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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 των αμέσων ξένων επενδύσεων· 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·
σημειώνει ότι αφότου η ΣΛΕΕ τέθηκε σε ισχύ, το Κοινοβούλιο έχει αποδείξει τη 
δέσμευση και την ευθύνη του ως συν-νομοθέτης και ότι η αλληλεπίδραση μεταξύ 
Κοινοβουλίου και Επιτροπής, ήταν σε γενικές γραμμές μάλλον θετική και βασίζεται σε
ρέουσα επικοινωνία και μια συνεργατική προσέγγιση·

2. υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η συνεργασία των θεσμικών οργάνων της ΕΕ με ευθύ 
και αποτελεσματικό τρόπο, στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, 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 των διεθνών συμφωνιών, την ανάλυση / κατάρτιση και θέσπιση
νομοθεσίας και την παρακολούθηση των μακροπρόθεσμων πρωτοβουλιών στον τομέα
της ΚΕΠ· υπογραμμίζει τη σημασία της συνέχισης της διαδικασίας ανάπτυξης 
αποτελεσματικών ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής του απαραίτητου 
προσωπικού και οικονομικών πόρων, προκειμένου να επιτευχθούν πολιτικοί στόχοι στον
τομέα του εμπορίου και των επενδύσεων με παράλληλη εξασφάλιση της ασφάλειας 
δικαίου, της συνοχής της εξωτερικής δράσης της ΕΕ και του σεβασμού για τις αρχές και 
τους στόχους που κατοχυρώνονται στις Συνθήκες· σε αυτό το πλαίσιο, αποδίδει μεγάλη 
σημασία στην ένταξη των ρητρών περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις διεθνείς συμφωνίες
και των κεφαλαίων της αειφόρου ανάπτυξης στις εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες
και εκφράζει την ικανοποίησή του για βασικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
σχετικά με την έγκριση των συνοδευτικών χαρτών πορείας· υπενθυμίζει στην Επιτροπή 
την ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι απόψεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου και να 
παρέχει πληροφορίες σχετικά με το πώς έχουν ενσωματωθεί στις διεθνείς συμφωνίες και 
τη νομοθεσία· εκφράζει τη λύπη του γιατί τα μέσα για την ανάπτυξη της νέας επενδυτικής 
πολιτικής της Ένωσης δεν έχουν ακόμη τεθεί σε λειτουργία·

3. επαναλαμβάνει την ανάγκη να συνεργαστούν τα θεσμικά όργανα  για την εφαρμογή των 
Συνθηκών, το παράγωγο δίκαιο και τη συμφωνία-πλαίσιο1 (ΣΠ)· τονίζει την ανάγκη να 
εξασφαλιστεί η συνεχής ροή έγκαιρης, ακριβούς, πλήρους και αμερόληπτης 
πληροφόρησης που θα καθιστά δυνατή την ανάλυση υψηλής ποιότητας η οποία είναι 
αναγκαία για την ενίσχυση της ικανότητας και της αίσθησης της ιδιοκτησίας των φορέων 
χάραξης πολιτικής του Κοινοβουλίου και προκειμένου να οδηγήσει σε μεγαλύτερη
διοργανική συνέργεια στον τομέα της ΚΕΠ· επαναβεβαιώνει την ανάγκη για την

                                               
1 EE L 304, 20.11.2010, σ. 47.



PE521.695v01-00 4/5 PA\1006683EL.doc

EL

Επιτροπή να εργαστεί με ανεξάρτητο και χαρακτηριζόμενο από διαφάνεια τρόπο σε όλη
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·

4. καλεί την Επιτροπή να προβληματιστεί εποικοδομητικά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
σχετικά με την ισχύουσα ΣΠ και την εφαρμογή της, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη
διαπραγμάτευση, τη σύναψη και την εφαρμογή των διεθνών συμφωνιών· θεωρεί ότι είναι 
απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να ενημερώνεται πλήρως και 
με ακρίβεια σε όλα τα στάδια και ότι η Επιτροπή θα πρέπει να είναι προορατική και να
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλιστεί η ροή αυτή  πληροφοριών·
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι σχετικές πληροφορίες
έχει φτάνουν στο Κοινοβούλιο, μέσω εναλλακτικών διαύλων και όχι από την Επιτροπή·

5. παροτρύνει τα θεσμικά όργανα να συνεργαστούν στενά όσον αφορά τις κατ 
'εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις· αντιλαμβάνεται ότι οι κατ' εξουσιοδότηση
πράξεις μπορεί να αποτελέσουν ένα ευέλικτο και αποτελεσματικό εργαλείο, τονίζει όμως 
την ανάγκη να γίνονται πλήρως σεβαστά τα προνόμια και οι αρμοδιότητες του 
Κοινοβουλίου, μεταξύ άλλων και μέσω της συμμόρφωσης με τη βασική πράξη και την  
παροχή έγκαιρης και πλήρους ενημέρωσης στο Κοινοβούλιο για να καταστεί δυνατός ο 
ορθός έλεγχος των κατ 'εξουσιοδότηση πράξεων·, στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνει ότι η
έκδοση κατ' εξουσιοδότηση πράξεων χωρίς την κατάλληλη πληροφόρηση, υπό πίεση 
χρόνου ή ως δέσμη θα μπορούσε να υπονομεύσει τον έλεγχο του Κοινοβουλίου· από την 
άλλη πλευρά, χαιρετίζει τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις συνεδριάσεις
των εμπειρογνωμόνων, όπως προβλέπεται στη ΣΠ· επιμένει ότι η χρήση των
εκτελεστικών πράξεων πρέπει να περιορίζεται στις περιπτώσεις όπου είναι νομικώς 
δικαιολογημένη και δεν θα χρησιμοποιείται ως εναλλακτική λύση για κατ 'εξουσιοδότηση 
πράξεις· εκφράζει τη λύπη του για τη μεγάλη καθυστέρηση στην προσαρμογή της 
εμπορικής νομοθεσίας  στο νέο καθεστώς που διέπει τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις ή τις 
πράξεις εφαρμογής·

6. προειδοποιεί για τον κίνδυνο να παρακαμφθεί δικαίωμα του Κοινοβουλίου να νομοθετεί
με τη συμπερίληψη διατάξεων που θα πρέπει να υπόκειται στη συνήθη νομοθετική 
διαδικασία σε προτάσεις για πράξεις του Συμβουλίου, χρησιμοποιώντας απλές 
κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής ή μη εφαρμόσιμες εκτελεστικές ή κατ 
'εξουσιοδότηση πράξεις ή ακόμη και παραλείποντας να προτείνει την αναγκαία
νομοθεσία για την εφαρμογή της ΚΕΠ ή των διεθνών εμπορικών και επενδυτικών 
συμφωνιών·

7. Όσον αφορά τις διεθνείς συμφωνίες, υπενθυμίζει το προνόμιο 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 μιας ΣΠ με το Συμβούλιο· υπενθυμίζει στην 
Επιτροπή την ανάγκη να απέχει από την προσωρινή εφαρμογή των εμπορικών 
συμφωνιών προτού το Κοινοβούλιο δώσει τη συγκατάθεσή του για τη σύναψη της 
συμφωνίας αυτής, προκειμένου να συμμορφωθεί πλήρως με την αρχή της ειλικρινούς 
συνεργασίας και να αποφευχθεί η νομική αβεβαιότητα ως προς τους φορείς· πιστεύει ότι 
το Κοινοβούλιο θα πρέπει σε τακτική βάση να εγκρίνει τα αναγκαία μέτρα για την 
παρακολούθηση της εφαρμογής των διεθνών συμφωνιών και την εκπλήρωση των 
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σχετικών υποχρεώσεων.


