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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την 
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην 
πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. πιστεύει ότι το γεγονός ότι, τρία 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 συμμετοχή του Κοινοβουλίου ή 
προβλέπουν μόνο τη γνωμοδότησή του, ανεξάρτητα από τη φύση των αποφάσεων που 
πρόκειται να ληφθούν, είναι ανάρμοστο για τη δημοκρατία και αντίθετο στην αρχή του 
κράτους δικαίου· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στο πρόγραμμα εργασίας της για 
το 2014, το αργότερο, προτάσεις για την τροποποίηση όλων των νομοθετικών πράξεων 
του πρώην τρίτου πυλώνα ούτως ώστε να εναρμονισθούν με τη νέα ιεραρχία των 
κανόνων που προβλέπει η Συνθήκη της Λισσαβόνας· τονίζει ότι τούτο απαιτεί 
εξατομικευμένη αξιολόγηση κάθε νομοθετικής πράξης ούτως ώστε να προσδιορισθούν οι 
αποφάσεις οι οποίες – ως ουσιώδη στοιχεία – πρέπει να ληφθούν από τον νομοθέτη, 
συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που άπτονται των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
των ενεχομένων ατόμων, και εκείνες που μπορούν να θεωρηθούν μη ουσιώδεις (βλέπε 
απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-355/01)· προτείνει τη σύσταση διοργανικής 
ομάδας εργασίας προς τον σκοπό αυτό·

2. αποδοκιμάζει έντονα την επιμονή του Συμβουλίου, καθώς και συχνά της Επιτροπής, σε 
ό,τι αφορά τις εκτελεστικές πράξεις ακόμα και σε περιπτώσεις στις οποίες πληρούνται 
σαφώς τα κριτήρια για κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, όπως προβλέπει το άρθρο 240 της 
ΣΛΕΕ·

3. υποστηρίζει επίμονα τη σωστή χρήση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων στα νέα 
δημοσιονομικά προγράμματα· πιστεύει ότι οι αποφάσεις, όπως εκείνες που αφορούν τον 
καθορισμό προτεραιοτήτων και την κατανομή δημοσιονομικών πόρων μεταξύ των εν 
λόγω προτεραιοτήτων συμπληρώνουν σαφώς τη βασική πράξη και συνεπώς απαιτούν τη 
χρήση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.


