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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις 
ακόλουθες προτάσεις:

1. διαπιστώνει ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά την έμπρακτη εφαρμογή 
των άρθρων 290 και 291 της Συνθήκης της Λισαβόνας και επισημαίνει ότι στις 
διοργανικές διαπραγματεύσεις αποδίδεται ολοένα και περισσότερη προσοχή στην επιλογή 
ανάμεσα σε κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις·

2. επισημαίνει ότι, δεδομένου ότι οι συννομοθέτες δεν έχουν πάντα την ίδια αντίληψη όσον 
αφορά τα βασικά στοιχεία των δύο αυτών ειδών πράξεων, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να 
συνεχίσει να τονίζει ότι τα πολιτικά ευαίσθητα θέματα που θα μπορούσαν να 
συμπληρώνουν τη βασική πράξη δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται μέσω εκτελεστικών 
πράξεων, καθώς κάτι τέτοιο θα επηρέαζε αρνητικά το δικαίωμα του Κοινοβουλίου για 
άσκηση ελέγχου·

3. τονίζει ότι η διαβάθμιση των πληροφοριών σε ορισμένους τομείς δραστηριότητας δεν θα 
πρέπει να παρακωλύει το δικαίωμα του Κοινοβουλίου να ελέγχει τις κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις· διαπιστώνει ότι εάν αυτός ο τύπος πληροφοριών αποτελέσει αντικείμενο κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξης θα πρέπει να γίνουν οι αναγκαίες ρυθμίσεις ώστε να επιτραπεί η 
πρόσβαση των βουλευτών σε αυτές σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία·

4. θεωρεί ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά τη διασφάλιση της ταχείας 
διαβίβασης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων στις αρμόδιες επιτροπές, η οποία με τη 
σειρά της επηρέασε θετικά την άσκηση του δικαιώματος του ελέγχου από τους βουλευτές·

5. πιστεύει ότι η κυκλοφορία ενημερωτικού δελτίου σχετικά με τις κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις για την ενημέρωση των βουλευτών διευκολύνει τον έλεγχο των πράξεων αυτών 
και επιτρέπει στους βουλευτές να προβάλλουν τυχόν ενστάσεις σε εύθετο χρόνο·

6. διαπιστώνει με ανησυχία ότι οι εμπειρογνώμονες του Κοινοβουλίου δεν προσκαλούνται 
συστηματικά σε προπαρασκευαστικές συναντήσεις σχετικά με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις· ζητεί από την Επιτροπή να λάβει περαιτέρω μέτρα προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα καθώς και να ενημερώνει το Κοινοβούλιο όσον αφορά το 
προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα για την έγκριση αυτών των πράξεων·

7. εκφράζει την ικανοποίησή του που οι εμπειρογνώμονες της Επιτροπής είναι διατεθειμένοι 
να συμμετέχουν σε ενημερωτικές συνεδριάσεις με τους βουλευτές, δεδομένου ότι η 
διοργάνωση τέτοιων συνεδριάσεων –στην ιδανικότερη περίπτωση πριν από την έκδοση 
των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων– έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη για την 
αποσαφήνιση βασικών πτυχών των εν λόγω πράξεων και για τη διευκόλυνση της 
επίτευξης της τελικής συμφωνίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·


