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Τροπολογία 1
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι οι νομοθετικές εξουσίες 
του Κοινοβουλίου έχουν ενισχυθεί με την 
αυξημένη χρήση της διαδικασίας 
συναπόφασης μετά την έναρξη ισχύος της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)· επισημαίνει 
ότι οι νομικές πράξεις που αφορούν τη 
δικαστική συνεργασία σε ποινικές 
υποθέσεις και την αστυνομική συνεργασία 
εγκρίνονται πλέον, κατά κανόνα, σύμφωνα 
με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία·

1. επισημαίνει ότι οι νομοθετικές εξουσίες 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν 
ενισχυθεί με την αυξημένη χρήση της 
διαδικασίας συναπόφασης μετά την έναρξη 
ισχύος της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)· επισημαίνει 
ότι οι νομικές πράξεις που αφορούν τη 
δικαστική συνεργασία σε ποινικές 
υποθέσεις και την αστυνομική συνεργασία 
εγκρίνονται πλέον, κατά κανόνα, σύμφωνα 
με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία·

Or. en

Τροπολογία 2
Judith Sargentini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι οι νομοθετικές εξουσίες 
του Κοινοβουλίου έχουν ενισχυθεί με την 
αυξημένη χρήση της διαδικασίας 
συναπόφασης μετά την έναρξη ισχύος της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)· επισημαίνει 
ότι οι νομικές πράξεις που αφορούν τη 
δικαστική συνεργασία σε ποινικές 
υποθέσεις και την αστυνομική συνεργασία 
εγκρίνονται πλέον, κατά κανόνα, σύμφωνα 
με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία·

1. επισημαίνει ότι οι νομοθετικές εξουσίες 
του Κοινοβουλίου έχουν ενισχυθεί με την 
αυξημένη χρήση της διαδικασίας 
συναπόφασης μετά την έναρξη ισχύος της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)· 
καταδικάζει ως αντιδημοκρατικό και 
αντίθετο προς την αρχή του κράτους 
δικαίου το γεγονός ότι, σχεδόν τέσσερα 
χρόνια μετά την έναρξη ισχύος της 
Συνθήκης της Λισσαβόνας, εξακολουθούν 
να χρησιμοποιούνται διαδικασίες για την 
εφαρμογή πράξεων του πρώην τρίτου 
πυλώνα που συχνά αποκλείουν τη 



PE524.619v01-00 4/11 AM\1011275EL.doc

EL

συμμετοχή του Κοινοβουλίου ή 
προβλέπουν μόνο τη γνωμοδότησή του, 
ανεξάρτητα από τη φύση των αποφάσεων 
που πρόκειται να ληφθούν· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι η απόφαση 
2008/633/ΔΕΥ του Συμβουλίου σχετικά με 
την πρόσβαση στο Σύστημα 
Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) 
των εντεταλμένων αρχών των κρατών 
μελών καθώς και της Ευρωπόλ, προς 
αναζήτηση δεδομένων για την πρόληψη, 
εξακρίβωση και διερεύνηση 
τρομοκρατικών πράξεων και άλλων 
σοβαρών αξιόποινων πράξεων εγκρίθηκε 
χωρίς συμμετοχή του Κοινοβουλίου, κατά 
παράβαση της ορθής διαδικασίας 
λήψεως αποφάσεων· καλεί την Επιτροπή 
να τροποποιήσει όλες τις νομικές πράξεις 
του πρώην τρίτου πυλώνα ώστε να τις 
ευθυγραμμίσει με τη νέα ιεράρχηση των 
κανόνων·

Or. en

Τροπολογία 3
Judith Sargentini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. υπογραμμίζει ότι το άρθρο 2 ΣΕΕ 
απαριθμεί τις κοινές αξίες στις οποίες 
βασίζεται η Ένωση· έχει την πεποίθηση 
ότι ο σεβασμός των αξιών αυτών πρέπει 
να διασφαλίζεται με τον σωστό τρόπο 
τόσο από την Ένωση όσο και από τα 
κράτη μέλη· τονίζει ότι πρέπει να 
καθιερωθεί το κατάλληλο νομοθετικό και 
θεσμικό σύστημα για την προστασία των 
αξιών της Ένωσης·

Or. en
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Τροπολογία 4
Judith Sargentini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο είναι 
πλέον ένας πραγματικός θεσμικός 
παράγων στον τομέα των πολιτικών 
ασφαλείας και ότι κατά συνέπεια έχει το 
δικαίωμα να συμμετέχει ενεργά στον 
καθορισμό των χαρακτηριστικών και των 
προτεραιοτήτων των πολιτικών αυτών 
και στην αξιολόγηση αυτών των μέσων, 
που πρέπει να διεξάγονται από κοινού 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα 
εθνικά κοινοβούλια και το Συμβούλιο· 
πιστεύει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να 
διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην 
αξιολόγηση και στη χάραξη πολιτικών 
εσωτερικής ασφάλειας καθώς οι εν λόγω 
πολιτικές έχουν βαθύ αντίκτυπο στα 
θεμελιώδη δικαιώματα όλων των ατόμων 
που ζουν στην ΕΕ· επισημαίνει, ως εκ 
τούτου, την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι 
οι πολιτικές αυτές εμπίπτουν στον τομέα 
αρμοδιότητας του μοναδικού άμεσα 
εκλεγμένου ευρωπαϊκού θεσμικού 
οργάνου για έλεγχο και δημοκρατική 
εποπτεία·

Or. en

Τροπολογία 5
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει την ιδιαίτερη σημασία και τις 
συνέπειες της ενσωμάτωσης του Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στη 

2. τονίζει την ιδιαίτερη σημασία και τις 
συνέπειες της ενσωμάτωσης του Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στη 
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Συνθήκη της Λισαβόνας· επισημαίνει ότι ο 
Χάρτης έχει καταστεί νομικά δεσμευτικός 
για τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και για τα κράτη μέλη όταν αυτά 
εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης·

Συνθήκη της Λισαβόνας· επισημαίνει ότι ο 
Χάρτης έχει καταστεί νομικά δεσμευτικός 
για τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και για τα κράτη μέλη όταν αυτά 
εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης, 
μετατρέποντας με τον τρόπο αυτό τις 
βασικές αξίες σε συγκεκριμένα 
δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 6
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. καλεί όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ 
και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια 
των κρατών μελών να οικοδομήσουν, με 
βάση το νέο θεσμικό και νομικό πλαίσιο 
που δημιουργήθηκε από τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας, μια ολοκληρωμένη εσωτερική 
πολιτική της ΕΕ στον τομέα των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που να 
εγγυάται αποτελεσματικούς μηχανισμούς 
λογοδοσίας τόσο σε εθνικό όσο και σε 
ενωσιακό επίπεδο, με σκοπό την 
αντιμετώπιση των παραβιάσεων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 7
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. υπενθυμίζει ότι με τη Συνθήκη της 
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Λισαβόνας εισάγεται το νέο δικαίωμα της 
Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών 
(ECI)· τονίζει την ανάγκη άρσης όλων 
των τεχνικών και γραφειοκρατικών 
εμποδίων που εξακολουθούν να 
παρεμποδίζουν την πραγματική χρήση 
της Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών 
και ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή των 
πολιτών στη διαμόρφωση των πολιτικών 
της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 8
Judith Sargentini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τη 
Συνθήκη, με νομοθετική πράξη μπορεί να 
ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
έκδοσης μη νομοθετικών πράξεων· ζητεί 
από την Επιτροπή να πραγματοποιεί 
επαρκή διάκριση μεταξύ κατ’ 
εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων 
κατά την υποβολή νομοθετικών 
προτάσεων, προκειμένου να εξασφαλίζεται 
η εφαρμογή του κατάλληλου τύπου 
πράξης·

3. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τη 
Συνθήκη, με νομοθετική πράξη μπορεί να 
ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
έκδοσης μη νομοθετικών πράξεων· ζητεί 
από την Επιτροπή να πραγματοποιεί 
επαρκή διάκριση μεταξύ κατ’ 
εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων 
κατά την υποβολή νομοθετικών 
προτάσεων, προκειμένου να εξασφαλίζεται 
η εφαρμογή του κατάλληλου τύπου 
πράξης· θεωρεί ότι τα μέτρα, που 
συνεπάγονται επείγουσα προσωρινή 
απόκλιση από τους κανόνες που 
θεσπίζονται με τη βασική πράξη, θα 
πρέπει να θεσπίζονται με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, όταν η βασική 
πράξη θεσπίζεται μέσω της συνήθους 
νομοθετικής διαδικασίας·

Or. en

Τροπολογία 9
Judith Sargentini
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. σημειώνει την υποχρέωση της 
Επιτροπής να ενημερώνει τακτικά το 
Κοινοβούλιο σχετικά με εν εξελίξει 
διαπραγματεύσεις για διεθνείς συμφωνίες, 
ιδίως αν οι συμφωνίες αυτές επηρεάζουν 
τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της 
ΕΕ (άρθρο 218 ΣΛΕΕ)·

4. σημειώνει την υποχρέωση της 
Επιτροπής να ενημερώνει αμέσως και 
πλήρως το Κοινοβούλιο σε όλα τα στάδια 
των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων για 
διεθνείς συμφωνίες, ιδίως αν οι συμφωνίες 
αυτές επηρεάζουν τα θεμελιώδη 
δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ (άρθρο 
218 ΣΛΕΕ)·

Or. en

Τροπολογία 10
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. υπογραμμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο θα πρέπει επίσης να ενισχύει 
τις αυτόνομες εκτιμήσεις του για τον 
αντίκτυπο στα θεμελιώδη δικαιώματα 
από νομοθετικές προτάσεις και 
τροποποιήσεις που βρίσκονται υπό 
εξέταση στο πλαίσιο της νομοθετικής 
διαδικασίας και να καθιερώσει 
«μηχανισμούς ελέγχου των παραβιάσεων 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων»·

Or. en

Τροπολογία 11
Nuno Melo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. υπενθυμίζει στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να εφαρμόσει το άρθρο 17 
παράγραφος 1 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με το οποίο 
η Επιτροπή αναλαμβάνει την 
πρωτοβουλία για τον ετήσιο και πολυετή 
προγραμματισμό της Ένωσης με στόχο 
την επίτευξη διοργανικών συμφωνιών·

Or. pt

Τροπολογία 12
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί μετ’ επιτάσεως το Συμβούλιο, με 
σκοπό την εξασφάλιση ειλικρινούς 
συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών 
οργάνων που συμμετέχουν στη νομοθετική 
διαδικασία, να εξετάσει το ενδεχόμενο να 
επιτρέπεται στους εκπροσώπους του 
Κοινοβουλίου να συμμετέχουν στις 
συνεδριάσεις του, σε ορισμένες 
περιπτώσεις (π.χ. στις συνεδριάσεις των 
ομάδων εργασίας και της ΕΜΑ), όπως 
ισχύει ήδη για τους εκπροσώπους της 
Επιτροπής.

5. καλεί μετ’ επιτάσεως το Συμβούλιο, με 
σκοπό την εξασφάλιση ανοικτού και 
συνεχούς διαλόγου μεταξύ των θεσμικών 
οργάνων που συμμετέχουν στη νομοθετική 
διαδικασία, να εξετάσει το ενδεχόμενο να 
επιτρέπεται στους εκπροσώπους του 
Κοινοβουλίου να συμμετέχουν στις 
συνεδριάσεις του, σε ορισμένες 
περιπτώσεις (π.χ. στις συνεδριάσεις των 
ομάδων εργασίας και της ΕΜΑ), όπως 
ισχύει ήδη για τους εκπροσώπους της 
Επιτροπής·

Or. en

Τροπολογία 13
Nuno Melo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
γεγονός ότι με τη Συνθήκη της Λισαβόνας 
ο μεγαλύτερος εκδημοκρατισμός 
συμβαδίζει επίσης με τη μεγαλύτερη 
συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων 
στη διαδικασία έγκρισης νομοθετικών 
πράξεων, ιδίως όσον αφορά την αρχή της 
αναλογικότητας και της επικουρικότητας·

Or. pt

Τροπολογία 14
Nuno Melo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5a. υπενθυμίζει ότι το άρθρο 17 
παράγραφος 8 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση καθιερώνει ρητά την 
αρχή της πολιτικής ευθύνης έναντι του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θεμελιώδους 
σημασίας για την ορθή λειτουργία του 
πολιτικού συστήματος της ΕΕ·

Or. pt

Τροπολογία 15
Nuno Melo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5γ. υπογραμμίζει την ανάγκη έντιμης 
συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών 
οργάνων που συμμετέχουν στη 
νομοθετική διαδικασία, ως προς την 
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ανταλλαγή εγγράφων, όπως νομικών 
γνωμοδοτήσεων, ώστε να καταστεί 
δυνατός ένας διάλογος μεταξύ των 
θεσμικών οργάνων εποικοδομητικός, 
ειλικρινής και νομικά έγκυρος·

Or. pt


