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ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την αναθεώρηση της συμφωνίας πλαισίου για τις σχέσεις μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής
(2010/2118(ACI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 295 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη την απόφασή του της 26ης Μαΐου 2006 σχετικά με την αναθεώρηση της 
συμφωνίας πλαισίου για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της 
Επιτροπής1 και το ψήφισμά του της 9ης Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με αναθεωρημένη 
συμφωνία πλαίσιο μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής για την 
προσεχή νομοθετική περίοδο2,

– έχοντας υπόψη τις αποφάσεις της Διάσκεψης των Προέδρων της 26ης Νοεμβρίου 2009 
και της 1ης Ιουλίου 2010,

– έχοντας υπόψη το αναθεωρημένο σχέδιο συμφωνίας πλαισίου για τις σχέσεις μεταξύ του 
Κοινοβουλίου και της Επιτροπής (εφεξής αναφερόμενη ως "συμφωνία"),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 25 παράγραφος 3, το άρθρο 127 και το Παράρτημα VII, σημείο
XVIII παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την προσαρμογή του Κανονισμού του 
Κοινοβουλίου στην αναθεωρημένη συμφωνία πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής (2010/2127(REG))3,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A7-0000/2010),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Συνθήκες προβλέπουν, για πρώτη φορά, μια ειδική νομική 
βάση για τις διοργανικές συμφωνίες,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας συνεπάγεται νέες εξουσίες για το 
Κοινοβούλιο και την Επιτροπή και προβλέπει νέα διοργανική ισορροπία που θα 
αντανακλάται στην συμφωνία, 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας εμβαθύνει σημαντικά σε θέματα 
δημοκρατίας στην ΕΕ, παρέχοντας στους πολίτες της Ένωσης, κυρίως μέσω του 
Κοινοβουλίου, ενισχυμένες εξουσίες ελέγχου της Επιτροπής, 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας θέτει το Κοινοβούλιο σε ισότιμη θέση 
με το Συμβούλιο στην συνήθη νομοθετική διαδικασία και σε θέματα προϋπολογισμού,
και ενισχύει το ρόλο του στην εξωτερική πολιτική της ΕΕ, με εξαίρεση το ρόλο του σε 
θέματα κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, 

                                               
1 ΕΕ C 117E, 18.5.2006, σ. 123.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0009.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(….)….
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Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα συμφωνία αντανακλά αυτές τις εξελίξεις, ακόμη και αν 
απαιτούνται ορισμένες διευκρινίσεις οι οποίες παρατίθενται κατωτέρω,

1. θεωρεί ότι η αναθεωρημένη συμφωνία αποτελεί σημαντική τομή για τη συνεργασία του 
Κοινοβουλίου με την Επιτροπή·

2. υπενθυμίζει τις εξουσίες που εκ παραδόσεως κατέχουν τα κοινοβούλια υπό το πρίσμα της 
αρχής του διαχωρισμού των εξουσιών και οι οποίες ορίζουν, σεβόμενες πλήρως τη
Συνθήκη της Λισαβόνας, τα κεκτημένα της συμφωνίας: νομοθετικές αρμοδιότητες, 
κοινοβουλευτικός έλεγχος της εκτελεστικής εξουσίας (συμπεριλαμβανομένης της 
διάστασης των διεθνών σχέσεων), καθήκοντα ενημέρωσης και παρουσία της 
εκτελεστικής εξουσίας στο Κοινοβούλιο·

3. επιδοκιμάζει, συγκεκριμένα, τις ακόλουθες βελτιώσεις που περιέχονται στη συμφωνία:

3.1. Νομοθετική διαδικασία και προγραμματισμός: αμοιβαία συνεργασία

(α) αναθεωρημένες διατάξεις σχετικά με το Πρόγραμμα Εργασίας της Επιτροπής 
και τον προγραμματισμό της ΕΕ, βελτίωση της συμμετοχής του Κοινοβουλίου
(παράγραφοι 27, 30, 41γ νέα και αναθεωρημένο παράρτημα 4),

(β) επανεξέταση όλων των εκκρεμουσών προτάσεων κατά την έναρξη της θητείας 
της νέας Επιτροπής, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις απόψεις του Κοινοβουλίου 
(παράγραφος 32),

(γ) σε τομείς όπου συνήθως το Κοινοβούλιο συμμετέχει στην νομοθετική 
διαδικασία, η Επιτροπή κάνει μόνον χρήση της μη δεσμευτικής νομοθεσίας σε 
δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις και αφού προηγουμένως ζητήσει την 
γνώμη του Κοινοβουλίου (παράγραφος 36β νέα),

(δ) δέσμευση της Επιτροπής σχετικά με την όσο το δυνατόν ταχύτερη προσαρμογή 
του κοινοτικού κεκτημένου στο νέο καθεστώς των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
(παράγραφος 41α νέα),

(ε) δέσμευση της Επιτροπής να αναφέρεται σχετικά με την συγκεκριμένη συνέχεια 
που δόθηκε σε οιαδήποτε αιτήματα νομοθετικής πρωτοβουλίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 225 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ, 

3.2. Κοινοβουλευτικός έλεγχος

(στ) λεπτομερείς διατάξεις για την εκλογή του Προέδρου της Επιτροπής και της 
τελευταίας ως σώμα και σχετικά με τη σύνθεσή της, την πιθανή τροποποίησή 
της και την ανακατανομή των χαρτοφυλακίων της, 

(ζ) νέοι κανόνες για τη συμμετοχή των Επιτρόπων σε προεκλογικές εκστρατείες 
(παράγραφος 2β νέα),

(η) υποχρέωση της Επιτροπής να επιζητεί την γνώμη του Κοινοβουλίου όταν 
προτίθεται να αναθεωρήσει τον Κώδικα Συμπεριφοράς,
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(θ) υποχρέωση των υποψηφίων για τις θέσεις των εκτελεστικών διευθυντών 
ρυθμιστικών οργανισμών να παρουσιάζονται ενώπιον των αρμόδιων 
κοινοβουλευτικών επιτροπών για ακρόαση (παράγραφος 26 νέα),

3.3. Η διοργανική διάσταση των διεθνών σχέσεων της ΕΕ

(ι) λεπτομερείς διατάξεις σχετικά με τον ενισχυμένο ρόλο του Κοινοβουλίου σε 
διεθνείς διαπραγματεύσεις συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης της 
Επιτροπής να διαβιβάζει εμπιστευτικά έγγραφα σχετικά με τις διαπραγματεύσεις 
αυτές μέσω κατάλληλων διαδικασιών και διασφαλίσεων (παράγραφοι 19-21β
νέα και νέο παράρτημα 3),

3.4. Καθήκοντα ενημέρωσης

(ια) αναγνώριση από την Επιτροπή των αντίστοιχων ρόλων όπως προβλέπονται 
από τις συνθήκες στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, συγκεκριμένα όσον 
αφορά την βασική αρχή της ίσης μεταχείρισης, ιδιαίτερα σε σχέση με την 
πρόσβαση σε συνεδριάσεις και την παροχή ενημερωτικών σημειωμάτων ή 
άλλων πληροφοριών ιδιαίτερα σε νομοθετικά και δημοσιονομικά θέματα 
(παράγραφος 8),

(ιβ) καθιέρωση τακτικού διαλόγου μεταξύ του Προέδρου της Επιτροπής και του 
Προέδρου του Κοινοβουλίου σε καίρια οριζόντια θέματα και μείζονος 
σημασίας νομοθετικές προτάσεις (παράγραφος 10),

(ιγ) λεπτομερείς διατάξεις σχετικά με την πληροφόρηση που πρέπει να παρέχεται 
στο Κοινοβούλιο σχετικά με τις συνεδριάσεις της Επιτροπής με τους εθνικούς 
εμπειρογνώμονες και την προπαρασκευή και εφαρμογή της νομοθεσίας της 
Ένωσης και των μη δεσμευτικών νομοθετικών μέτρων (παράγραφος 13α νέα 
και νέο παράρτημα 1),

(ιδ) λεπτομέρειες συνεργασίας στον τομέα των σχέσεων με τα εθνικά κοινοβούλια
(παράγραφος 15α νέα),

(ιε) λεπτομερείς διατάξεις σχετικά με την πρόσβαση του Κοινοβουλίου σε 
εμπιστευτικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των διαβαθμισμένων 
εγγράφων (αναθεωρημένο παράρτημα 2),

(ιστ) καλεί την αρμόδια επιτροπή του να επιζητήσει την γνώμη της Επιτροπής, όταν 
υποβάλλει αναθεώρηση του Κανονισμού του που αφορά τις σχέσεις με την 
Επιτροπή,

3.5. Παρουσία της Επιτροπής στο Κοινοβούλιο

(ιζ) δέσμευση της Επιτροπής να δίδει προτεραιότητα στην παρουσία της, εάν 
ζητηθεί, στις συνόδους ολομέλειας ή συνεδριάσεις άλλων οργάνων του 
Κοινοβουλίου (παράγραφος 37),

(ιη) νέα Ώρα των Ερωτήσεων με όλα τα μέλη της Επιτροπής, σύμφωνα με το 
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πρότυπο της Ώρας των Ερωτήσεων με τον Πρόεδρο της Επιτροπής 
(παράγραφος 37α νέα),

(ιθ) βελτιώσεις στον χρόνο ομιλίας, αναφορικά με την ενδεικτική κατανομή του 
χρόνου ομιλίας,

(κ) πρόσκληση για συμμετοχή σε συνεδριάσεις της Διάσκεψης των Προέδρων και 
της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών (παράγραφος 10 εδάφιο 3)·

4. είναι της άποψης ότι η γνώμη που προβλέπεται στην παράγραφο 6 της συμφωνίας είναι 
γνώμη που πρέπει να διαβιβασθεί από τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου, μετά από 
απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων· είναι της άποψης ότι πριν να ληφθεί παρόμοια 
απόφαση, η Διάσκεψη των Προέδρων θα πρέπει να επιζητήσει τις απόψεις της Διάσκεψης 
των Προέδρων των Επιτροπών σχετικά με το σχέδιο Κώδικα Συμπεριφοράς των 
Επιτρόπων όσον αφορά την σύγκρουση συμφερόντων ή δεοντολογική συμπεριφορά·  

5. σημειώνει ότι σε όλες τις διεθνείς διασκέψεις η Επιτροπή οφείλει να αναγνωρίσει το 
καθεστώς του παρατηρητή στα μέλη του Κοινοβουλίου και να προβλέψει την παρουσία 
τους σε όλες τις σχετικές συνεδριάσεις, ιδιαίτερα τις συνεδριάσεις συντονισμού, κατά τις 
οποίες η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά με τη θέση της στην διαπραγματευτική 
διαδικασία· σε εξαιρετικές περιπτώσεις, λόγω έλλειψης νομικών, τεχνικών ή 
διπλωματικών δυνατοτήτων, η Επιτροπή μπορεί να αρνηθεί το καθεστώς παρατηρητή στα 
μέλη του Κοινοβουλίου, αλλά αυτοί οι λόγοι πρέπει να εξηγούνται εκ των προτέρων στο 
Κοινοβούλιο και να ερμηνεύονται πολύ αυστηρά από την Επιτροπή·

6. υπογραμμίζει ότι οι λέξεις "διεθνείς διασκέψεις", που αναφέρονται στις παραγράφους 21 
και 21β νέα της συμφωνίας, θα πρέπει να θεωρηθούν ότι δεν καλύπτουν μόνο πολυμερείς 
συμφωνίες, αλλά και διμερείς ιδιαίτερης πολιτικής σημασίας (συγκεκριμένα, σημαντικές 
συμφωνίες πολιτικής συνεργασίας, εμπορικές ή αλιευτικές συμφωνίες), επί των οποίων 
ούτως ή άλλως ζητείται η συναίνεση του Κοινοβουλίου·

7. θεωρεί ότι οι "συνεδριάσεις οργάνων που έχουν συσταθεί από πολυμερείς διεθνείς 
συμφωνίες" που προβλέπονται στην παράγραφο 21α νέα της συμφωνίας καλύπτουν 
επίσης τα όργανα που δημιουργήθηκαν με διμερείς συμφωνίες, υπό την προϋπόθεση ότι 
πληρούνται οι όροι που παρατίθενται στην παρούσα παράγραφο·

8. σύμφωνα με το άρθρο 218, παράγραφος 10 της ΣΛΕΕ, η Επιτροπή ενημερώνει αμέσως 
και πλήρως το Κοινοβούλιο όταν προτίθεται να εφαρμόσει προσωρινά διεθνή συμφωνία ή 
να προτείνει την αναστολή της, και λαμβάνει υπόψη της τις απόψεις του Κοινοβουλίου 
πριν από τη λήψη αποφάσεων από το Συμβούλιο·

9. καλεί την Επιτροπή να παράσχει στο Κοινοβούλιο όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη 
διαπραγμάτευση διεθνών συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένων των "εμπιστευτικών 
πληροφοριών" κατά την έννοια της Παραγράφου 1.2.1 του Παραρτήματος 2 της 
συμφωνίας, σύμφωνα με τις λεπτομερείς ρυθμίσεις που παρατίθενται στο παρόν 
Παράρτημα· αυτό ισχύει επίσης για τα εμπιστευτικά έγγραφα των κρατών μελών ή τρίτων 
κρατών, υπό την προϋπόθεση της συγκατάθεσης της πηγής των εν λόγω εγγράφων·

10. θεωρεί ότι η μη δεσμευτική νομοθεσία στο πλαίσιο της συμφωνίας περιλαμβάνει 
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συστάσεις, ερμηνευτικές ανακοινώσεις, εθελοντικές συμφωνίες και προαιρετικά μέσα·

11. εγκρίνει τη συμφωνία που περιέχεται στο παράρτημα·

12. αποφασίζει να επισυνάψει τη συμφωνία στον Κανονισμό του, αντικαθιστώντας το 
Παράρτημα XIV, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε αυτή και να εξασφαλισθεί 
η διαφάνεια·

13. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το Παράρτημα, 
προς ενημέρωση, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα κοινοβούλια των κρατών 
μελών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οι Συνθήκες, μέχρι τη Συνθήκη της Λισαβόνας και τη νέα νομική βάση του άρθρου 295 της 
ΣΛΕΕ, δεν ενεθάρρυναν τα όργανα της ΕΕ να συνάπτουν διοργανικές συμφωνίες. Δεν 
επιτρέπεται στις διοργανικές συμφωνίες να μεταβάλλουν τις διατάξεις του πρωτογενούς 
δικαίου· ωστόσο, συχνά τις καθιστούν σαφέστερες. Το σχέδιο αναθεωρημένης συμφωνίας-
πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, το οποίο η Διάσκεψη 
των Προέδρων διαβίβασε στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων με στόχο την έγκρισή 
του στην ολομέλεια, αποτελεί ουσιαστικά την πέμπτη συμφωνία αυτού του τύπου μεταξύ των 
δύο οργάνων. Αντανακλά αποκλειστικά τη θεσμική ισορροπία που καθιερώθηκε με τη 
Συνθήκη της Λισαβόνας. 

Η νέα συμφωνία αντιπροσωπεύει σαφή και σημαντική βελτίωση στις σχέσεις με την 
Επιτροπή. Όπως όλες οι συμφωνίες, το τελικό κείμενο τείνει να είναι ένα συμβιβαστικό 
κείμενο μεταξύ των δύο μερών· αλλά αυτό το τελικό συμβιβαστικό κείμενο παρουσιάζει μια 
ισορροπημένη κρίση και αιτιολογημένη και συνεκτική εφαρμογή της Συνθήκης της 
Λισαβόνας.

Έχοντας υπόψη τους κύριους πυλώνες της κοινοβουλευτικής αρχιτεκτονικής που τονίζονται 
στην έκθεση – νομοθετικές αρμοδιότητες, κοινοβουλευτικός έλεγχος της εκτελεστικής 
εξουσίας (συμπεριλαμβανομένης της διάστασης των διεθνών σχέσεων), καθήκοντα 
ενημέρωσης και παρουσία της εκτελεστικής εξουσίας στο Κοινοβούλιο –, οι παρατηρήσεις 
της αιτιολογικής έκθεσης πρέπει να περιορισθούν στα σημεία που δεν αναφέρονται στην 
έκθεση. 

Σχετικά με την νομοθετική διαδικασία και τον προγραμματισμό, δύο θέματα, τα οποία δεν 
εξετάζονται ρητά και πρέπει να επισημανθούν. Κατά πρώτον, οι τροπολογίες για την 
βελτίωση της νομοθεσίας και η αναγγελία αναθεώρησης της Διοργανικής Συμφωνίας για την 
Βελτίωση της νομοθεσίας, που αποτελεί την πλέον σημαντική πολιτική θέση. Δεύτερον, οι 
νέοι κανόνες σχετικά με τη διαδικασία εκτίμησης αντικτύπου που διεξάγεται από την 
Επιτροπή. Μια διαδικασία που θα είναι διαφανής, λαμβάνοντας υπόψη τα διάφορα σενάρια, 
συμπεριλαμβανομένης της επιλογής της "απραξίας", και που κατ' αρχήν θα υποβληθεί στην 
κοινοβουλευτική επιτροπή κατά τη διάρκεια της περιόδου διαβουλεύσεων με τα εθνικά 
κοινοβούλια στα πλαίσια της Συνθήκης της Λισαβόνας.

Αναφορικά με τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, εκτίθενται στην έκθεση τα πλέον σχετικά 
σημεία. Όσον αφορά την διοργανική διάσταση των διεθνών σχέσεων της ΕΕ, θα πρέπει να 
υπενθυμισθεί ότι το ζήτημα αυτό κατέστη το δυσκολότερο προς διαπραγμάτευση σημείο.
Στόχος του Κοινοβουλίου είναι να ενημερώνεται πλήρως προκειμένου να εξυπηρετεί το 
σκοπό της διευκόλυνσης της συναίνεσης του Κοινοβουλίου, να προσδίδει μεγαλύτερη 
προβλεψιμότητα στη διαδικασία και να αποφεύγεται το ενδεχόμενο της μη σύναψης διεθνών 
συμφωνιών όταν έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις.

Αναφορικά με τα καθήκοντα ενημέρωσης, τα ζητήματα εμπιστευτικών πληροφοριών και οι 
αξιωματούχοι που μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες, συζητήθηκαν σε βάθος και πήραν 
πολύ χρόνο οι συζητήσεις για τις τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο και τον χρόνο 
διαβίβασης των πληροφοριών. Η έγκαιρη συνεργασία με το Κοινοβούλιο επί οιαδήποτε 
αιτήματα νομοθετικής πρωτοβουλίας που απορρέουν από πρωτοβουλίες πολιτών καθίσταται 
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σημαντικό μέτρο για την εξασφάλιση της σχέσης του Κοινοβουλίου με τους πολίτες. Οι νέοι 
κανόνες για καλύτερη παρακολούθηση της μεταφοράς και της εφαρμογής της νομοθεσίας της 
Ένωσης αποτελούν επιτυχία των νέων κοινοβουλευτικών αρμοδιοτήτων.

Αναφορικά με την παρουσία της Επιτροπής στο Κοινοβούλιο, οι κυριότερες διατάξεις 
επεξηγούνται στην Έκθεση. Θα πρέπει, παρόλα αυτά, να υπογραμμισθεί ότι αυτές οι 
διατάξεις αφορούν όλους τους Επιτρόπους, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου και του 
Αντιπροέδρου για τις εξωτερικές σχέσεις/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για την 
εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας.

Σύμφωνα με την τελευταία παράγραφό της, αυτή η συμφωνία πλαίσιο θα αναθεωρηθεί υπό το 
πρίσμα της εμπειρίας στην πράξη έως τα τέλη του 2011.

Εν κατακλείδι, η νέα συμφωνία πλαίσιο που υποβλήθηκε προς έγκριση στο Κοινοβούλιο 
εδραιώνει τα κεκτημένα της Συνθήκης της Λισαβόνας και προσθέτει αριθμό διατάξεων, με
πλήρη σεβασμό προς τις συνθήκες, γεγονός που αποτελεί σημαντικό βήμα προόδου στη 
διαδικασία για την ενίσχυση των πολιτικών σχέσεων μεταξύ των δύο οργάνων. 


