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Επιστολή που απηύθυνε στις 22 Ιανουαρίου 2014 o Klaus-Heiner Lehne, πρόεδρος της 
Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, προς τον Carlo Casini, πρόεδρο της Επιτροπής Συνταγματικών 
Υποθέσεων

Μετάφραση

Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 90 παράγραφος 5 του 
Κανονισμού

Αξιότιμε κύριε πρόεδρε,

Με επιστολή που απηύθυνε στις 27 Νοεμβρίου 20131, ο πρόεδρος της Επιτροπής Συνταγματικών 
Υποθέσεων πρότεινε να εκδώσει η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων γνωμοδότηση σχετικά με την 
τροποποίηση του άρθρου 90 παράγραφος 5 του Κανονισμού. Ενόψει του περιορισμένου χρόνου, η 
παρούσα γνωμοδότηση εκδίδεται υπό μορφή επιστολής.

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων εξέτασε αυτό το θέμα στη συνεδρίασή της της 21ης Ιανουαρίου και 
ενέκρινε ομόφωνα την ακόλουθη γνωμοδότηση με 22 ψήφους υπέρ.2

I. Η τροποποίηση του ισχύοντος κειμένου του άρθρου 90 παράγραφος 1 του Κανονισμού

Η ιδέα να τροποποιηθεί το άρθρο 90 παράγραφος 5 του Κανονισμού ανάγεται σε μια επιστολή με 
ημερομηνία 13 Φεβρουαρίου 2013 που απηύθυνε ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου 
στον πρόεδρο της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων,3 καθώς η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 
είχε παρατηρήσει μια ανακολουθία ανάμεσα στο κείμενο του άρθρου 90 παράγραφος 5 και του 
άρθρου 218 παράγραφος 5 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Το κείμενο του άρθρου 90 παράγραφος 5 του Κανονισμού, το οποίο συγκαταλέγεται στις διατάξεις 
σχετικά με τη σύναψη διεθνών συμφωνιών, έχει ως εξής:

5. Μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, πριν όμως από την υπογραφή οιασδήποτε 
συμφωνίας, το σχέδιο συμφωνίας υποβάλλεται στο Κοινοβούλιο για γνωμοδότηση ή 
έγκριση. Για τη διαδικασία έγκρισης εφαρμόζεται το άρθρο 81.

Το κείμενο του άρθρου 218 παράγραφος 5 της ΣΛΕΕ έχει ως εξής:

                                               
1 D(2013)59655.
2 Ήσαν παρόντες κατά την ψηφοφορία οι βουλευτές: Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise 
Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, 
Klaus-Heiner Lehne, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, 
Angelika Niebler, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, 
Axel Voss, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka
3 D(2013)5817.
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5. Το Συμβούλιο, μετά από πρόταση του διαπραγματευτή, εκδίδει απόφαση που επιτρέπει 
την υπογραφή της συμφωνίας και, ενδεχομένως, την προσωρινή της εφαρμογή πριν να τεθεί 
σε ισχύ.

Η παράγραφος αυτή δεν αναφέρεται στην εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η παράγραφος 
6, η οποία αφορά την απόφαση για τη σύναψη της συμφωνίας, ωστόσο, αναφέρεται στην έγκριση 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή τη διαβούλευση με αυτό.

Δεδομένου ότι τα άρθρα του Κανονισμού υπόκεινται στις διατάξεις των Συνθηκών,1 η Επιτροπή 
Νομικών Θεμάτων προτείνει ως εκ τούτου να επαναδιατυπωθεί η κεντρική διάταξη του άρθρου 90 
παράγραφος 5 ως ακολούθως, ώστε να ευθυγραμμισθεί με τις Συνθήκες:

5. Μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, το σχέδιο απόφασης για τη σύναψη της 
συμφωνίας υποβάλλεται στο Κοινοβούλιο για γνωμοδότηση ή έγκριση. Για τη διαδικασία 
έγκρισης εφαρμόζεται το άρθρο 81.

II. Διασφάλιση του κοινοβουλευτικού ελέγχου των διεθνών συμφωνιών στις περιπτώσεις 
προσωρινής εφαρμογής και μικτών συμφωνιών

Ωστόσο, το θέμα της κοινοβουλευτικής έγκρισης (ή διαβούλευσης) σε σχέση με τις διεθνείς 
συμφωνίες είναι πιο πολύπλοκο. Όπως σημείωσε η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, ακόμα και να 
θεωρήσουμε δεδομένο ότι το χρονικό σημείο της κοινοβουλευτικής έγκρισης (ή της διαβούλευσης) 
είναι αυτό της σύναψης της συμφωνίας, δηλαδή μετά το στάδιο της υπογραφής, ανακύπτουν 
προβλήματα δημοκρατικής νομιμοποίησης σε δύο περιπτώσεις (τα οποία μπορεί επίσης να 
ανακύψουν ταυτόχρονα):

1. όταν μία διεθνής συμφωνία υπογράφεται και της προσδίδεται προσωρινή εφαρμογή σύμφωνα με 
το άρθρο 218 παράγραφος 5, αλλά δεν ζητείται η έγκριση του Κοινοβουλίου (ή δεν προηγείται 
διαβούλευση με το Κοινοβούλιο) μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα·

2. όταν μια διεθνής συμφωνία είναι μικτή συμφωνία, δηλαδή πρόκειται να υπογραφεί τόσο από την 
Ένωση όσο και από τα κράτη μέλη, καθώς καλύπτει τομείς που εμπίπτουν τόσο σε αποκλειστικές 
εξωτερικές αρμοδιότητες της Ένωσης όσο και σε αρμοδιότητες των κρατών μελών, και δεν ζητείται 
η έγκριση του Κοινοβουλίου (ή δεν προηγείται διαβούλευση με αυτό) έως ότου ολοκληρώσουν τις 
εσωτερικές διαδικασίες κύρωσης όλα τα κράτη μέλη ή η πλειονότητα αυτών.

Στην πρώτη περίπτωση, υπάρχει πρόβλημα δημοκρατικής νομιμοποίησης, καθώς η διεθνής 
συμφωνία εφαρμόζεται προσωρινά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χωρίς την έγκριση του 
Κοινοβουλίου. Στη δεύτερη περίπτωση, το πρόβλημα είναι ότι μειώνεται η επιρροή της θέσης του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς τα εθνικά όργανα θα έχουν εκφρασθεί πρώτα. Αυτό είναι ένα 
ιδιαίτερο πρόβλημα, καθώς γενικά οι μικτές συμφωνίες καλύπτουν πρωτίστως θέματα για τα οποία 
η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποκλειστική εξωτερική αρμοδιότητα, και μόνο σε περιορισμένη έκταση 
θέματα για τα οποία τα κράτη μέλη έχουν εναπομένουσα αρμοδιότητα.

                                               
1 Δικαστήριο, Απόφαση της 21ης Οκτωβρίου 2008, Alfonso Luigi Marra κατά Eduardo De Gregorio και Antonio
Clemente, Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-200/07 και C-201/07, σημείο 39.
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α) Προσωρινή εφαρμογή

Η Επιτροπή θα ήθελε, εν προκειμένω, να επιστήσει την προσοχή στο άρθρο 25 παράγραφος 2 της 
Σύμβασης της Βιέννης για το δίκαιο των συνθηκών, της 23ης Μαΐου 1969,1 το κείμενο του οποίου 
έχει ως εξής:

2. Αν η συνθήκη δεν ορίζει διαφορετικά ή τα διαπραγματευόμενα κράτη δεν έχουν 
συμφωνήσει διαφορετικά, η προσωρινή εφαρμογή μιας συνθήκης ή μέρους μιας Συνθήκης 
σχετικά με ένα κράτος λήγει αν το εν λόγω κράτος κοινοποιήσει στα άλλα κράτη μεταξύ των 
οποίων εφαρμόζεται προσωρινά η συνθήκη την πρόθεσή του να μην καταστεί 
συμβαλλόμενο μέρος της συνθήκης.

Δυνάμει του άρθρου 218 παράγραφοι 5 και 6 της ΣΛΕΕ, το Συμβούλιο μπορεί πράγματι να 
αποφασίζει να εφαρμόσει προσωρινά μία διεθνή συμφωνία πριν την έγκριση του Κοινοβουλίου. 
Ωστόσο, σε συνδυαστική ανάγνωση με το άρθρο 25 παράγραφος 2 της Σύμβασης της Βιέννης, 
καθίσταται σαφές ότι η προσωρινή εφαρμογή δεν μπορεί να συνεχισθεί όταν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο έχει εγείρει αντιρρήσεις για μία διεθνή συμφωνία, καθώς στο διεθνές δίκαιο αυτή η 
αντίρρηση πρέπει να θεωρηθεί δείγμα της πρόθεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην καταστεί 
συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας.2

Θα ήταν επομένως φρόνιμο, προκειμένου να προστατευθεί ο ρόλος του Κοινοβουλίου στις 
διαδικασίες, να περιληφθεί στο άρθρο 90 διάταξη που να διασφαλίζει ότι το Κοινοβούλιο λαμβάνει 
θέση σχετικά με κάθε διεθνή συμφωνία που εφαρμόζεται προσωρινά, αλλά η οποία δεν έχει 
υποβληθεί σε αυτό για έγκριση (ή διαβούλευση) μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα. Η διάρκεια 
αυτού του χρονικού διαστήματος πρέπει να τεθεί σε συζήτηση, αλλά η επιτροπή μας θα πρότεινε η 
πρέπουσα διάρκεια να είναι ενδεχομένως ένας χρόνος.

Μία νέα παράγραφος στο άρθρο 90 προς εφαρμογή αυτής της θέσης θα μπορούσε να διατυπωθεί ως 
εξής:

Όταν, ένα έτος μετά τη λήψη απόφασης από το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 281 
παράγραφος 5 της ΣΛΕΕ για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή διεθνούς 
συμφωνίας, δεν έχει ζητηθεί από το Συμβούλιο έγκριση του Κοινοβουλίου ή διαβούλευση 
με  αυτό σύμφωνα με το άρθρο 281 παράγραφος 6 της ΣΛΕΕ, το Κοινοβούλιο, με δική 
του πρωτοβουλία, διατυπώνει τη θέση του για την εν λόγω συμφωνία βάσει έκθεσης της 
αρμόδιας επιτροπής.

Αυτή η λύση θα είχε το όφελος να λήγει η προσωρινή εφαρμογή των συμφωνιών τις οποίες δεν 
προτίθεται να εγκρίνει το Κοινοβούλιο και θα αποθάρρυνε καθυστερήσεις στο να εμπλακεί το 
Κοινοβούλιο.

                                               
1 Ηνωμένα Έθνη, Σύμβαση της Βιέννης για το δίκαιο των συνθηκών, 23ης Μαΐου 1969, Σειρά Συνθηκών, τόμος 
1155, σ. 331.
2 Όπως συνέβη στην περίπτωση της ACTA (εμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση της 
παραποίησης/απομίμησης μεταξύ, αφενός, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 
κρατών μελών της και, αφετέρου, της Αυστραλίας, του Καναδά, της Ιαπωνίας, της Δημοκρατίας της Κορέας, των 
Ηνωμένων Πολιτειών του Μεξικού, του Βασιλείου του Μαρόκου, της Νέας Ζηλανδίας, της Δημοκρατίας της 
Σιγκαπούρης, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής).
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β) Μικτές συμφωνίες

Προκειμένου να διασφαλισθεί η θέση του Κοινοβουλίου στην περίπτωση επίσης των μικτών 
συμφωνιών και λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, οι μικτές συμφωνίες 
ρυθμίζουν θέματα που εμπίπτουν πρωτίστως στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα 
οποία τα κράτη μέλη έχουν μόνο εναπομένουσα αρμοδιότητα, θα μπορούσε επίσης να ενσωματωθεί 
μια παρόμοια διάταξη για να καλύπτονται αυτές οι περιπτώσεις. Μια τέτοια διάταξη θα είχε το 
πλεονέκτημα να διασφαλίζεται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι «τελευταίο στη σειρά» 
κατά την έγκριση των μικτών διεθνών συμφωνιών.

Μία νέα παράγραφος στο άρθρο 90 προς εφαρμογή αυτής της θέσης θα μπορούσε να διατυπωθεί ως 
εξής:

Όταν, ένα έτος μετά τη λήψη απόφασης από το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 281 
παράγραφος 5 της ΣΛΕΕ για την υπογραφή διεθνούς συμφωνίας στην οποία είναι επίσης 
συμβαλλόμενα μέρη τα κράτη μέλη, δεν έχει ζητηθεί από το Συμβούλιο έγκριση του 
Κοινοβουλίου ή διαβούλευση με αυτό σύμφωνα με το άρθρο 281 παράγραφος 6 της 
ΣΛΕΕ, το Κοινοβούλιο, με δική του πρωτοβουλία, διατυπώνει τη θέση του για την εν 
λόγω συμφωνία βάσει έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής.

Αυτή λύση θα είχε το όφελος να ενθαρρύνεται το Συμβούλιο να εμπλέκει το Κοινοβούλιο στις 
διαδικασίες νωρίτερα, όπως θα ήταν ορθό στις περισσότερες περιπτώσεις μικτών συμφωνιών.

***
Ελπίζω η παρούσα γνωμοδότηση, και ιδίως οι προτάσεις για την τροποποίηση του Κανονισμού, 
να είναι χρήσιμες για την επιτροπή σας κατά την εξέταση του θέματος της ενδεχόμενης 
τροποποίησης του άρθρου 90 παράγραφος 5.

(Τύπος ευγενείας και υπογραφή)


