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Τροπολογία 1
Alain Lamassoure

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 
4ης Ιουλίου 2013 σχετικά με τη βελτίωση 
της οργάνωσης των εκλογών για την 
ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
το 20141,
__________
1P7-TA(2013)0323

Or. fr

Τροπολογία 2
Gerald Häfner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του 
Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 48, 110 και 
127 του Κανονισμού του,

Or. en

Τροπολογία 3
Andrew Duff

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι με τη Συνθήκη 
της Λισαβόνας το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
απέκτησε καθεστώς ευρωπαϊκού θεσμικού 
οργάνου, χωρίς να μεταβληθεί ο ρόλος 
του. σύμφωνα με το άρθρο 15 
παράγραφος 1 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση «το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο παρέχει στην Ένωση την 
αναγκαία για την ανάπτυξή της ώθηση και 
καθορίζει τους γενικούς της πολιτικούς 
προσανατολισμούς και προτεραιότητες.
Δεν ασκεί νομοθετική λειτουργία»·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι με τη Συνθήκη 
της Λισαβόνας το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
απέκτησε καθεστώς ευρωπαϊκού θεσμικού 
οργάνου, προκειμένου να «παρέχει στην 
Ένωση την αναγκαία για την ανάπτυξή της 
ώθηση και καθορίζει τους γενικούς της 
πολιτικούς προσανατολισμούς και 
προτεραιότητες»·

Or. en

Τροπολογία 4
Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Κοινοβούλιο έχει πλήρη επίγνωση της 
ανεξαρτησίας του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου και του εξέχοντος ρόλου που 
του αποδίδουν οι Συνθήκες· δεν 
προτίθεται επ’ ουδενί να αμφισβητήσει 
τον ρόλο αυτό·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 5
Andrew Duff

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο 
έχει πλήρη επίγνωση της ανεξαρτησίας 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του 
εξέχοντος ρόλου που του αποδίδουν οι 
Συνθήκες· δεν προτίθεται επ’ ουδενί να 
αμφισβητήσει τον ρόλο αυτό·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο ασκεί συγκεκριμένες 
λειτουργίες στον τομέα της κοινής 
εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 
ασφάλειας, στον διορισμό του Προέδρου 
της Επιτροπής, σε εκτελεστικές 
αποφάσεις στις διαδικασίες ενισχυμένης 
συνεργασίας καθώς και στις μεταβατικές 
διαδικασίες, στον καθορισμό 
κατευθυντήριων γραμμών για την 
οικονομική πολιτική και την πολιτική 
απασχόλησης, στη διαιτησία σε 
περιπτώσεις αδιεξόδου στο Συμβούλιο 
των Υπουργών, στις διαδικασίες που 
αφορούν παραβίαση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, στη διεύρυνση και στην 
τροποποίηση των Συνθηκών·

Or. en

Τροπολογία 6
Gerald Häfner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο 
έχει πλήρη επίγνωση της ανεξαρτησίας του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του 
εξέχοντος ρόλου που του αποδίδουν οι 
Συνθήκες· δεν προτίθεται επ’ ουδενί να 
αμφισβητήσει τον ρόλο αυτό·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο 
έχει πλήρη επίγνωση της ανεξαρτησίας του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του ρόλου 
που του αποδίδουν οι Συνθήκες·

Or. en

Τροπολογία 7
Andrew Duff
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι, υπό 
την πίεση της κρίσης, αυξήθηκε
σημαντικά ο ρόλος του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου: πολλαπλασιάστηκαν οι 
έκτακτες σύνοδοι, συζητήθηκαν σε επίπεδο 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θέματα που 
πραγματεύεται κανονικά το Συμβούλιο 
Υπουργών· λαμβάνοντας υπόψη ότι στον 
πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
ανατέθηκαν καθήκοντα υποβολής 
προτάσεων, τις περισσότερες φορές σε 
συνεργασία με τους ομολόγους του από 
άλλα θεσμικά όργανα, και ότι, ως εκ 
τούτου, έχει καταστεί εκ των πραγμάτων ο 
επικεφαλής διαπραγματευτής εξ ονόματος
των κρατών μελών για θέματα για τα οποία 
η θέσπιση σχετικής νομοθεσίας εμπίπτει, 
από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της 
Λισαβόνας, στο πεδίο της συναπόφασης·

Γ. λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι, υπό 
την πίεση της κρίσης, ενισχύθηκε
σημαντικά ο ρόλος του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου: πολλαπλασιάστηκαν οι 
έκτακτες σύνοδοι, συζητήθηκαν σε επίπεδο 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θέματα που 
πραγματεύεται κανονικά το Συμβούλιο 
Υπουργών·λαμβάνοντας υπόψη, στο 
πλαίσιο αυτό, ότι το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο παραβίασε την καίρια διαταγή 
της Συνθήκης σύμφωνα με την οποία δεν 
έχει νομοθετικές λειτουργίες·
λαμβάνοντας υπόψη ότι στον Πρόεδρο του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ανατέθηκαν 
καθήκοντα υποβολής προτάσεων, τις 
περισσότερες φορές σε συνεργασία με τους 
ομολόγους του από άλλα θεσμικά όργανα, 
και ότι, ως εκ τούτου, έχει καταστεί εκ των 
πραγμάτων ο επικεφαλής διαπραγματευτής 
εξ ονόματος των κρατών μελών για θέματα 
για τα οποία η θέσπιση σχετικής 
νομοθεσίας εμπίπτει, από την έναρξη 
ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, στο 
πεδίο της συναπόφασης·

(το τρίτο μέρος της αιτιολογικής σκέψης Γ 
να μεταφερθεί στην αιτιολογική σκέψη Γδ 
(νέα))

Or. en

Τροπολογία 8
Andrew Duff

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γa. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πειρασμός 
για τους αρχηγούς κρατών ή 
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κυβερνήσεων να καταφεύγουν σε 
διακυβερνητικές μεθοδεύσεις θέτει σε 
κίνδυνο την «κοινοτική μέθοδο», κατά 
παράβαση των Συνθηκών·

Or. en

Τροπολογία 9
Gerald Häfner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου 
να ενισχυθεί η δημοκρατική νομιμότητα 
και λογοδοσία του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, εφαρμόζονται κατάλληλες 
ρυθμίσεις κοινοβουλευτικού ελέγχου·

Or. en

Τροπολογία 10
Andrew Duff

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με 
τη Συνθήκη της Λισαβόνας, τα μέλη του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι το καθένα 
ξεχωριστά υπόλογο ενώπιον του δικού 
του εθνικού κοινοβουλίου, συλλογικά 
όμως λογοδοτούν μόνο στον εαυτό τους, 
και ότι ο σημερινός Πρόεδρος του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αρνείται ότι 
είναι υπόλογος στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εν λόγω συνθήκες καταδεικνύουν την 
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ύπαρξη κατάφωρου δημοκρατικού 
ελλείμματος·

Or. en

Τροπολογία 11
Andrew Duff

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος του 
Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
ως μέλους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
δημιουργεί ασάφειες, καθιστώντας τον 
συνεργό σε αποφάσεις που ενδεχομένως 
να αντίκεινται σε εκείνες του συλλογικού 
οργάνου·

Or. en

Τροπολογία 12
Andrew Duff

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατόπιν 
συμφωνίας με τις αρχές του Κοινοβουλίου, 
και κυρίως μέσω ανταλλαγής επιστολών, ο 
πρόεδρος Van Rompuy επεδίωξε να λάβει 
υπόψη όσο το δυνατόν περισσότερο τις 
απαιτήσεις για ενημέρωση και διαφάνεια· 
συναντήθηκε προσωπικά με τους 
προέδρους των επιτροπών, τους εισηγητές 
ή τους «sherpas» του Κοινοβουλίου για 
ποικίλα σημαντικά θέματα· απάντησε σε 
γραπτές ερωτήσεις· παρείχε τακτικά 
πληροφορίες σχετικά με τις συνεδριάσεις 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατόπιν 
συμφωνίας με τις αρχές του Κοινοβουλίου, 
και κυρίως μέσω ανταλλαγής επιστολών, ο 
πρόεδρος Van Rompuy επεδίωξε να λάβει 
υπόψη όσο το δυνατόν περισσότερο τις 
απαιτήσεις για ενημέρωση και διαφάνεια· 
συναντήθηκε προσωπικά με τους 
προέδρους των επιτροπών, τους εισηγητές 
ή τους «sherpas» του Κοινοβουλίου για 
ποικίλα σημαντικά θέματα· παρείχε 
τακτικά πληροφορίες σχετικά με τις 
συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
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του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και 
πραγματοποίησε πολυάριθμες επαφές με 
τους προέδρους των ομάδων·

και πραγματοποίησε πολυάριθμες επαφές 
με τους προέδρους των ομάδων·

Or. en

Τροπολογία 13
Gerald Häfner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατόπιν 
συμφωνίας με τις αρχές του Κοινοβουλίου, 
και κυρίως μέσω ανταλλαγής επιστολών, ο 
πρόεδρος Van Rompuy επεδίωξε να λάβει 
υπόψη όσο το δυνατόν περισσότερο τις 
απαιτήσεις για ενημέρωση και διαφάνεια· 
συναντήθηκε προσωπικά με τους 
προέδρους των επιτροπών, τους εισηγητές 
ή τους «sherpas» του Κοινοβουλίου για 
ποικίλα σημαντικά θέματα· απάντησε σε 
γραπτές ερωτήσεις· παρείχε τακτικά 
πληροφορίες σχετικά με τις συνεδριάσεις 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και
πραγματοποίησε πολυάριθμες επαφές με 
τους προέδρους των ομάδων·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατόπιν 
συμφωνίας με τις αρχές του Κοινοβουλίου, 
και κυρίως μέσω ανταλλαγής επιστολών, ο 
πρόεδρος Van Rompuy επεδίωξε να λάβει 
υπόψη όσο το δυνατόν περισσότερο τις 
απαιτήσεις για ενημέρωση και διαφάνεια· 
συναντήθηκε προσωπικά με τους 
προέδρους των επιτροπών, τους εισηγητές 
ή τους «sherpas» του Κοινοβουλίου για 
ποικίλα σημαντικά θέματα· απάντησε σε 
γραπτές ερωτήσεις· παρείχε τακτικά 
πληροφορίες σχετικά με τις συνεδριάσεις 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στη 
διευρυμένη Διάσκεψη των Προέδρων και 
πραγματοποίησε πολυάριθμες επαφές με 
τους προέδρους των ομάδων·

Or. en

Τροπολογία 14
Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρακτική Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρακτική 
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αυτή πρέπει να επισημοποιηθεί ώστε να 
λειτουργεί ως προηγούμενο για το μέλλον· 
πρέπει επίσης να βελτιωθεί, λαμβάνοντας 
υπόψη ότι: σχετικά με το ευρωπαϊκό 
καθεστώς διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έθεσε υπό 
αμφισβήτηση μια νομοθετική συμφωνία 
που συνάφθηκε μεταξύ του Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου· σχετικά με την 
οικονομική διακυβέρνηση, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο θεώρησε καλό να 
επαναδιαπραγματευτεί διατάξεις όμοιες 
με τις διατάξεις ενός προηγούμενου 
κανονισμού που είχαν ήδη τεθεί σε ισχύ· 
σχετικά με την ευρωπαϊκή αρχή 
εποπτείας των τραπεζών, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο ενέκρινε διαδοχικά δύο 
αντιφατικές θέσεις, με διαφορά ενός 
έτους, γεγονός που θα μπορούσε να 
αποφευχθεί εάν είχε ληφθεί καλύτερα 
υπόψη η θέση του Κοινοβουλίου· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020 
οδήγησε σε πραγματική νομοθετική 
«ομηρία»: η νομικά απαιτούμενη 
ομοφωνία στο Συμβούλιο κατέστη δυνατή 
μόνο με την εκ των προτέρων λήψη 
αποφάσεων σχετικά με ορισμένες 
μείζονες πολιτικές επιλογές που αφορούν 
τους νομοθετικούς κανονισμούς των 
πολιτικών που θα λάβουν 
χρηματοδότηση, γεγονός που περιόρισε, 
στους τομείς αυτούς, τον ρόλο του 
Κοινοβουλίου όσον αφορά την 
τροποποίηση δευτερευουσών διατάξεων·

αυτή πρέπει να επισημοποιηθεί·

Or. de

Τροπολογία 15
Gerald Häfner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρακτική 
αυτή πρέπει να επισημοποιηθεί ώστε να 
λειτουργεί ως προηγούμενο για το μέλλον· 
πρέπει επίσης να βελτιωθεί, λαμβάνοντας 
υπόψη ότι: σχετικά με το ευρωπαϊκό 
καθεστώς διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έθεσε υπό 
αμφισβήτηση μια νομοθετική συμφωνία 
που συνάφθηκε μεταξύ του Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου· σχετικά με την 
οικονομική διακυβέρνηση, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο θεώρησε καλό να 
επαναδιαπραγματευτεί διατάξεις όμοιες με 
τις διατάξεις ενός προηγούμενου 
κανονισμού που είχαν ήδη τεθεί σε ισχύ· 
σχετικά με την ευρωπαϊκή αρχή εποπτείας 
των τραπεζών, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
ενέκρινε διαδοχικά δύο αντιφατικές θέσεις, 
με διαφορά ενός έτους, γεγονός που θα 
μπορούσε να αποφευχθεί εάν είχε ληφθεί 
καλύτερα υπόψη η θέση του 
Κοινοβουλίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-
2020 οδήγησε σε πραγματική νομοθετική 
«ομηρία»: η νομικά απαιτούμενη 
ομοφωνία στο Συμβούλιο κατέστη δυνατή 
μόνο με την εκ των προτέρων λήψη 
αποφάσεων σχετικά με ορισμένες μείζονες 
πολιτικές επιλογές που αφορούν τους 
νομοθετικούς κανονισμούς των πολιτικών 
που θα λάβουν χρηματοδότηση, γεγονός 
που περιόρισε, στους τομείς αυτούς, τον 
ρόλο του Κοινοβουλίου όσον αφορά την 
τροποποίηση δευτερευουσών διατάξεων·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρακτική 
αυτή πρέπει επίσης να βελτιωθεί, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι: σχετικά με το 
ευρωπαϊκό καθεστώς διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
έθεσε υπό αμφισβήτηση μια νομοθετική 
συμφωνία που συνάφθηκε μεταξύ του 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου· 
σχετικά με την οικονομική διακυβέρνηση, 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θεώρησε καλό 
να επαναδιαπραγματευτεί διατάξεις όμοιες 
με τις διατάξεις ενός προηγούμενου 
κανονισμού που είχαν ήδη τεθεί σε ισχύ· 
σχετικά με την ευρωπαϊκή αρχή εποπτείας 
των τραπεζών, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
ενέκρινε διαδοχικά δύο αντιφατικές θέσεις, 
με διαφορά ενός έτους, γεγονός που θα 
μπορούσε να αποφευχθεί εάν είχε ληφθεί 
καλύτερα υπόψη η θέση του 
Κοινοβουλίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-
2020 οδήγησε σε πραγματική νομοθετική 
«ομηρία»: η νομικά απαιτούμενη 
ομοφωνία στο Συμβούλιο κατέστη δυνατή 
μόνο με την εκ των προτέρων λήψη 
αποφάσεων σχετικά με ορισμένες μείζονες 
πολιτικές επιλογές που αφορούν τους 
νομοθετικούς κανονισμούς των πολιτικών 
που θα λάβουν χρηματοδότηση, γεγονός 
που περιόρισε, στους τομείς αυτούς, τον 
ρόλο του Κοινοβουλίου όσον αφορά την 
τροποποίηση δευτερευουσών διατάξεων·

Or. en

Τροπολογία 16
Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει υπερβεί τις 
αρμοδιότητες που του έχουν ανατεθεί από 
τις Συνθήκες στο ευρωπαϊκό θεσμικό 
πλαίσιο, μεταξύ άλλων θέτοντας υπό 
αμφισβήτηση νομοθετική συμφωνία που 
συνάφθηκε μεταξύ του Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου σχετικά με το ευρωπαϊκό 
καθεστώς διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και 
επαναδιαπραγματευόμενο διατάξεις 
σχετικά με την οικονομική διακυβέρνηση, 
όμοιες με τις διατάξεις ενός 
προηγούμενου κανονισμού που είχαν ήδη 
τεθεί σε ισχύ·λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει εγκρίνει 
διαδοχικά δύο αντιφατικές θέσεις σχετικά 
με την ευρωπαϊκή αρχή εποπτείας των 
τραπεζών, με διαφορά ενός έτους· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020 
οδήγησε σε πραγματική νομοθετική 
«ομηρία»: η νομικά απαιτούμενη 
ομοφωνία στο Συμβούλιο κατέστη δυνατή 
μόνο με την εκ των προτέρων λήψη 
αποφάσεων σχετικά με ορισμένες 
μείζονες πολιτικές επιλογές που αφορούν 
τους νομοθετικούς κανονισμούς των 
πολιτικών που θα λάβουν 
χρηματοδότηση, γεγονός που περιόρισε, 
στους τομείς αυτούς, τον ρόλο του 
Κοινοβουλίου όσον αφορά την 
τροποποίηση δευτερευουσών διατάξεων·

Or. de

Τροπολογία 17
Andrew Duff

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε όλα αυτά 
τα ζητήματα, που εξ ορισμού είναι τα 
πλέον σημαντικά, η απουσία επίσημου 
διαλόγου μεταξύ του Κοινοβουλίου και 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δεν επέτρεψε 
στο Κοινοβούλιο να διαδραματίσει στο 
έπακρο τον ρόλο του συννομοθέτη που 
κατοχυρώνουν οι Συνθήκες· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι σε πολλές περιπτώσεις φάνηκε 
ότι οι επίσημοι συνομιλητές των 
εκπροσώπων του Κοινοβουλίου δεν είχαν 
την εξουσία να δεσμεύσουν πραγματικά τις 
κυβερνήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
εκάστοτε πρόεδρος του Συμβουλίου και το 
Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων1, που 
θεωρητικά είναι επιφορτισμένοι με την 
προετοιμασία των συνόδων του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, διαδραματίζουν 
ουσιαστικά περιθωριακό, ή ακόμη και 
τυπικό ρόλο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
παρά τη μεγαλύτερη σημασία που 
αποδίδεται στην προεισαγωγική 
παρέμβαση του προέδρου του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου κατά την έναρξη των 
Ευρωπαϊκών Συμβουλίων, η πολιτική 
βαρύτητα παραμένει περιορισμένη·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε όλα αυτά 
τα ζητήματα, που εξ ορισμού είναι τα 
πλέον σημαντικά, η απουσία επίσημου 
διαλόγου μεταξύ του Κοινοβουλίου και 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δεν επέτρεψε 
στο Κοινοβούλιο να διαδραματίσει στο 
έπακρο τον ρόλο του συννομοθέτη που 
κατοχυρώνουν οι Συνθήκες· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι σε πολλές περιπτώσεις φάνηκε 
ότι οι επίσημοι συνομιλητές των 
εκπροσώπων του Κοινοβουλίου δεν είχαν 
την εξουσία να δεσμεύσουν πραγματικά τις 
κυβερνήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
καθίσταται όλο και πιο προφανές ότι ο 
εκάστοτε Πρόεδρος του Συμβουλίου και το 
Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων2, που 
θεωρητικά παραμένουν επιφορτισμένοι με 
την προετοιμασία των συνόδων του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου3, διαδραματίζουν 
ουσιαστικά περιθωριακό, ή ακόμη και 
τεχνικό ρόλο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
παραδοσιακή προεισαγωγική παρέμβαση 
του Προέδρου του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου κατά την έναρξη των 
συνόδων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
έχει ουσιαστικά περιορισμένη πολιτική 
βαρύτητα·
(το τελευταίο μέρος της αιτιολογικής 
σκέψης πρέπει να μετακινηθεί στο τέλος της 
αιτιολογικής σκέψης ΣΤ α (νέα))

Or. en

Τροπολογία 18
Μαριέττα Γιαννάκου

                                               
1 Βλέπε άρθρο 16 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

2 Βλέπε άρθρο 16 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

3 Βλέπε άρθρο 16 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε όλα αυτά 
τα ζητήματα, που εξ ορισμού είναι τα 
πλέον σημαντικά, η απουσία επίσημου 
διαλόγου μεταξύ του Κοινοβουλίου και 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δεν επέτρεψε 
στο Κοινοβούλιο να διαδραματίσει στο 
έπακρο τον ρόλο του συννομοθέτη που 
κατοχυρώνουν οι Συνθήκες· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι σε πολλές περιπτώσεις φάνηκε 
ότι οι επίσημοι συνομιλητές των 
εκπροσώπων του Κοινοβουλίου δεν είχαν 
την εξουσία να δεσμεύσουν πραγματικά τις 
κυβερνήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
εκάστοτε πρόεδρος του Συμβουλίου και το 
Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, που 
θεωρητικά είναι επιφορτισμένοι με την 
προετοιμασία των συνόδων του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, διαδραματίζουν 
ουσιαστικά περιθωριακό, ή

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε όλα αυτά 
τα ζητήματα, που εξ ορισμού είναι τα 
πλέον σημαντικά, η απουσία επίσημου 
διαλόγου μεταξύ του Κοινοβουλίου και 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δεν επέτρεψε 
στο Κοινοβούλιο να διαδραματίσει στο 
έπακρο τον ρόλο του συννομοθέτη που 
κατοχυρώνουν οι Συνθήκες• λαμβάνοντας 
υπόψη αδικαιολόγητες, πολλές φορές, 
καθυστερήσεις στις διαπραγματεύσεις εκ 
μέρους του Συμβουλίου σε μείζονος 
σημασίας ζητήματα• λαμβάνοντας υπόψη 
ότι σε πολλές περιπτώσεις φάνηκε ότι οι 
επίσημοι συνομιλητές των εκπροσώπων 
του Κοινοβουλίου δεν είχαν την εξουσία 
να δεσμεύσουν πραγματικά τις 
κυβερνήσεις και καθυστερούσαν χωρίς 
λόγο την παρουσίαση και συζήτηση των 
θέσεων των εθνικών κυβερνήσεων 
•λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εκάστοτε 
πρόεδρος του Συμβουλίου και το 
Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, που 
θεωρητικά είναι επιφορτισμένοι με την 
προετοιμασία των συνόδων του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, διαδραματίζουν 
ουσιαστικά περιθωριακό, ή

ακόμη και τυπικό ρόλο• λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, παρά τη μεγαλύτερη σημασία 
που αποδίδεται στην προεισαγωγική 
παρέμβαση του προέδρου του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου κατά την έναρξη των 
Ευρωπαϊκών Συμβουλίων, η πολιτική 
βαρύτητα παραμένει περιορισμένη 

Or. el

Τροπολογία 19
Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
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Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε όλα αυτά 
τα ζητήματα, που εξ ορισμού είναι τα 
πλέον σημαντικά, η απουσία επίσημου 
διαλόγου μεταξύ του Κοινοβουλίου και 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δεν 
επέτρεψε στο Κοινοβούλιο να 
διαδραματίσει στο έπακρο τον ρόλο του 
συννομοθέτη που κατοχυρώνουν οι 
Συνθήκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε 
πολλές περιπτώσεις φάνηκε ότι οι επίσημοι 
συνομιλητές των εκπροσώπων του 
Κοινοβουλίου δεν είχαν την εξουσία να 
δεσμεύσουν πραγματικά τις κυβερνήσεις· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εκάστοτε 
πρόεδρος του Συμβουλίου και το 
Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, που 
θεωρητικά είναι επιφορτισμένοι με την 
προετοιμασία των συνόδων του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, διαδραματίζουν 
ουσιαστικά περιθωριακό, ή ακόμη και 
τυπικό ρόλο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
παρά τη μεγαλύτερη σημασία που 
αποδίδεται στην προεισαγωγική 
παρέμβαση του προέδρου του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου κατά την έναρξη των 
Ευρωπαϊκών Συμβουλίων, η πολιτική 
βαρύτητα παραμένει περιορισμένη·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε όλα αυτά 
τα ζητήματα, που εξ ορισμού είναι τα 
πλέον σημαντικά, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο δεν επέτρεψε στο Κοινοβούλιο 
να διαδραματίσει στο έπακρο τον ρόλο του 
συννομοθέτη που κατοχυρώνουν οι 
Συνθήκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε 
πολλές περιπτώσεις φάνηκε ότι οι επίσημοι 
συνομιλητές των εκπροσώπων του 
Κοινοβουλίου δεν είχαν την εξουσία να 
δεσμεύσουν πραγματικά τις κυβερνήσεις· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εκάστοτε 
πρόεδρος του Συμβουλίου και το 
Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, που 
θεωρητικά είναι επιφορτισμένοι με την 
προετοιμασία των συνόδων του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, διαδραματίζουν 
ουσιαστικά περιθωριακό, ή ακόμη και 
τυπικό ρόλο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
παρά τη μεγαλύτερη σημασία που 
αποδίδεται στην προεισαγωγική 
παρέμβαση του προέδρου του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου κατά την έναρξη των 
Ευρωπαϊκών Συμβουλίων, η πολιτική 
βαρύτητα παραμένει περιορισμένη·

Or. de

Τροπολογία 20
Andrew Duff

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Στ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να 
καλέσει τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου για συζήτηση πριν από τις 
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συνόδους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο 
δεν οργανώνεται σωστά για τις 
συζητήσεις κατά τις οποίες ο Πρόεδρος 
δίνει πληροφορίες, μετά τις συνόδους του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου·

Or. en

Τροπολογία 21
Andrew Duff

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, από την 
πλευρά του, το Κοινοβούλιο δεν ήταν 
πάντοτε επαρκώς οργανωμένο ώστε να 
γνωστοποιεί τις θέσεις του πριν από τα 
Ευρωπαϊκά Συμβούλια, η ημερήσια 
διάταξη των οποίων είχε ανακοινωθεί 
πολύ νωρίτερα·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι 
αξιολογείται θετικά το γεγονός ότι 
αρκετοί αρχηγοί κυβερνήσεων κρατών 
μελών της ΕΕ ζητούν το βήμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για 
συζητήσεις σχετικά με το μέλλον της 
Ευρώπης·

Or. en

Τροπολογία 22
Andrew Duff

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η λειτουργία 
του Συμβουλίου Υπουργών αποτελεί αιτία 
σοβαρής ανησυχίας και ότι ούτε το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ούτε η εκ 
περιτροπής Προεδρία δεν φαίνονται 
ικανά να προσδώσουν στο έργο του τα 
επιθυμητά πρότυπα ρυθμού, 
στρατηγικής, συνέπειας, συνοχής ή 
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διαφάνειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
τέτοιου είδους ελλείψεις στο δεύτερο 
τμήμα του νομοθετικού σώματος 
φθείρουν τη νομοθετική διαδικασία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 23
Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εναλλασσόμενη Προεδρία του
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν 
έχει αποδειχτεί επωφελής, καθώς μέσω 
της εξαμηνιαίας αλλαγής της Προεδρίας 
παρατηρούνται καθυστερήσεις ως προς 
τη σύναψη συμφωνιών για μείζονες 
νομοθετικές πράξεις, δεν διασφαλίζεται 
επαρκώς η συνέχεια των εργασιών του
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
μεταξύ της προηγούμενης, της τρέχουσας 
και της επόμενης Προεδρίας και τα 
κράτη μέλη δεν είναι πάντα επαρκώς 
προετοιμασμένα από διοικητική και 
πολιτική άποψη για την ανάληψη της 
Προεδρίας·

Or. de

Τροπολογία 24
Μαριέττα Γιαννάκου

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι πριν την 
ανταλλαγή πολιτικών θέσεων σε σχέδια 
δράσης ή διαδικασίες με νομοθετική 
διάσταση προηγούνται τεχνικές 
συναντήσεις ανάμεσα στους συν-
νομοθέτες, οι οποίες θα πρέπει να έχουν 
πρακτικό αποτέλεσμα και να μην είναι 
τυπικές, προκειμένου να προετοιμάζουν 
γρήγορα και αποτελεσματικά την 
πολιτική διαδικασία·

Or. el

Τροπολογία 25
Alain Lamassoure

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 17 
παράγραφος 7 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση θα εφαρμοστεί για 
πρώτη φορά μετά τις προσεχείς 
ευρωπαϊκές εκλογές· λαμβάνοντας επίσης 
υπόψη ότι η εν λόγω θεμελιώδης διάταξη 
έχει ως στόχο την επιλογή ενός 
υποψηφίου για το αξίωμα του προέδρου 
της Επιτροπής από τους πολίτες, διά 
μέσου της εκλογής των βουλευτών τους, 
επιδιώκοντας τη λογική ενός 
κοινοβουλευτικού συστήματος· 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι το 
αποτέλεσμα αυτό δεν μπορεί να 
επιτευχθεί παρά μόνον εάν τα ευρωπαϊκά 
πολιτικά κόμματα, το Κοινοβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενεργήσουν προς 
αυτή την κατεύθυνση, σύμφωνα με τις 
αντίστοιχες αρμοδιότητές τους, ιδίως στο 
πλαίσιο των διαβουλεύσεων για την 
εφαρμογή της δήλωσης 11 που 
προσαρτάται στη συνθήκη της 
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Λισαβόνας·

Or. fr

Τροπολογία 26
Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι με τα 
σημερινά 28 κράτη μέλη, κάθε κράτος 
μέλος αναλαμβάνει την εναλλασσόμενη 
Προεδρία του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης κάθε 14 χρόνια·

Or. de

Τροπολογία 27
Andrew Duff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- 1) ζητεί από την προσεχή Συνέλευση να 
επανεξετάσει εκ βάθρων τους ρόλους του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του 
Συμβουλίου Υπουργών στη διακυβέρνηση 
της Ένωσης, όπως καθορίζονται από την 
Συνθήκη της Λισαβόνας, 
συμπεριλαμβανομένου του ρόλου των 
αντίστοιχων Προεδριών τους, τη μεταξύ 
τους αλληλεπίδραση και τις σχέσεις τους 
με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή·

Or. en
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Τροπολογία 28
Zita Gurmai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εκτιμά ότι με βάση την πείρα των 
τελευταίων τεσσάρων ετών, κρίνεται 
απαραίτητη η επισημοποίηση των σχέσεων 
εργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου· η εν 
λόγω επισημοποίηση μπορεί να λάβει τη 
μορφή κοινής δήλωσης ή ανταλλαγής 
επιστολών·

1. εκτιμά ότι με βάση την πείρα των 
τελευταίων τεσσάρων ετών, κρίνεται 
απαραίτητη η επισημοποίηση των σχέσεων 
εργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου· η εν 
λόγω επισημοποίηση μπορεί να λάβει τη 
μορφή κοινής δήλωσης ή ανταλλαγής 
επιστολών· υπογραμμίζει ότι κάθε πιθανή 
επικείμενη τροποποίηση των Συνθηκών 
πρέπει να αντικατοπτρίζει τις επιπτώσεις 
της εν λόγω εξέλιξης του ρόλου του
Συμβουλίου και των σχέσεων εργασίας 
του με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

Or. en

Τροπολογία 29
Gerald Häfner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εκτιμά ότι με βάση την πείρα των 
τελευταίων τεσσάρων ετών, κρίνεται 
απαραίτητη η επισημοποίηση των σχέσεων 
εργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου· η εν 
λόγω επισημοποίηση μπορεί να λάβει τη 
μορφή κοινής δήλωσης ή ανταλλαγής 
επιστολών·

1. εκτιμά ότι με βάση την πείρα των 
τελευταίων τεσσάρων ετών, κρίνεται 
απαραίτητη η επισημοποίηση των σχέσεων 
εργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου· ζητεί, 
επομένως, τη σύναψη διοργανικής 
συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου·

Or. en
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Τροπολογία 30
Andrew Duff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εκτιμά ότι με βάση την πείρα των 
τελευταίων τεσσάρων ετών, κρίνεται 
απαραίτητη η επισημοποίηση των
σχέσεων εργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου· η εν 
λόγω επισημοποίηση μπορεί να λάβει τη 
μορφή κοινής δήλωσης ή ανταλλαγής 
επιστολών·

1. εκτιμά, ωστόσο, ότι με βάση την πείρα 
των τελευταίων τεσσάρων ετών, κρίνεται 
απαραίτητη η βελτίωση των σχέσεων 
εργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου· η εν 
λόγω βελτίωση μπορεί να λάβει τη μορφή 
κοινής δήλωσης ή ανταλλαγής επιστολών·

Or. en

Τροπολογία 31
Gerald Häfner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. θεωρεί ότι, εκτός εάν υπάρχει επείγουσα 
ανάγκη, πριν από κάθε σύνοδο του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πρέπει να 
πραγματοποιείται συζήτηση ενώπιον του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην οποία ο 
πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να 
παρουσιάζει τα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης· εκτιμά ότι το Κοινοβούλιο
πρέπει να οργανώνει τις εργασίες του κατά 
τρόπο τέτοιο ώστε να γνωστοποιεί 
εγκαίρως τη γνώμη του επί των θεμάτων 
αυτών·

2. θεωρεί ότι, εκτός εάν υπάρχει επείγουσα 
ανάγκη, πριν από κάθε σύνοδο του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πρέπει να 
πραγματοποιείται συζήτηση ενώπιον του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δίνοντας τη 
δυνατότητα έγκρισης ψηφίσματος, στην 
οποία ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου να παρουσιάζει τα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης· εκτιμά ότι το 
Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο πρέπει να οργανώνουν τις 
αντίστοιχες εργασίες τους κατά τρόπο 
τέτοιο ώστε να δίνουν τη δυνατότητα στο 
Κοινοβούλιο να γνωστοποιεί εγκαίρως τη 
γνώμη του επί των θεμάτων αυτών και να 
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επιτρέπουν στον Πρόεδρο του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να δίνει 
πληροφορίες έπειτα από κάθε σύνοδο του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ενώπιον της 
ολομέλειας·

Or. en

Τροπολογία 32
Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. θεωρεί ότι, εκτός εάν υπάρχει επείγουσα 
ανάγκη, πριν από κάθε σύνοδο του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πρέπει να 
πραγματοποιείται συζήτηση ενώπιον του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην οποία ο 
πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να 
παρουσιάζει τα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης· εκτιμά ότι το Κοινοβούλιο 
πρέπει να οργανώνει τις εργασίες του κατά 
τρόπο τέτοιο ώστε να γνωστοποιεί 
εγκαίρως τη γνώμη του επί των θεμάτων 
αυτών·

2. θεωρεί ότι, εκτός εάν υπάρχει επείγουσα 
ανάγκη, οι σύνοδοι του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου δεν πρέπει να 
πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια των 
συνόδων ολομελείας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και πριν από κάθε σύνοδο 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πρέπει να 
πραγματοποιείται συζήτηση ενώπιον του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην οποία ο 
πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να 
παρουσιάζει τα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης· εκτιμά ότι το Κοινοβούλιο 
πρέπει να οργανώνει τις εργασίες του κατά 
τρόπο τέτοιο ώστε να γνωστοποιεί 
εγκαίρως τη γνώμη του επί των θεμάτων 
αυτών·

Or. en

Τροπολογία 33
Andrew Duff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. υπενθυμίζει ότι τα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ισοδυναμούν με 
οδηγίες διαπραγμάτευσης για τους 
υπουργούς του Συμβουλίου· δεν αποτελούν 
σε καμία περίπτωση κόκκινες γραμμές που 
δεν μπορούν να τεθούν υπό 
διαπραγμάτευση με το Κοινοβούλιο· ζητεί 
να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ένα 
τυποποιημένο κείμενο το οποίο να 
υπενθυμίζει τις διατάξεις του άρθρου 15 
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση·

3. υπενθυμίζει ότι τα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ισοδυναμούν με 
οδηγίες διαπραγμάτευσης για τους 
υπουργούς του Συμβουλίου· δεν αποτελούν 
σε καμία περίπτωση κόκκινες γραμμές που 
δεν μπορούν να τεθούν υπό 
διαπραγμάτευση με το Κοινοβούλιο· ζητεί 
να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ένα 
τυποποιημένο κείμενο το οποίο να 
υπενθυμίζει τις διατάξεις του άρθρου 15 
παράγραφος 1 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 34
Gerald Häfner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. ζητεί, όταν συνάπτεται συμφωνία 
μεταξύ των εκπροσώπων του 
Κοινοβουλίου και των εκπροσώπων του 
Συμβουλίου στο πλαίσιο της νομοθετικής 
διαδικασίας, να απαγορεύεται η 
δυνατότητα εξέτασης του περιεχομένου 
από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε 
μεταγενέστερο χρόνο, εκτός εάν η 
εκάστοτε προεδρία έχει διευκρινίσει ότι η 
συμφωνία επιτεύχθηκε «ad referendum»·

4. προτρέπει, όταν συνάπτεται συμφωνία 
μεταξύ των εκπροσώπων του 
Κοινοβουλίου και των εκπροσώπων του 
Συμβουλίου στο πλαίσιο της νομοθετικής 
διαδικασίας, να απαγορεύεται η 
δυνατότητα εξέτασης του περιεχομένου 
από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε 
μεταγενέστερο χρόνο, εκτός εάν η 
εκάστοτε προεδρία έχει διευκρινίσει ότι η 
συμφωνία επιτεύχθηκε «ad referendum»·

Or. en

Τροπολογία 35
Andrew Duff
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. προτείνει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου και η Ύπατη Εκπρόσωπος 
της Ένωσης για θέματα εξωτερικής 
πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας να 
προσκαλούνται να συμμετέχουν μία φορά 
ετησίως στη συζήτηση σχετικά με την 
κατάσταση της Ένωσης, μαζί με τον 
πρόεδρο της Επιτροπής·

5. προτείνει να υποχρεούται ο Πρόεδρος
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να 
συμμετέχει μία φορά ετησίως στη 
συζήτηση σχετικά με την κατάσταση της 
Ένωσης, μαζί με τον Πρόεδρο της 
Επιτροπής·

Or. en

Τροπολογία 36
Andrew Duff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπενθυμίζει ότι, αντίθετα με τον 
πρόεδρο της Επιτροπής, ο πρόεδρος του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δεν λογοδοτεί 
ενώπιον του Κοινοβουλίου και ότι το 
γεγονός αυτό πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη στις συζητήσεις στις οποίες 
συμμετέχει, ενώ πρέπει να παρέχεται η 
δυνατότητα και σε μέλη πέραν των 
προέδρων των ομάδων να συνομιλούν με 
τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου· 
εκτιμά, αντιθέτως, ότι η διαδικασία 
γραπτών ερωτήσεων δεν είναι 
κατάλληλη·

6. προτρέπει τον επόμενο Πρόεδρο του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να συμμετέχει 
πλήρως στις υποθέσεις του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, συμμετέχοντας σε πλήρεις 
συζητήσεις της ολομέλειας και 
εξετάζοντας πιο διεξοδικά τις γραπτές 
ερωτήσεις των βουλευτών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Or. en

Τροπολογία 37
Μαριέττα Γιαννάκου
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπενθυμίζει ότι, αντίθετα με τον 
πρόεδρο της Επιτροπής, ο πρόεδρος του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δεν λογοδοτεί 
ενώπιον του Κοινοβουλίου και ότι το 
γεγονός αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 
στις συζητήσεις στις οποίες συμμετέχει, 
ενώ πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα και 
σε μέλη πέραν των προέδρων των ομάδων 
να συνομιλούν με τον πρόεδρο του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου• εκτιμά, 
αντιθέτως, ότι η διαδικασία γραπτών 
ερωτήσεων δεν είναι κατάλληλη·

6. υπενθυμίζει ότι, αντίθετα με τον 
πρόεδρο της Επιτροπής, ο πρόεδρος του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δεν λογοδοτεί 
ενώπιον του Κοινοβουλίου και ότι το 
γεγονός αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 
στις συζητήσεις στις οποίες συμμετέχει, 
ενώ πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα και 
σε μέλη πέραν των προέδρων των ομάδων 
να συνομιλούν με τον πρόεδρο του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου•

Or. el

Τροπολογία 38
Andrew Duff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί, οσάκις το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
αναλαμβάνει ένα σχέδιο δράσης ή μια 
διαδικασία που ενδέχεται να ενέχει 
νομοθετική διάσταση, να αποφασίζεται 
εγκαίρως η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, σε συνεργασία με το 
Κοινοβούλιο, στη μορφή που κρίνεται 
κατάλληλη σε κάθε περίπτωση· το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να 
προσαρμόσουν αναλόγως τον εσωτερικό 
κανονισμό τους ώστε να διευκρινιστεί η 
επιλογή των αντίστοιχων εκπροσώπων 
τους και ο τρόπος με τον οποίο οι εν λόγω 
εκπρόσωποι λαμβάνουν διαπραγματευτική 
εντολή και λογοδοτούν·

7. ζητεί, οσάκις το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
αναλαμβάνει ένα σχέδιο δράσης ή μια 
διαδικασία που ενδέχεται να ενέχει 
νομοθετική διάσταση, να αποφασίζεται 
εγκαίρως η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, σε συνεργασία με το 
Κοινοβούλιο, στη μορφή που κρίνεται 
κατάλληλη σε κάθε περίπτωση· επιμένει 
ότι ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου πρέπει 
να συμμετέχει πλήρως στις συνόδους του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου όταν 
εξετάζονται διοργανικά ζητήματα· το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να 
προσαρμόσουν αναλόγως τον εσωτερικό 
κανονισμό τους ώστε να διευκρινιστεί η 
επιλογή των αντίστοιχων εκπροσώπων 
τους και ο τρόπος με τον οποίο οι εν λόγω 
εκπρόσωποι λαμβάνουν διαπραγματευτική 
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εντολή και λογοδοτούν·

Or. en

Τροπολογία 39
Andrew Duff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. εκτιμά ότι από την πείρα που 
αποκομίστηκε από τις διαπραγματεύσεις 
για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 
αναδείχθηκε το πρακτικό ενδιαφέρον της 
διαδικασίας συνάντησης των προέδρων 
του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και του 
Συμβουλίου, την οποία το άρθρο 324 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης προέβλεπε μόνο για 
δημοσιονομικά ζητήματα· εκτιμά ότι η εν 
λόγω πραγματιστική διαδικασία πρέπει 
να επεκταθεί σε όλα τα θέματα και να 
ζητείται η συμμετοχή του προέδρου του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όποτε κρίνεται 
αναγκαίο·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 40
Zita Gurmai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
συνεργαστεί με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο για τη θέσπιση μιας σαφούς 
θεσμικής διαδικασίας παρακολούθησης 
των ευρωπαϊκών εκλογών, ιδίως όταν 
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πρόκειται για τη διαδικασία εκλογής του 
Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
εάν χρειαστεί μέσω διοργανικής 
συμφωνίας, ώστε να αντικατοπτρίζονται 
δεόντως οι διατάξεις της Συνθήκης της 
Λισαβόνας και οι προσπάθειες για έναν 
ενισχυμένο εξευρωπαϊσμό και προβολή 
της εκστρατείας· 

Or. en

Τροπολογία 41
Gerald Häfner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. είναι πεπεισμένο ότι τα ζητήματα που 
αφορούν τις σχέσεις ανάμεσα στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα θεσμικά 
όργανα που εκπροσωπούν τις εθνικές 
κυβερνήσεις μπορούν να επιλυθούν μόνο 
με ολοκληρωμένο τρόπο μέσα από 
τροποποιήσεις στις Συνθήκες· θεωρεί, ως 
εκ τούτου, ότι τα εν λόγω ζητήματα 
πρέπει να αντιμετωπίζονται, μεταξύ 
άλλων, στο πλαίσιο Συνέλευσης, την 
οποία αναμένουμε να συγκληθεί το 2015, 
σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφος 3 
της ΣΕΕ· 

Or. en

Τροπολογία 42
Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. ζητεί να εξετασθεί ο ρόλος του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο πλαίσιο της 
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επόμενης αναθεώρησης των Συνθηκών 
σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφος 2 
της ΣΕΕ και να ληφθεί υπόψη το 
ενδεχόμενο να μεταβιβασθεί στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ο συντονισμός των 
εργασιών του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν συνέρχεται 
ως Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων·

Or. de

Τροπολογία 43
Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8β. ζητεί την κατάργηση της 
εναλλασσόμενης Προεδρίας του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
κατά την επόμενη αναθεώρηση των 
Συνθηκών σύμφωνα με το άρθρο 48 
παράγραφος 2 της ΣΕΕ· προτείνει, αντ’ 
αυτής, να ψηφίζουν τα μέλη της κάθε 
σύνθεσης του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης την Προεδρία τους 
που θα προέρχεται από τους κόλπους της 
και θα έχει θητεία 2,5 ετών·

Or. de

Τροπολογία 44
Alain Lamassoure

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
γνωστοποιήσει, πριν από την έναρξη των 
προεκλογικών εκστρατειών, τον τρόπο με 
τον οποίον προτίθεται να σεβαστεί την 
επιλογή των ευρωπαίων πολιτών, ως 
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προς τον διορισμό του προέδρου της 
Επιτροπής, στο πλαίσιο των 
διαβουλεύσεων που αναμένεται να 
διεξαχθούν μεταξύ του Κοινοβουλίου και 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ώστε να 
τεθεί σε ισχύ η δήλωση 11 που 
προσαρτάται στη συνθήκη της 
Λισαβόνας· καλεί όλα τα μέλη του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να δηλώσουν εκ 
των προτέρων με ποιον τρόπο 
προτίθενται να σεβαστούν την ψήφο των 
συμπολιτών τους κατά την υποβολή 
προτάσεων για έναν ή περισσότερους 
υποψηφίους από τη χώρα τους για το 
αξίωμα του προέδρου·

Or. fr


