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1. Το θέμα για το οποίο ζητείται ερμηνεία

Ο κ. Vital Moreira, πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, μέσω επιστολής που 
απέστειλε στις 4.3.2011 ζήτησε ερμηνεία του άρθρου 51 του Κανονισμού, διαδικασία κοινών 
συνεδριάσεων επιτροπών, όσον αφορά τον έλεγχο και τη σύναψη διεθνών εμπορικών 
συμφωνιών. Μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι:

«θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι οι όροι στους οποίους αναφέρεται το άρθρο 51 
παραμένουν οι ίδιοι με τους όρους που εφαρμόζονται στο άρθρο 50:

● το θέμα εμπίπτει σχεδόν εξίσου στην αρμοδιότητα δύο ή περισσοτέρων επιτροπών
ή

● διαφορετικά μέρη του θέματος εμπίπτουν στην αρμοδιότητα δύο ή περισσοτέρων 
επιτροπών.

Υπό τους όρους αυτούς, η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου θα μπορούσε να ζητήσει την 
εφαρμογή του άρθρου 51 σε σχεδόν όλες τις διεθνείς συμφωνίες που περιέχουν 
περισσότερα στοιχεία που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της».

«...η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου θα ήθελε να ζητήσει την εφαρμογή του νυν άρθρου
51 για ορισμένες πολύ σημαντικές διεθνείς συμφωνίες που βρίσκονται επί του παρόντος 
στο τελικό στάδιό τους. Ωστόσο, προτού υποβάλω αυτά τα αιτήματα, θα ήμουν ιδιαίτερα 
ευγνώμων εάν η επιτροπή σας θα μπορούσε να μου παράσχει μια ερμηνεία των 
αντίστοιχων άρθρων».

Ο κ. Vital Moreira εξηγεί περαιτέρω ότι, βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας, απαιτείται 
πλέον η έγκριση του Κοινοβουλίου για τη σύναψη όλων των εμπορικών συμφωνιών, είτε 
πρόκειται για «αμιγώς» εμπορικές συμφωνίες βάσει του άρθρου 207 της ΣΛΕΕ είτε πρόκειται 
για μέρος διεθνών συμφωνιών σύμφωνα με το άρθρο 217 ή/και 218 της ΣΛΕΕ. Οι συμφωνίες 
που εξετάζονται επί του παρόντος είναι συγκεκριμένα οι συμφωνίες σύνδεσης με την 
Κοινότητα των Άνδεων, τη Mercosur και τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής.

Το ερώτημα που θέτει η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου μπορεί, ως εκ τούτου, να συνοψιστεί 
ως εξής:

Μπορεί το άρθρο 51, διαδικασία κοινών συνεδριάσεων επιτροπών, να εφαρμοστεί στη 
διαδικασία που οδηγεί στην εκπόνηση σύστασης που αποβλέπει στην έγκριση ή την 
απόρριψη της σύναψης μιας διεθνούς συμφωνίας σύμφωνα με το άρθρο 90, παράγραφος 6, 
και το άρθρο 81, παράγραφος 1, του Κανονισμού;

2. Σκεπτικό

Πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ του ερωτήματος που τίθεται και του κατά πόσον το άρθρο
50, διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών, μπορεί να εφαρμοστεί αναφορικά με μια σύσταση, 
όπως αναφέρεται ανωτέρω. Στο συγκεκριμένο ερώτημα, η Επιτροπή Συνταγματικών 
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Υποθέσεων απάντησε στις 13.2.2009 παρέχοντας την εξής ερμηνεία:

«Μια σύνδεση επιτροπών σύμφωνα με το άρθρο 47 [νυν 50] με σκοπό τον έλεγχο μιας 
διεθνούς συμφωνίας δυνάμει του άρθρου 83 [νυν 90] δεν μπορεί να εφαρμοστεί στη 
διαδικασία της σύμφωνης γνώμης δυνάμει του άρθρου 75 [νυν 81]».1

Η ερμηνεία δεν αμφισβητήθηκε και περιλαμβάνεται πλέον στο άρθρο 50.

Το βασικό σκεπτικό στο οποίο στηρίζεται αυτή η ερμηνεία, όπως εκφράζεται στην επιστολή 
που εστάλη στον Πρόεδρο, ήταν η εξής:

«Οι συγκεκριμένες διαδικαστικές ρυθμίσεις για ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των 
επιτροπών βάσει του άρθρου 47 μπορεί κάλλιστα να είναι ενδεδειγμένες για εκθέσεις 
που εκπονούνται βάσει του άρθρου 83, παράγραφοι 2 και 5, κατά το 
προπαρασκευαστικό στάδιο που προηγείται της μονογράφησης μιας διεθνούς 
συμφωνίας. Ωστόσο, στην τελική φάση της διαδικασίας, όπου η αρμόδια επί της ουσίας 
επιτροπή μπορεί μόνο να εγκρίνει ή να απορρίψει την προτεινόμενη συμφωνία, η έννοια 
του άρθρου 47 δεν ταιριάζει. Η έννοια αυτή συνεπάγεται ένα συγκεκριμένο πρότυπο 
κατανομής των ρόλων, που βασίζεται στην προϋπόθεση ότι είναι δυνατή η διάκριση 
διαφορετικών τομέων αρμοδιότητας μεταξύ των επιτροπών όσον αφορά το ίδιο ζήτημα 
και ότι η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή μπορεί να ενσωματώσει ορισμένα στοιχεία 
από τη συνδεδεμένη επιτροπή στην έκθεσή της. Αυτό δεν συμβαίνει στη διαδικασία της 
σύμφωνης γνώμης».

Αυτό το χαρακτηριστικό της διαδικασίας συνδεδεμένων επιτροπών, συγκεκριμένα η 
δυνατότητα της αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής να ενσωματώσει ορισμένα στοιχεία από 
τη συνδεδεμένη επιτροπή, δεν υφίσταται στη διαδικασία κοινών συνεδριάσεων επιτροπών. 
Εδώ οι δύο επιτροπές συμμετέχουν σε πλήρως ισότιμη βάση στην κατάρτιση μίας έκθεσης. 
Το γεγονός ότι το άρθρο 81 αναφέρεται σε «σύσταση» και όχι σε «έκθεση» δεν διαφοροποιεί 
την κατάσταση, καθώς η έκθεση και η σύσταση είναι, από λειτουργικής άποψης, ισοδύναμες. 
Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει λόγος να μην εφαρμόζεται το άρθρο 51 σε μια διαδικασία που 
αφορά την έγκριση ή την απόρριψη μιας διεθνούς συμφωνίας, υπό την προϋπόθεση ότι 
πληρούνται οι όροι που παρατίθενται στη συγκεκριμένη διάταξη.

Το άρθρο 51 αναθεωρείται επί του παρόντος. Το σχέδιο έκθεσης, ως έχει, πράγματι 
τροποποιεί ελαφρώς τους όρους εφαρμογής του άρθρου 51, αλλά αυτό δεν είναι συναφές με 
το ερώτημα που τίθεται στην προκειμένη περίπτωση.

3. Αποτέλεσμα

Στο ερώτημα που διατυπώθηκε ανωτέρω μπορεί να δοθεί η εξής απάντηση:

                                               
1 Παρόντα στην ψηφοφορία ήταν τα εξής μέλη: Jim Allister, Κώστας Μποτόπουλος, Carlos Carnero González, 
Richard Corbett, Andrew Duff, Aurelio Juri, Íñigo Méndez de Vigo, Ashley Mote, Rihards Pīks, György 
Schöpflin, Adrian Severin, József Szájer, Riccardo Ventre, Johannes Voggenhuber (ασκών την προεδρία), 
Andrzej Wielowieyski.
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Το άρθρο 51, διαδικασία κοινών συνεδριάσεων επιτροπών, μπορεί να εφαρμοστεί στη 
διαδικασία που οδηγεί στην εκπόνηση σύστασης που αποβλέπει στην έγκριση ή την 
απόρριψη της σύναψης μιας διεθνούς συμφωνίας σύμφωνα με το άρθρο 90, παράγραφος 6, 
και το άρθρο 81, παράγραφος 1, του Κανονισμού υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι 
που παρατίθενται στη συγκεκριμένη διάταξη.

Το συγκεκριμένο είδος συμφωνιών στο οποίο αναφέρεται ο πρόεδρος της Επιτροπής 
Διεθνούς Εμπορίου μπορεί κάλλιστα να πληροί αυτούς τους όρους αλλά, στο πλαίσιο μιας 
ερμηνείας, δεν είναι δυνατόν να απαντηθεί το ερώτημα σχετικά με το κατά πόσον 
μεμονωμένες περιπτώσεις συμμορφώνονται ή όχι με τους όρους του άρθρου 51 του 
Κανονισμού.


