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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

1. Τονίζει ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας επιδίωκε να αποτελέσει ένα βήμα προόδου για τη 
διασφάλιση πιο διαφανών και δημοκρατικών διαδικασιών λήψης αποφάσεων, που θα 
αντικατοπτρίζουν τη δέσμευση της Συνθήκης για μια στενότερη ένωση των λαών της 
Ευρώπης, στην οποία οι αποφάσεις λαμβάνονται όσο το δυνατό πιο ανοικτά και όσο το 
δυνατό πιο κοντά στους πολίτες, ενισχύοντας το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
των εθνικών κοινοβουλίων, και παρέχοντας με τον τρόπο αυτό πιο δημοκρατικές και 
διαφανείς διαδικασίες για την έγκριση των πράξεων της Ένωσης, οι οποίες είναι 
ουσιαστικής σημασίας λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπό των πράξεων αυτών στους 
πολίτες και στις επιχειρήσεις· επισημαίνει, ωστόσο, ότι η επίτευξη του δημοκρατικού 
αυτού στόχου υπονομεύεται εάν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ δεν σέβονται τις 
αρμοδιότητες των άλλων θεσμικών οργάνων, τις διαδικασίες που καθορίζονται στις 
Συνθήκες και την αρχή της έντιμης συνεργασίας·

2. Επισημαίνει ότι η επιλογή της ορθής νομικής βάσης, όπως έχει επιβεβαιώσει το 
Δικαστήριο, είναι θέμα συνταγματικής φύσεως, καθώς καθορίζει την ύπαρξη και την 
έκταση της ενωσιακής αρμοδιότητας, τις ακολουθητέες διαδικασίες και τις αντίστοιχες 
αρμοδιότητες των θεσμικών φορέων που εμπλέκονται στην έκδοση μιας πράξης· 
εκφράζει, συνεπώς, τη λύπη του για το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο υποχρεώθηκε 
επανειλημμένα να προσφύγει στο Δικαστήριο για την ακύρωση πράξεων που είχε 
εγκρίνει το Συμβούλιο λόγω επιλογής νομικής βάσης, συμπεριλαμβανομένων δύο 
πράξεων που είχαν εγκριθεί στο πλαίσιο του παρωχημένου «τρίτου πυλώνα» πολύ μετά 
θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας1· 

3. Υπενθυμίζει ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας αύξησε το ρόλο και τις εξουσίες του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον τομέα των διεθνών συμφωνιών και επισημαίνει ότι 
σήμερα οι διεθνείς συμφωνίες καλύπτουν όλο και περισσότερο τομείς που αφορούν τη 
καθημερινή ζωή των πολιτών και που κατά παράδοση, και σύμφωνα με το πρωτογενές 
δίκαιο της ΕΕ; εμπίπτουν στο πεδίο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας· θεωρεί ότι 
αποτελεί επιτακτική ανάγκη η διάταξη του άρθρου 218 παράγραφος 10 της ΣΛΕΕ, η 
οποία ορίζει ότι το Κοινοβούλιο ενημερώνεται αμέσως και πλήρως σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας σύναψης διεθνών συμφωνιών, να εφαρμόζεται κατά τρόπο συνάδοντα με το 
άρθρο 10 της ΣΕΕ, σύμφωνα με το οποίο η λειτουργία της Ένωσης θεμελιώνεται στην 
αντιπροσωπευτική δημοκρατία, η οποία απαιτεί την ύπαρξη διαφάνειας και τη διεξαγωγή 
δημοκρατικών συζητήσεων για τα θέματα για τα οποία πρόκειται να ληφθεί απόφαση·

4. Υπογραμμίζει ότι επειδή, όσον αφορά τις διεθνείς συμφωνίες, το Κοινοβούλιο μπορεί 
μόνο να παράσχει ή να αρνηθεί την έγκρισή του, θα πρέπει να αποκτήσει τη δυνατότητα 
να διατυπώνει μια τεκμηριωμένη γνώμη σχετικά με τους στόχους που πρόκειται να 

                                               
1 Βλ. απόφαση του Συμβουλίου 2013/129/ΕΕ της 7ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την υπαγωγή της ουσίας 4-
μεθυλαμφεταμίνης σε μέτρα ελέγχου, και την εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου 2013/498/ΕΕ της 7ης

Οκτωβρίου 2013 σχετικά με την υπαγωγή του 5-(2-αμινοπροπυλο) ινδολίου σε μέτρα ελέγχου.
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επιδιώξει η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τις διαπραγματεύσεις προτού καταρτιστεί η 
διαπραγματευτική εντολή· στο πλαίσιο αυτό, εκφράζει τη λύπη του για τις δυσκολίες που 
έχουν προκύψει, για παράδειγμα, κατά τις διαπραγματεύσεις για τη Συνθήκη του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας για εξαιρέσεις στα δικαιώματα 
δημιουργού για τα άτομα με προβλήματα όρασης και επισημαίνει ότι εάν παρέχεται 
έγκαιρη πληροφόρηση και λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις του Κοινοβουλίου θα 
καθίσταται επίσης ευκολότερο για το Κοινοβούλιο να δίδει τη μεταγενέστερη έγκρισή 
του·

5. Επισημαίνει ότι, όταν η Συνθήκη της Λισαβόνας καθιέρωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ως 
θεσμικό όργανο, τα καθήκοντά του καθορίστηκαν στο άρθρο 15 της ΣΕΕ προκειμένου να 
«παρέχει στην Ένωση την αναγκαία για την ανάπτυξή της ώθηση και να καθορίζει τους 
γενικούς πολιτικούς προσανατολισμούς και προτεραιότητες», ενώ αποκλειόταν ρητά η 
άσκηση νομοθετικών καθηκόντων· σημειώνει ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει παρέμβει 
στη νομοθετική διαδικασία αποφασίζοντας να αφαιρέσει συγκεκριμένα στοιχεία από 
κείμενα για τα οποία το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο είχαν ήδη συμφωνήσει· 
υπενθυμίζει εν προκειμένω τη de facto διαγραφή των άρθρων 6 έως 8 από το 
συμπεφωνημένο κείμενο της πρότασης κανονισμού σχετικά με το ευρωπαϊκό δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ και θεωρεί ότι τέτοιες παρεμβάσεις του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου είναι παράνομες2·

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·

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.

                                               
2 Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να αφαιρέσει πράγματι τα προαναφερόμενα άρθρα από το σχέδιο 
κανονισμού ελήφθη στις 29 Ιουνίου 2012.


