) εάν το χαρτοφυλάκιο του ορισθέντος 
Επιτρόπου εμπίπτει, σχεδόν εξίσου, στις 
αρμοδιότητες περισσοτέρων 
κοινοβουλευτικών επιτροπών η ακρόαση 
του ορισθέντος Επιτρόπου 
πραγματοποιείται ενώπιον των εν λόγω 
κοινοβουλευτικών επιτροπών·
iii) εάν το χαρτοφυλάκιο του ορισθέντος 
Επιτρόπου εμπίπτει κατά κύριο λόγο στις 
αρμοδιότητες μιας κοινοβουλευτικής 
επιτροπής και μόνον σε μικρότερο βαθμό 
στις αρμοδιότητες μιας ή περισσοτέρων 
άλλων κοινοβουλευτικών επιτροπών, η 
ακρόαση του ορισθέντος Επιτρόπου 
πραγματοποιείται ενώπιον της κυρίως 
αρμόδιας επιτροπής, η οποία προσκαλεί 
την άλλη ή τις λοιπές επιτροπές να 
λάβουν μέρος στην ακρόαση.
Ο εκλεγείς Πρόεδρος της Επιτροπής έχει 
πλήρη λόγο όσον αφορά τις πρακτικές 
ρυθμίσεις.
Οι κοινοβουλευτικές επιτροπές 
υποβάλλουν γραπτές ερωτήσεις στους 
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ορισθέντες Επιτρόπους εγκαίρως πριν 
από τις ακροάσεις. Ο αριθμός των επί 
θεμάτων ουσίας γραπτών ερωτήσεων 
περιορίζεται στις πέντε ανά αρμόδια 
κοινοβουλευτική επιτροπή.
Οι ακροάσεις πραγματοποιούνται σε 
περιστάσεις και υπό συνθήκες που δίδουν 
στους ορισθέντες Επιτρόπους ίσες και 
δίκαιες ευκαιρίες να παρουσιάσουν 
εαυτούς και τις απόψεις τους.
Οι ορισθέντες Επίτροποι καλούνται να 
προβούν σε εναρκτήρια προφορική 
δήλωση μεγίστης διαρκείας 20 λεπτών. Η 
διεξαγωγή των ακροάσεων πρέπει να 
αποσκοπεί στην ανάπτυξη πολυφωνικού 
πολιτικού διαλόγου μεταξύ των 
ορισθέντων Επιτρόπων και των μελών 
του Κοινοβουλίου. Πριν από το τέλος της 
ακρόασης, θα πρέπει να δίδεται η 
δυνατότητα στους ορισθέντες 
Επιτρόπους να προβαίνουν σε σύντομη 
τελική δήλωση.
γ) Αξιολόγηση
Η ευρετηριασμένη βιντεοεγγραφή των 
ακροάσεων θα πρέπει να είναι διαθέσιμη 
για δημοσιοποίηση εντός 24 ωρών.
Οι επιτροπές συνεδριάζουν αμέσως μετά 
τις ακροάσεις για να αξιολογήσουν τους 
μεμονωμένους  ορισθέντες Επιτρόπους. 
Οι συνεδριάσεις αυτές διεξάγονται 
κεκλεισμένων των θυρών. Οι επιτροπές 
καλούνται να δηλώσουν εάν κατά την 
άποψή τους οι ορισθέντες Επίτροποι 
διαθέτουν τα προσόντα, τόσο για να 
αποτελέσουν μέλη του Σώματος, όσο και 
για να επιτελέσουν τα ειδικά καθήκοντα 
τα οποία τους έχουν ανατεθεί. Εάν η 
επιτροπή δεν κατορθώσει να επιτύχει 
συναίνεση ως προς αμφότερα τα σημεία, 
ο πρόεδρός της, ως τελευταία λύση, 
υποβάλλει τις δύο αποφάσεις σε μυστική 
ψηφοφορία. Οι δηλώσεις αξιολόγησης 
των επιτροπών δημοσιοποιούνται και 
παρουσιάζονται σε κοινή συνεδρίαση της 
Διάσκεψης των Προέδρων και της 
Διάσκεψης των Προέδρων των 
Επιτροπών, η οποία διεξάγεται 
κεκλεισμένων των θυρών. Κατόπιν 
ανταλλαγής απόψεων, και εφόσον δεν 
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ζητηθούν περαιτέρω πληροφορίες, η 
Διάσκεψη των Προέδρων και η Διάσκεψη 
των Προέδρων των Επιτροπών 
κηρύσσουν τη λήξη των ακροάσεων.
Ο εκλεγείς Πρόεδρος της Επιτροπής 
παρουσιάζει ολόκληρο το Σώμα των 
ορισθέντων Επιτρόπων και το 
πρόγραμμά τους σε συνεδρίαση του 
Κοινοβουλίου, την οποία καλείται να 
παρακολουθήσει ολόκληρο το Συμβούλιο. 
Την παρουσίαση ακολουθεί συζήτηση. 
Για την περάτωση της συζήτησης, 
οιαδήποτε πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον 
σαράντα βουλευτές, μπορούν να 
υποβάλουν πρόταση ψηφίσματος. 
Εφαρμόζεται το άρθρο 103, παράγραφοι 
3, 4 και 5. Μετά την ψηφοφορία σχετικά 
με την πρόταση ψηφίσματος, το 
Κοινοβούλιο ψηφίζει προκειμένου να 
δώσει ή όχι τη συγκατάθεσή του για το 
διορισμό, ως συλλογικού οργάνου, του 
εκλεγέντος Προέδρου και των ορισθέντων 
Επιτρόπων. Το Κοινοβούλιο αποφασίζει 
με την πλειοψηφία των ψηφισάντων, σε 
ψηφοφορία με ονομαστική κλήση. Το 
Κοινοβούλιο μπορεί να αναβάλει την 
ψηφοφορία για την επόμενη συνεδρίαση.
2. Σε περίπτωση αλλαγής στη σύνθεση 
του Σώματος των Επιτρόπων ή 
σημαντικής αλλαγής των χαρτοφυλακίων 
της Επιτροπής κατά τη διάρκεια της 
θητείας της, ισχύουν οι εξής ρυθμίσεις:
α) όταν πρέπει να πληρωθεί κενή έδρα 
λόγω παραίτησης, υποχρεωτικής παύσης 
ή θανάτου, το Κοινοβούλιο καλεί 
αμελλητί τον ορισθέντα Επίτροπο να 
συμμετάσχει σε ακρόαση υπό τους ίδιους 
όρους με τους οριζόμενους στην 
παράγραφο 1·
β) σε περίπτωση ένταξης νέου κράτους 
μέλους, το Κοινοβούλιο καλεί τον 
ορισθέντα Επίτροπο του κράτους αυτού 
να συμμετάσχει σε ακρόαση υπό τους 
ίδιους όρους με τους οριζόμενους στην 
παράγραφο 1·
γ) σε περίπτωση σημαντικής αλλαγής των 
χαρτοφυλακίων, οι ενδιαφερόμενοι 
Επίτροποι καλούνται να εμφανιστούν 
ενώπιον των αντιστοίχων 
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κοινοβουλευτικών επιτροπών πριν 
αναλάβουν τις νέες τους αρμοδιότητες.
Κατά παρέκκλιση της διαδικασίας που 
θεσπίζεται με την παράγραφο 1, στοιχείο 
γ), τρίτο εδάφιο, όταν η ψηφοφορία στην 
ολομέλεια αφορά έναν μόνο Επίτροπο 
διεξάγεται μυστική ψηφοφορία.
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Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με την 
τροποποίηση του άρθρου 23 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά 
την σύνθεση της Διάσκεψης των Προέδρων (2007/2066(REG)) – Έκθεση Γεωργίου 
Παπαστάμκου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση τροποποίησης του Κανονισμού του (B6-0039/2007),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 202 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A6-0355/2007),

1. αποφασίζει να επιφέρει στον Κανονισμό του την εξής τροποποίηση·

2. υπενθυμίζει ότι η εν λόγω τροποποίηση τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα της προσεχούς 
περιόδου συνόδου·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, προς ενημέρωση, στο 
Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Τροπολογία 1
Άρθρο 23, παράγραφος 2

2. Στις συνεδριάσεις της Διάσκεψης των 
Προέδρων οι μη εγγεγραμμένοι 
εκπροσωπούνται από δύο μη
εγγεγραμμένους βουλευτές, οι οποίοι
συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου.

2. Στις συνεδριάσεις της Διάσκεψης των 
Προέδρων, οι μη εγγεγραμμένοι 
εκπροσωπούνται από έναν μη 
εγγεγραμμένο βουλευτή, ο οποίος
συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου.



PE423.766v01-00 382/424 CM\779820EL.doc

EL



Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με την 
τροποποίηση του άρθρου 173 και την προσθήκη του άρθρου 173α του Κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τα Πλήρη Πρακτικά και την οπτικοακουστική 
εγγραφή των πρακτικών (2007/2137(REG)) - Έκθεση Richard Corbett

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την από 12 Απριλίου 2007 επιστολή του Προέδρου του,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 201 και 202 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A6-0354/2007),

1. αποφασίζει να επιφέρει στον Κανονισμό του τις κατωτέρω τροποποιήσεις·

2. υπενθυμίζει ότι οι εν λόγω τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ την πρώτη ημέρα της προσεχούς 
περιόδου συνόδου·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, προς ενημέρωση, στο 
Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Ισχύον κείμενο Τροπολογίες

Τροπολογίες 2, 7 και 8
Άρθρο 173

1. Πλήρη Πρακτικά των συζητήσεων κάθε 
συνεδρίασης συντάσσονται στις επίσημες 
γλώσσες.

1. Πλήρη Πρακτικά των συζητήσεων κάθε 
συνεδρίασης συντάσσονται σε όλες τις 
επίσημες γλώσσες.

2. Οι αγορητές οφείλουν να επιστρέφουν τα 
κείμενα των αγορεύσεών τους στη 
Γραμματεία το αργότερο μία ημέρα μετά τη 
λήψη τους.

2. Οι αγορητές οφείλουν να επιστρέφουν τις 
διορθώσεις των κειμένων των αγορεύσεών 
τους στη Γραμματεία εντός μίας 
εβδομάδας.

3. Τα Πλήρη Πρακτικά δημοσιεύονται ως 
Παράρτημα στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Τα Πλήρη Πρακτικά δημοσιεύονται ως 
Παράρτημα στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4. Οι βουλευτές μπορούν να ζητούν τη 
μετάφραση αποσπασμάτων των 
πρακτικών με βραχεία προθεσμία 
προειδοποίησης.

Τροπολογίες 3, 6 και 9
Άρθρο 173α (νέο)
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Άρθρο 173α
Οπτικοακουστική εγγραφή των πρακτικών 

των συνεδριάσεων
Αμέσως μετά τη συνεδρίαση, θα 
πραγματοποιείται και θα διατίθεται στο 
Διαδίκτυο οπτικοακουστική εγγραφή των 
πρακτικών των συζητήσεων 
συμπεριλαμβανομένων των ηχογραφήσεων 
από όλους τους θαλάμους διερμηνείας.
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Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2008 σχετικά με την 
παρεμβολή, στον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενός νέου άρθρου 202α που 
αφορά τη χρήση των συμβόλων της Ένωσης από το Κοινοβούλιο (2007/2240(REG)) - Έκθεση
Carlos Carnero González

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Ιουλίου 2007 σχετικά με την σύγκληση της 
Διακυβερνητικής Διάσκεψης1, και ειδικότερα την παράγραφο 23,

−   έχοντας υπόψη την από 12 Σεπτεμβρίου 2007 επιστολή του Προέδρου του,

−   έχοντας υπόψη τη σημασία των συμβόλων για την επανασύνδεση των πολιτών με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και για την οικοδόμηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας που είναι 
συμπληρωματική των εθνικών ταυτοτήτων των κρατών μελών,

−   έχοντας υπόψη το γεγονός ότι τα σύμβολα χρησιμοποιούνται επί τουλάχιστον 30 έτη από όλα 
τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και ότι εγκρίθηκαν επίσημα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 
19852,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 201 και 202 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A6-0347/2008),

1.   αποφασίζει να επιφέρει στον Κανονισμό του την κατωτέρω τροποποίηση·

2.   αποφασίζει ότι η τροποποίηση τίθεται σε ισχύ την επομένη της έγκρισής της·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, προς ενημέρωση, στο 
Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Τροπολογία 1

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Τίτλος ΧΙΙΙ - Διάφορες διατάξεις - Άρθρο 202α (νέο)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Άρθρο 202α
Τα σύμβολα της Ένωσης

1. Το Κοινοβούλιο αναγνωρίζει και 
υιοθετεί τα ακόλουθα σύμβολα της 
Ένωσης:
– τη σημαία που απεικονίζει κύκλο 
δώδεκα χρυσών αστέρων σε κυανό 

                                               
1 ΕΕ C 175 Ε, 10.7.2008, σ. 347.
2 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μιλάνου της 28ης και 29ης Ιουνίου 1985.
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φόντο·
– τον ύμνο που προέρχεται από την "Ωδή 
στη χαρά" της ενάτης συμφωνίας του 
Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν·
– το έμβλημα "Ενωμένη στην 
πολυμορφία".
2. Το Κοινοβούλιο εορτάζει την ημέρα της 
Ευρώπης την 9η Μαΐου.
3. Η σημαία κυματίζει σε όλα τα κτήρια 
του Κοινοβουλίου και επ' ευκαιρία 
επισήμων εκδηλώσεων. Η σημαία 
χρησιμοποιείται σε κάθε αίθουσα 
συνεδρίασης του Κοινοβουλίου.
4. Ο ύμνος άδεται κατά την έναρξη 
εκάστης συνόδου για τη συγκρότηση του 
Κοινοβουλίου σε Σώμα και σε άλλες 
επίσημες συνεδριάσεις, κυρίως για την 
υποδοχή αρχηγών κρατών ή 
κυβερνήσεων ή για το χαιρετισμό νέων 
βουλευτών μετά από διευρύνσεις.
5. Το έμβλημα αναπαράγεται στα επίσημα 
έγγραφα του Κοινοβουλίου.
6. Το Προεδρείο εξετάζει την περαιτέρω 
χρήση των συμβόλων στο πλαίσιο του 
Κοινοβουλίου. Το Προεδρείο θεσπίζει 
λεπτομερείς διατάξεις για την εφαρμογή 
του παρόντος άρθρου.
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Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Mαΐου 2008 σχετικά με την τροποποίηση 
του άρθρου 81 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί εκτελεστικών μέτρων 
(2008/2027(REG)) - Έκθεση Monica Frassoni

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την επιστολή του Προέδρου του της 27ης Μαρτίου 2008, με την οποία 
διαβιβάστηκε η διοργανική συμφωνία όπως την ενέκρινε η Διάσκεψη των Προέδρων στις 
12 Δεκεμβρίου 2007,

– έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της 
Επιτροπής όσον αφορά τις λεπτομέρειες εφαρμογής της απόφασης 1999/468/ΕΚ του 
Συμβουλίου για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που 
ανατίθενται στην Επιτροπή, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ1,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 120, παράγραφος 2, 201 και 202 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A6-0108/2008),

1. αποφασίζει να επιφέρει στον Κανονισμό του την εξής τροποποίηση·

2. υπενθυμίζει ότι η εν λόγω τροποποίηση τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα της προσεχούς 
περιόδου συνόδου·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, προς ενημέρωση, στο 
Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Τροποποίηση 1

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 81 – παράγραφος 4 – στοιχείο α)

Ισχύον κείμενο Τροποποίηση

α) η προθεσμία για τον έλεγχο 
υπολογίζεται από τη στιγμή της υποβολής 
του σχεδίου μέτρων στο Κοινοβούλιο σε 
όλες τις επίσημες γλώσσες· 

α) η προθεσμία για τον έλεγχο 
υπολογίζεται από τη στιγμή της υποβολής 
του σχεδίου μέτρων στο Κοινοβούλιο σε 
όλες τις επίσημες γλώσσες. Εφόσον 
ισχύουν συντομότερες προθεσμίες κατά 
το άρθρο 5α, παράγραφος 5, στοιχείο β), 
της απόφασης 1999/468/ΕΚ του 
Συμβουλίου, για τον καθορισμό των όρων 
άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην 
Επιτροπή και σε επείγουσες περιπτώσεις 
κατά το άρθρο 5α, παράγραφος 6, της 
απόφασης 1999/468/ΕΚ, η προθεσμία 

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 8.5.2008, P6_TA(2008)0189.
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ελέγχου υπολογίζεται, εκτός εάν ο 
πρόεδρος της αρμόδιας επιτροπής 
προβάλει αντιρρήσεις, από την 
ημερομηνία παραλαβής από το 
Κοινοβούλιο του τελικού σχεδίου των 
εκτελεστικών μέτρων στις γλώσσες στις 
οποίες έχει υποβληθεί στα μέλη της 
επιτροπής που έχει συσταθεί σύμφωνα με 
την απόφαση 1999/468/ΕΚ. Το άρθρο 138
του Κανονισμού δεν εφαρμόζεται στην 
περίπτωση αυτή.
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Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουλίου 2008 σχετικά με την τροποποίηση 
του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπό το πρίσμα των προτάσεων της Ομάδας 
Εργασίας για τη Κοινοβουλευτική Μεταρρύθμιση όσον αφορά την εργασία στην ολομέλεια 
και τις εκθέσεις πρωτοβουλίας (2007/2272(REG)) - Έκθεση Richard Corbett

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τις αποφάσεις της Διάσκεψης των Προέδρων της 25ης Οκτωβρίου και 12ης 
Δεκεμβρίου 2007,

– έχοντας υπόψη τις από 15 Νοεμβρίου 2007 και 31 Ιανουαρίου 2008 επιστολές του 
Προέδρου του,

– έχοντας υπόψη την πρώτη ενδιάμεση έκθεση της Ομάδας Εργασίας για την 
Κοινοβουλευτική Μεταρρύθμισης σχετικά με την ολομέλεια και το χρονοδιάγραμμα των 
δραστηριοτήτων που υπεβλήθη στη Διάσκεψη των Προέδρων στις 6 Σεπτεμβρίου 2007, 
καθώς και τα συμπεράσματά του σχετικά με τις εκθέσεις πρωτοβουλίας,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 199 της Συνθήκης ΕΚ,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 201 και 202 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A6-0197/2008),

1. αποφασίζει να επιφέρει στον Κανονισμό του τις κάτωθι τροποποιήσεις·

2. υπενθυμίζει ότι οι εν λόγω τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ την πρώτη ημέρα της προσεχούς 
περιόδου συνόδου, εκτός των σημείων 2 και 3 του νέου Παραρτήματος ΙΙα, το οποίο θα 
τεθεί σε ισχύ την πρώτη ημέρα της κοινοβουλευτικής περιόδου που αρχίζει τον Ιούλιο του 
2009· υπενθυμίζει ότι το άρθρο 45, παράγραφος 1α) θα εφαρμοστεί εξίσου σε εκθέσεις που 
έχουν εγκριθεί πριν από την έναρξη ισχύος της διάταξης αυτής·

3. αποφασίζει ότι η τροποποίηση 5 σχετικά με το άρθρο 39, παράγραφος 2, στην απόφασή της 
13ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου υπό 
το πρίσμα του καθεστώτος των βουλευτών1 θα τεθεί σε εφαρμογή την πρώτη ημέρα της 
επόμενης περιόδου συνόδου·

4. αποφασίζει, σύμφωνα με το άρθρο 204, στοιχείο γ), να δημοσιεύσει ως παράρτημα στον 
Κανονισμό του την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων σχετικά με τους κανόνες και 
την πρακτική για τις εκθέσεις ιδίας πρωτοβουλίας, όπως τροποποιήθηκε με τις από 12 
Δεκεμβρίου 2007 και 14 Φεβρουαρίου 2008 αποφάσεις του· αναθέτει στον Γενικό 
Γραμματέα του να ενημερώνει το εν λόγω παράρτημα σύμφωνα με τις μελλοντικές 
αποφάσεις της Διάσκεψης των Προέδρων σχετικά με το παρόν θέμα·

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, προς ενημέρωση, στο 
Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Τροπολογία 1
                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, την ημερομηνία αυτή P6_TA(2007)0500.
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Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 38α (νέο)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Άρθρο 38α
Δικαιώματα πρωτοβουλίας που έχουν 

μεταβιβαστεί στο Κοινοβούλιο βάσει των 
Συνθηκών

1. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι 
Συνθήκες μεταβιβάζουν στο Κοινοβούλιο 
δικαίωμα πρωτοβουλίας, η αρμόδια 
επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να 
καταρτίσει έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας.
2. Η εκθέσει περιλαμβάνει:
α) πρόταση ψηφίσματος·
β) κατά περίπτωση, σχέδιο απόφασης ή 
σχέδιο πρότασης·
γ) αιτιολογική έκθεση, η οποία 
περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, 
δημοσιονομικό δελτίο.
3. Όταν η έγκριση πράξης από το 
Κοινοβούλιο απαιτεί την έγκριση ή τη 
συναίνεση του Συμβουλίου και τη γνώμη 
ή τη συναίνεση της Επιτροπής, το 
Κοινοβούλιο δύναται, μετά την 
ψηφοφορία επί της προταθείσας πράξης 
και κατόπιν προτάσεως του εισηγητή, να 
αποφασίσει να αναβάλει την ψηφοφορία 
επί της προτάσεως ψηφίσματος, έως ότου 
το Συμβούλιο ή η Επιτροπή διατυπώσουν 
τη θέση τους.

Τροπολογία 2

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 45 – παράγραφος 1α (νέα)

Ισχύον κείμενο Ισχύον κείμενο

1α. Το Κοινοβούλιο εξετάζει τις 
προτάσεις ψηφίσματος που περιέχονται 
σε εκθέσεις πρωτοβουλίας σύμφωνα με 
τη διαδικασία συνοπτικής παρουσίασης 
του άρθρου 131α. Τροπολογίες στις 
προτάσεις αυτές ψηφίσματος δεν είναι 
παραδεκτές προς εξέταση στην ολομέλεια 
εκτός εάν κατατίθενται από τον εισηγητή 
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προκειμένου να ληφθούν υπόψη νέα 
στοιχεία, αλλά εναλλακτικές προτάσεις 
ψηφίσματος μπορούν να κατατίθενται 
σύμφωνα με το άρθρο 151, παράγραφος 
4. Η παρούσα παράγραφος δεν 
εφαρμόζεται όταν το θέμα της έκθεσης 
πληροί τις προϋποθέσεις για συζήτηση 
κατά προτεραιότητα στην ολομέλεια, 
όταν η έκθεση καταρτίζεται σύμφωνα με 
το δικαίωμα πρωτοβουλίας κατά το 
άρθρο 38α ή 39, ή όταν η έκθεση μπορεί 
να χαρακτηρισθεί στρατηγική έκθεση 
σύμφωνα με τα κριτήρια που έχει 
καθορίσει η Διάσκεψη των Προέδρων1.
_____________
1Βλέπε τη σχετική απόφαση της Διάσκεψης των 
Προέδρων, που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 
… του Κανονισμού.

Τροπολογία 3

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 45 - παράγραφος 2 - πρώτο εδάφιο

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

2. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου 
εφαρμόζονται κατ' αναλογία στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες οι Συνθήκες 
χορηγούν το δικαίωμα πρωτοβουλίας στο 
Κοινοβούλιο.

2. Εφόσον το θέμα της έκθεσης εμπίπτει 
στο δικαίωμα πρωτοβουλίας σύμφωνα με 
το άρθρο 38a, η έγκριση μπορεί να 
απορριφθεί μόνο λόγω μη τηρήσεως των 
όρων που θέτουν οι Συνθήκες.

Τροπολογία 4

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 45 - παράγραφος 2 - δεύτερο εδάφιο

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Στις περιπτώσεις αυτές, η Διάσκεψη των 
Προέδρων λαμβάνει απόφαση εντός δύο 
μηνών.

2α. Στις περιπτώσεις στις οποίες 
αναφέρονται τα άρθρα 38α και 39, η 
Διάσκεψη των Προέδρων λαμβάνει 
απόφαση εντός δύο μηνών.

Τροπολογία 5

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
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Άρθρο 110 - παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

1. Κάθε βουλευτής μπορεί να υποβάλει 
ερωτήσεις στο Συμβούλιο ή την Επιτροπή 
με αίτημα γραπτής απάντησης. Για το 
περιεχόμενο των ερωτήσεων αποκλειστικά 
υπεύθυνοι είναι οι ερωτώντες.

1. Κάθε βουλευτής μπορεί να υποβάλει 
ερωτήσεις στο Συμβούλιο ή την Επιτροπή 
με αίτημα γραπτής απάντησης, σύμφωνα 
με κατευθυντήριες γραμμές1 που 
καθορίζονται με παράρτημα του 
Κανονισμού. Για το περιεχόμενο των 
ερωτήσεων αποκλειστικά υπεύθυνοι είναι 
οι ερωτώντες. 
________________
1 Βλ. παράρτημα ΙΙα.

Τροπολογία 6

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 110 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

2. Οι ερωτήσεις υποβάλλονται εγγράφως 
στον Πρόεδρο, ο οποίος τις διαβιβάζει στο 
ερωτώμενο όργανο.

2. Οι ερωτήσεις υποβάλλονται εγγράφως 
στον Πρόεδρο, ο οποίος τις διαβιβάζει στο 
ερωτώμενο όργανο. Αμφιβολίες όσον 
αφορά το παραδεκτό ερώτησης 
επιλύονται από τον Πρόεδρο. Η απόφασή 
του κοινοποιείται στον ερωτώντα.

Τροπολογία 7

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 111 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

1. Κάθε βουλευτής μπορεί να υποβάλει 
ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα, με αίτημα γραπτής απάντησης.

1. Κάθε βουλευτής μπορεί να υποβάλει 
ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα, με αίτημα γραπτής απάντησης, 
σύμφωνα με κατευθυντήριες γραμμές1

που καθορίζονται με παράρτημα του 
Κανονισμού.
_______________
1 Βλ. Παράρτημα ΙΙα.

Τροπολογία 8
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Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 131α (νέο)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Άρθρο 131a
Συνοπτική παρουσίαση

Κατόπιν αιτήσεως του εισηγητή ή 
κατόπιν προτάσεως της Διάσκεψης των 
Προέδρων, το Κοινοβούλιο μπορεί επίσης 
να αποφασίσει ότι ένα σημείο για το 
οποίο δεν απαιτείται πλήρης συζήτηση, 
εξετάζεται στην ολομέλεια με συνοπτική 
παρουσίαση από τον εισηγητή. Στην 
περίπτωση αυτή, η Επιτροπή έχει τη 
δυνατότητα να παρεμβαίνει και κάθε 
βουλευτής έχει το δικαίωμα να απαντά 
καταθέτοντας συμπληρωματική γραπτή 
δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 142, 
παράγραφος 7.

Τροπολογία 9

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 142 - παράγραφος 5

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

5. Κατά τη συζήτηση των εκθέσεων, 
δίδεται ο λόγος στην Επιτροπή και το 
Συμβούλιο, κατά κανόνα αμέσως μετά την 
παρουσίαση της έκθεσης από τον 
εισηγητή. Ωστόσο, κατά τη συζήτηση 
πρότασης της Επιτροπής, ο Πρόεδρος 
καλεί την Επιτροπή να λάβει το λόγο 
πρώτη για να παρουσιάσει με συντομία 
την πρότασή της και, κατά τη συζήτηση 
κειμένου που προέρχεται από το 
Συμβούλιο, ο Πρόεδρος μπορεί να 
καλέσει το Συμβούλιο να λάβει το λόγο 
πρώτο· και στις δύο περιπτώσεις 
ακολουθεί ο εισηγητής. Η Επιτροπή και το 
Συμβούλιο μπορούν να ακουσθούν εκ 
νέου, ιδίως για να απαντήσουν στις 
παρεμβάσεις των βουλευτών του 
Κοινοβουλίου.

5. Κατά τη συζήτηση των εκθέσεων, 
δίδεται ο λόγος στην Επιτροπή και το 
Συμβούλιο, κατά κανόνα αμέσως μετά την 
παρουσίαση της έκθεσης από τον 
εισηγητή. Η Επιτροπή, το Συμβούλιο και ο 
εισηγητής μπορούν να ακουσθούν εκ νέου, 
ιδίως για να απαντήσουν στις παρεμβάσεις 
των βουλευτών του Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 10
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Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 151 - παράγραφος 4

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

4. Μια πολιτική ομάδα μπορεί να 
καταθέσει εναλλακτική πρόταση 
ψηφίσματος έναντι μη νομοθετικής 
πρότασης ψηφίσματος που περιέχεται σε 
έκθεση επιτροπής.

4. Μια πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον 
σαράντα βουλευτές μπορούν να 
καταθέσουν εναλλακτική πρόταση 
ψηφίσματος έναντι μη νομοθετικής 
πρότασης ψηφίσματος που περιέχεται σε 
έκθεση επιτροπής.

Στην περίπτωση αυτή, η ομάδα δεν μπορεί 
να καταθέσει τροπολογίες στην πρόταση 
ψηφίσματος της αρμόδιας επιτροπής. Η 
πρόταση ψηφίσματος της πολιτικής 
ομάδας δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη 
από την πρόταση ψηφίσματος της 
επιτροπής. Τίθεται σε ψηφοφορία στο 
Κοινοβούλιο σε μια μοναδική ψηφοφορία, 
χωρίς τροπολογίες.

Στην περίπτωση αυτή, η ομάδα ή οι 
ενδιαφερόμενοι βουλευτές δεν μπορούν να 
καταθέσουν τροπολογίες στην πρόταση 
ψηφίσματος της αρμόδιας επιτροπής. Η 
εναλλακτική πρόταση ψηφίσματος της 
πολιτικής ομάδας δεν μπορεί να είναι 
μεγαλύτερη από την πρόταση ψηφίσματος 
της επιτροπής. Τίθεται σε ψηφοφορία στο 
Κοινοβούλιο σε μοναδική ψηφοφορία, 
χωρίς τροπολογίες.
Το άρθρο 103, παράγραφος 4, 
εφαρμόζεται κατ’ αναλογίαν.

Τροπολογία 11

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Παράρτημα ΙΙα (νέο)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIα
Κατευθυντήριες γραμμές για τις ερωτήσεις 
με αίτηση για γραπτή απάντηση σύμφωνα 

με τα άρθρα 110 και 111
1. Οι ερωτήσεις με αίτηση για γραπτή 
απάντηση πρέπει:
- να αφορούν θέματα που εμπίπτουν στο 
πεδίο και στις αρμοδιότητες των σχετικών 
θεσμικών οργάνων και να είναι γενικού 
ενδιαφέροντος·
- να είναι συνοπτικές και να περιέχουν 
κατανοητή ερώτηση·
- να μην έχουν προσβλητικό περιεχόμενο·
- να μην αφορούν αμιγώς προσωπικές 
υποθέσεις.
2. Εάν ερώτηση δεν ανταποκρίνεται στις 
κατευθυντήριες αυτές γραμμές, η 
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Γραμματεία παρέχει συμβουλές στον 
συντάκτη σχετικά με τον τρόπο που θα 
πρέπει να διατυπωθεί η ερώτηση για να 
είναι παραδεκτή. 
3. Εάν κατά τη διάρκεια των 
προηγούμενων έξι μηνών έχει υποβληθεί 
και απαντηθεί όμοια ή παρεμφερής 
ερώτηση, η Γραμματεία διαβιβάζει στον 
συντάκτη αντίγραφο της προηγούμενης 
ερώτησης και απάντησης. Η εκ νέου 
υποβληθείσα ερώτηση δεν διαβιβάζεται 
στο ενδιαφερόμενο θεσμικό όργανο, εκτός 
εάν ο συντάκτης επικαλείται νέες 
σημαντικές εξελίξεις ή ζητεί περαιτέρω 
πληροφορίες.
4. Εάν με ερώτηση ζητούνται πληροφορίες 
επί πραγματικών γεγονότων ή στατιστικές 
πληροφορίες που είναι ήδη διαθέσιμες στη 
βιβλιοθήκη του Κοινοβουλίου, το 
Κοινοβούλιο ενημερώνει τον βουλευτή, ο 
οποίος δύναται να αποσύρει την ερώτηση.
5. Ερωτήσεις που αφορούν συναφή θέματα 
δύνανται να τύχουν κοινής απάντησης.
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Ερμηνεία του άρθρου 162(2) του Κανονισμού (2005/2103(REG)) - Maryline Reynaud
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Ερμηνεία / τροποποίηση του κανονισμού προκειμένου να καταστεί ευχερέστερη η επίλυση
των συγκρούσεων αρμοδιότητας κυρίως όσον αφορά τις μη νομοθετικές διαδικασίες
(2005/2239(REG)) - Ingo Friedrich
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Ερμηνεία του άρθρου 166 του Κανονισμού (2006/2139(REG)) - Jo Leinen
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Ερμηνεία του άρθρου 116 του Κανονισμού σχετικά με τις γραπτές δηλώσεις
(2007/2170(REG)) - Richard Corbett
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Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με την 
τροποποίηση του άρθρου 121 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη 
διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2007/2266(REG)) –
Έκθεση Κώστα Μποτόπουλου

ο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,

–   έχοντας υπόψη την επιστολή του Προέδρου της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων με ημερομηνία 
26 Σεπτεμβρίου 2007, 

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 201 και 202 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A6-0324/2008),

1.   αποφασίζει να επιφέρει την ακόλουθη τροποποίηση στον Κανονισμό του·

2.   υπενθυμίζει ότι η εν λόγω τροποποίηση τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα της προσεχούς 
περιόδου συνόδου·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, προς ενημέρωση, στο 
Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Τροπολογία 1

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 121  παράγραφος 3α (νέα)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3α. Ο Πρόεδρος υποβάλλει παρατηρήσεις 
ή παρεμβαίνει εξ ονόματος του 
Κοινοβουλίου σε διαδικασίες ενώπιον 
δικαστηρίου, μετά από διαβούλευση με 
την αρμόδια επιτροπή.

Εάν ο Πρόεδρος προτίθεται να 
απομακρυνθεί από τη γνωμοδότηση της 
αρμόδιας επιτροπής, ενημερώνει σχετικά 
την επιτροπή και παραπέμπει το θέμα 
στη Διάσκεψη των Προέδρων, 
εκθέτοντας τους λόγους του.

Εάν η Διάσκεψη των Προέδρων εκτιμά 
ότι, κατ' εξαίρεση, το Κοινοβούλιο δεν θα 
πρέπει να υποβάλει παρατηρήσεις, ούτε 
να παρέμβει ενώπιον του Δικαστηρίου 
όταν αμφισβητείται η ισχύς πράξεως του 
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Κοινοβουλίου, το θέμα παραπέμπεται 
αμελλητί στην ολομέλεια.

Σε επείγουσες περιπτώσεις, ο Πρόεδρος 
μπορεί να ενεργήσει προληπτικά 
προκειμένου να συμμορφωθεί με τις 
προθεσμίες που έχει τάξει το αρμόδιο 
δικαστήριο. Στις περιπτώσεις αυτές, η 
διαδικασία που προβλέπει η παρούσα 
παράγραφος εφαρμόζεται όσο το δυνατόν 
ενωρίτερα.

Ερμηνεία:

Ο Κανονισμός ουδόλως εμποδίζει την αρμόδια 
επιτροπή να λάβει τα κατάλληλα διαδικαστικά 
μέτρα για την έγκαιρη διαβίβαση της σύστασής 
της σε επείγουσες περιπτώσεις.
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Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 31ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με την ερμηνεία 
του άρθρου 19 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα καθήκοντα 
του Προέδρου (2008/2016(REG)) - Έκθεση Jo Leinen

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,

–   έχοντας υπόψη την από 24 Ιανουαρίου 2008 επιστολή του προέδρου της επιτροπής 
Συνταγματικών Θεμάτων, 

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 201 του Κανονισμού του,

1.   εγκρίνει την εξής ερμηνεία στο άρθρο 19:" 

Το άρθρο 19, παράγραφος 1, δύναται να ερμηνευθεί ότι μεταξύ των εξουσιών του Προέδρου 
περιλαμβάνεται και η εξουσία να θέτει τέρμα στην υπερβολική υποβολή αιτημάτων, όπως 
παρατηρήσεις επί της εφαρμογής του κανονισμού, αιτήσεις επί της διαδικασίας, αιτιολογήσεις 
ψήφου και αιτήσεις για χωριστές, κατά τμήματα και δι" ονομαστικής κλήσεως ψηφοφορίες, όταν 
ο Πρόεδρος είναι πεπεισμένος ότι προφανώς αποσκοπούν και θα οδηγήσουν σε παρατεταμένη και 
σοβαρή παρακώλυση των διαδικασιών του Σώματος ή των δικαιωμάτων άλλων βουλευτών

" 

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, προς ενημέρωση, στο 
Συμβούλιο και στην Επιτροπή.
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Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με την 
ερμηνεία του άρθρου 182 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου σχετικά με το προεδρείο των 
επιτροπών (2008/2075(REG))- Έκθεση Mauro Zani

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,

–   έχοντας υπόψη την από 22 Ιουλίου 2008 επιστολή του Προέδρου της Επιτροπής 
Συνταγματικών Θεμάτων,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 201 του Κανονισμού του,

1.   αποφασίζει να προσθέσει την κατωτέρω ερμηνεία στο άρθρο 182: " 

Το άρθρο 182, παράγραφος 1, δεν αποκλείει, αντίθετα μάλιστα δίνει το δικαίωμα στον πρόεδρο 
της κύριας επιτροπής, να ευνοεί τη συμμετοχή των προέδρων των υποεπιτροπών στις εργασίες 
του προεδρείου των επιτροπών ή να τους επιτρέπει να προεδρεύουν στις συζητήσεις επί θεμάτων 
που αφορούν ειδικώς τις υποεπιτροπές τους εφόσον η διαδικασία αυτή έχει υποβληθεί προς 
εξέτασιν στο σύνολο του προεδρείου και το προεδρείο συμφωνεί .

" 

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, προς ενημέρωση, στο 
Συμβούλιο και στην Επιτροπή.
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Ερμηνεία του άρθρου 179 του Κανονισμού (2008/2076(REG)) - Jo Leinen
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Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με την 
ερμηνεία των άρθρων 47 και 149, παράγραφος 4, του Κανονισμού του Κοινοβουλίου σχετικά 
με την ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των επιτροπών και την αίτηση διαπίστωσης απαρτίας 
(2008/2327(REG)) - Έκθεση Jo Leinen

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τις από 27 Ιανουαρίου 2009 και 13 Φεβρουαρίου 2009 επιστολές του 
Προέδρου της Επιτροπής Συνταγματικών Θεμάτων,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 201 του Κανονισμού του,

1.   αποφασίζει να προσθέσει την κατωτέρω ερμηνεία στο άρθρο 47 :" 

Στο πλαίσιο του ελέγχου διεθνών συμφωνιών βάσει του άρθρου 83, η διαδικασία συνδεδεμένων 
επιτροπών του άρθρου 47 δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί στη διαδικασία σύμφωνης γνώμης του 
άρθρου 75.

" 

2.   αποφασίζει να προσθέσει την κατωτέρω ερμηνεία στο άρθρο 149, παράγραφος 4:" 

Οι βουλευτές που υπέβαλαν αίτηση διαπίστωσης απαρτίας πρέπει να είναι παρόντες στην αίθουσα 
συνεδριάσεων της Ολομέλειας όταν υποβάλλεται η εν λόγω αίτηση.

" 

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, προς ενημέρωση, στο 
Συμβούλιο και στην Επιτροπή.
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ANNEX 2 : Meetings of the Committee on Constitutional Affairs 

2004

Place Observations Meeting's dates Minutes' number

Strasbourg Extraordinary 22/07 PE 346.919

Brussels Ordinary 26-27/07 PE 346.921

Brussels Ordinary 01-02/09 PE 347.281

Strasbourg Extraordinary 13/09 PE 347.282

Brussels Ordinary 29-30/09 PE 347.251

Brussels Ordinary 05-06/10 PE 347.283

Strasbourg Extraordinary 25/10 PE 349.913

Strasbourg Extraordinary 16/11 PE 353.285

Brussels Ordinary 25/11 PE 353.284

Brussels Ordinary 29/11 PE 353.266

2005

Place Observations Meeting's dates Minutes' number

Brussels Ordinary 19-20/01 PE 353.478

Strasbourg Extraordinary 24/02 PE 355.480

Brussels Ordinary 14-15/03 PE 355.627

Brussels Ordinary 20-21/04 PE 357.715

Strasbourg Extraordinary 10/05 PE 357.895

Brussels Ordinary 24/05 PE 357.998

Brussels Extraordinary 02/06 PE 359.974

Strasbourg Extraordinary 06/06 PE 359.977

Brussels Ordinary 13-14/06 PE 360.035

Brussels Ordinary 13-14/07 PE 360.339

Brussels Ordinary 14-15/09 PE 364.742

Strasbourg Extraordinary 24/10 PE 367.619

Strasbourg Extraordinary 17/11 PE 367.628

Brussels Ordinary 23-24/11 PE 367.864

Brussels Ordinary 29/11 PE 367.997

Strasbourg Extraordinary 15/12 PE 367.998
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2006

Place Observations Meeting's dates Minutes' number

Brussels Ordinary 23-24/01 PE 367.999

Brussels Ordinary 21-22/02 PE 374.147

Brussels Ordinary 20-21/03 PE 374.377

Strasbourg Extraordinary 06/04 PE 372.115

Brussels Ordinary 24-25/04 PE 374.177

Brussels Ordinary 02-03/05 PE 374.417

Strasbourg Extraordinary 18/05 PE 374.310

Brussels Ordinary 22/06 PE 376.316

Strasbourg Extraordinary 03/07 PE 376.741

Brussels Ordinary 11-12/07 PE 376.575

Brussels Ordinary 11-12/09 PE 378.742

Brussels Ordinary 04-05/10 PE 380.724

Strasbourg Extraordinary 23/10 PE 380.865

Strasbourg Extraordinary 13/11 PE 382.263

Brussels Ordinary 22-23/11 PE 382.322

Strasbourg Extraordinary 11/12 PE 382.408

2007

Place Observations Meeting's dates Minutes' number

Brussels Ordinary 22-23/01 PE 384.495

Bruxelles Ordinary 31/01 PE 384.494

Brussels Ordinary 28/02 - 01/03 PE 388.362

Brussels Ordinary 19-20/03 PE 390.641

Brussels Ordinary 10/04 PE 392.139

Brussels Ordinary 02/05 PE 392.164

Brussels Ordinary 16/05 PE 392.368

Strasbourg Extraordinary 21/05 PE 390.461

Brussels Ordinary 07/06 PE 391.963

Brussels Ordinary 25-26/06 PE 392.179
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Strasbourg Extraordinary 09/07 PE 392.177

Brussels Ordinary 16-17/07 PE 393.963

Strasbourg Extraordinary 03/09 PE 398.300

Brussels Ordinary 10-11/09 PE 394.152

Brussels Ordinary 01-02/10 PE 396.666

Strasbourg Extraordinary 22/10 PE 396.665

Strasbourg Extraordinary 12/11 PE 398.448

Brussels Ordinary 22/11 PE 398.482

Brussels Ordinary 19/12 PE 400.620

2008

Place Observations Meeting's dates Minutes' number

Brussels Ordinary 23-24/01 PE 400.640

Brussels Ordinary 27-28/02 PE 404.512

Strasbourg Extraordinary 10/03 PE 404.513

Brussels Ordinary 25-26/06 PE 404.582

Brussels Ordinary 31/03 - 01/04 PE 404.705

Strasbourg Extraordinary 19/05 PE 407.611

Brussels Ordinary 26-27/05 PE 407.888

Brussels Ordinary 03/06 PE 407.912

Brussels Ordinary 23-24/06 PE 409.443

Brussels Ordinary 15-16/07 PE 409.688

Brussels Ordinary 10-11/09 PE 415.170

Brussels Ordinary 18/09 PE 413.938

Brussels Ordinary 06-07/10 PE 414.311

Strasbourg Extraordinary 20/10 PE 415.131

Brussels Ordinary 03-04/11 PE 416.604

Strasbourg Extraordinary 17/11 PE 416.642

Brussels Ordinary 01-02/12 PE 416.649
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2009

Place Observations Meeting's dates Minutes' number

Brussels Ordinary 21-22/01 PE 420.040

Brussels Ordinary 09-10/02 PE 423.676 (DE)

Strasbourg Extraordinary 09/03 PE 421.467 (FR)
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ANNEX 3: Opinions adopted by the Committee on Constitutional Affairs for other committees 

Title Rapporteur Procedure
2005 budget: section III - Commission Onesta - Verts/ALE 2004/2001(BUD)

Policy challenges and budgetary means of the enlarged Union 2007-2013 Voggenhuber - Verts/ALE 2004/2209(INI)

Promotion and protection of fundamental rights Guardans Cambó - ALDE 2005/2007(INI)

Implementation of the European Union's information and communication stratety Kaufmann - GUE/NGL 2004/2238(INI)

2006 budget: section III - Commission Stubb - PPE-DE 2005/2001(BUD)

Citizenship of the Union - fourth report Béres - PSE 2005/2060(INI)

European Institute for Gender Equality Pahor - PSE 2005/0017(COD)

Citizens for Europe programme (2007-2013) Esteves - PPE-DE 2005/0041(COD)

European Union Agency for fundamental rights Guardans Cambó - ALDE 2005/0124(CNS)

Compliance with the Charter of Fundamental Rights in Commission legislative 
proposals: methodology for systematic and rigorous monitoring

Ventre - PPE-DE 2005/2169(INI)

Interinstitutional agreement on budgetary discipline and improvement of the 
budgetary discipline

Sousa-Pinto - PSE 2004/2099(ACI)

A Strategy for the simplification of the regulatory environment Reynaud - PSE 2006/2006(INI)

2007 budget: section III - Commission Carnero González - PSE 2006/2018(BUD)

White paper on a European Communication Policy Onesta - Verts/ALE 2006/2087(INI)
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The future of the European Union's own resources Carnero González - PSE 2006/2205(INI)

Assessing Euratom - 50 years of European nuclear energy policy Voggenhuber - Verts/ALE 2006/2230(INI)

Establishment of the European Police Office (EUROPOL) Schöpflin - PPE-DE 2006/0310CNS

2008 Budget - section III Commission
2008 Budget - other sections

Piks - PPE-DE 2007/2019
2007/2019B(BUD)

Institutional and legal implications of the use of "soft law" instruments Dimitrov P. - PPE-DE 2007/2028(INI)

The defence of the prerogatives of the European Parliament before the national 
courts

Leinen - Président 2007/2205(INI)

Budget 2009 - section III Commission Botopoulos - PSE 2008/2026(BUD)

Budget 2009 - other sections Botopoulos - PSE 2008/2026B(BUD)

The financial aspects of the Reform Treaty Lamassoure - PPE-DE 2008/2054(INI)

Better lawmaking 2006 pursuant to Article 9 of the Protocol on the application of 
the principles of subsidiarity and proportionality 

PPE-DE 2008/2045(INI)

Public access to European Parliament, Council and Commission documents Jäätteenmäki - ALDE 2008/0090(COD)

Active Dialogue with Citizens on Europe Kaufmann - GUE/NGL 2008/2224(INI)

The relations between the European Union and the Mediterranean countries Mendez de Vigo - PPE-DE 2008/2231(INI)

Problems and prospects concerning European citizenship Demetriou - PPE-DE 2008/2234(INI)

Budget 2010: section III - Commission Schöpflin - PPE-DE 2009/2002(BUD)
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ANNEX 4: Public hearings and workshop arranged by the Committee on Constitutional Affairs in the 
course of the parliamentary term 

EMPOWERING EU CITIZENS: CHALLENGE FOR EUROPEAN DEMOCRACY 08/12/08

Ce workshop, organisé dans le cadre du rapport de M. Andrzej Wielowieyski, a permis un échange 
de vue avec un panel d'experts sur la problématique de la participation citoyenne à la construction 
européenne. Les présentations des différents experts se sont centrées sur les causes et la recherche 
de pistes pour pallier la crise de légitimité que traverse la construction européenne.

programme

Contributions Andrzej Wielowieyski - working document
Bruno Kaufmann - The Initiative & Referendum Institute

EUROPEAN CITIZENS' INITIATIVE - QUESTIONS OF IMPLEMENTATION 18/09/08

Le workshop sur l'initiative citoyenne, organisé dans le cadre du rapport d’initiative de Mme 
Sylvia-Yvonne Kaufmann, a permis un échange de vue approfondi portant tant sur le contenu que 
sur les modalités de mise en œuvre de cette initiative.

programme summary report

Contributions list of NGO's participants
Jürgen Meyer - Experience of the Convention

WORKSHOP ON PERSPECTIVES OF DEVELOPING THE CIVIL DIALOGUE UNDER 
THE TREATY OF LISBON 03/06/08

L'atelier sur les perspectives de développement du dialogue civil en vertu du Traité de Lisbonne,
organisé dans le cadre du rapport d'initiative de Mme Grabowska, a démontré que le niveau 
d'organisation de la société civile est encore très différent selon les Etats membres. L'Union 
européenne se doit de diminuer l'écart entre les institutions et les citoyens. Les propositions 
concrètes ont notamment touché au besoin d'un encadrement du dialogue civil au niveau de l'Union 
européenne, en vertu du nouvel article 11 du TUE, moyennant éventuellement un accord 
interinstitutionnel.

programme

Contributions Kazimiera Wódz - University of Silesia (Poland)
Elodie Fazi - European Anti Poverty Network (EAPN)
Anne Hoel - Platform of European Social NGO's
Henrik Kröner - European Movement
Oliver Henman - European Council for Non-Profit Organisations (CEDAG)

WORKSHOP ON CITIZENSHIP AND ELECTORAL PROCEDURE 25/03/08
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L'atelier sur la citoyenneté et la procédure électorale, en lien avec le rapport de Mr Andrew Duff 
sur ce sujet, a notamment permis une analyse historique comparée du droit de la citoyenneté dans 
six Etats européens, qui a démontré que les principes du Droit du Sol et du Droit du Sang ont 
évolué selon les intérêts politiques et économiques du moment, et ne peuvent pas être identifiés à 
des traditions nationales particulières.

programme summary report

Contributions Nation and citizenship from the late 19th century onwards: a comparative 
european perspective
Small districts with open ballots: A new electoral system for the European 
Parliament
Which electoral procedures seem appropriate for a multi-level polity ?
Dual citizenship: Policy trends and political participation in EU Member 
States
How 'European' are European Parliament elections
Recent trends in european nationality laws: a restrictive turn ?

LOBBYING THE EUROPEAN UNION 08/10/07

L'atelier répondait à l'initiative européenne sur la transparence du Commissaire Kallas, qui 
constitue la base pour la reconnaissance des groupes d'intérêts dans l'Union européenne. La 
question de la définition du lobbyiste, de la nécessité d'un registre constitué sur base volontaire ou 
contraignante, d'un registre conjoint entre les institutions, des informations (notamment financières) 
qu'il devrait contenir, des sanctions en cas d'abus, de la transparence dans le financement des 
intergroupes ont été débattues.

programme summary report

Contributions Paul De Clerck
Hanns Glatz
Craig Holman
Thomas Tindemans
Erik Wesselius

ALTIERO SPINELLI - EUROPEAN FEDERALIST 10/09/07

Au cours de ce symposium organisé en l'honneur d'Altiero Spinelli, les orateurs ont été unanimes 
pour considérer que la pensée et les principes défendus par Altiero Spinelli sont toujours d'actualité. 
Malgré sa préférence pour un traité court et transparent, Spinelli aurait en ce moment, en toute 
probabilité, soutenu le projet de traité réformateur dans la mesure où celui-ci, dans les conditions 
actuelles, constitue la seule possibilité réelle de sauvegarder les innovations institutionnelles du 
traité constitutionnel.

programme

Contributions Altiero Spinelli - fédéraliste européen
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EUROPEAN POLITICAL FOUNDATIONS: CORNERSTONES FOR DEVELOPING A 
EUROPEAN PARLIAMENTARY DEMOCRACY 03/07/07

The aim of this workshop was to bring together the draftspersons and their 'shadows', of the 
Committee on Constitutional Affairs and the Committee on Budgets, representatives of European 
political parties, political foundations in Member States and the European Network of Political 
Foundations (ENoP), officials from the Commission, the Council and the Member State dealing 
with the matter and academic experts for an exchange of information and views on: the ongoing 
pilot project 'European political foundations', the state of affairs with regard to the establishment of 
such foundations, the expectations of the European political parties with regard to the forthcoming 
Commission proposal as far as such foundations are concerned, the main features of the regime the 
Commission will propose with regard to such foundations.

programme

EUROPEAN FORUM FOR THE CIVIL SOCIETY ON THE FUTURE OF THE 
EUROPEAN UNION 24/04/06

In the framework of the dialogue on the future of the European Union, the Committee on 
Constitutional Affairs has invited representative European platforms and several other 
organisations of the civil society to express their views on the priority questions raised in the 
resolution of the European Parliament of 19 January 2006 on the period of reflection, notably the 
questions addressing the goal of the European integration and the role Europe should have in the 
world.

programme

Contributions Leon Bakraceski - AEGEE-Europe
Nicolas Beger - European Peace Building Liaison Office (EPLO)
Carsten Berg - Democracy International (DI)
Bruno Boissière - Centre International de Formation Européenne (CIFE)
Kevin Ellul Bonici - The European Alliance of EU-Critical Movements
Patrick De Bucquois - Platform of European Social NGOs (Social Platform)
Eric Goeman - Attac Vlaanderen
Jean-Claude Gonon - Association européenne des enseignants (AEDE)
Marc Gruber - Fédération Européenne des Journalistes (FEJ)
Fouad Hamdan - Friends of the Earth Europe
Ilona Kish - European Forum for the Arts and Heritage (EFAH)
Henrik H. KRÖNER - European Movement
Henrik Lesaar - COMECE
Georges Liénard - Fédération humaniste européenne (FHE)
Peter Pavlovic - Conference of European Churches (CEC - KEK)
Gérard Peltre - European Countryside Movement - International Association 
Rurality-Environment-Development (RED)
Daniel Spoel - Permanent Forum of the civil society
Simon Stocker - Eurostep
Sabine Von Zanthier - Evangelischen Kirche in Deutschland
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EUROPEAN FORUM FOR THE SOCIAL PARTNERS ON THE FUTURE OF THE 
EUROPEAN UNION 21/03/06

The purpose of the forum was to stimulate a dialog with European organizations' of the social 
partners on priority questions raised in the European Parliament resolution of 19 January 2006 on 
the period of reflection, notably the questions addressing globalisation and the future of the 
European social and economic model.

programme

Contributions Rainer Plassmann - Centre Européen des Entreprises à participation publique 
et des entreprises d'intérêt économique général (CEEP)
Maria Helena André - European Trade Union Confederation (ETUC)
Arnaldo Abruzzini - Eurochambres
Xavier Durieu - EuroCommerce
Philippe de Buck - Union of Industrial and Employers' Confederations of 
Europe (UNICE)

THE FUTURE OF THE CONSTITUTIONAL PROCESS OF THE EUROPEAN UNION 13-14/10/05

Les présentations des experts, en développant des pistes très différentes, ont alimenté la réflexion 
sur la manière d'appréhender le futur constitutionnel de l'Union européenne. Le symposium, qui 
s'inscrivait dans le cadre du rapport d’initiative de MM. Andrew Duff et Johannes Voggenhuber sur 
la période de réflexion suivant les référendums sur le traité constitutionnel, a mis en évidence que, 
par la nécessité de susciter un débat politique européen, la crise comporte aussi la chance de faire 
naître une vraie démocratie européenne.

programme

Contributions Christian Franck
Renaud Dehousse
Antonio Missiroli and Guillaume Durand
Sebastian Kurpas
Paul Magnette
Mathias Jopp und Gesa-S. Kuhle
ALDECOA
Sonja Puntscher Riekmann
Jo Shaw
Janis A. Emmanouilidis
Mr Rood
Andrew Moravcsik and Kalypso Nicolaidis
Florence Deloche-Gaudez
Gaëtane Ricard-Nihoul

AUDITION SUR LE SERVICE EUROPEEN D'ACTION EXTERIEURE 15/03/05
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Cette audition, organisée dans le cadre du rapport d’initiative de M. Elmar Brok sur ce sujet, a 
permis un échange de vue entre différents experts et les membres de la commission des Affaires 
constitutionnelles. Les orateurs ont souligné la nécessité pour le futur ministre des affaires 
étrangères de disposer d'un service spécifique et efficace pour mener son action à bien. Pour 
l'organisation de ce service ils ont plutôt plaidé en faveur d'une solution 'sui generis' adéquate pour 
acceuillir des fonctionnaires provenant des services du Conseil, de la Commission et de la 
diplomatie des états membres. Des domaines importants, tels que la politique commerciale et la 
politique de développement devraient rester dans les services de la Commission. Des solutions 
adéquates devraient encore être trouvées, notamment en ce qui concerne la couverture budgétaire 
des dépenses administratives du nouveau service et la question de la collocation des délégations de 
l'Union avec ce service.

programme

Contributions List of guest speakers

AUDITION DE LA SOCIETE CIVILE SUR LE PROJET DE TRAITE ETABLISSANT
UNE CONSTITUTION POUR L'EUROPE 25/11/2004

La commission des Affaires Constitutionnellesa, dans le cadre de cette audition publique, donné la 
parole à plusieurs organisations représentatives de la société civile qui ont fait  une évaluation 
globalement positive du Traité constitutionnel. De manière générale, et tout en soulignant les
domaines où les progrès réalisés n'étaient pas à la hauteur des attentes, les avis exprimés par les 
différentes plateformes ont fait état d'un grand nombre d'avancés réalisés par la Constitution

Contributions EUROCITIES
Platform of five European Associations
Heinrich Hoffschulte
Mr VAN NISTELROOIJ
Alain Wolf
Eurochambres
Social Platform
Act4Europe
“Green Nine” organizations
Human Rights and Democracy NGO Network
Eurostep & Solidar
European Women’s Lobby
EFAH / EFAP & EUROPA NOSTRA
CEPCMAF
Georges Lienard
Church and religious communauties
Active Citizen Network
Panayiotis Demetriou
Margot Wallström


