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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών 
κοινοβουλίων
(2013/2185(ΙΝΙ))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), και ειδικότερα το προοίμιό 
της, το άρθρο 4 παράγραφος 3 (καλόπιστη συνεργασία μεταξύ Ένωσης και κρατών 
μελών), το άρθρο 5 (οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων και επικουρικότητα), το άρθρο 10 
παράγραφοι 1 (αντιπροσωπευτική δημοκρατία) και 2 (εκπροσώπηση των Ευρωπαίων 
πολιτών) και το άρθρο 12 (ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων),

– έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο αριθ. 1 σχετικά με τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικότερα το προοίμιο και τον τίτλο ΙΙ σχετικά με τη 
διακοινοβουλευτική συνεργασία, και το πρωτόκολλο αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή 
των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, που προσαρτώνται στη ΣΕΕ και 
στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), 

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 22ας Μαΐου 1997 σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εθνικών κοινοβουλίων1, της 7ης Φεβρουαρίου 2002 
σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών 
κοινοβουλίων στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής οικοδόμησης2, και της 7ης Μαΐου 2009 
σχετικά με την ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των 
εθνικών κοινοβουλίων βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας3, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση A7-0056/2014 της 28ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με την 
καταλληλότητα του κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ και την επικουρικότητα και την 
αναλογικότητα – 19η έκθεση «Βελτίωση της νομοθεσίας» για το 2011,

– έχοντας υπόψη τις τελικές συστάσεις, της 20ας Δεκεμβρίου 2011, της ομάδας 
προσανατολισμού σχετικά με τα εθνικά κοινοβούλια βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας,

– έχοντας υπόψη τις ετήσιες εκθέσεις της Επιτροπής για τις σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και των εθνικών κοινοβουλίων, και ιδίως την έκθεση του 20124,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα των διασκέψεων των προέδρων των κοινοβουλίων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, και 
ειδικότερα της Βαρσοβίας και της Λευκωσίας5, 

– έχοντας υπόψη τη συμβολή και τα συμπεράσματα των συνεδριάσεων της Διάσκεψης 
κοινοβουλευτικών οργάνων που ειδικεύονται στις υποθέσεις της Ένωσης (COSAC), 

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, T4-0319/1997.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P5_TA(2002)0058.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, Ρ6_ΤΑ(2009)0388.
4 COM(2013)0565. 
5 http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/euspeakers/getspeakers.do. 
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καθώς και των εξαμηνιαίων εκθέσεών της, μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της 
Λισαβόνας1, και ιδίως της 50ής Διάσκεψης του Βίλνιους,

– έχοντας υπόψη την 20ή εξαμηνιαία έκθεση της COSAC σχετικά με τη δημοκρατική 
νομιμότητα της ΕΕ και τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων, αλλά και σχετικά με τον 
πολιτικό διάλογο και τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2014,

– έχοντας υπόψη τις προτάσεις που κατέθεσαν τα εθνικά κοινοβούλια στο πλαίσιο της 
COSAC των προέδρων, η οποία οργανώθηκε από το ελληνικό κοινοβούλιο στις 26 και 27 
Ιανουαρίου 2014 στην Αθήνα,

– έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διακοινοβουλευτική 
συνεργασία, οι οποίες εγκρίθηκαν από τη Διάσκεψη προέδρων των κοινοβουλίων της ΕΕ 
στη Λισαβόνα στις 21 Ιουλίου 2008, 

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα των διακοινοβουλευτικών διασκέψεων σχετικά με την 
κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και την κοινή πολιτική 
ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ) της 9ης-10ης Σεπτεμβρίου 2012 της Πάφου (Κύπρος), 
της 24ης-26ης Μαρτίου του Δουβλίνου (Ιρλανδία) και της 4ης-6ης Σεπτεμβρίου 2013 του 
Βίλνιους (Λιθουανία), και σχετικά με την οικονομική και χρηματοπιστωτική 
διακυβέρνηση της ΕΕ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 13 της Συνθήκης για τη 
σταθερότητα, τον συντονισμό και τη διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική 
Ένωση (ΣΣΣΔ) της 16ης-17ης Οκτωβρίου του Βίλνιους (Λιθουανία),

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 12ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τα προβλήματα 
συνταγματικής φύσης από μια πολυεπίπεδη διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση2 και 
σχετικά με τις σχέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τα θεσμικά όργανα που 
εκπροσωπούν τις εθνικές κυβερνήσεις3,

– έχοντας υπόψη την έκθεση με τίτλο: «Προς μια ουσιαστική οικονομική και νομισματική 
Ένωση», η οποία υποβλήθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2012 από τους προέδρους Van Rompuy, 
Juncker, Barroso και Draghi, 

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα των συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 
13ης και 14ης Δεκεμβρίου 2012, της 24ης και 25ης Οκτωβρίου καθώς και της 19ης και 
20ής Δεκεμβρίου 2013, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων σχετικά με την 
εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
(2013/2130(INI))4, η οποία εγκρίθηκε στις… Φεβρουαρίου 2014,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A7-0000/2014),

                                               
1 http://www.cosac.eu/. 
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0598.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0599.
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Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισχύουσα θεσμική δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζεται από 
τη ΣΕΕ ως ένα στάδιο της διαδικασίας δημιουργίας μιας όλο και στενότερης ένωσης η 
οποία ξεκίνησε με τη σύσταση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας, η Ένωση 
και τα εθνικά θεσμικά όργανα ασκούν τα καθήκοντα που απορρέουν από τις Συνθήκες 
στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού και της αμοιβαίας συνεργασίας και ότι τα εθνικά 
θεσμικά όργανα διευκολύνουν την Ένωση στην εκπλήρωση της αποστολής της και 
αποφεύγουν να λάβουν οποιοδήποτε μέτρο που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την 
πραγματοποίηση των στόχων της Ένωσης·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 12 της ΣΕΕ σχετικά με τις δραστηριότητες των εθνικών 
κοινοβουλίων ενισχύει την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας, καθορίζοντας ότι 
αποστολή τους είναι να συμβάλλουν ενεργά στην καλή λειτουργία της Ένωσης·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της δοτής αρμοδιότητας οριοθετεί τις αρμοδιότητες της 
Ένωσης, η άσκησή της διέπεται από τις αρχές της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας και ότι τα εθνικά κοινοβούλια μεριμνούν για τον σεβασμό της αρχής της 
επικουρικότητας των σχεδίων νομοθετικών πράξεων·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοκρατική νομιμότητα και η λογοδοσία πρέπει να 
διασφαλιστούν στο επίπεδο λήψης και εφαρμογής των αποφάσεων·

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι η λειτουργία της Ένωσης βασίζεται στην αντιπροσωπευτική 
δημοκρατία καθώς και σε μια διπλή δημοκρατική νομιμότητα που απορρέει από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από τα κράτη μέλη που εκπροσωπούνται στο Συμβούλιο από 
τις αντίστοιχες κυβερνήσεις, οι οποίες με τη σειρά τους είναι δημοκρατικά υπεύθυνες 
ενώπιον των εθνικών τους κοινοβουλίων ή ενώπιον των πολιτών τους·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια 
αποτελούν, το καθένα εντός των δικών του πλαισίων, τους πυλώνες της διπλής 
ευρωπαϊκής νομιμοποίησης: το πρώτο ως θεσμικό όργανο στο οποίο οι πολίτες 
εκπροσωπούνται άμεσα σε επίπεδο Ένωσης, και τα δεύτερα ως εθνικά θεσμικά όργανα 
ενώπιον των οποίων είναι άμεσα υπεύθυνες οι αντίστοιχες κυβερνήσεις που 
εκπροσωπούνται στο Συμβούλιο·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύνολο των εθνικών κοινοβουλίων δεν αποτελεί την «τρίτη 
εξουσία» του ευρωπαϊκού θεσμικού οικοδομήματος, αλλά αντιπροσωπεύει το μέσο που 
καθιστά πιο δημοκρατική τη δεύτερη εξουσία της Ένωσης, δηλαδή το Συμβούλιο·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων στο πλαίσιο του ελέγχου της 
επικουρικότητας έχει γίνει αντιληπτός από τα περισσότερα εθνικά κοινοβούλια 
περισσότερο ως μέσο «πολιτικού διαλόγου» με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και 
λιγότερο ως επίσημο νομικό μέσο παρακώλυσης των νομοθετικών διαδικασιών·

ΙΒ. λαμβάνοντας επομένως υπόψη ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε αυτήν τη θέση των 
εθνικών κοινοβουλίων και να λαμβάνονται υπόψη μεταξύ άλλων οι απόψεις που δεν 
λογοκρίνουν την ορθή εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας·
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ΙΓ. υπενθυμίζοντας επίσης ότι είναι σημαντικό για κάθε εθνικό κοινοβούλιο ή κάθε τμήμα 
εθνικού κοινοβουλίου να ενισχύει με νομοθετικές εξουσίες, ιδίως στο πλαίσιο του 
μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης, τη σύνδεσή του με τα περιφερειακά κοινοβούλια·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ένταξη των εθνικών κοινοβουλίων σε ένα ευρωπαϊκό 
κοινοβουλευτικό σύστημα πρέπει να εξεταστεί υπό το πρίσμα μιας προσπάθειας που θα 
καταλήξει σε μια ολοένα και πιο ολοκληρωμένη, δημοκρατική, διάφανη και προσιτή 
στους πολίτες Ένωση·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διακοινοβουλευτική συνεργασία έχει ως βασικό στόχο την 
προώθηση της πορείας προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση μέσα από την ανταλλαγή 
πληροφοριών, την από κοινού λεπτομερή εξέταση των προβλημάτων, τον αμοιβαίο 
εμπλουτισμό του προβληματισμού, τη διευκόλυνση της μεταφοράς της ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας στο εσωτερικό δίκαιο·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι, στην παρούσα φάση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, 
τα εθνικά κοινοβούλια, παρόλο που δεν ασκούν άμεσα νομοθετική λειτουργία σε επίπεδο 
Ένωσης, έχουν έναν συγκεκριμένο και ειδικό ρόλο ο οποίος συνίσταται στην εμπέδωση 
της ευρωπαϊκής συνείδησης στο εσωτερικό των κρατών μελών και στην προσέγγιση των 
πολιτών της Ευρώπης μεταξύ τους·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η COSAC, όσον αφορά τη δημιουργία της Διακοινοβουλευτικής 
διάσκεψης για την ΚΕΠΠΑ/ΚΠΑΑ και της Διακοινοβουλευτικής διάσκεψης για την 
οικονομική και χρηματοπιστωτική διακυβέρνηση, αλλά και τις διακοινοβουλευτικές 
συναντήσεις της επιτροπής ως προτιμώμενη μορφή, οφείλει να αναλάβει να προσδιορίζει 
ανά τακτά χρονικά διαστήματα τη γενική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η διαδικασία 
ολοκλήρωσης·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο «πολιτικός διάλογος», ιδίως ο διάλογος που προωθείται στο 
πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου με στόχο τον εκ των προτέρων συντονισμό των 
οικονομικών πολιτικών, που θεσπίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τα εθνικά 
κοινοβούλια, απαιτεί μεγαλύτερη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδίως 
ενόψει της αλληλεξάρτησης των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των 
εθνικών κοινοβουλίων·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και το νέο θεσμικό πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας 
είναι σαφές ως προς τον ρόλο και τη συνεισφορά των εθνικών κοινοβουλίων, η εφαρμογή 
του πραγματοποιήθηκε χωρίς να προηγηθεί σαφής επισκόπηση σε θεσμικό επίπεδο·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω έλλειψη οφείλεται μεταξύ άλλων στην ανάγκη ενός 
καλύτερου προσδιορισμού και μιας καλύτερης θεσμικής αναγνώρισης του ρόλου της 
Διάσκεψης προέδρων των κοινοβουλίων της ΕΕ, ως πεδίου πολιτικής προώθησης των 
διακοινοβουλευτικών σχέσεων·

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου πέντε χρόνια μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της 
Λισαβόνας, ενόψει μιας μελλοντικής Σύμβασης, η εδραίωση και η δομική οργάνωση των 
σχέσεων μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων είναι 
θεμελιώδους σημασίας για την αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων, για την παροχή και την 
διασφάλιση μιας μεγαλύτερης δημοκρατικής νομιμοποίησης της ευρωπαϊκής διαδικασίας 
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ολοκλήρωσης καθώς επίσης και για την πραγματοποίηση του δημοκρατικού ελέγχου την 
κατάλληλη στιγμή και στο κατάλληλο επίπεδο λήψης και εφαρμογής των αποφάσεων, 
διασφαλίζοντας επαρκή πληροφόρηση όλων των φορέων που συμμετέχουν στη 
νομοθετική διαδικασία·

I. Ο ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων όσον αφορά τη δημοκρατική νομιμότητα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι διατάξεις των Συνθηκών προβλέπουν 
μια σειρά δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των εθνικών κοινοβουλίων, ώστε να μπορούν 
να συμμετέχουν ενεργά στην καλή λειτουργία της Ένωσης· εκτιμά ότι τα εν λόγω 
δικαιώματα και υποχρεώσεις αφορούν:

α) την ενεργό συμμετοχή στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού δικαίου (αρμοδιότητα 
επικύρωσης των Συνθηκών, συμμετοχή στην Συνέλευση που αναφέρεται στο άρθρο 48 
της ΣΕΕ, έλεγχο των εθνικών κυβερνήσεων, έλεγχο της επικουρικότητας, έκτακτη 
δυνατότητα προσφυγής, μεταφορά του ευρωπαϊκού δικαίου στις εσωτερικές νομοθεσίες)·

β) τον πολιτικό διάλογο (διακοινοβουλευτική συνεργασία, αμοιβαία ανταλλαγή 
πληροφοριών με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, ιδίως με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο)·

2. επισημαίνει ότι η διπλή νομιμότητα –Ένωση των λαών και των κρατών– ασκείται σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο στον νομοθετικό τομέα μέσω της συμμετοχής του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου· πιστεύει ότι, προκειμένου να εκπροσωπείται η 
ενωσιακή και δημοκρατική διάσταση των κρατών, είναι απαραίτητο η θέση των 
κυβερνήσεων να αποτυπώνει τις απόψεις των εθνικών κοινοβουλίων· υπογραμμίζει ότι τα 
εθνικά κοινοβούλια, μέσα από την εκτέλεση των καθηκόντων προσανατολισμού και 
ελέγχου έναντι των αντίστοιχων κυβερνήσεων, συμβάλλουν στην ενίσχυση της 
δημοκρατικότητας του Συμβουλίου·

3. ευελπιστεί, για τον σκοπό αυτό, τα εθνικά κοινοβούλια:

α) να βελτιώσουν τους μηχανισμούς προσανατολισμού και ελέγχου υπό το πρίσμα της 
σύγκλισης·

β) να ασκούν ρόλο προληπτικής καθοδήγησης όσον αφορά το έργο των υπουργών και 
των εθνικών κυβερνήσεων στο Συμβούλιο·

γ) να ασκούν έλεγχο στις θέσεις που υποστηρίζουν οι υπουργοί και οι εθνικές 
κυβερνήσεις στο Συμβούλιο·

δ) να διαδραματίζουν ρόλο αποτελεσματικής καθοδήγησης και ελέγχου ως προς την ορθή 
εφαρμογή των οδηγιών και των κανονισμών·

και ευελπιστεί σε μεγαλύτερη διαφάνεια των νομοθετικών διαβουλεύσεων του 
Συμβουλίου·

4. συνεπώς, εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη διαφάνειας στις νομοθετικές 
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διαβουλεύσεις του Συμβουλίου και για την ασυμμετρία στην πληροφόρηση μεταξύ
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου· ζητεί από το Συμβούλιο να προσαρμόσει τα 
οικεία επίπεδα διαφάνειας στα επίπεδα που διασφαλίζονται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, ιδίως στα προπαρασκευαστικά στάδια της νομοθετικής διαδικασίας·

5. πιστεύει ότι η έλλειψη διαφάνειας στις νομοθετικές διαβουλεύσεις του Συμβουλίου 
αποκλείει κάθε πραγματική λογοδοσία της κυβέρνησης έναντι του αντίστοιχου εθνικού 
κοινοβουλίου·

6. σημειώνει ότι, μέχρι σήμερα, στον έλεγχο της αρχής της επικουρικότητας έχουν κινηθεί 
μόνο δύο φορές διαδικασίες «κίτρινης κάρτας» και καμία διαδικασία «πορτοκαλί κάρτας» 
και υπενθυμίζει ότι στόχος του μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης δεν είναι η 
παρακώλυση της ευρωπαϊκής διαδικασίας λήψης αποφάσεων, αλλά η βελτίωση της 
νομοθεσίας της Ένωσης·

7. θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι η εποπτεία της αρχής της επικουρικότητας, εκ μέρους των 
εθνικών κοινοβουλίων και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, δεν συνιστά όριο αλλά 
καθήκον, στον βαθμό που συμβάλλει στη ρύθμιση της μορφής και του περιεχομένου των 
ευρωπαϊκών νομοθετικών μέτρων σε σχέση με τις ανάγκες των πολιτών·

8. πιστεύει ότι ο μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης πρέπει να σχεδιαστεί και να 
αξιοποιηθεί ως σημαντικό μέσο προορατικής συνεργασίας μεταξύ ευρωπαϊκών και 
εθνικών θεσμικών οργάνων·

9. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το εν λόγω μέσο προσαρμόζεται στην 
πράξη στο σύστημα διαβούλευσης και διαλόγου συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων 
θεσμικών επιπέδων του ευρωπαϊκού πολυεπίπεδου συστήματος·

10. πιστεύει ότι, υπό το πρίσμα της δυναμικής διάστασης της αρχής της επικουρικότητας, τα 
θεσμικά όργανα οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που εκδίδουν 
τα εθνικά κοινοβούλια ώστε να γίνεται κατανοητό τι πρέπει να κάνει η Ένωση 
προκειμένου να επιτυγχάνονται καλύτερα οι στόχοι των προβλεπόμενων νομοθετικών 
μέτρων και ζητεί από την Επιτροπή να είναι άμεση και λεπτομερής όταν απαντά στις 
αιτιολογημένες γνώμες και στις προτάσεις των εθνικών κοινοβουλίων·

ΙΙ. Οι διακοινοβουλευτικές σχέσεις στο πλαίσιο της σταδιακής ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης 

11. επαναλαμβάνει ότι η διακοινοβουλευτική συνεργασία σε ευρωπαϊκό πλαίσιο δεν 
υποκαθιστά τον τακτικό κοινοβουλευτικό έλεγχο που ασκεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που του αναθέτουν οι Συνθήκες και που τα εθνικά 
κοινοβούλια ασκούν έναντι των κυβερνήσεών τους στα ευρωπαϊκά θέματα· πιστεύει ότι 
στόχος της είναι:

α) η προώθηση της ανταλλαγής πληροφοριών και ορθών πρακτικών μεταξύ των εθνικών 
κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με στόχο την ενίσχυση του ελέγχου, 
της συμβολής και της εξέτασης των κοινοβουλίων σε όλα τα επίπεδα, χωρίς να θίγονται οι 
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αντίστοιχες αρμοδιότητές τους·

β) η διασφάλιση της αποτελεσματικής άσκησης των κοινοβουλευτικών αρμοδιοτήτων σε 
θέματα της ΕΕ·

γ) η προώθηση μιας πραγματικά ευρωπαϊκής κοινοβουλευτικής και πολιτικής 
διάστασης·

δ) η προώθηση της συνεργασίας με τα κοινοβούλια τρίτων χωρών·

12. θεωρεί ότι οι διακοινοβουλευτικές συνεδριάσεις αποτελούν «κομβικά σημεία» μεταξύ 
των ευρωπαϊκών πολιτικών και της εθνικής πολιτικής, τα οποία διευκολύνουν τη γόνιμη 
ώσμωσή τους· πιστεύει ότι στόχος τους, ειδικότερα, είναι να δίνουν τη δυνατότητα στα 
εθνικά κοινοβούλια να λαμβάνουν υπόψη, κατά τη διάρκεια των εθνικών συζητήσεων, 
την ευρωπαϊκή προοπτική, και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λαμβάνει υπόψη, κατά τη 
διάρκεια του ευρωπαϊκού διαλόγου, τις εθνικές προοπτικές· επαναλαμβάνει ότι στόχος 
της εν λόγω συνεργασίας δεν είναι η δημιουργία ενός νέου μεικτού κοινοβουλευτικού 
οργάνου που θα ενταχθεί στην τρέχουσα διαδικασία λήψης αποφάσεων της Ένωσης, κάτι 
το οποίο θα ήταν όχι μόνο αναποτελεσματικό αλλά και παράνομο από δημοκρατική και 
θεσμική άποψη·

13. υπενθυμίζει ότι το πρωτοφανές εκκολαπτόμενο ευρωπαϊκό διακοινοβουλευτικό σύστημα 

χρειάζεται ένα οργανωμένο νομικό πλαίσιο και οργανωμένες κατά βάση πρακτικές που 

θα καθοριστούν σε συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια, με στόχο την ενίσχυση της 

διαδικασίας «κοινοβουλευτικοποίησης» της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εδραίωσης ενός 

«πολυεπίπεδου κοινοβουλευτικού συστήματος»·

14. επισημαίνει ότι μια τέτοια συνεργασία δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από την τελική σχέση 
που συνίσταται στην «ενεργό συμβολή στην καλή λειτουργία της Ένωσης» και ότι, ως εκ 
τούτου, είναι σκόπιμος ένας καλύτερος συντονισμός των διακοινοβουλευτικών 
συνεδριάσεων και των μέσων συνεργασίας ο οποίος θα αποσκοπεί στην ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας και της ποιότητάς τους και στην αξιοποίηση του λειτουργικού τους 
χαρακτήρα κατά την πορεία της ολοκλήρωσης·

15. πιστεύει ότι η ανάπτυξη των διακοινοβουλευτικών διασκέψεων οφείλει να προβλέπει ένα 
κοινό πλαίσιο λειτουργίας, λαμβάνοντας υπόψη τις αντίστοιχες ιδιαιτερότητες·

16. ευελπιστεί, προκειμένου να αποφευχθούν οι αλληλοεπικαλύψεις, ότι θα μειωθούν οι 
δαπάνες και θα αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των διακοινοβουλευτικών συνεδριάσεων 
και διασκέψεων, ο καλύτερος συντονισμός, εσωτερικός και εξωτερικός, μεταξύ του 
προγράμματος που προτείνεται από το κοινοβούλιο του κράτους μέλους που ασκεί εκ 
περιτροπής την προεδρία του Συμβουλίου, και του προγράμματος εργασίας των 
επιμέρους επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· 

17. επισημαίνει ότι η διακοινοβουλευτική συνεργασία, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες των 
επιμέρους διασκέψεων, συνεδριάσεων και συναντήσεων, πρέπει να λάβει μεγαλύτερη 
πολιτική ώθηση και ένα δομικό πλαίσιο που θα βασίζεται στη Διάσκεψη προέδρων των 
κοινοβουλίων της ΕΕ·
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18. επισημαίνει επίσης ότι οι διακοινοβουλευτικές συνεδριάσεις της επιτροπής ικανοποιούν 
κυρίως τις ανάγκες αποτελεσματικότητας και προσβλέπει επίσης στην ενίσχυση της 
συνεργασίας σε συγκεκριμένα νομοθετικά ζητήματα σε επίπεδο εισηγητών·

19. εκτιμά ότι, υπό το πρίσμα των νέων διακοινοβουλευτικών διασκέψεων για την 
ΚΕΠΠΑ/ΚΠΑΑ και για την οικονομική και χρηματοπιστωτική διακυβέρνηση, η COSAC 
οφείλει να εξειδικευτεί και να αποτελέσει πρωτίστως ένα πεδίο ανάπτυξης διαλόγου 
σχετικά με την κατάσταση της Ένωσης·

20. εκφράζει την ικανοποίησή του για τον ρόλο της πλατφόρμας IPEX, κυρίως ως μέσου 
ανταλλαγής πληροφοριών που αφορούν τις διαδικασίες κοινοβουλευτικού ελέγχου, παρά 
τη δυσκολία που θέτει κατά καιρούς το πρόβλημα της γλώσσας· ελπίζει να δοθεί από τα 
εθνικά κοινοβούλια ιδιαίτερη προσοχή στην αρχή της γλωσσικής πολυμορφίας, 
προκειμένου να βελτιωθεί ο «διάλογος» μεταξύ κοινοβουλίων·

21. υπογραμμίζει ότι η διακοινοβουλευτική συνεργασία πρέπει να είναι ανοιχτή και 
περιεκτική και εκφράζει την ανησυχία του για τη μονομερή οργάνωση των 
διακοινοβουλευτικών συνεδριάσεων υπό περιορισμένη σύνθεση, οι οποίες αποκλείουν τη 
συμμετοχή ορισμένων κοινοβουλίων και δεν αποβλέπουν στον γόνιμο συγκερασμό 
απόψεων σε σχέση με τις δραστηριότητες της ΕΕ· επισημαίνει ότι μια τέτοια πρακτική 
έρχεται σε αντίθεση με το γράμμα και το πνεύμα των Συνθηκών και υπογραμμίζει ότι οι 
ίδιες επισημάνσεις ισχύουν και για τη διακοινοβουλευτική συνεργασία σε διοικητικό 
επίπεδο·

22. επισημαίνει ότι ο «πολιτικός διάλογος» (ή αλλιώς η «πρωτοβουλία Μπαρόζο», που 
εγκαινιάστηκε το 2006) και ο μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης αποτελούν «δύο 
όψεις του ίδιου νομίσματος»· σημειώνει την ανάπτυξη ενός ευρέος φάσματος σχέσεων 
μεταξύ των εθνικών κοινοβουλίων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και τη 
δημιουργία «ενισχυμένου πολιτικού διαλόγου» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου 
για τον εκ των προτέρων συντονισμό των οικονομικών πολιτικών· δεσμεύεται να 
παρακολουθεί με προσοχή τις σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των 
εθνικών κοινοβουλίων·

23. προσβλέπει σε μια προσεκτική εξέταση των σχέσεων μεταξύ της Επιτροπής και των 
εθνικών κοινοβουλίων και προσβλέπει στην αύξηση της συμμετοχής του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στις σχέσεις μεταξύ της Επιτροπής και των εθνικών κοινοβουλίων, 
σύμφωνα με το πνεύμα των Συνθηκών·

ΙΙΙ. Εξελίξεις και προτάσεις

24. προτείνει τη σύναψη διακοινοβουλευτικής συμφωνίας μεταξύ των εθνικών κοινοβουλίων 
και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη ρύθμιση της οργανωμένης και 
αποτελεσματικής συνεργασίας, κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 1 
της Συνθήκης της Λισαβόνας και του άρθρου 130 του Κανονισμού του, στην οποία θα 
περιλαμβάνονται:

α) τα βασικά σημεία της διακοινοβουλευτικής συνεργασίας·
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β) ένα κοινό πλαίσιο λειτουργίας·

γ) τα ευρωπαϊκά ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, γενικού ή τομεακού χαρακτήρα·

δ) η ανταλλαγή πληροφοριών, εγγράφων και βέλτιστων πρακτικών·

ε) οι αμοιβαίες παραχωρήσεις με στόχο τη διευκόλυνση των διακοινοβουλευτικών επαφών·

25. ευελπιστεί ότι στο πλαίσιο της διακοινοβουλευτικής συνεργασίας στο εσωτερικό της 
Ένωσης, θα πραγματοποιούνται τακτικές και αποτελεσματικές συνεδριάσεις των 
ευρωπαϊκών πολιτικών ομάδων και κομμάτων·

26. επισημαίνει τις τροποποιήσεις του κανονισμού που βασίζονται στις καινοτομίες της 
Συνθήκης της Λισαβόνας σχετικά με τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην ΕΕ·

27. προτείνει την καθιέρωση μιας νέας γραμμής στον προϋπολογισμό με στόχο τη στήριξη 
μιας αποτελεσματικής και κατάλληλης διακοινοβουλευτικής συνεργασίας σε 
συγκεκριμένα νομοθετικά ζητήματα σε επίπεδο επιτροπών και εισηγητών·

28. υπογραμμίζει ότι η διακοινοβουλευτική συνεργασία οφείλει πάντα να έχει ως στόχο να 
φέρει σε επαφή «τα κατάλληλα πρόσωπα, την κατάλληλη στιγμή γύρω από το σωστό 
θέμα», ώστε η απόφαση, στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων, να εμπλουτίζεται 
με την προστιθέμενη αξία του διαλόγου και της αντιπαράθεσης·

29. πιστεύει ότι βασικό καθήκον της COSAC είναι η τακτική και εμπεριστατωμένη 
συζήτηση της κατάστασης της Ένωσης, με την προοπτική της βαθμιαίας ολοκλήρωσης 
των λαών και των κρατών μελών της Ευρώπης·

30. προτείνει επίσης στην COSAC να προβεί σε λεπτομερή έλεγχο των προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν τα εθνικά κοινοβούλια κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων που τους 
παρέχει η Συνθήκη της Λισαβόνας·

31. προσβλέπει στη συνέχιση των διασκέψεων σχετικά με την ΚΕΠΠΑ/ΚΠΑΑ και την 
οικονομική και χρηματοπιστωτική διακυβέρνηση·

32. επιθυμεί τη θέσπιση μιας αποτελεσματικής διακοινοβουλευτικής συνεργασίας στο 
πλαίσιο της Eurojust και της Ευρωπόλ·

33. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σκοπός της παρούσας έκθεσης είναι να επιστήσει ιδιαιτέρως την προσοχή σε μια σημαντική 
πτυχή της πορείας προς την περαιτέρω ολοκλήρωση της ΕΕ. Υπάρχει, πράγματι, ανάγκη να 
ανανεωθεί η σχέση μεταξύ των πολιτών και της Ευρώπης: τι μπορούν άραγε να κάνουν τα 
θεσμικά όργανα ως προς αυτό το θέμα; Μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων πρέπει 
να συμπεριληφθούν και τα κοινοβούλια των κρατών μελών της ΕΕ. Για την ακρίβεια, τα 
κοινοβούλια αποτελούν μέρος ενός «ευρωπαϊκού κοινοβουλευτικού συστήματος». Θα 
μπορούσε ουσιαστικά να υποστηριχθεί η άποψη ότι είναι όργανα όχι μόνο του κράτους τους 
αλλά και της ΕΕ. Μάλιστα, έργο τους είναι να καθιστούν πλήρως δημοκρατικό το 
θεωρούμενο ως δεύτερο Σώμα της ΕΕ, δηλαδή το Συμβούλιο, καθώς επίσης και να «φέρνουν 
τους πολίτες πιο κοντά στην Ευρώπη».

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) έχει δώσει ιδιαίτερη προσοχή στον ρόλο των εθνικών 
κοινοβουλίων, προκειμένου να δώσει μια απάντηση στην άποψη που επικρατεί σχετικά με 
την ύπαρξη «δημοκρατικού ελλείμματος» στην ΕΕ και να βρει πολύτιμους συμμάχους στην 
οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής συνείδησης. Λίγες ημέρες μετά την έναρξη ισχύος της 
Συνθήκης της Λισαβόνας συστάθηκε μια Ομάδα προσανατολισμού για τις σχέσεις με τα 
εθνικά κοινοβούλια. Στο παρελθόν, το ΕΚ είχε εξετάσει τρεις φορές το εν λόγω ζήτημα, το 
1997 με την έκθεση Neyts-Uyttebroeck, το 2002 με την έκθεση Napolitano και το 2009 με 
την έκθεση Brok. Πολλές συνεδριάσεις της COSAC κατά την παρούσα νομοθετική περίοδο 
έχουν ασχοληθεί με τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων ενώ το ερωτηματολόγιο που 
καταρτίστηκε για την 21η εξαμηνιαία έκθεση και θα υποβληθεί στην επόμενη COSAC, η 
οποία θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο στην Αθήνα, περιλαμβάνει ένα κεφάλαιο ειδικά για τη 
συνεργασία μεταξύ εθνικών κοινοβουλίων και ΕΚ.

Σε αυτόν τον ευρύ προβληματισμό σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ ΕΚ και εθνικών 
κοινοβουλίων, η εν λόγω έκθεση εντάσσεται σε ένα περιβάλλον κρίσης και δυσπιστίας των 
πολιτών προς την Ευρώπη, με αποτέλεσμα να φαντάζει επιτακτικός ο περαιτέρω 
«εξευρωπαϊσμός των εθνικών κοινοβουλίων».
Στην ουσία, πρέπει να τεθεί το ερώτημα κατά πόσον εφαρμόζεται η Συνθήκη της Λισαβόνας 
όσον αφορά τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων, τι διορθώσεις και τι προσθήκες πρέπει να 
γίνουν και, κυρίως, με ποιον τρόπο μπορούν να ενταχθούν τα εθνικά κοινοβούλια στο 
πλαίσιο των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. 

Η ιδέα ενός «ευρωπαϊκού κοινοβουλευτικού συστήματος» φαίνεται βιώσιμη με βάση τις 
πρώτες λέξεις του άρθρου 12 της ΣΕΕ, σύμφωνα με τα οποίο «τα εθνικά κοινοβούλια 
συμβάλλουν ενεργά στην καλή λειτουργία της Ένωσης». Ακόμα και στο πρωτόκολλο αριθ. 1, ο 
ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων θεωρείται ως κάτι ενεργό σε σχέση με την ευρωπαϊκή 
ολοκλήρωση, όταν μάλιστα τα συμβαλλόμενα μέρη εκφράζουν την πρόθεση «να 
ενθαρρύνουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων στις δραστηριότητες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης». Όπως είναι φυσικό, ο προσδιορισμός του ρόλου των εθνικών 
κοινοβουλίων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την άποψη περί ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 
Εάν, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 της ΣΕΕ, η κατάσταση που επικρατεί όσον αφορά το 
κανονιστικό πλαίσιο δεν αποτυπώνει έναν στόχο που έχει επιτευχθεί αλλά απλώς ένα στάδιο 
σε μια εν εξελίξει πορεία, ο ενεργός ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων θα πρέπει να νοείται 
ως συμβολή στη διαδικασία «μιας διαρκώς στενότερης ένωσης των λαών της Ευρώπης» 
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(άρθρο 1 της ΣΕΕ) και εάν η οικοδόμηση της Ένωσης νοείται ως ένα μεγαλεπήβολο πολιτικό 
σχέδιο που είναι απαραίτητο για «να προάγει την ειρήνη, τις αξίες […] και την ευημερία των 
λαών […]» (άρθρο 3 της ΣΕΕ), τότε είναι λογικό να γίνεται λόγος για την ευρωπαϊκή 
διάσταση που πρέπει να έχει κάθε κοινοβουλευτική δραστηριότητα τη στιγμή που η σχέση 
μεταξύ ΕΚ και εθνικών κοινοβουλίων δεν μπορεί να είναι σχέση ανταγωνισμού ή 
αντιπαράθεσης αλλά σχέση συνεργασίας.

Στην περίφημη απόφαση του γερμανικού ομοσπονδιακού δικαστηρίου της 30ής Ιουνίου 
2009, η οποία άνοιξε τον δρόμο για την επικύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας εκ μέρους 
της Γερμανίας, αναφέρεται ότι τα κράτη παραμένουν «οι κύριοι των Συνθηκών». Πρόκειται 
για έναν λογικό ισχυρισμό αλλά εάν η ευρωπαϊκή διάσταση αποτελεί απαραίτητο 
χαρακτηριστικό των εθνικών κοινοβουλίων, καθίσταται κατανοητό ότι η συμμετοχή τους 
στην κυριαρχία των κρατών όσον αφορά τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την 
ολοκλήρωση μέσω νέων Συνθηκών προϋποθέσει μια συμμετοχή που υπερβαίνει την 
αναπαλλοτρίωτη δυνατότητα παρέμβασης στην επικύρωση. Εξ αυτού προκύπτει η συμμετοχή 
των εθνικών κοινοβουλίων στη Συνέλευση που αναφέρεται στο άρθρο 48 της ΣΕΕ και το 
δικαίωμά τους σε συγκεκριμένη προηγούμενη πληροφόρηση σχετικά με κάθε αίτημα για 
διεύρυνση της Ένωσης.

Φαίνεται, ωστόσο, ότι οι εν λόγω προσαρμογές των αρχικών εξουσιών των εθνικών 
κοινοβουλίων ως κρατικών οργάνων, που αναφέρονται στα στοιχεία δ) και ε) του άρθρου 12 
της ΣΕΕ δεν τα μετατρέπουν σε όργανα, με την ευρεία έννοια, των ευρωπαϊκών δομών. 
Αντιθέτως, στο προοίμιο του πρωτοκόλλου αριθ. 1, καθορίζονται δύο κατηγορίες 
καθηκόντων των εθνικών κοινοβουλίων στο πλαίσιο της δομής της ΕΕ: ο έλεγχος των 
εθνικών κυβερνήσεων και η παροχή συμβουλών.

Η εξακρίβωση του εάν και πώς εφαρμόζεται η πρώτη πτυχή έχει ιδιαίτερη σημασία για την 
άποψη που θέλει την ΕΕ να βρίσκεται ήδη σε μια κατάσταση δυαδικής νομοθετικής εξουσίας: 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως εκπρόσωπος των λαών, πλαισιώνει το Συμβούλιο, ως 
συλλογικό εκπρόσωπο των κρατών. Όμως, προκειμένου να εκπροσωπείται η ενωσιακή και 
δημοκρατική διάσταση των κρατών, είναι αναγκαίο η θέση των κυβερνήσεων να λαμβάνει 
υπόψη τις απόψεις των κοινοβουλίων. Αυτά οφείλουν, ως εκ τούτου, να συνδιαλέγονται με 
τους αντίστοιχους υπουργούς πριν και μετά από κάθε συνεδρίαση του Συμβουλίου. Η εν 
λόγω δραστηριότητα δεν συνιστά απλώς εσωτερική απαίτηση σε μεμονωμένα κράτη, αλλά 
αποτελεί μια πραγματικά ευρωπαϊκή διάσταση. Συνεπώς, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση 
στο γεγονός ότι τα εθνικά κοινοβούλια δεν αποτελούν ένα τρίτο Σώμα στην ευρωπαϊκή 
θεσμική δομή αλλά είναι οι φορείς που καθιστούν δημοκρατικό το δεύτερο Σώμα, δηλαδή το 
Συμβούλιο. 

Ωστόσο, η αυτόνομη εξουσία της βούλησης, η οποία παράγει άμεσα νομικά αποτελέσματα, 
φαίνεται ότι δόθηκε στα εθνικά κοινοβούλια για τον έλεγχο της επικουρικότητας. Όμως ένας 
τέτοιος έλεγχος δεν μπορεί να εκληφθεί ως μέσο περιορισμού και παρακώλυσης, παρά τους 
πολλούς περιορισμούς που τίθενται στο πρωτόκολλο αριθ. 2, αλλά αντίθετα ως μια ευκαιρία 
για υποστηρικτική και ενεργό συνεργασία, έστω και στο επίπεδο της παροχής συμβουλών και 
όχι της διαβούλευσης. Έπειτα από προσεκτική εξέταση προκύπτει, ουσιαστικά, ότι η
επικουρικότητα αποτελεί τον λόγο ύπαρξης της ΕΕ και δεν συνιστά περιορισμό. Η ΕΕ 
υφίσταται επειδή τα κράτη μέλη δεν μπορούν από μόνα τους να επιτύχουν τους στόχους της 
ειρήνης και της ευημερίας που επισημαίνονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ. Συνεπώς, οι διάφορες 
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«αιτιολογημένες γνώμες» θα πρέπει ενδεχομένως να νοούνται όχι ως αρνητική υπόδειξη 
σχετικά με το τι δεν πρέπει να κάνει η ΕΕ, αλλά κυρίως ως μια θετική πρόταση σχετικά με το 
τι οφείλει να κάνει. 

Στο πλαίσιο του αποκαλούμενου «συμβουλευτικού ρόλου», ο οποίος θα ήταν μάλλον 
καλύτερα να οριστεί ως «πολιτικός διάλογος», η σχέση μεταξύ ΕΚ και εθνικών κοινοβουλίων 
είναι ιδιαιτέρως έντονη και θα πρέπει ίσως να ρυθμιστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια, στη βάση 
μιας λογικής που δεν θα στηρίζεται στην αντικατάσταση ή στη λήψη αποφάσεων για την 
ολοκλήρωση αλλά αντίθετα στην προστιθέμενη αξία της πολιτικής και νομοθετικής δράσης 
του ΕΚ. Πρόκειται για το ζήτημα της διακοινοβουλευτικής συνεργασίας που διέπεται από το 
στοιχείο στ) του άρθρου 12 και, πιο διεξοδικά, από το πρωτόκολλο αριθ. 1 και ιδίως τα άρθρα 
9 και 10.

Ο αριθμός των διακοινοβουλευτικών διασκέψεων αυξάνεται σταδιακά, τόσο σε επίπεδο 
γενικών συνεδριάσεων όσο και σε επίπεδο επιτροπών. Η σημαντικότερη αλλαγή ήταν η 
έναρξη τακτικών συναντήσεων στον τομέα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 
ασφάλειας και στον τομέα της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής διακυβέρνησης κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 13 της ΣΣΣΔ (του λεγόμενου δημοσιονομικού συμφώνου), ενώ έχει 
τεθεί ήδη σε εφαρμογή η ιδέα μιας συστηματικής διακοινοβουλευτικής διάσκεψης σχετικά με 
τον έλεγχο της Ευρωπόλ. 

Αυτή η πληθώρα συναντήσεων αναδεικνύει τόσο το ζήτημα της απλοποίησης προκειμένου να 
αποφεύγονται οι αλληλοεπικαλύψεις, όσο και το ζήτημα των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων. 
Είναι θεμιτό επομένως να γίνει κατανοητό ποιος είναι, και αν υπάρχει, ο επικουρικός ρόλος 
της COSAC. Απ’ ό,τι φαίνεται, είναι προτιμότερες οι συναντήσεις που έχουν συγκεκριμένο 
αντικείμενο. Αυτές είναι πάντα χρήσιμες στον βαθμό που επιτρέπουν την αμοιβαία γνωριμία 
μεταξύ των νομοθετών καθώς και την ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με κοινοβουλευτικές 
ορθές πρακτικές. Όμως μια αποτελεσματική συνεργασία, όπως εκείνη που ορίζει το άρθρο 2 
του πρωτοκόλλου αριθ. 1, απαιτεί πολύ περισσότερες προσπάθειες. Αφορά τη διατύπωση 
γνώμης σχετικά με ειδικά νομοθετικά σχέδια ή συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές, και γι’ 
αυτό οι συναντήσεις της επιτροπής φαίνονται προτιμότερες. Η προστιθέμενη αξία τους, όσον 
αφορά τη δημοκρατία, προσδίδει μεγαλύτερο εύρος και βάθος στη διαδικασία της 
προκαταρκτικής εξέτασης της νομοθεσίας.

Το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 1 που προσαρτάται στην ΣΕΕ προτείνει μια 
«διακοινοβουλευτική συνεργασία» για τη ρύθμιση του εν λόγω ζητήματος, και το άρθρο 130 
του Κανονισμού του ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε, την προβλέπει ρητά. Η επόμενη νομοθετική 
περίοδος πρέπει να ασχοληθεί με την εν λόγω οδηγία της Συνθήκης της Λισαβόνας η οποία 
δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί.
Η επόμενη εξαμηνιαία έκθεση που θα υποβληθεί στην COSAC τον Ιούνιο θα θέσει ως θέμα 
το μέλλον της COSAC. Οι διασκέψεις για την ΚΕΠΠΑ/ΚΠΑΑ και την οικονομική και 
χρηματοπιστωτική διακυβέρνηση έχουν αποδώσει καλά αποτελέσματα, αλλά θα ήταν 
σφάλμα να θεωρηθεί ότι οδηγούν σε ακύρωση του ρόλου της COSAC. Εάν η σημερινή ΕΕ 
δεν αποτελεί στόχο που έχει επιτευχθεί αλλά ένα στάδιο στην πορεία της ολοκλήρωσης, τότε 
χρειάζεται κάποιος νομοθέτης ο οποίος θα ελέγχει τακτικά την πρόοδο των εργασιών. Η 
COSAC πρέπει να θεωρείται ως ένα πεδίο ανάπτυξης του διαλόγου για την κατάσταση της 
Ένωσης.
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Είναι σκόπιμο επίσης να γίνει κατανοητή η έννοια της σημαντικής εντατικοποίησης και 
θεσμικής κατοχύρωσης των ενημερωτικών μηνυμάτων μεταξύ ΕΚ και εθνικών 
κοινοβουλίων. Προφανώς, η αμοιβαία ενημέρωση έχει ως αποτέλεσμα τα εθνικά κοινοβούλια 
να παρέχουν στο ΕΚ πιο εμπεριστατωμένες αναλύσεις και το ΕΚ να εγκρίνει αποφάσεις πιο 
ευρείας αποδοχής, ώστε να καθίσταται πιο απλό και για τα εθνικά κοινοβούλια να 
μεταφέρουν γρήγορα και αποτελεσματικά την ευρωπαϊκή νομοθεσία στο εσωτερικό δίκαιο. 
Λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι υποχρέωση του ισχυρού δικτύου πληροφοριών είναι, 
μεταξύ άλλων, να εμπεδώνει την «ευρωπαϊκή σκέψη» σε κάθε δραστηριότητα των εθνικών 
κοινοβουλίων, μπορούμε να μιλάμε για ένα είδος «ανεστραμμένης επικουρικότητας»: η 
διαμόρφωση μιας ευρωπαϊκής συνείδησης μπορεί να επιτευχθεί πολύ καλύτερα από τα εθνικά 
κοινοβούλια σε σύγκριση με το ΕΚ. Στο πλαίσιο των επόμενων ευρωπαϊκών εκλογών που 
πλησιάζουν και οι οποίες ενδεχομένως θα είναι αποφασιστικής σημασίας για το μέλλον της 
ΕΕ, αυτά που λένε οι πολιτικοί των κρατών στους λαούς τους έχουν τεράστια σημασία. Σε 
αυτό το πλαίσιο, είναι ιδιαιτέρως σημαντική η δημιουργία πραγματικά ευρωπαϊκών 
πολιτικών κομμάτων.


