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Τροπολογία 1
Giuseppe Gargani

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. Επισημαίνει ότι το Κοινοβούλιο 
χαιρέτισε, κατ' αρχήν, τη θέσπιση των κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων στο άρθρο 290 
της ΣΛΕΕ επειδή διευρύνουν το εποπτικό 
πεδίο όσον αφορά την ανάθεση εξουσιών, 
αλλά εκφράζει την ανησυχία του λόγω της 
υπερβολικής χρήσης κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεων στις προτάσεις της Επιτροπής, 
τόσο όσον αφορά τον αριθμό και την 
έκτασή τους ή την έλλειψη ακρίβειας όσο 
και επειδή το Συμβούλιο επιχείρησε να 
μετατρέψει πράξεις αυτού του είδους σε 
εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 291 της ΣΛΕΕ· τονίζει ότι το άρθρο 
290 περιορίζει ρητά το πεδίο των κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων στα μη ουσιώδη 
στοιχεία μιας νομοθετικής πράξης και 
υπογραμμίζει ότι η υπερβολική χρήση της 
εξουσιοδότησης υπονομεύει τη 
νομιμότητα της νομοθετικής διαδικασίας· 
παραπέμπει επίσης, στο πλαίσιο αυτό, σε 
αιτιολογημένες γνώμες των εθνικών 
κοινοβουλίων δυνάμει του άρθρου 7 
παράγραφος 2 του Πρωτοκόλλου αριθ. 2, 
οι οποίες έχουν καταλήξει στο 
συμπέρασμα ότι το ευρύ πεδίο της 
εξουσιοδότησης σε προτεινόμενη πράξη 
δεν επιτρέπει να αξιολογηθεί εάν η 
συγκεκριμένη νομοθετική πραγματικότητα 
συνάδει ή όχι με την αρχή της 
επικουρικότητας·

6. Επισημαίνει ότι το Κοινοβούλιο 
χαιρέτισε, κατ' αρχήν, τη θέσπιση των κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων στο άρθρο 290 
της ΣΛΕΕ επειδή διευρύνουν το εποπτικό 
πεδίο, τονίζει όμως ότι η ανάθεση 
τέτοιων κατ’ εξουσιοδότηση 
αρμοδιοτήτων ή εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων δυνάμει του άρθρου 291 
δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση 
υποχρέωση· αναγνωρίζει ότι η χρήση των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων πρέπει να 
εξετάζεται όταν απαιτούνται ευελιξία και 
αποτελεσματικότητα που δεν μπορούν να 
επιτευχθούν μέσω της συνήθους 
νομοθετικής διαδικασίας, με την 
προϋπόθεση ότι ο σκοπός, το 
περιεχόμενο, το πεδίο εφαρμογής και η 
διάρκεια αυτής της εξουσιοδότησης 
ορίζονται ρητά και ότι οι προϋποθέσεις 
στις οποίες υπόκειται η εξουσιοδότηση 
περιγράφονται σαφώς στη βασική πράξη· 
εκφράζει ανησυχία για την τάση του 
Συμβουλίου να επιμένει στη χρήση 
εκτελεστικών πράξεων για διατάξεις στην 
περίπτωση των οποίων μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν μόνο η βασική πράξη ή 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις· τονίζει ότι ο 
νομοθέτης μπορεί να επιτρέπει την 
έγκριση μέσω εκτελεστικών πράξεων 
μόνο στοιχείων που δεν αποτυπώνουν 
κάποιον περαιτέρω πολιτικό 
προσανατολισμό· αναγνωρίζει ότι το 
άρθρο 290 περιορίζει ρητά το πεδίο των
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων στα μη 
ουσιώδη στοιχεία μιας νομοθετικής 
πράξης και ότι ως εκ τούτου για κανόνες 
που είναι ουσιώδεις για το ρυθμιζόμενο 
ζήτημα της νομοθεσίας δεν μπορεί επίσης 
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να γίνεται χρήση κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων·

Or. en

Τροπολογία 2
Francesco Enrico Speroni

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. Υπογραμμίζει το σημαντικότερο ρόλο 
που ανατίθεται στα εθνικά κοινοβούλια 
στη Συνθήκη της Λισαβόνας και τονίζει 
ότι, παράλληλα με το ρόλο που 
διαδραματίζουν όσον αφορά την 
παρακολούθηση της τήρησης των αρχών 
της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας, μπορούν να συμβάλουν 
θετικά στο πλαίσιο του Πολιτικού 
Διαλόγου· φρονεί ότι ο ενεργός ρόλος που 
μπορούν να διαδραματίσουν τα εθνικά 
κοινοβούλια όσον αφορά τη καθοδήγηση 
των μελών του Συμβουλίου Υπουργών και 
η αγαστή συνεργασία μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των 
εθνικών κοινοβουλίων μπορούν να 
συμβάλουν στη δημιουργία ενός υγιούς 
κοινοβουλευτικού αντίβαρου στην άσκηση 
εκτελεστικών εξουσιών κατά τη λειτουργία 
της ΕΕ.

7. Υπογραμμίζει το σημαντικότερο ρόλο 
που ανατίθεται στα εθνικά κοινοβούλια 
στη Συνθήκη της Λισαβόνας και τονίζει 
ότι, παράλληλα με το ρόλο που 
διαδραματίζουν όσον αφορά την 
παρακολούθηση της τήρησης των αρχών 
της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας, μπορούν να συμβάλουν 
θετικά στο πλαίσιο του Πολιτικού 
Διαλόγου· θεωρεί, ωστόσο, ότι η 
νομοθεσία είναι πλημμελής και 
ακατάλληλη στις περιπτώσεις στις 
οποίες, ακόμα και όταν έχουν εγκριθεί 
από τα εθνικά κοινοβούλια ψηφίσματα 
που κρίνουν ότι μια νομοθετική πρόταση 
δεν συμμορφώνεται με την αρχή της 
επικουρικότητας, επιτρέπει να διατηρηθεί 
αυτή η πρόταση χωρίς τροπολογίες, όπως 
συνέβη στην πρόταση σχετικά με τη 
σύσταση μιας Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας·

Or. it

Τροπολογία 3
Giuseppe Gargani

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. Υπογραμμίζει το σημαντικότερο ρόλο 
που ανατίθεται στα εθνικά κοινοβούλια 
στη Συνθήκη της Λισαβόνας και τονίζει 
ότι, παράλληλα με το ρόλο που 
διαδραματίζουν όσον αφορά την 
παρακολούθηση της τήρησης των αρχών 
της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας, μπορούν να συμβάλουν 
θετικά στο πλαίσιο του Πολιτικού 
Διαλόγου· φρονεί ότι ο ενεργός ρόλος που 
μπορούν να διαδραματίσουν τα εθνικά 
κοινοβούλια όσον αφορά τη καθοδήγηση 
των μελών του Συμβουλίου Υπουργών και 
η αγαστή συνεργασία μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των 
εθνικών κοινοβουλίων μπορούν να 
συμβάλουν στη δημιουργία ενός υγιούς 
κοινοβουλευτικού αντίβαρου στην άσκηση 
εκτελεστικών εξουσιών κατά τη λειτουργία 
της ΕΕ.

7. Υπογραμμίζει το σημαντικότερο ρόλο 
που ανατίθεται στα εθνικά κοινοβούλια 
στη Συνθήκη της Λισαβόνας και τονίζει 
ότι, παράλληλα με το ρόλο που 
διαδραματίζουν όσον αφορά την 
παρακολούθηση της τήρησης των αρχών 
της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας, μπορούν να συμβάλουν 
θετικά στο πλαίσιο του Πολιτικού 
Διαλόγου· φρονεί ότι ο ενεργός ρόλος που 
μπορούν να διαδραματίσουν τα εθνικά 
κοινοβούλια όσον αφορά τη καθοδήγηση 
των μελών του Συμβουλίου Υπουργών και 
η αγαστή συνεργασία μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των 
εθνικών κοινοβουλίων μπορούν να 
συμβάλουν στη δημιουργία ενός υγιούς 
κοινοβουλευτικού αντίβαρου στην άσκηση 
εκτελεστικών εξουσιών κατά τη λειτουργία 
της ΕΕ. Παραπέμπει επίσης σε 
αιτιολογημένες γνώμες των εθνικών 
κοινοβουλίων δυνάμει του άρθρου 7 
παράγραφος 2 του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 
ότι το ευρύ πεδίο της εξουσιοδότησης 
δυνάμει του άρθρου 290 της ΣΛΕΕ σε 
προτεινόμενες πράξεις δεν επιτρέπει να 
αξιολογηθεί εάν η συγκεκριμένη 
νομοθετική πραγματικότητα συνάδει ή 
όχι με την αρχή της επικουρικότητας·

Or. en


