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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας όσον αφορά το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο
(2013/2130(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη την απόφασή του, της 20ής Οκτωβρίου 2010, σχετικά με την αναθεώρηση 
της συμφωνίας-πλαισίου για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 22ας Νοεμβρίου 2012, σχετικά με τις εκλογές για το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 20142 και το ψήφισμά του, της 4ης Ιουλίου 2013, σχετικά με 
τη βελτίωση της οργάνωσης των εκλογών για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου το 20143,

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 48 και 119 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και 
της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A7-
0000/2013), 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρως η ενίσχυση της δημοκρατικής 
νομιμοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως προβλέπεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας, 
μέσω της διαδικασίας που οδηγεί στην εκλογή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και στη διαδικασία ανάληψης καθηκόντων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προσδίδοντας με 
τον τρόπο αυτό μια νέα πολιτική διάσταση στις ευρωπαϊκές εκλογές μέσω της ανάδειξης 
υποψηφίων για το εν λόγω αξίωμα προερχόμενων από τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα 
και αποκαθιστώντας τους δεσμούς με τους πολίτες μέσα από τη δυνατότητα που τους 
δίνεται να ψηφίσουν το πρόσωπο της επιλογής τους· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εκλεγμένος Πρόεδρος της νέας Επιτροπής πρέπει να κάνει 
πλήρη χρήση των προνομίων που του ανατίθενται από τη Συνθήκη της Λισαβόνας και να 
λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει την αποτελεσματική 
λειτουργία της επόμενης Επιτροπής παρά το μέγεθός της, το οποίο, λόγω των αποφάσεων 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, δεν πρόκειται να μειωθεί, όπως προβλέπεται στη Συνθήκη 
της Λισαβόνας·

                                               
1 ΕΕ C 70 της 8.3.2012, σ. 98.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_ΤΑ(2012)0462.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0323.
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Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να ενισχυθεί η υποχρέωση λογοδοσίας της Επιτροπής στο 
Κοινοβούλιο μέσω του ετήσιου και του πολυετούς προγραμματισμού της Ένωσης καθώς 
και μέσα από τη δημιουργία συμμετρίας μεταξύ των πλειοψηφιών που απαιτούνται για 
την εκλογή του Προέδρου της Επιτροπής και για την πρόταση μομφής· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος του Κοινοβουλίου ως ρυθμιστή του 
θεματολογίου για νομοθετικά θέματα και ότι πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως η αρχή 
σύμφωνα με την οποία το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν ισότιμο ρόλο σε 
νομοθετικά θέματα, η οποία κατοχυρώνεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων της νέας 
Επιτροπής, οι ισχύουσες διοργανικές συμφωνίες πρέπει να αναθεωρηθούν και να 
βελτιωθούν·

Νομιμότητα και πολιτική ευθύνη της Επιτροπής 
(Ανάληψη καθηκόντων και απομάκρυνση της Επιτροπής)

1. τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η δημοκρατική νομιμοποίηση, η ανεξαρτησία και ο 
πολιτικός ρόλος της Επιτροπής μέσα από την αμεσότερη σύνδεση της επιλογής των 
ψηφοφόρων με την εκλογή του Προέδρου της Επιτροπής· 

2. ζητεί επιτακτικά από την επόμενη Συνέλευση να επανεξετάσει τον τρόπο εκλογής του 
Προέδρου της Επιτροπής προκειμένου να ενισχυθεί η δημοκρατική νομιμοποίηση της 
Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας άμεσης εκλογής·

3. επαναβεβαιώνει ότι όλα τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα πρέπει να ορίσουν τους 
υποψηφίους τους για το αξίωμα του Προέδρου της Επιτροπής εντός εύλογης προθεσμίας 
πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία των ευρωπαϊκών εκλογών· 

4. αναμένει από τους υποψηφίους για το αξίωμα του Προέδρου της Επιτροπής να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην εκστρατεία για τις ευρωπαϊκές εκλογές, 
διανέμοντας και προωθώντας σε όλα τα κράτη μέλη το πολιτικό πρόγραμμα του 
ευρωπαϊκού πολιτικού τους κόμματος·

5. επαναλαμβάνει την πρόσκλησή του προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να διασαφηνίσει, 
εγκαίρως και πριν από τις εκλογές, με ποιο τρόπο σκοπεύει να τιμήσει την επιλογή των 
ευρωπαίων πολιτών ως προς τον διορισμό του Προέδρου της Επιτροπής, στο πλαίσιο 
διαβουλεύσεων που θα διεξαχθούν μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, σύμφωνα με τη δήλωση 11 που προσαρτάται στη Συνθήκη της Λισαβόνας·

6. ζητεί ορισμένα από τα μέλη της επόμενης Επιτροπής να επιλέγονται μεταξύ των 
πρόσφατα εκλεγμένων βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· καλεί τις κυβερνήσεις 
των κρατών μελών να εξετάζουν δεόντως τις ψήφους των συμπολιτών τους όταν 
προτείνουν προσωπικότητες ως μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής· 

7. κρίνει ότι ο εκλεγμένος Πρόεδρος της Επιτροπής πρέπει να ενεργεί με μεγαλύτερη 
αυτονομία κατά τη διάρκεια επιλογής των υπόλοιπων μελών της Επιτροπής· καλεί τις 
κυβερνήσεις των κρατών μελών να υποβάλουν από έναν κατάλογο με τουλάχιστον τρεις 
υποψηφίους για το αξίωμα του Ευρωπαίου Επιτρόπου, δίνοντας τη δυνατότητα στον 
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εκλεγμένο Πρόεδρο της Επιτροπής να επιλέξει έναν από τους υποψηφίους τού εν λόγω 
καταλόγου· προτρέπει τον νεοεκλεγέντα Πρόεδρο της Επιτροπής να επιμείνει στο αίτημά 
του προς τις κυβερνήσεις των κρατών μελών ώστε ο κατάλογος των υποψηφίων για το 
αξίωμα του Επιτρόπου να του δίνει τη δυνατότητα να διασφαλίσει ισορροπημένη 
σύνθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς το φύλο·

8. κρίνει ότι, σε συνέχεια της πολιτικής συμφωνίας που επιτεύχθηκε κατά τη σύνοδο του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 11 και 12 Δεκεμβρίου 2013 και μετά την απόφαση του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της, 22ας Μαΐου 2013, σχετικά με τον αριθμό των μελών της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πρέπει να προβλεφθούν πρόσθετα μέτρα για την 
αποτελεσματικότερη λειτουργία της Επιτροπής, με την επιφύλαξη του δικαιώματος 
διορισμού ενός Επιτρόπου ανά κράτος μέλος· 

9. θεωρεί ότι, σύμφωνα με τις ισχύουσες Συνθήκες, η λύση που θα επιλεγεί μπορεί να 
περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός συστήματος εκ περιτροπής των Επιτρόπων με 
χαρτοφυλάκιο και των Επιτρόπων άνευ χαρτοφυλακίου, διασφαλίζοντας με τον τρόπο 
αυτό σχετική σταθερότητα στον αριθμό και στο περιεχόμενο των χαρτοφυλακίων και 
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα σωστά ισορροπημένη εκπροσώπηση των ιδιαιτεροτήτων και 
των συμφερόντων του συνόλου των κρατών μελών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
Επιτροπής· πιστεύει ότι, σε αυτό το πλαίσιο, οι Επίτροποι χωρίς χαρτοφυλάκιο πρέπει να 
συμμετέχουν πλήρως στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και να αναλαμβάνουν καθήκοντα 
εκπροσώπησης για την Επιτροπή σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

10. τονίζει ότι, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2 της συμφωνίας-πλαισίου για τις σχέσεις 
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, ο υποψήφιος για την Προεδρία 
της Επιτροπής πρέπει να κληθεί να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έπειτα από 
τον διορισμό του από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές 
για τη θητεία του, συνοδευόμενες από μια διεξοδική ανταλλαγή απόψεων, προτού το 
Κοινοβούλιο εκλέξει τον προτεινόμενο υποψήφιο για την Προεδρία της Επιτροπής·

11. προτρέπει τον μελλοντικό προτεινόμενο Πρόεδρο της Επιτροπής να λάβει δεόντως υπόψη 
του τις προτάσεις και τις συστάσεις για τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν 
γίνει ήδη από το Κοινοβούλιο βάσει εκθέσεων ιδίας πρωτοβουλίας ή ψηφισμάτων που 
έλαβαν την υποστήριξη μιας ισχυρής πλειοψηφίας των βουλευτών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και τα οποία ακολούθησε σε ικανοποιητικό βαθμό η προηγούμενη 
Επιτροπή έως τη λήξη της θητείας της·

12. θεωρεί ότι, σε μια μελλοντική αναθεώρηση των Συνθηκών, η πλειοψηφία που απαιτείται 
επί του παρόντος για πρόταση μομφής κατά της Επιτροπής, δυνάμει του άρθρου 234 της 
ΣΛΕΕ, πρέπει να απλοποιηθεί ώστε να απαιτείται μόνο πλειοψηφία των βουλευτών που 
απαρτίζουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

Νομοθετική πρωτοβουλία και δραστηριότητα 
(Κοινοβουλευτική αρμοδιότητα και έλεγχος)

13. είναι της γνώμης ότι, ενώ η συνολική αξιολόγηση των διοργανικών σχέσεων μεταξύ του 
Κοινοβουλίου και της Επιτροπής είναι θετική, υπάρχει ακόμα μια σειρά από ζητήματα και 
ελλείψεις που απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή και δράση· 
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14. τονίζει ότι η επιδίωξη για αποτελεσματικότητα δεν πρέπει να συνεπάγεται χειρότερη 
ποιότητα της νομοθεσίας ή ακύρωση των στόχων του Κοινοβουλίου·

15. τονίζει ότι η πρόκληση για διαφάνεια είναι διαρκώς παρούσα και κοινή για όλα τα 
θεσμικά όργανα, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών σε πρώτη ανάγνωση· σημειώνει 
ότι το Κοινοβούλιο έχει προσπαθήσει να ανταποκριθεί στην πρόκληση αυτή με την 
έγκριση των νέων άρθρων 70 και 70α του Κανονισμού του·

16. εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τα προβλήματα που εξακολουθούν να υφίστανται 
όσον αφορά την εφαρμογή της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, ιδίως στο πλαίσιο της 
Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) και της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), καθώς 
και όσον αφορά την ευθυγράμμιση των πράξεων του πρώην τρίτου πυλώνα με την 
ιεραρχία των κανόνων δικαίου της Συνθήκης της Λισαβόνας και γενικά όσον αφορά τη 
συνεχιζόμενη «ασυμμετρία» ως προς τη διαφάνεια της συμμετοχής της Επιτροπής στις 
προπαρασκευαστικές εργασίες των δύο κλάδων της νομοθετικής εξουσίας· στο πλαίσιο 
αυτό, υπογραμμίζει τη σημασία προσαρμογής των μεθόδων εργασίας του Συμβουλίου, 
ώστε οι εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε 
ορισμένες από τις συνόδους του, όταν κάτι τέτοιο δικαιολογείται δεόντως σύμφωνα με 
την αρχή που ορίζει ότι τα θεσμικά όργανα συνεργάζονται μεταξύ τους καλή τη πίστει· 

17. ζητεί από την Επιτροπή να κάνει καλύτερη χρήση του προνομοθετικού σταδίου, ιδίως των 
πολύτιμων συνεισφορών που έχουν γίνει βάσει της Πράσινης και Λευκής Βίβλου, και να 
ενημερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις προπαρασκευαστικές εργασίες 
που επιτελούνται από τις υπηρεσίες της, επί ίσοις όροις με το Συμβούλιο·

18. είναι της άποψης ότι το Κοινοβούλιο οφείλει να αναπτύξει περαιτέρω και να αξιοποιήσει 
πλήρως την αυτόνομη δομή του για εκτίμηση των επιπτώσεων οιωνδήποτε ουσιαστικών 
αλλαγών ή τροποποιήσεων επί της αρχικής πρότασης που υποβάλλει η Επιτροπή·

19. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, ενώ η Επιτροπή επισήμως εκπληρώνει τις 
υποχρεώσεις της απαντώντας εντός 3 μηνών στα αιτήματα του Κοινοβουλίου για 
νομοθετικές πρωτοβουλίες, δεν προτείνει πάντοτε πραγματική και ουσιαστική 
παρακολούθηση αυτών·

20. ζητεί, κατά την επόμενη αναθεώρηση των Συνθηκών, να αναγνωριστεί πλήρως το 
δικαίωμα νομοθετικής πρωτοβουλίας του Κοινοβουλίου, καθιστώντας υποχρεωτική για 
την Επιτροπή την παρακολούθηση όλων των αιτημάτων για νομοθετικές πρωτοβουλίες 
που υποβάλλονται από το Κοινοβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 225 της ΣΛΕΕ·

21. θεωρεί ότι, κατά την επόμενη αναθεώρηση των Συνθηκών, η εξουσία της Επιτροπής να 
αποσύρει νομοθετικές προτάσεις πρέπει να περιοριστεί στις περιπτώσεις εκείνες στις 
οποίες, μετά την έγκριση τη θέσης του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση, το 
Κοινοβούλιο συμφωνεί ότι η πρόταση δεν είναι πλέον αιτιολογημένη λόγω αλλαγής των 
συνθηκών·

22. εφιστά την προσοχή στην ανάγκη κατάλληλης διάκρισης ανάμεσα στα ουσιαστικά 
στοιχεία μιας νομοθετικής πράξης, η οποία πρέπει να καθορίζεται από τη νομοθετική 
αρχή στην ίδια τη νομοθετική πράξη, και στα διάφορα μη ουσιώδη στοιχεία, κυρίως 
τεχνικού χαρακτήρα, που συνδέονται με τη νομοθετική πράξη και τα οποία θα πρέπει να 
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διευθετούνται με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις·

23. τονίζει τη σημασία της επιλογής ανάμεσα σε κατ’ εξουσιοδότηση και σε εκτελεστικές 
πράξεις, από την άποψη της διασφάλισης των προνομίων του Κοινοβουλίου, και 
επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο να συμφωνήσουν με 
το Κοινοβούλιο στον ορισμό των+ κριτηρίων εφαρμογής των άρθρων 290 και 291 της 
ΣΛΕΕ·

24. προτρέπει την Επιτροπή να συμπεριλαμβάνει επαρκώς το Κοινοβούλιο στο 
προπαρασκευαστικό στάδιο των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων και να παρέχει στους 
βουλευτές του όλες τις σχετικές πληροφορίες, σύμφωνα με την παράγραφο 15 της 
συμφωνίας-πλαισίου για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής· 

25. ζητεί από την Επιτροπή να σεβαστεί τη συμφωνία-πλαίσιο όσον αφορά την πρόσβαση 
των εμπειρογνωμόνων του Κοινοβουλίου στις συνεδριάσεις των εμπειρογνωμόνων της 
Επιτροπής, αποτρέποντας τη συγχώνευσή τους με τις συνεδριάσεις των επιτροπών 
επιτροπολογίας·

Διεθνείς σχέσεις
(Κοινοβουλευτική αρμοδιότητα και έλεγχος)

26. σημειώνει ότι, με την απόρριψη της συμφωνίας SWIFT, το Κοινοβούλιο έκανε για πρώτη 
φορά χρήση των νεοαποκτηθέντων προνομίων του·

27. ζητεί επιτακτικά να υπάρχει πλήρης και ακριβής ενημέρωση του Κοινοβουλίου σε όλα τα 
στάδια των διαδικασιών για τη σύναψη διεθνών συμφωνιών, ώστε να διασφαλίζεται ότι 
το Κοινοβούλιο θα είναι σε θέση να λαμβάνει την τελική του απόφαση με πλήρη γνώση 
του θέματος·

28. τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι το Κοινοβούλιο είναι πραγματικά σε θέση να 
εκφέρει εμπεριστατωμένη γνώμη σχετικά με τις διαπραγματευτικές εντολές· 

29. επιβεβαιώνει εκ νέου ότι απαιτείται από το Κοινοβούλιο να θεσπίσει τα αναγκαία μέτρα 
προκειμένου να παρακολουθεί την εφαρμογή των διεθνών συμφωνιών·

Συνταγματική δυναμική
(Διοργανικές σχέσεις και διοργανικές συμφωνίες)

30. τονίζει ότι, δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 1 της ΣΕΕ, η Επιτροπή αναλαμβάνει 
πρωτοβουλίες για την επίτευξη διοργανικών συμφωνιών σχετικά με τον ετήσιο και 
πολυετή προγραμματισμό της Ένωσης· εφιστά την προσοχή στην ανάγκη συμμετοχής του 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στην κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος εργασίας 
της Επιτροπής και τονίζει τη σημασία της διασφάλισης ενός ρεαλιστικού και αξιόπιστου 
προγραμματισμού ο οποίος να μπορεί να εφαρμοστεί αποτελεσματικά και να αποτελεί τη 
βάση για διοργανικό προγραμματισμό·

31. θεωρεί ότι η συμφωνία-πλαίσιο που συνήφθη μεταξύ του Κοινοβουλίου και της 
Επιτροπής, καθώς και οι τακτικές ενημερώσεις της, είναι ουσιαστικής σημασίας για την 
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ενίσχυση και την ανάπτυξη διαρθρωμένης συνεργασίας μεταξύ των δύο θεσμικών 
οργάνων· 

32. χαιρετίζει το γεγονός ότι η συμφωνία-πλαίσιο που εγκρίθηκε το 2010 ενίσχυσε σημαντικά 
την πολιτική ευθύνη της Επιτροπής έναντι του Κοινοβουλίου·

33. υπογραμμίζει ότι οι κανόνες για τον διάλογο και την πρόσβαση στις πληροφορίες 
δημιουργούν τις προϋποθέσεις για πιο διεξοδικό κοινοβουλευτικό έλεγχο των 
δραστηριοτήτων της Επιτροπής, διασφαλίζοντας ότι το Κοινοβούλιο αντιμετωπίζεται από 
την Επιτροπή επί ίσοις όροις με το Συμβούλιο Υπουργών·

34. σημειώνει ότι συγκεκριμένες διατάξεις της ισχύουσας συμφωνίας-πλαίσιο μπορούν να 
βελτιωθούν· εισηγείται την έγκριση, εκ μέρους του απερχόμενου Κοινοβουλίου, της 
γενικής γραμμής και των διαπραγματευτικών προτεραιοτήτων για την περαιτέρω 
διαπραγμάτευση της συμφωνίας-πλαίσιο, ώστε οι εν λόγω προτάσεις να μπορούν να 
εξεταστούν από το επόμενο Κοινοβούλιο·

35. είναι της άποψης ότι η εντολή αυτή πρέπει να διερευνήσει πλήρως τις δυνατότητες που 
παρέχουν οι ισχύουσες Συνθήκες, ώστε να ενισχυθεί η πολιτική ευθύνη της εκτελεστικής 
εξουσίας και να εξορθολογιστούν οι ισχύουσες διατάξεις περί νομοθετικής και πολιτικής 
συνεργασίας·

36. υπενθυμίζει ότι μια σειρά από τεχνικά ζητήματα, όπως οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, τα 
εκτελεστικά μέτρα, η εκτίμηση επιπτώσεων, η επεξεργασία των νομοθετικών 
πρωτοβουλιών και των κοινοβουλευτικών ερωτήσεων, χρειάζονται ενημέρωση ενόψει της 
εμπειρίας που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου· 

37. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι παραμένουν αναπάντητες οι επανειλημμένες 
εκκλήσεις του για επαναδιαπραγμάτευση της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση της 
νομοθεσίας του 2003 προκειμένου να ληφθεί υπόψη το νέο νομοθετικό περιβάλλον που 
δημιουργήθηκε με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, να ενοποιηθούν οι τρέχουσες βέλτιστες 
πρακτικές και να επικαιροποιηθεί η συμφωνία βάσει του θεματολογίου για έξυπνη 
νομοθεσία· 

38. καλεί το Συμβούλιο Υπουργών να εκφράσει τη θέση του όσον αφορά τη δυνατότητα 
συμμετοχής σε μια τριμερή συμφωνία με το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή, με στόχο την 
επίτευξη περαιτέρω προόδου στα τεχνικά ζητήματα που αναφέρονται ήδη στη διοργανική 
συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας, στη διμερή συμφωνία μεταξύ του 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Υπουργών και, εν μέρει, στη συμφωνία-πλαίσιο·

39. θεωρεί ότι, με την επιφύλαξη της σύναψης τριμερούς συμφωνίας μεταξύ του 
Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και του Συμβουλίου, τα ζητήματα που συνδέονται 
αποκλειστικά με τις σχέσεις ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και την Επιτροπής πρέπει να 
εξακολουθήσουν να αποτελούν αντικείμενο διμερούς συμφωνίας-πλαίσιο· τονίζει ότι το 
Κοινοβούλιο δεν θα συμβιβαστεί με τίποτα λιγότερο από όσα μπορούν να επιτευχθούν 
στο πλαίσιο της ισχύουσας συμφωνίας-πλαισίου· 

40. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το πεδίο που καλύπτει η εν λόγω έκθεση είναι η αξιολόγηση της εφαρμογής της Συνθήκης 
της Λισαβόνας, με την ανάλυση ειδικότερα των επιπτώσεων των βασικών αλλαγών που 
εισήγαγε από την έναρξη ισχύος της όσον αφορά τις διοργανικές σχέσεις μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Στο πλαίσιο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας επιδιώκει να 
ενισχύσει τον δημοκρατικό χαρακτήρα της ΕΕ, ο εισηγητής επιχειρεί να τονίσει την ανάγκη 
πιο άμεσης σύνδεσης ανάμεσα στην επιλογή των ψηφοφόρων και την εκλογή του Προέδρου 
της Επιτροπής. Στην πραγματικότητα, παρόλο που η Συνθήκη της Λισαβόνας δεν έχει θέσει 
υπό αμφισβήτηση τον ρόλο της Επιτροπής ως κινητήριας δύναμης που καθοδηγεί την 
ευρωπαϊκή δραστηριότητα, κατά τα τελευταία τέσσερα χρόνια η Επιτροπή έχει χάσει στην 
πράξη ένα μέρος της πολιτικής της επιρροής στο πλαίσιο της θεσμικής αρχιτεκτονικής της 
ΕΕ. Μια τέτοια διάβρωση της εξουσίας της Επιτροπής σχετίζεται, σε μεγάλο βαθμό, με την 
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, η οποία λειτουργεί προς όφελος της παρέμβασης 
και της εξουσίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και ευνοεί τη διακυβερνητικότητα σε βάρος 
της ενωσιακής μεθόδου.

Στο πλαίσιο αυτό, και στον βαθμό που η εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και η 
διαφύλαξη της ενωσιακής μεθόδου απαιτούν μια ισχυρότερη Επιτροπή η οποία να 
διαδραματίζει βασικό ρόλο στο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, είναι υψίστης σημασίας να 
τεθούν υπό εξέταση όλες οι πιθανές λύσεις προκειμένου να ενισχυθεί η δημοκρατική της 
νομιμοποίηση, η πολιτική της επιρροή και αποτελεσματικότητα, είτε με βάση τις ισχύουσες 
Συνθήκες είτε στο πλαίσιο μιας μελλοντικής αναθεώρησης των Συνθηκών αυτών.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες Συνθήκες και ενόψει των εκλογών του 2014 για το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, ο εισηγητής στηρίζει την πρόταση για τον καθορισμό υποψηφίων για την 
Προεδρία της Επιτροπής από τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. Παρόλα αυτά, ο εισηγητής 
θεωρεί ότι το εν λόγω ζήτημα της νομιμοποίησης της Επιτροπής πρέπει να αναλυθεί 
διεξοδικά σε μελλοντική αναθεώρηση των Συνθηκών. Στο πλαίσιο αυτό και παρά την 
προτίμησή του προς ένα κοινοβουλευτικό μοντέλο ή μια προεδρική προσέγγιση που θα 
προϋποθέτει την άμεση εκλογή του Προέδρου της Επιτροπής, ο εισηγητής πιστεύει ότι, χωρίς 
να θίγεται η ενίσχυση των εξουσιών ελέγχου του Κοινοβουλίου, πρέπει να αποφευχθεί η 
υπερβολική κοινοβουλευτικοποίηση του συστήματος και να ληφθεί υπόψη ο διαχωρισμός 
των εξουσιών. Στο μέτρο αυτό και προκειμένου να ενισχυθούν οι εξουσίες ελέγχου του 
Κοινοβουλίου, η έκθεση προτείνει τη μείωση της πλειοψηφίας που απαιτείται επί του 
παρόντος, σύμφωνα με το άρθρο 234 της ΣΛΕΕ, για πρόταση μομφής κατά της Επιτροπής, 
καλεί τον υποψήφιο για την Προεδρία της Επιτροπής να παρουσιάσει το πολιτικό του 
πρόγραμμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εφιστά την προσοχή στη σπουδαιότητα του 
ετήσιου και πολυετούς προγραμματισμού της Ένωσης. Αφετέρου, και προκειμένου να 
αποφευχθεί η υπερβολική κοινοβουλευτικοποίηση του συστήματος, ο εισηγητής υποστηρίζει 
ότι, σύμφωνα με την αρχή του διαχωρισμού των εξουσιών, πρέπει να εκχωρείται μεγαλύτερη 
αυτονομία στον Πρόεδρο της Επιτροπής να επιλέγει τα μέλη της ομάδας του και ότι δεν 
πρέπει να υποχρεούται να ζητεί την παραίτηση των Επιτρόπων. Συνεπώς, η έκθεση δεν κάνει 
καμία αναφορά στην ψήφο μη εμπιστοσύνης σε μεμονωμένους Επιτρόπους. 
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Σε ό, τι αφορά την αποτελεσματικότητα της Επιτροπής, και εφόσον η προβλεπόμενη μείωση 
του μεγέθους της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 5 της ΣΕΕ δεν θα τεθεί 
πλέον σε ισχύ το 2014 εξαιτίας της απόφασης που έλαβε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έπειτα 
από αίτημα της κυβέρνησης της Ιρλανδίας, ο εισηγητής προτείνει την καθιέρωση ενός 
συστήματος αυστηρά ισότιμης εναλλαγής των Επιτρόπων με χαρτοφυλάκιο και των 
Επιτρόπων άνευ χαρτοφυλακίου, η οποία θα αντικατοπτρίζει το δημογραφικό και 
γεωγραφικό φάσμα του συνόλου των κρατών μελών. Το σύστημα αυτό θα βελτιώσει τη 
λειτουργία της Επιτροπής, διασφαλίζοντας σχετική σταθερότητα στον αριθμό και το 
περιεχόμενο των χαρτοφυλακίων και διευκολύνοντας τις εσωτερικές διαδικασίες 
συντονισμού, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι στις αποφάσεις της Επιτροπής θα λαμβάνεται 
υπόψη η εκπροσώπηση των ιδιαιτεροτήτων και των συμφερόντων του συνόλου των κρατών 
μελών. Για τον σκοπό αυτό, όλοι οι Επίτροποι πρέπει να απολαύουν του ίδιου νομικού 
καθεστώτος και πρέπει να αναγνωρίζεται πλήρως το δικαίωμα των Επιτρόπων άνευ 
χαρτοφυλακίου να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

Επιπλέον, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας έχει ενισχύσει σημαντικά 
τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παρέχοντάς του σημαντικές νέες εξουσίες ως προς 
τη νομοθεσία της ΕΕ και τις διεθνείς συμφωνίες, ο εισηγητής κάνει επίσης μια εκτίμηση των 
επιδόσεων του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής καθώς και της αλληλεπίδρασής τους στους 
τομείς αυτούς. Στο πλαίσιο αυτό, ο εισηγητής καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, ενώ οι νέες 
εξουσίες του Κοινοβουλίου και ο ρόλος του ως υπεύθυνου συννομοθέτη είναι επιτυχώς 
αναγνωρισμένες και ενώ έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στις σχέσεις του με την 
Επιτροπή, εξακολουθούν να υφίστανται ζητήματα και ελλείψεις που απαιτούν μεγαλύτερη 
προσοχή και δράση, ιδίως όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών, τις κατ’ εξουσιοδότηση 
και τις εκτελεστικές πράξεις, την εκτίμηση επιπτώσεων, την επεξεργασία των νομοθετικών 
πρωτοβουλιών και των κοινοβουλευτικών ερωτήσεων.

Τέλος, και λαμβάνοντας υπόψη την αρχή που ορίζει ότι τα θεσμικά όργανα συνεργάζονται 
μεταξύ τους καλή τη πίστει, η έκθεση διατυπώνει ορισμένες συστάσεις σχετικά με την 
αναθεώρηση της συμφωνίας-πλαισίου για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και καλεί το Συμβούλιο να συμμετάσχει σε μια ξεχωριστή 
τριμερή συμφωνία με το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη 
ορισμένων τεχνικών ζητημάτων που προβλέπονται ήδη στη διοργανική συμφωνία για τη 
βελτίωση της νομοθεσίας, στη διμερή συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου Υπουργών και, εν μέρει, στη συμφωνία-πλαίσιο. 


