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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. επισημαίνει ότι η Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), έχει 
επεκτείνει το πεδίο των αποκλειστικών αρμοδιοτήτων της Ένωσης στον τομέα της Κοινής 
Εμπορικής Πολιτικής (ΚΕΠ), η οποία περιλαμβάνει πλέον όχι μόνο όλες τις πτυχές του 
εμπορίου, αλλά και τις άμεσες ξένες επενδύσεις· υπογραμμίζει το γεγονός ότι το 
Κοινοβούλιο είναι πλέον πλήρως αρμόδιο να αποφασίζει από κοινού με το Συμβούλιο 
σχετικά τη νομοθεσία και την έγκριση των συμφωνιών εμπορίου και επενδύσεων· 

2. σημειώνει ότι, αφότου η ΣΛΕΕ τέθηκε σε ισχύ, το Κοινοβούλιο έχει αποδείξει την
προσήλωση και την ευθύνη του ως συν-νομοθέτης και ότι η αλληλεπίδραση μεταξύ 
Κοινοβουλίου και Επιτροπής ήταν σε γενικές γραμμές θετική και βασίζεται σε 
απρόσκοπτη επικοινωνία και μια προσέγγιση με πνεύμα συνεργασίας·

3. υπογραμμίζει τη σημασία που έχει, στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, η 
συνεργασία των θεσμικών οργάνων της ΕΕ με ειλικρίνεια και αποτελεσματικότητα κατά 
την εξέταση της νομοθεσίας και των διεθνών συμφωνιών, με σκοπό την πρόβλεψη των 
εμπορικών και οικονομικών τάσεων, τον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων και 
επιλογών, τη θέσπιση μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στρατηγικών, τον 
καθορισμό των εντολών για διεθνείς συμφωνίες, την εξέταση / σύνταξη και έγκριση 
νομοθετικών διατάξεων και την παρακολούθηση της εφαρμογής εμπορικών και 
επενδυτικών συμφωνιών, καθώς και των μακροπρόθεσμων πρωτοβουλιών στον τομέα της 
ΚΕΠ· 

4. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί η διαδικασία ανάπτυξης 
αποτελεσματικών ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης του απαραίτητου 
προσωπικού και των αναγκαίων οικονομικών πόρων, προκειμένου να τεθούν ενεργά και 
να επιτευχθούν οι πολιτικοί στόχοι στον τομέα του εμπορίου και των επενδύσεων και 
συγχρόνως να εξασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου, η αποτελεσματικότητα της εξωτερικής 
δράσης της ΕΕ και η τήρηση των αρχών και των στόχων που κατοχυρώνονται στις 
Συνθήκες· 

5. αποδίδει μεγάλη σημασία στην ένταξη ρητρών περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις 
διεθνείς συμφωνίες καθώς και κεφαλαίων περί αειφόρου ανάπτυξης στις εμπορικές και 
επενδυτικές συμφωνίες και εκφράζει την ικανοποίησή του για τις πρωτοβουλίες του 
Κοινοβουλίου σχετικά με την έγκριση χαρτών πορείας αναφορικά με βασικές 
προϋποθέσεις· υπενθυμίζει στην Επιτροπή την ανάγκη να λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις 
και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου και να παρέχονται πληροφορίες για το αν αυτά
έχουν ενσωματωθεί στις διαπραγματεύσεις διεθνών συμφωνιών και στα σχέδια
νομοθετικών διατάξεων· ευελπιστεί ότι τα μέσα για την ανάπτυξη της επενδυτικής 
πολιτικής της ΕΕ θα καταστούν εγκαίρως λειτουργικά;

6. τονίζει ότι πρέπει να διατίθενται σε συνεχή βάση έγκαιρες, ακριβείς, διεξοδικές και 
αμερόληπτες πληροφορίες προκειμένου να καθίσταται δυνατή μια υψηλής ποιότητας 



PE521.695v02-00 4/6 AD\1016264EL.doc

EL

ανάλυση, η οποία απαιτείται για τη βελτίωση των ικανοτήτων και του αισθήματος 
ευθύνης των φορέων διαμόρφωσης πολιτικής στο Κοινοβούλιο, πράγμα το οποίο έχει ως 
αποτέλεσμα μεγαλύτερες διοργανικές συνέργειες στον τομέα της ΚΕΠ, συγχρόνως δε 
πρέπει να διασφαλιστεί ότι το Κοινοβούλιο τηρείται πλήρως και επακριβώς ενήμερο σε 
όλα τα στάδια, συμπεριλαμβανομένης, στο πλαίσιο κατάλληλων διαδικασιών και 
προϋποθέσεων, της πρόσβασης στα διαπραγματευτικά κείμενα της Ένωσης, η δε 
Επιτροπή θα πρέπει να ενεργεί κατά τρόπο προορατικό καταβάλλοντας κάθε δυνατή 
προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσει τη ροή των πληροφοριών· τονίζει, επιπλέον, τη 
σημασία της παροχής ενημέρωσης στο Κοινοβούλιο με στόχο την αποτροπή
ανεπιθύμητων καταστάσεων, οι οποίες οδηγούν ενδεχομένως σε πιθανές παρανοήσεις 
μεταξύ των θεσμικών οργάνων και επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, τις τακτικές 
ενημερωτικές συναντήσεις τεχνικού χαρακτήρα που διοργανώνει η Επιτροπή για σειρά 
θεμάτων· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι σε αρκετές περιπτώσεις σημαντικές 
πληροφορίες διαβιβάζονται στο Κοινοβούλιο μέσω εναλλακτικών διαύλων και όχι από 
την Επιτροπή· 

7. επαναλαμβάνει την ανάγκη να συνεργάζονται τα θεσμικά όργανα για την εφαρμογή των 
Συνθηκών, του παραγώγου δικαίου και της συμφωνίας πλαίσιο (ΣΠ) καθώς και την 
ανάγκη να εργάζεται η Επιτροπή με ανεξάρτητο και διαφανή τρόπο κατά την 
προετοιμασία, την έγκριση και την εφαρμογή των νομοθεσίας στον τομέα της ΚΕΠ και 
θεωρεί ότι ο ρόλος της είναι κομβικός σε όλη τη διαδικασία·

8. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει εποικοδομητικά, από κοινού με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, την ισχύουσα ΣΠ και την εφαρμογή της, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη 
διαπραγμάτευση, τη σύναψη και την εφαρμογή των διεθνών συμφωνιών· 

9. καλεί μετ' επιτάσεως τα θεσμικά όργανα να συνεργαστούν στενά όσον αφορά τις κατ' 
εξουσιοδότηση και τις εκτελεστικές πράξεις· φρονεί ότι οι κατ' εξουσιοδότηση πράξεις 
μπορεί να αποτελέσουν ένα ευέλικτο και αποτελεσματικό εργαλείο, τονίζει ωστόσο ότι 
επιβάλλεται να γίνονται πλήρως σεβαστά τα προνόμια και οι αρμοδιότητες του 
Κοινοβουλίου, μεταξύ άλλων και μέσω της συμμόρφωσης με τη βασική πράξη και της
παροχής έγκαιρης και πλήρους ενημέρωσης στο Κοινοβούλιο προκειμένου να καθίσταται
δυνατός ο ενδεδειγμένος έλεγχος των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων· επισημαίνει στο 
πλαίσιο αυτό, ότι η έκδοση κατ' εξουσιοδότηση πράξεων χωρίς την κατάλληλη 
πληροφόρηση ή υπό πίεση χρόνου θα μπορούσε να υπονομεύσει τον κοινοβουλευτικό 
έλεγχο· χαιρετίζει, από την άλλη πλευρά, την παρουσία του Κοινοβουλίου στις 
συνεδριάσεις των εμπειρογνωμόνων, όπως προβλέπεται στη ΣΠ, προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι όλα τα σχέδια νομοθετικών πράξεων που εγκρίνει η Επιτροπή 
λαμβάνουν κατάλληλη μορφή, ούτως ώστε να αποφεύγονται τυχόν τεχνικές ενστάσεις 
από τον νομοθέτη όσον αφορά τη νομική κατάταξή τους· τονίζει ότι η χρήση 
εκτελεστικών πράξεων πρέπει να περιορίζεται στις περιπτώσεις όπου αυτή δικαιολογείται 
από νομικής σκοπιάς και ότι αυτές δεν θα χρησιμοποιούνται εναλλακτικά σε σχέση με τις
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις· εκφράζει την ελπίδα ότι στο μέλλον οι καθυστερήσεις κατά 
την έγκριση νομοθετικών διατάξεων στον τομέα του εμπορίου δεν θα είναι τόσο μεγάλες 
όπως στην περίπτωση της νέας ρύθμισης για τις κατ' εξουσιοδότηση/εκτελεστικές πράξεις

10. προειδοποιεί για το ενδεχόμενο να καταστρατηγηθεί η νομοθετική εξουσία του 
Κοινοβουλίου με την προσθήκη διατάξεων σε προτάσεις πράξεων του Συμβουλίου που θα 
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πρέπει να υπόκεινται στη συνήθη νομοθετική διαδικασία, με τη χρησιμοποίηση απλών 
κατευθυντηρίων γραμμών της Επιτροπής ή μη εφαρμοστέων εκτελεστικών ή κατ'
εξουσιοδότηση πράξεων ή με την μη υποβολή πρότασης για τις νομοθετικές διατάξεις 
που απαιτούνται για την εφαρμογή της ΚΕΠ ή των διεθνών εμπορικών και επενδυτικών 
συμφωνιών·

11. επισημαίνει, όσον αφορά τις διεθνείς συμφωνίες, το δικαίωμα του Κοινοβουλίου να ζητεί 
από το Συμβούλιο να μην εγκρίνει την έναρξη διαπραγματεύσεων προτού το Κοινοβούλιο 
εκφράσει τη θέση του επί της προτεινόμενης διαπραγματευτικής εντολής και πιστεύει ότι 
θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο σύναψης μιας ΣΠ με το Συμβούλιο· υπενθυμίζει 
στην Επιτροπή, προκειμένου να τηρείται πλήρως η αρχή της ειλικρινούς συνεργασίας και 
να αποφεύγεται η νομική αβεβαιότητα, ότι οφείλει να απέχει από την προσωρινή 
εφαρμογή των εμπορικών συμφωνιών προτού το Κοινοβούλιο εγκρίνει τη σύναψή τους, 
εκτός εάν το Κοινοβούλιο την έχει επιτρέψει ρητώς· πιστεύει ότι το Κοινοβούλιο θα 
έπρεπε να εγκρίνει τα αναγκαία μέτρα για νε ελέγχει την εφαρμογή των διεθνών 
συμφωνιών και την εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων.

12. φρονεί ότι, λόγω του συμφέροντος αμφοτέρων των πλευρών στην ανταλλαγή 
πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τις μικτές συμφωνίες και τον έλεγχο 
της εκτελεστικής εξουσίας, πρέπει να εξεταστεί σοβαρά το ενδεχόμενο μεγαλύτερης 
συμμετοχής των εθνικών κοινοβουλίων και των εμπειρογνωμόνων από τα κράτη μέλη στο 
έργο του Κοινοβουλίου.
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