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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

– έχοντας υπόψη τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), και 
ειδικότερα την υπόθεση C-350/121 και τις γνωμοδοτήσεις 2/132 και 1/093,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της 
κοινής εμπορικής πολιτικής ώστε να συμπεριλάβει τις άμεσες ξένες επενδύσεις, και ότι 
ενισχύει σημαντικά τις εξουσίες του Κοινοβουλίου στον τομέα των διεθνών εμπορικών 
συμφωνιών ενισχύοντας το δικαίωμά του να ενημερώνεται τακτικά και επεκτείνοντας 
την αρμοδιότητά του για τη λήψη αποφάσεων, εφόσον η έγκρισή του είναι απαραίτητη 
για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο την 
άμεση εκπροσώπηση των πολιτών στην έγκριση των διεθνών εμπορικών συμφωνιών·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΔΕΕ αποφάνθηκε στη γνωμοδότησή του 2/13 ότι η 
αρμοδιότητα που έχει η Ένωση στον τομέα των διεθνών σχέσεων, και η ικανότητά της 
να συνάπτει διεθνείς συμφωνίες, συνεπάγονται κατά λογική αναγκαιότητα τη 
δυνατότητά της να δεσμεύεται από αποφάσεις δικαιοδοτικού οργάνου που έχει 
συσταθεί ή ορισθεί δυνάμει τέτοιων συμφωνιών, όσον αφορά την ερμηνεία και την 
εφαρμογή των διατάξεών τους · λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι το Δικαστήριο έχει 
επίσης διευκρινίσει ότι μια διεθνής συμφωνία μπορεί να έχει συνέπειες επί των 
αρμοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί σε αυτό μόνον εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες 
προϋποθέσεις για τη διαφύλαξη της ουσίας των εν λόγω αρμοδιοτήτων και εφόσον, 
κατά συνέπεια, δεν θίγεται η αυτονομία της έννομης τάξεως της Ένωσης:

1. απευθύνει στην Επιτροπή, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων για την 
TTIP, τις ακόλουθες συστάσεις:

δ) σχετικά με τους κανόνες:

(i) να αξιολογήσει τις επιπτώσεις της ΤΤΙΡ ώστε να διασφαλίζεται η συνοχή των 
πολιτικών, ιδίως όσον αφορά τη συνοχή μεταξύ των διαφόρων τομέων της εξωτερικής 
δράσης της ΕΕ, και μεταξύ αυτών και των άλλων πολιτικών της ·

(ii) να διευκρινίσει το ρόλο και τις αρμοδιότητες του Ρυθμιστικού Συμβουλίου 
Συνεργασίας καθώς και τη νομική ποιότητα των πορισμάτων του, λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η κανονιστική συνεργασία θα πρέπει να σέβεται το ισχύον συνταγματικό και 
θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ, καθώς και την αρμοδιότητα των ευρωπαϊκών, εθνικών και 

                                               
1 Υπόθεση C-350/12, Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά Sophie in 't Veld.
2 Γνωμοδότηση 2/13, Προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών - Συμβατότητα του σχεδίου συμφωνίας με τις 
Συνθήκες ΕΕ και ΛΕΕ.
3 Γνωμοδότηση 1/09, Σχέδιο συμφωνίας - Δημιουργία ενοποιημένου συστήματος επίλυσης των διαφορών σε 
θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας - Δικαστήριο Ευρωπαϊκών και Κοινοτικών Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας -
Συμβατότητα του σχεδίου συμφωνίας με τις Συνθήκες.
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τοπικών αρχών να νομοθετούν τις δικές τους πολιτικές, ιδιαίτερα τις κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές πολιτικές, και ότι τυχόν άμεση εφαρμογή των συστάσεών του για τα 
αρμόδια όργανα της ΕΕ, θα συνεπάγετο παραβίαση των διαδικασιών για τη θέσπιση 
νομοθεσίας που ορίζονται από τις Συνθήκες, και επομένως θα υπονόμευε τη 
δημοκρατική διαδικασία καθώς και το ευρωπαϊκό δημόσιο συμφέρον·

(iii) να εξασφαλίσει ότι δεν θα υποβαθμιστούν τα πρότυπα που αφορούν το ευρωπαϊκό 
νομικό πλαίσιο·

(iv) δεδομένου ότι η ΤΤΙΡ αναμένεται να είναι μια «ζωντανή» συμφωνία, στην οποία 
μπορεί να προστεθούν στο μέλλον συμπληρωματικά τομεακά προσαρτήματα, να 
εξασφαλίσει ότι ο εν λόγω μηχανισμός προβλέπει τη δυνατότητα κοινοβουλευτικής 
εποπτείας ούτως ώστε το Κοινοβούλιο και το Κογκρέσο των ΗΠΑ να τηρούνται 
ενήμερα και να μπορούν να ξεκινούν, να διαμορφώνουν και να ελέγχουν τον 
κανονιστικό διάλογο που προβλέπεται στην ΤΤΙΡ, με σεβασμό προς τα νομοθετικά 
κοινοβουλευτικά δικαιώματα ·

(v) θεωρεί ότι το πολύ υψηλό επίπεδο των υφιστάμενων στην ΕΕ και συμφωνημένων με 
δημοκρατικές διαδικασίες προτύπων και μέτρων προστασίας, αποτελεί επίτευγμα που 
αξίζει να προστατευθεί στον μέγιστο βαθμό και ζητεί να μην υποβαθμιστούν σε καμία 
περίπτωση τα νομικώς κατοχυρωμένα πρότυπα που ισχύουν στην ΕΕ και στα κράτη 
μέλη της, όπως όσον αφορά την ασφάλεια των προϊόντων, την προστασία της υγείας, 
τον κοινωνικό τομέα, την προστασία του περιβάλλοντος, του κλίματος, των τροφίμων 
και των ζώων, καθώς και τα δικαιώματα των καταναλωτών και τα δικαιώματα 
προστασίας των προσωπικών δεδομένων ·

(vi) να ταχθεί κατά της ενσωμάτωσης μηχανισμού ISDS στην ΤΤΙΡ, δεδομένου ότι η ΕΕ και 
οι ΗΠΑ διαθέτουν ανεπτυγμένα νομικά συστήματα και δεδομένου ότι ένα σύστημα 
επίλυσης των διαφορών μεταξύ κρατών καθώς και η χρήση των εθνικών δικαστηρίων 
αποτελούν τα πλέον ενδεδειγμένα εργαλεία για την αντιμετώπιση διαφορών σχετικά με 
επενδύσεις ·

(vii) λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι δικαιοδοσίες των ΗΠΑ και της ΕΕ δεν 
διατρέχουν κίνδυνο πολιτικών παρεμβάσεων στη δικαστική εξουσία ή άρνησης 
απονομής δικαιοσύνης σε ξένους επενδυτές, ένας μηχανισμός επίλυσης διαφορών 
επενδυτή-κράτους, που θα βασίζεται στην ιδιωτική διαιτησία, ενδέχεται να υποσκάψει 
το δικαίωμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών 
αρχών των κρατών μελών να προβαίνουν σε ρυθμίσεις προς το δημόσιο συμφέρον, 
ιδίως όσον αφορά τη κοινωνική και τη περιβαλλοντική πολιτική, και συνεπώς δεν θα 
σεβόταν το συνταγματικό πλαίσιο της ΕΕ· να προτείνει μια μόνιμη λύση για την 
επίλυση των διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών, στο πλαίσιο της οποίας οι 
πιθανές υποθέσεις θα αντιμετωπίζονται με διαφάνεια από επαγγελματίες δικαστές σε 
δημόσιες δίκες σε συνέχεια των οποίων θα μπορεί να ασκηθεί τουλάχιστον μία έφεση·

ε) σχετικά με την διαφάνεια, τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και τη δημόσια 
πρόσβαση:

(iii) ενώ είναι αποδεκτός και κατανοητός ένας βαθμός εμπιστευτικότητας κατά τις 
διαπραγματεύσεις επί εμπορικής συμφωνίας τέτοιας οικονομικής και πολιτικής 
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σημασίας, να συνεχίσει και ενισχύσει τις προσπάθειές της να καταστήσει τις 
διαπραγματεύσεις TTIP πιο διαφανείς και προσπελάσιμες από το κοινό, μεταξύ άλλων 
δημοσιοποιώντας όλα τα κείμενα διαπραγματεύσεων της ΕΕ τα οποία η Επιτροπή 
μοιράζεται ήδη με τα κράτη μέλη και το Κοινοβούλιο, δεδομένου ότι τα ευρωπαϊκά 
όργανα πρέπει να είναι πρωτοπόροι όσον αφορά την προαγωγή της διαφάνειας·

(iv) να ενημερώνει το Κοινοβούλιο αμέσως και πλήρως σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, 
σύμφωνα με την απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση C-358/11 · να διασφαλίσει την 
πρόσβαση όλων των βουλευτών του ΕΚ σε όλα τα εμπιστευτικά έγγραφα και να 
συμπεριλάβει τα ενοποιημένα κείμενα στον κατάλογο των εγγράφων που μπορούν να 
εξετάζονται από τους βουλευτές του ΕΚ ·

(v) να εφαρμόσει τις συστάσεις του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή της 6ης Ιανουαρίου 2015 
για να ενισχύσει περαιτέρω την νομιμότητα και τη διαφάνεια της διαπραγματευτικής 
διαδικασίας εφαρμόζοντας πλήρως, προορατικά και διεξοδικά, τους κανόνες για 
δημόσια πρόσβαση στα έγγραφα σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ στον ιστότοπό 
της, και εξασφαλίζοντας ισορροπημένη και διαφανή δημόσια συμμετοχή των 
κοινοβουλίων των κρατών μελών·

(vi) καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να στηρίξει και να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με το 
Συμβούλιο προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία της τροποποίησης του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα ·

(vii) να ελέγξει τις νομικές επιπτώσεις μιας συμφωνίας μικτού τύπου· να συμπεριλάβει στη 
συζήτηση τα εθνικά κοινοβούλια σχετικά με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της TTIP και 
να τα ενημερώνει τακτικά για την πορεία των διαπραγματεύσεων, λαμβάνοντας υπόψη 
τις παρατηρήσεις τους, ειδικά εφόσον η παρούσα συμφωνία θα καταλήξει κατά πάσα 
πιθανότητα σε «μικτού τύπου» συμφωνία, η οποία θα απαιτεί επικύρωση από τα εθνικά 
κοινοβούλια·

(viii) να δημιουργήσει χωρίς καθυστέρηση υποχρεωτικό μητρώο διαφάνειας που θα 
χρησιμοποιείται από όλα τα ευρωπαϊκά όργανα προκειμένου να διασφαλίζεται η 
πλήρης επισκόπηση των δραστηριοτήτων ομάδων συμφερόντων που συνδέονται με τις 
διαπραγματεύσεις TTIP.
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