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Η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
εδράζεται στην αντιπροσωπευτική 
δημοκρατία.

Οι πολίτες εκπροσωπούνται άμεσα σε επίπεδο 
Ένωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τα κράτη μέλη εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο από τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεών 
τους και στο Συμβούλιο από τις κυβερνήσεις τους, που 
είναι δημοκρατικά υπόλογοι είτε έναντι των εθνικών τους 
κοινοβουλίων, είτε έναντι των πολιτών τους.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα 
εθνικά κοινοβούλια καθορίζουν 
από κοινού την οργάνωση και την 
προώθηση αποτελεσματικής και 
τακτικής διακοινοβουλευτικής 
συνεργασίας στο εσωτερικό της ΕΕ.
 

...ενημερώνονται από τα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ και να 
τους κοινοποιούνται τα σχέδια 
νομοθετικών πράξεων της ΕΕ.

...διασφαλίζουν την 
τήρηση της αρχής της 
επικουρικότητας. 

...συμμετέχουν, στα πλαίσια του 
χώρου ελευθερίας, ασφάλειας 
και δικαιοσύνης, στους 
μηχανισμούς αξιολόγησης 
και να συμπράττουν στον 
πολιτικό έλεγχο της Ευρωπόλ 
και στην αξιολόγηση των 
δραστηριοτήτων της Eurojust.

...συμμετέχουν στις διαδικασίες 
αναθεώρησης των Συνθηκών 
της ΕΕ. 

...ενημερώνονται σχετικά με τις 
αιτήσεις προσχώρησης στην ΕΕ.

 

...λαμβάνουν μέρος στη 
διακοινοβουλευτική συνεργασία 
μεταξύ εθνικών κοινοβουλίων 
και με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο.

Τα εθνικά κοινοβούλια συμβάλλουν ενεργά 
στην καλή λειτουργία της Ένωσης με το να...

Η Διάσκεψη Κοινοβουλευτικών Επιτροπών 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων (COSAC) δύναται να υποβάλει 
οποιαδήποτε εισήγηση κρίνει σκόπιμη ενώπιον του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής. Η διάσκεψη αυτή προωθεί επίσης την 
ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών 
μεταξύ των εθνικών κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.

* Από την 1η Φεβρουαρίου 2020, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει 705 έδρες, μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ στις 31 Ιανουαρίου 2020.

Πηγές: Άρθρο 12 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και άρθρα 9 και 10 του Πρωτοκόλλου σχετικά με τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (αριθ. 1), το οποίο 
προσαρτάται στις Συνθήκες.

705 έδρες*
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Η παρούσα ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Σχέσεων με τα Εθνικά Κοινοβούλια 
παρέχει μια επισκόπηση όλων των δραστηριοτήτων και των εξελίξεων της διακοινοβουλευτικής 
συνεργασίας με τα εθνικά κοινοβούλια το 2021. Σε αυτήν τη συνεργασία έλαβαν μέρος 39 εθνικά 
κοινοβούλια και νομοθετικά σώματα στα 27 κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το παρόν συνιστά δημοσίευση της Διεύθυνσης Σχέσεων με τα Εθνικά Κοινοβούλια του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, η οποία αποτελεί τμήμα της Γενικής Διεύθυνσης Προεδρίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.

Katrin RUHRMANN
Διευθύντρια
katrin.ruhrmann@europarl.europa.eu

Jesús GÓMEZ
Προϊστάμενος της Μονάδας Νομοθετικού Διαλόγου
jesus.gomez@europarl.europa.eu

Anne Louise MCLAUCHLAN
Προϊσταμένη της Μονάδας Θεσμικής Συνεργασίας
anne.mclauchlan@europarl.europa.eu

Το χειρόγραφο ολοκληρώθηκε από τον:

József BLASZAUER
Υπάλληλο διοίκησης στη Μονάδα Νομοθετικού Διαλόγου
jozsef.blaszauer@europarl.europa.eu

Το χειρόγραφο ολοκληρώθηκε στις 5 Απριλίου 2022.

relnatparl@europarl.europa.eu

https://www.europarl.europa.eu/relnatparl

Όλες οι φωτογραφίες και οι εικόνες © Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.
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Πρόλογος των αρμόδιων για τις σχέσεις με τα εθνικά κοινοβούλια της ΕΕ 
Αντιπροέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Κατά τον χρόνο δημοσίευσης της παρούσας έκθεσης, η Ευρώπη αντιμετωπίζει πρωτοφανείς 
προκλήσεις λόγω της απρόκλητης και αδικαιολόγητης εισβολής της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην 
Ουκρανία. Ο τρομερός πόλεμος που διεξάγει το Κρεμλίνο κατά του ουκρανικού πληθυσμού 
ανέτρεψε την ευρωπαϊκή τάξη ασφαλείας μετά το 1991. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 
σταθεί ενωμένη στον στόχο της για τη διασφάλιση της ειρήνης, της ασφάλειας, της δημοκρατίας 
και της ελευθερίας στην Ευρώπη, και έχει αναλάβει στρατηγική και αποφασιστική δράση, η οποία 
υποδηλώνει ότι έχει αρχίσει να εξελίσσεται σε πραγματικό παράγοντα άμυνας και ασφάλειας. 

Το δεύτερο έτος της πανδημίας COVID-19 υπήρξε ένα ακόμη δύσκολο έτος για το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και τη διακοινοβουλευτική συνεργασία. Όπως και το 2020, οι περιορισμοί της 
πανδημίας ανάγκασαν τους βουλευτές να συνεδριάζουν κυρίως εξ αποστάσεως μέσω τεχνολογίας 
βιντεοδιασκέψεων.

Όπως και το 2020, η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης βρέθηκε και πέρυσι στο επίκεντρο των 
διακοινοβουλευτικών συζητήσεων. Τόσο τα εθνικά κοινοβούλια όσο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
συνεργάστηκαν στενά για τη Διάσκεψη και διαδραμάτισαν καίριο ρόλο στη συζήτηση αυτή για 
τη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρώπης. Εργάστηκαν από κοινού για την προάσπιση των 
συμφερόντων των πολιτών, ώστε να συμβάλουν στην αναδιαμόρφωση των πολιτικών και των 
θεσμικών οργάνων της ΕΕ, καθώς και του ρόλου των κοινοβουλίων ως εκλεγμένων αντιπροσώπων 
των πολιτών τους.

Κατά τις συνεδριάσεις μας συζητήθηκαν επίσης ευρέως άλλα θέματα, όπως η εξέλιξη της πανδημίας 
και ο τρόπος με τον οποίο η ΕΕ θα έπρεπε να αντιμετωπίσει την επακόλουθη κοινωνική και οικονομική 
κρίση με σχέδια ανάκαμψης μετά την πανδημία.

Όλες οι διακοινοβουλευτικές δραστηριότητες έπρεπε να διεξαχθούν είτε εξ ολοκλήρου εξ 
αποστάσεως είτε σε υβριδική μορφή1, παρά την αρχική πρόθεση τόσο της πορτογαλικής όσο και 
της σλοβενικής Προεδρίας να διοργανώσουν εκδηλώσεις με φυσική παρουσία. Η επιδημιολογική 
κατάσταση κατέστησε αδύνατη την οργάνωση των συνεδριάσεων με αυτό τον τρόπο.

Παρ’ όλους αυτούς τους περιορισμούς, η διακοινοβουλευτική συνεργασία και ο νομοθετικός 
διάλογος με τα εθνικά κοινοβούλια της ΕΕ εντάθηκαν και στις διακοινοβουλευτικές εκδηλώσεις 
γενικά σημειώθηκε εξαιρετικά υψηλή συμμετοχή μελών τόσο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσο 
και των εθνικών κοινοβουλίων.

Είναι σαφές ότι η πανδημία COVID-19 συνέχισε να θέτει οργανωτικές προκλήσεις για την ομαλή 
διεξαγωγή των διακοινοβουλευτικών διασκέψεων. Ωστόσο, οι διοργανωτές – το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και τα κοινοβούλια της πορτογαλικής και της σλοβενικής Προεδρίας – αντιμετώπισαν με 
επιτυχία τις εγγενείς πρακτικές προκλήσεις των εξ αποστάσεως ή των υβριδικών συνεδριάσεων και 
αξιοποίησαν τις πρόσφατες εμπειρίες που είχαν με αυτήν την καινοτόμο μορφή, κάτι που οδήγησε 
σε ζωηρές συνεδριάσεις με μεγάλη συμμετοχή. Η συχνότητα και η ένταση των διακοινοβουλευτικών 
δραστηριοτήτων παρά την αναζωπύρωση της πανδημίας COVID 19 αναδεικνύουν τη σημασία 
της διακοινοβουλευτικής συνεργασίας, καθώς η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ βουλευτών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μελών των εθνικών κοινοβουλίων αποτελεί έναν από τους πυλώνες 
του σύγχρονου κοινοβουλευτισμού. Επιπλέον, είμαστε απόλυτα πεπεισμένοι ότι η ενίσχυση 
του ρόλου των κοινοβουλίων μας ως αντιπροσώπων των πολιτών και η περαιτέρω ενίσχυση 
της διακοινοβουλευτικής συνεργασίας είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον της ευρωπαϊκής 
δημοκρατίας.

1 Με ορισμένα μέλη του διοργανώνοντος Κοινοβουλίου, ήτοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Κοινοβουλίου της 
Προεδρίας, να συμμετέχουν διά ζώσης και άλλα να συμμετέχουν εξ αποστάσεως.
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Οι σύγχρονες λύσεις ΤΠ μάς έδωσαν τη δυνατότητα να συνεχίσουμε ή ακόμη και να εντείνουμε 
τις ανταλλαγές μας, και αναγνωρίζουμε ότι η τεχνολογία των βιντεοδιασκέψεων, όπου χρειάζεται, 
παρέχει τη δυνατότητα να μειωθεί το αποτύπωμα άνθρακα των κοινοβουλευτικών συνεδριάσεων, 
συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη των στόχων της Ευρώπης για τη βιωσιμότητα και το κλίμα. Ωστόσο, 
είμαστε όλοι πεπεισμένοι ότι δεν υπάρχει τεχνολογική λύση που να μπορεί να αντικαταστήσει 
τις διά ζώσης συναντήσεις. Ας ελπίζουμε ειλικρινά ότι το 2022 θα τερματιστεί η πανδημία και θα 
επανέλθουν οι διακοινοβουλευτικές συνεδριάσεις, επισκέψεις και άλλες δραστηριότητες με φυσική 
παρουσία.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την πρώην Πρώτη Αντιπρόεδρο, Roberta Metsola, για την αφοσίωσή 
της και τη συμβολή της στις σχέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τα εθνικά κοινοβούλια και 
να τη συγχαρούμε για την εκλογή της ως Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Ιανουάριο 
του 2022.

Ως Αντιπρόεδροι για τις σχέσεις με τα εθνικά κοινοβούλια, ενθαρρύνουμε τον διακοινοβουλευτικό 
διάλογο και είμαστε πεπεισμένοι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια της ΕΕ 
παραμένουν βασικοί εταίροι στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρώπης. Δεσμευόμαστε να 
συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με τα μέλη των εθνικών κοινοβουλίων, ώστε να διασφαλίσουμε ότι 
η ΕΕ παραμένει ένας χώρος ειρήνης και ευημερίας για τους πολίτες της.

Othmar Karas, πρώτος αντιπρόεδρος του ΕΚ, και Dita Charanzová, αντιπρόεδρος, εγκαταστάσεις του ΕΚ στο Στρασβούργο 
© Ευρωπαϊκή Ένωση 2021 – EP/Andrea ADRIANI

Othmar Karas 
EP First Vice-President

Dita Charanzová 
Vice-President
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ΒΑΣΊΚΕΣ ΕΞΕΛΊΞΕΊΣ ΚΑΊ ΚΥΡΊΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΊΑ-
ΚΟΊΝΟΒΟΥΛΕΥΤΊΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΊΑΣ ΔΊΑΤΑΞΗΣ ΤΟ 
2021
Οι εργασίες της Διεύθυνσης Σχέσεων με τα Εθνικά Κοινοβούλια το 2021 διεξήχθησαν υπό την πολιτική 
ηγεσία και καθοδήγηση του David Sassoli, Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Roberta 
Metsola, Πρώτης Αντιπροέδρου, από κοινού με την Αντιπρόεδρο Dita Charanzová, αρμόδια για τις 
σχέσεις με τα εθνικά κοινοβούλια, και τον Antonio Tajani, πρόεδρο της Επιτροπής Συνταγματικών 
Υποθέσεων (AFCO) και της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών.

Εξ αρχής, το δεύτερο έτος της πανδημίας COVID-19 αναμενόταν να αποτελέσει πολιτικά δύσκολο 
έτος. Η πανδημία ήταν στο μυαλό όλων, ιδίως ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης των οικονομικών και 
κοινωνικών συνεπειών της, επίτευξης πράσινης, ψηφιακής και βιώσιμης ανάκαμψης και διασφάλισης 
κοινοβουλευτικού ελέγχου στο πλαίσιο αυτό. Άλλα σημαντικά θέματα που συζητήθηκαν σε 
πολυάριθμες συνεδριάσεις ήταν η μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ, η κατάσταση του κράτους 
δικαίου στα κράτη μέλη και η ασφάλεια και η εξωτερική δράση της ΕΕ σε ένα ολοένα πιο ασταθές 
διεθνές περιβάλλον, μεταξύ πολλών άλλων.

Κατά τη διάρκεια του έτους, τα κοινοβούλια αντάλλαξαν απόψεις και εμπειρίες σχετικά με τα μέτρα 
για την καταπολέμηση των νέων κυμάτων της πανδημίας, συμπεριλαμβανομένης της στρατηγικής 
της ΕΕ για τον εμβολιασμό, όπου επανέλαβαν την υποστήριξή τους για μια ενιαία προσέγγιση της ΕΕ 
όσον αφορά τα εμβόλια κατά της νόσου COVID-19, το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ και το 
νέο διαχρονικό πλαίσιο υγειονομικής ασφάλειας της ΕΕ – την Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας – το οποίο 
έχει σχεδιαστεί για τη βελτίωση της αντιμετώπισης διασυνοριακών κρίσεων στον τομέα της υγείας, 
τη βελτίωση της πρόληψης των νόσων και την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας.

Η πορεία των εργασιών της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης και οι προσδοκίες των 
κοινοβουλίων σχετικά με τα αποτελέσματά της περιλαμβάνονταν στις ημερήσιες διατάξεις των 
διακοινοβουλευτικών συνεδριάσεων, μαζί με τις ανησυχητικές εξελίξεις της αύξησης των τιμών της 
ενέργειας κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους και τις σοβαρές συνέπειες για τις επιχειρήσεις και τους 
καταναλωτές.

Όπως και το 2020, λόγω της εκδήλωσης της πανδημίας, η έγκριση πολιτικών κειμένων, που συνήθως 
αποτελούν αντικείμενο έντονων διαπραγματεύσεων κατά τις συνεδριάσεις, αντικαταστάθηκε 
από άλλες διαδικασίες. Στη Διάσκεψη των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 
(COSAC), τόσο η πορτογαλική όσο και η σλοβενική Προεδρία υπέβαλαν επιστολές προς τα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ, στις οποίες συνοψίζονται οι κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες που ανέλαβαν κατά τη 
διάρκεια των αντίστοιχων Προεδριών τους. Καθώς η Διάσκεψη των Προέδρων διεξήχθη επίσης εξ 
αποστάσεως, τα «Συμπεράσματα της Προεδρίας» αντικατέστησαν τα συμβατικά συμπεράσματα. 
Ωστόσο, η Διάσκεψη ενέκρινε δύο εκθέσεις: 

• έκθεση για την ενίσχυση της διακοινοβουλευτικής συνεργασίας μέσω της σύγχρονης 
τεχνολογίας·

• έκθεση της ομάδας εργασίας για την επικαιροποίηση των κατευθυντήριων γραμμών 
διακοινοβουλευτικής συνεργασίας (ΔΚΣ). 

Η ΔΚΔ για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και την Κοινή Πολιτική 
Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) επέλεξε επίσης να εκδώσει μια τελική δήλωση των συμπροέδρων 
αντί των συμπερασμάτων, τα οποία κρίθηκε πολύ δύσκολο να εγκριθούν μέσω μιας εξ αποστάσεως 
συνεδρίασης.

Παρά τις αρχικές προθέσεις τόσο της πορτογαλικής όσο και της σλοβενικής Προεδρίας, όλες οι 
συνεδριάσεις της COSAC, οι ΔΚΣ και οι εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν από το Ευρωπαϊκό 
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Κοινοβούλιο, συμπεριλαμβανομένων των διακοινοβουλευτικών συνεδριάσεων επιτροπών, της 
Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Εβδομάδας και της Μεικτής Ομάδας Κοινοβουλευτικού Ελέγχου 
για την Ευρωπόλ (ΜΟΚΕ), έπρεπε να οργανωθούν εξ αποστάσεως ή σε υβριδική μορφή λόγω της 
επιδημιολογικής κατάστασης, η οποία δεν επέτρεπε τη διεξαγωγή μεγάλων διά ζώσης συνεδριάσεων 
στις πρωτεύουσες της Προεδρίας ή στις Βρυξέλλες.

Η τάση του 2020 συνεχίστηκε, με αποτέλεσμα να σημειωθεί περαιτέρω αύξηση του αριθμού των 
διακοινοβουλευτικών συνεδριάσεων που διεξήχθησαν το 2021. Ο αριθμός των συμμετεχόντων τόσο 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και από τα εθνικά κοινοβούλια αυξήθηκε επίσης σημαντικά.

Την αύξηση της συμμετοχής φαίνεται να διευκόλυνε σε μεγάλο βαθμό η δυνατότητα συμμετοχής 
σε εξ αποστάσεως συνεδριάσεις, χωρίς να χρειάζονται μετακινήσεις. Το δεύτερο έτος της 
πανδημίας COVID-19 επιτάχυνε ακόμη περισσότερο τη χρήση ψηφιακών εργαλείων, γεγονός που 
αντικατοπτρίζει ίσως μια τάση για τον τρόπο οργάνωσης των διακοινοβουλευτικών συνεδριάσεων 
στο μέλλον, καθώς η μορφή θα μπορούσε να παραμείνει υβριδική μεσοπρόθεσμα ή ακόμη και 
μακροπρόθεσμα κατά την περίοδο μετά την πανδημία. Ωστόσο, όπως έχει διατυπωθεί σε διάφορα 
διακοινοβουλευτικά φόρουμ, κοινή είναι η αντίληψη ότι δεν υπάρχει τεχνολογική λύση που να 
μπορεί να αντικαταστήσει τις διά ζώσης συνεδριάσεις και ότι οι συνεδριάσεις με φυσική παρουσία 
θα πρέπει να ξαναρχίσουν μόλις το επιτρέψει η επιδημιολογική κατάσταση.

Λόγω της κατάστασης που προκάλεσε η COVID-19 και των κανόνων που ισχύουν στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, δεν πραγματοποιήθηκε η υποδοχή αντιπροσωπειών ή επισκέψεων το 2021. Ωστόσο, 
ορισμένες ανταλλαγές πραγματοποιήθηκαν εξ αποστάσεως μεταξύ βουλευτών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και μελών των εθνικών κοινοβουλίων. Επίσης, δεν πραγματοποιήθηκαν διμερείς 
επισκέψεις από τα εθνικά κοινοβούλια της ΕΕ στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέτεινε τις σχέσεις του με τα εθνικά κοινοβούλια μέσω επίσημων και 
ανεπίσημων ανταλλαγών μεταξύ του αντιπροέδρου του που είναι αρμόδιος για τις σχέσεις με 
τα εθνικά κοινοβούλια και την COSAC και διαφόρων προέδρων της COSAC και των αντίστοιχων 
επιτροπών τους για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις.

Λόγω των περιορισμών της πανδημίας, οι βιντεοδιασκέψεις αποδείχθηκαν ιδιαίτερα επιτυχείς και 
αποτελεσματικές για άτυπες ενημερώσεις, ad hoc συνεδριάσεις και στοχευμένες ανταλλαγές με 
ομιλητές υψηλού επιπέδου, μολονότι μέλη τόσο των εθνικών κοινοβουλίων όσο και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου έχουν μιλήσει για το πόσο τους έχουν λείψει οι πιο διαδραστικές διά ζώσης ανταλλαγές 
και προσωπικές επαφές. Το εργαλείο αυτό αναμένεται να συνεχίσει να αποτελεί σημαντική μέθοδο 
επικοινωνίας για στοχευμένες και άμεσες διμερείς ανταλλαγές, αν και δεν θα μπορέσει ποτέ να 
αναπαραγάγει την προστιθέμενη αξία των διά ζώσης συναντήσεων.

Η κρίση στον τομέα της υγείας οδήγησε επίσης σε αυξημένη διαδικτυακή και ηλεκτρονική (γραπτή) 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κοινοβουλίων, ιδίως στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κέντρου 
Κοινοβουλευτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης (ECPRD) και του Διακοινοβουλευτικού Δικτύου 
Ανταλλαγής Πληροφοριών της ΕΕ (IPEX). Η αύξηση κατά περισσότερο από 80 % του αριθμού των 
παρατηρήσεων που ελήφθησαν στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου 2 των Συνθηκών μεταξύ του 2020 και 
του 2021 μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα εθνικά κοινοβούλια 
είχαν προσαρμοστεί στις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 έως το 2021 και ασκούσαν πλήρως τα 
νομοθετικά τους καθήκοντα. 

Πράγματι, τα εθνικά κοινοβούλια υπέβαλαν αρκετά μεγάλο αριθμό εισηγήσεων στο πλαίσιο του 
πρωτοκόλλου 2, ιδίως ως απάντηση σε μια σειρά νομοθετικών προτάσεων για το περιβάλλον, 
τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις. Τα στατιστικά στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι τα εθνικά 
κοινοβούλια της ΕΕ χρησιμοποιούν το Πρωτόκολλο ως μέσο για να εκφράσουν τις απόψεις τους 
σχετικά με την ουσία των προτάσεων πιο συχνά απ’ ό,τι σχετικά με την επικουρικότητα. Τούτο θα 
μπορούσε να αντανακλά την επιθυμία τους να συμμετέχουν στενότερα στην ουσία της νομοθετικής 
διαδικασίας. 
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Ο αριθμός των εισηγήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του άτυπου πολιτικού διαλόγου 
αυξήθηκε επίσης σημαντικά – από 179 το 2020 σε 222 το 2021 (+24 %) – κατά πάσα πιθανότητα, 
επειδή η Επιτροπή ήταν πολύ δραστήρια στην υποβολή προτάσεων για νέα νομοθεσία το 2021 για 
την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Το 2021 σηματοδότησε επίσης τη δρομολόγηση και εφαρμογή της IPEX v3. Μία από τις σημαντικότερες 
καινοτομίες της νέας πλατφόρμας είναι το γεγονός ότι επιτρέπει στα κοινοβούλια να αναφορτώνουν 
νέα είδη εγγράφων, και όχι απαραίτητα αυτά που συνδέονται με την παράμετρο της επικουρικότητας 
(αιτιολογημένες γνώμες ή εισηγήσεις στο πλαίσιο του άτυπου πολιτικού διαλόγου). Τα έγγραφα 
αυτά, γνωστά ως έγγραφα πρωτοβουλίας, αποσκοπούν στην ενθάρρυνση της διακοινοβουλευτικής 
συνεργασίας σε διάφορους τομείς, όπως: i) το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, ii) οι διεθνείς 
συμφωνίες της ΕΕ, iii) το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής, iv) οι κοινοβουλευτικές εισηγήσεις στις 
εργασίες της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης και v) οι πρωτοβουλίες στον τομέα του Δικτύου 
Στήριξης της Δημοκρατίας.

Παραδοσιακά, η διακοινοβουλευτική συνεργασία επικεντρώνεται σε πολιτικά και θεσμικά ζητήματα 
και συζητήσεις. Το Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης, που συνδέει τα εθνικά κοινοβούλια με τη 
νομοθετική διαδικασία της ΕΕ μέσω του ελέγχου της επικουρικότητας, έχει ενεργοποιήσει έναν 
εκτεταμένο νομοθετικό διάλογο που υπερβαίνει κατά πολύ την επικουρικότητα. Κατά τα τελευταία 
έτη, η προσοχή εστιάστηκε επίσης στον κοινοβουλευτικό έλεγχο και την εποπτεία της ευρωπαϊκής 
εκτελεστικής δράσης και των ευρωπαϊκών οργανισμών, ιδίως στον τομέα της δικαιοσύνης και των 
εσωτερικών υποθέσεων. Η κοινοβουλευτική συνεργασία αναπτύσσεται επίσης στον τομέα των 
εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ, κυρίως στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ/ΚΠΑΑ, αλλά και στην κοινοβουλευτική 
διπλωματία, τη στήριξη της δημοκρατίας και της συνεργασίας σε πολυμερή αλλά και παγκόσμια 
φόρουμ, για την προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών και συμφερόντων.

Το 2021, τέθηκαν τα ακόλουθα επαναλαμβανόμενα θέματα σε διάφορα διακοινοβουλευτικά φόρουμ 
και διμερείς συζητήσεις:

i. i. Αντίδραση της ΕΕ στην πανδημία και σχέδια ανάκαμψης

Σε όλη τη διάρκεια του έτους, τα μέλη κοινοβουλίων της ΕΕ συζήτησαν την εξέλιξη της πανδημίας 
COVID-19 και ιδίως την αντίδραση της ΕΕ στην παγκόσμια αναζωπύρωση και τις νέες αναδυόμενες 
μεταλλάξεις της. Εξέτασαν επίσης τον τρόπο αντιμετώπισης των κοινωνικών και οικονομικών 
επιπτώσεων της πανδημίας μέσω των επενδύσεων, της ανταγωνιστικότητας και των δεξιοτήτων, 
καθώς και τον τρόπο επίτευξης βιώσιμης και πράσινης ανάκαμψης. Το ζήτημα αυτό κυριάρχησε στις 
συζητήσεις κατά την Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Εβδομάδα και ήταν ένα από τα κύρια θέματα της 
συνεδρίασης των προέδρων της COSAC στο πλαίσιο της πορτογαλικής Προεδρίας του Συμβουλίου. 
Ειδικότερα, ο ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων στην εφαρμογή των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας αποτέλεσε ένα από τα κυριότερα θέματα της συνόδου ολομέλειας της COSAC 

Irene Tinagli, πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικής και 
Νομισματικής Πολιτικής του ΕΚ (ECON), και Luís Capoulas 
Santos, πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 
της Πορτογαλικής Συνέλευσης της Δημοκρατίας, κατά τη 
διακοινοβουλευτική συνεδρίαση της επιτροπής ECON 
«Ανθεκτικότητα και ανάκαμψη από την κρίση COVID-19», 22 
Φεβρουαρίου 2021
© Ευρωπαϊκή Ένωση 2021 – Philippe BUISSIN 
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ii. Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης

Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων συνέχισαν να εξετάζουν το 
μέλλον της Ευρώπης στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, η οποία αναμένεται 
να ολοκληρώσει τις εργασίες της το 2022. Οι τελευταίες εξελίξεις της Διάσκεψης και η σημασία 
της κοινοβουλευτικής διάστασης στις διαδικασίες και τις συζητήσεις της επισημάνθηκαν κατά τη 
διάρκεια ορισμένων διακοινοβουλευτικών συνεδριάσεων, ιδίως κατά τη συνεδρίαση ολομέλειας της 
COSAC στις 29 και 30 Νοεμβρίου 2021.

Charles Goerens, αντιπρόεδρος της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (AFCO) του ΕΚ, Gašper Dovžan, υφυπουργός 
Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, και Guy Verhofstadt, συμπρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Διάσκεψης για 
το Μέλλον της Ευρώπης κατά τη συνεδρίαση της διακοινοβουλευτικής συνεδρίασης της επιτροπής AFCO με τίτλο «Οι 
προσδοκίες των εθνικών κοινοβουλίων για τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης», 9 Νοεμβρίου 2021 
© Ευρωπαϊκή Ένωση 2021 – Alexis HAULOT

iii. Κράτος δικαίου, δημοκρατία και θεμελιώδη δικαιώματα

Καθώς ο σεβασμός του κράτους δικαίου κατέστη οριζόντια προτεραιότητα σε όλες τις πολιτικές 
της ΕΕ, αυτό αποτυπώθηκε επίσης σε διάφορες διακοινοβουλευτικές συζητήσεις, δεδομένου του 
καίριου ρόλου των εθνικών κοινοβουλίων στην προστασία και επιβολή των αξιών και των νόμων 
της ΕΕ, καθώς και στις προτεραιότητες της πορτογαλικής Προεδρίας του Συμβουλίου.

Στο πλαίσιο αυτό, οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν επίσης στον αντίκτυπο που είχαν τα μέτρα που 
έλαβαν πολλές κυβερνήσεις στη δημοκρατία και τα θεμελιώδη δικαιώματα, ιδίως με σκοπό να 
διασφαλιστεί ο έλεγχος της εκτελεστικής εξουσίας που πρέπει να ασκείται από τα κοινοβούλια. Στο 
πλαίσιο αυτό, στις 9 Δεκεμβρίου, η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων (LIBE) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διοργάνωσε διακοινοβουλευτική συνεδρίαση της 
επιτροπής σχετικά με την κατάσταση του κράτους δικαίου στην ΕΕ. Η συνεδρίαση χωρίστηκε σε 
δύο ομάδες, μία για ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την ετήσια έκθεση της Επιτροπής για το κράτος 
δικαίου για το 2021, και μία με τίτλο «Η μελλοντική πορεία του Μηχανισμού για τη Δημοκρατία, 
το Κράτος Δικαίου και τα Θεμελιώδη Δικαιώματα». Συζητήθηκε επίσης ευρέως το ζήτημα της 
εφαρμογής κανόνων αιρεσιμότητας, προκειμένου η εκταμίευση των κονδυλίων της ΕΕ να συνδέεται 
με τον σεβασμό του κράτους δικαίου. Επιπλέον, κατά τη συνεδρίαση των προέδρων της COSAC που 
πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουλίου 2021, συζητήθηκαν επίσης οι ευρωπαϊκές αξίες και το κράτος 
δικαίου στην Ένωση. 
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Juan Fernando López Aguilar, πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) 
του ΕΚ, και Didier Reynders, Ευρωπαίος Επίτροπος Δικαιοσύνης, κατά τη διακοινοβουλευτική συνεδρίαση της επιτροπής LIBE 
σχετικά με την κατάσταση του κράτους δικαίου στην ΕΕ, 9 Δεκεμβρίου 2021
© Ευρωπαϊκή Ένωση 2021 – Alexis HAULOT

iv.  Πράσινη και ψηφιακή μετάβαση

Η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση αποτελούν βασική προτεραιότητα της Επιτροπής φον ντερ 
Λάιεν και ήταν ένα από τα κύρια θέματα των συζητήσεων, μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια της 
Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Εβδομάδας 2021. Συζητήθηκε επίσης η ανάγκη κοινών κανόνων της 
ΕΕ σχετικά με προσβάσιμες και ανθρωποκεντρικές τεχνολογίες που σέβονται τις αξίες της ΕΕ, καθώς 
και σχέδια της ΕΕ για την ευρύτερη ανάπτυξη ψηφιακών τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, 
η υπερυπολογιστική και οι πλατφόρμες δεδομένων.

Η Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Εβδομάδα είχε επίσης μια πιο οικολογική διάσταση το 2021, 
με ιδιαίτερη έμφαση στην κλιματική αλλαγή και στον ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο της στην 
οικονομική, δημοσιονομική και κοινωνική πολιτική της ΕΕ.

Ενόψει της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή στη Γλασκόβη, τα μέλη των 
κοινοβουλίων τάχθηκαν υπέρ της επιτάχυνσης της δράσης για το κλίμα παγκοσμίως και κάλεσαν 
την ΕΕ να παραμείνει στην παγκόσμια πρωτοπορία για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. 
Τόνισαν επίσης την ανάγκη δίκαιης μετάβασης σε μια πράσινη οικονομία.

v. v. Μετανάστευση

Η μετανάστευση παρέμεινε ψηλά στην ημερήσια διάταξη του περασμένου έτους. Μετά τη 
γερμανική Προεδρία του Συμβουλίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διοργάνωσε εξ αποστάσεως 
διασκέψεις υψηλού επιπέδου για τη μετανάστευση και το άσυλο σε συνεργασία με κάθε Προεδρία 
και την τριάδα των κοινοβουλίων. Το Γαλλικό κοινοβούλιο θα διοργανώσει μια τέτοια εκδήλωση 
κατά τη διάρκεια της γαλλικής Προεδρίας. 

vi. vi. Ο ρόλος της ΕΕ στον κόσμο

Δεδομένου ότι οι δεινές οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές και γεωπολιτικές συνέπειες της πανδημίας 
εξακολούθησαν να έχουν αντίκτυπο σε βασικές πτυχές της ΚΕΠΠΑ και της ΚΠΑΑ της ΕΕ, το 
περιβάλλον ασφάλειας της ΕΕ συνέχισε επίσης να επιδεινώνεται το 2021 και ήταν ένα από τα θέματα 
που εξετάστηκαν πιο έντονα στα διακοινοβουλευτικά φόρουμ για θέματα εξωτερικής πολιτικής. 

Στο πλαίσιο της Διακοινοβουλευτικής Διάσκεψης για την ΚΕΠΠΑ/ΚΠΑΑ, οι ανταλλαγές απόψεων 
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εστιάστηκαν στην παγκόσμια έξαρση της πανδημίας COVID-19 που αλλάζει άρδην το διεθνές 
περιβάλλον και δρα ως καταλύτης αλλαγής στην παγκόσμια τάξη. Τα μέλη που συμμετείχαν σε 
αυτή τη συνεργασία τόνισαν τη θεμελιώδη σημασία της εσωτερικής ανθεκτικότητας της ΕΕ, της 
ανάπτυξης νέων εταιρικών σχέσεων και της ενίσχυσης του πολυμερούς οράματος της ΕΕ παγκοσμίως, 
χαιρετίζοντας παράλληλα τις πρωτοβουλίες «Ομάδα Ευρώπη» και «Παγκόσμια Αντίδραση στον 
Κορωνοϊό», οι οποίες βοηθούν τις χώρες εταίρους να αντιμετωπίσουν τον αντίκτυπο της πανδημίας.

Ζήτησαν από τα κράτη μέλη να επιδείξουν πραγματική πολιτική βούληση για την προώθηση 
των στόχων εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ και την αντιμετώπιση των προσπαθειών τρίτων χωρών 
να διχάσουν την ΕΕ, και σημείωσαν ότι εξακολουθεί να υπάρχει σημαντικό αναξιοποίητο δυναμικό 
όσον αφορά τον συνδυασμό και την ενσωμάτωση όλων των πτυχών της εξωτερικής δράσης της ΕΕ 
– συμπεριλαμβανομένης τόσο της σκληρής όσο και της ήπιας ισχύος – για την επίτευξη των στόχων 
της ΚΕΠΠΑ και της ΚΠΑΑ.

Το Brexit και το πρώτο έτος της νέας συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου 
ήταν ένα άλλο οριζόντιο και επαναλαμβανόμενο θέμα. 
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1. ΘΕΣΜΊΚΑ ΔΊΑΚΟΊΝΟΒΟΥΛΕΥΤΊΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
1.1 Διάσκεψη των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Ευρωπαϊκών 

Υποθέσεων (COSAC)

Η COSAC, ή Διάσκεψη των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, συστάθηκε τον Νοέμβριο του 1989 
στο Παρίσι. Η μοναδικότητά της έγκειται στο ότι αποτελεί το μοναδικό διακοινοβουλευτικό φόρουμ 
που κατοχυρώνεται στις Συνθήκες (Πρωτόκολλο αριθ. 1 σχετικά με τον ρόλο των εθνικών 
κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση). Το εθνικό κοινοβούλιο του κράτους μέλους που ασκεί την εκ 
περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου πρωτοστατεί στον προσδιορισμό της κατεύθυνσης και του 
έργου της COSAC. Λαμβάνει στήριξη από μια Προεδρική Τρόικα, της οποίας το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο είναι μόνιμο μέλος. Η Προεδρία βασίζεται στην οργανωτική στήριξη μιας ολιγομελούς 
γραμματείας, η οποία βρίσκεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και της οποίας ηγείται ένας υπάλληλος 
αποσπασμένος από εθνικό κοινοβούλιο («Μόνιμο Μέλος»). Βλέπε www.ipex.eu

Η Πορτογαλική Συνέλευση της Δημοκρατίας εγκαινίασε την κοινοβουλευτική διάσταση της 
πορτογαλικής Προεδρίας του Συμβουλίου με τη συνεδρίαση των προέδρων στις 11 Ιανουαρίου 
2021. Τόσο η συνεδρίαση αυτή όσο και η 65η συνεδρίαση ολομέλειας της COSAC διεξήχθησαν εξ 
αποστάσεως παρά τις αρχικές απόπειρες της Προεδρίας να οργανώσει τις εκδηλώσεις με φυσική 
παρουσία, κάτι που δυστυχώς κατέστη αδύνατο λόγω της επιδημιολογικής κατάστασης.

Η συνεδρίαση των προέδρων που διεξήχθη τον Ιανουάριο εστιάστηκε στους τρόπους αντιμετώπισης 
της πανδημίας, περιλαμβανομένης της οικοδόμησης μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας, της 
αντιμετώπισης των επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης και της προώθησης της ανάκαμψης στην 
ΕΕ. Τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας ήταν στο επίκεντρο της προσοχής της πορτογαλικής 
Προεδρίας και αποτέλεσαν αντικείμενο εκτενών συζητήσεων. Τα μέλη των κοινοβουλίων συζήτησαν 
και τις άλλες πορτογαλικές προτεραιότητες, όπως η ενίσχυση του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου 
και των θεμελιωδών αξιών της ΕΕ και ο τρόπος με τον οποίο θα προωθήσει η Ευρώπη την αυτονομία 
της, παραμένοντας όμως ανοικτή στον κόσμο.

Κατά τη συνεδρίαση της ολομέλειας της COSAC από τις 31 Μαΐου έως την 1η Ιουνίου 2021, με την 
παρουσία του Πρωθυπουργού António Costa, βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μέλη των 
εθνικών κοινοβουλίων προέβησαν σε απολογισμό της πορτογαλικής Προεδρίας του Συμβουλίου και 
συζήτησαν το θέμα της κοινωνικής Ευρώπης και τα αποτελέσματα της συνόδου κορυφής του Πόρτο. 
Αντάλλαξαν επίσης απόψεις για την εφαρμογή των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
και τη σημασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου στο πλαίσιο αυτό. Μια ακόμη ενότητα αφιερώθηκε 
στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, όπου οι συμπρόεδροι της Εκτελεστικής Επιτροπής της 
Διάσκεψης, Guy Verhofstadt, ευρωβουλευτής, και η Επίτροπος Dubravka Šuica, καθόρισαν τον τρόπο 

http://www.ipex.eu


13

με τον οποίο θα οργανωθεί η Διάσκεψη και τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής. Η σύνοδος 
συντονίστηκε από τον Antonio Tajani, πρόεδρο της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (AFCO) 
του ΕΚ, ο οποίος έδωσε ουσιαστική ώθηση πριν από τη Διάσκεψη μιλώντας για το έργο της AFCO

Roberta Metsola, Πρώτη Αντιπρόεδρος του ΕΚ στην 65η συνεδρίαση ολομέλειας της COSAC, 31 Μαΐου – 1 Ιουνίου 2021 
© EU-EP 

Τον Ιούλιο του 2021, η Προεδρία της COSAC πέρασε στο Εθνικό Κοινοβούλιο της Σλοβενίας, το οποίο, 
λόγω των συνεχιζόμενων περιορισμών της πανδημίας COVID-19, χρειάστηκε επίσης να διοργανώσει 
τις εκδηλώσεις της COSAC εξ αποστάσεως.

Η συνεδρίαση των προέδρων πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουλίου 2021. Η σλοβενική Προεδρία 
συνέχισε τις εργασίες επί της ανάγκης να επιδείξει η ΕΕ ανθεκτικότητα, ανάκαμψη και στρατηγική 
αυτονομία για την αντιμετώπιση της πανδημίας, καθώς και να εξετάσει το μέλλον της Ευρώπης στο 
πλαίσιο της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης. Κατά τη συνεδρίαση των προέδρων, συζητήθηκαν 
από μέλη των κοινοβουλίων όλα αυτά τα θέματα, καθώς και η κατάσταση των ευρωπαϊκών αξιών και 
του κράτους δικαίου στην ΕΕ, η ασφάλεια στην ΕΕ και η σταθερότητα στη γειτονία της. Ο Επίτροπος 
Εσωτερικής Αγοράς, Thierry Breton, κλήθηκε να παρουσιάσει τη νέα στρατηγική της Επιτροπής για 
την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, η οποία έχει ως στόχο να ενισχύσει τη συλλογική ανθεκτικότητα 
της Ευρώπης έναντι κυβερνοαπειλών και να δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες και τις επιχειρήσεις 
της ΕΕ να επωφεληθούν από αξιόπιστες και καλά λειτουργούσες υπηρεσίες.

Συνεδρίαση των προέδρων της COSAC, 16 Ιουλίου 2021 
© Ευρωπαϊκή Ένωση 2021 – ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Σχέσεων με τα Εθνικά Κοινοβούλια
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Η 66η COSAC διεξήχθη εξ αποστάσεως στα τέλη Νοεμβρίου. Η σλοβενική Προεδρία του Συμβουλίου 
συζητήθηκε παρουσία του υφυπουργού Εξωτερικών της Σλοβενίας. Η συζήτηση σχετικά με την 
ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων προσέλκυσε μεγάλο ενδιαφέρον, με την πλειονότητα 
των ομιλητών να τάσσονται υπέρ της υποστήριξης αυτής της διαδικασίας, επισημαίνοντας παράλληλα 
την ανάγκη για πλήρη συμμόρφωση με τα κριτήρια και τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις, ιδίως 
στον τομέα της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Οι βουλευτές αντάλλαξαν επίσης απόψεις 
σχετικά με τον μελλοντικό ρόλο των νέων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων της ΕΕ και συζήτησαν 
εκ νέου τις τελευταίες εξελίξεις της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης και τη σημασία της 
κοινοβουλευτικής διάστασης στις διαδικασίες και τις συζητήσεις της.

Η σλοβενική Προεδρία ολοκλήρωσε επίσης με επιτυχία τον διορισμό νέου μόνιμου μέλους της 
γραμματείας της COSAC για την περίοδο 2022-2023.

Ούτε η 65η ούτε η 66η σύνοδος ολομέλειας της COSAC ενέκρινε εισήγηση υπό τη μορφή πολιτικής 
δήλωσης. Ακολουθώντας το παράδειγμα της κροατικής και της γερμανικής Προεδρίας την περίοδο 
του 2020 που είχε εκδηλωθεί η COVID-19, τόσο η πορτογαλική όσο και η σλοβενική Προεδρία 
υπέβαλαν επιστολή προς τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, όπου συνοψίζονται οι κοινοβουλευτικές 
πρωτοβουλίες που ανέλαβαν κατά τη διάρκεια των αντίστοιχων Προεδριών τους.

Για μια ακόμη φορά, οι σχέσεις ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου έπρεπε να αποτελέσουν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης το 2021, αυτή τη φορά στο πλαίσιο της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας. 
Η Προεδρική Τρόικα της COSAC εξακολούθησε να απευθύνει προσκλήσεις στο Κοινοβούλιο του 
Ηνωμένου Βασιλείου κατόπιν αιτήματος της Βουλής των Λόρδων και της Βουλής των Κοινοτήτων 
του Ηνωμένου Βασιλείου, με σκοπό τη διατήρηση εποικοδομητικών διακοινοβουλευτικών σχέσεων. 

Επίσης, φέτος, η διευκόλυνση της εξ αποστάσεως διοργάνωσης συνεδριάσεων μέσω τεχνολογίας 
βιντεοδιασκέψεων κατέστησε δυνατή τη διεξαγωγή πρόσθετων συνεδριάσεων συμπληρωματικά 
προς τις συνεδριάσεις των προέδρων και τις συνεδριάσεις ολομελείας της COSAC. Ακολουθώντας το 
παράδειγμα της Κροατίας και της Γερμανίας, και οι δύο Προεδρίες συνέχισαν φέτος να οργανώνουν 
άτυπες ανταλλαγές απόψεων μεταξύ των προέδρων της COSAC και ομιλητών υψηλού επιπέδου, 
ιδίως Ευρωπαίων Επιτρόπων. Ακόμη και οι συνεδριάσεις της Προεδρικής Τρόικας διοργανώθηκαν 
πολύ πριν από τις κύριες συνεδριάσεις της COSAC, και όχι μόλις το προηγούμενο απόγευμα.

Βλ. Παράρτημα Ι για τις εκδηλώσεις και τις συνεδριάσεις της COSAC.

Κύριες εξελίξεις το 2021: 

• Οι ανταλλαγές απόψεων της COSAC αυξήθηκαν το 2021, με ακόμη περισσότερες άτυπες 
ανταλλαγές απόψεων με ομιλητές υψηλού επιπέδου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

• Λόγω της επιδημιολογικής κατάστασης, η οποία δεν επέτρεψε την αυτοπρόσωπη παρουσία 
σε μεγάλες συνεδριάσεις στις πρωτεύουσες της Προεδρίας, όλες οι συνεδριάσεις της COSAC 
το 2021 διεξήχθησαν κατ’ ανάγκην εξ αποστάσεως.

• Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέτεινε τις σχέσεις εργασίας και τη συνεργασία του στο πλαίσιο 
της COSAC, με σημαντικές και τακτικές συμμετοχές τους στις συνεδριάσεις της COSAC.
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1.2 Η ετήσια Διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων της ΕΕ 
(EUSC)

Οι κατευθυντήριες γραμμές της Στοκχόλμης για τη Διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων της ΕΕ 
εγκρίθηκαν το 2010. Προβλέπουν μία ετήσια συνεδρίαση των Προέδρων, την οποία διοργανώνει το 
κράτος μέλος που ασκεί την προεδρία του δεύτερου εξαμήνου ενός συγκεκριμένου έτους και η οποία 
διεξάγεται κατά την εαρινή προεδρία του επόμενου έτους. Η διάσκεψη αυτή εγκρίνει μη δεσμευτικά 
συμπεράσματα της Προεδρίας. Επίσης, αρμοδιότητά της είναι η εποπτεία του συντονισμού των 
διακοινοβουλευτικών δραστηριοτήτων της ΕΕ.

Η ημερήσια διάταξη της EUSC προετοιμάζεται από τη συνεδρίαση των Γενικών Γραμματέων των 
Κοινοβουλίων της ΕΕ. Βλέπε www.ipex.eu

Μετά την ακύρωση της Διάσκεψης των Προέδρων των Κοινοβουλίων της ΕΕ του 2020 λόγω 
της πανδημίας COVID-19, η γερμανική Προεδρία ανέλαβε την πρωτοβουλία να διοργανώσει εξ 
αποστάσεως τη διάσκεψη του 2021 από το Βερολίνο τον Μάιο του 2021.

Η διάσκεψη συντομεύθηκε σε μισή ημέρα και άνοιξε με χαιρετισμό που απηύθυναν ο Wolfgang 
Schäuble, Πρόεδρος της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Βουλής, και ο Reiner Haseloff, Πρόεδρος του 
Γερμανικού Ομοσπονδιακού Συμβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκπροσωπήθηκε από την 
Πρώτη Αντιπρόεδρό του, Roberta Metsola.

Οι Πρόεδροι συζήτησαν το θέμα «Η ψηφιοποίηση και η μεταβαλλόμενη δημόσια σφαίρα – κίνδυνοι 
και ευκαιρίες για την αντιπροσωπευτική δημοκρατία». Στη διάρκεια της συζήτησης, η Πρώτη 
Αντιπρόεδρος Metsola υπογράμμισε την ανάγκη να προστατευθεί η ακεραιότητα των ευρωπαϊκών 
εκλογών και να ενισχυθεί περαιτέρω η διαφάνεια της ΕΕ. Περιέγραψε τη Διάσκεψη για το Μέλλον 
της Ευρώπης, με την ισχυρή κοινοβουλευτική της διάσταση, ως ευκαιρία για την ενθάρρυνση της 
μεγαλύτερης συμμετοχής του κοινού στην ΕΕ.

Καθώς η Διάσκεψη των Προέδρων διενεργήθηκε εξ αποστάσεως, δεν εγκρίθηκαν συμπεράσματα· 
αυτά αντικαταστάθηκαν από τα «Συμπεράσματα της Προεδρίας», σε συντονισμό με τα άλλα μέλη 
της Τρόικας (Φινλανδία, Σλοβενία και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο).

Ωστόσο, η συνεδρίαση έδωσε την ευκαιρία για την έγκριση δύο εκθέσεων που περιλαμβάνονταν στη 
διάσκεψη του 2020, η οποία όμως ακυρώθηκε λόγω της πανδημίας. Και οι δύο εκθέσεις εγκρίθηκαν 
ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση των Γενικών Γραμματέων τον Μάρτιο του 2021:

• έκθεση για την ενίσχυση της διακοινοβουλευτικής συνεργασίας μέσω της σύγχρονης 
τεχνολογίας·

• έκθεση της ομάδας εργασίας για την επικαιροποίηση των κατευθυντήριων γραμμών 
διακοινοβουλευτικής συνεργασίας (ΔΚΣ). 

Στη Διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων της ΕΕ στη Βιέννη τον Απρίλιο του 2019, υποβλήθηκε 
αίτημα στη φινλανδική Προεδρία να συγκροτήσει ομάδα εργασίας που θα υποβάλει πρόταση για 
την επικαιροποίηση των κατευθυντήριων γραμμών του 2008 για τη διακοινοβουλευτική συνεργασία 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ομάδα εργασίας κλήθηκε επίσης να υποβάλει έκθεση για το πώς 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν καλύτερα οι σύγχρονες μέθοδοι επικοινωνίας ώστε να διευκολυνθεί 
η διακοινοβουλευτική συνεργασία.

Η ομάδα εργασίας παρουσίασε τα πορίσματά της κατά τη συνεδρίαση των Γενικών Γραμματέων των 
Κοινοβουλίων της ΕΕ στο Ελσίνκι (στις 26 και 27 Ιανουαρίου 2020). Ωστόσο, λόγω της ακύρωσης της 
Διάσκεψης των Προέδρων των Κοινοβουλίων της ΕΕ τον Μάιο του 2020, οι εκθέσεις δεν μπόρεσαν 
να εγκριθούν, με αποτέλεσμα το Φινλανδικό Κοινοβούλιο να ζητήσει από τη γερμανική Προεδρία 

http://www.ipex.eu


16

της Διάσκεψης των Προέδρων των Κοινοβουλίων να διαβιβάσει το έγγραφο στη συνεδρίαση των 
Προέδρων τον Μάιο του 2021.

Έκθεση για τη διακοινοβουλευτική συνεργασία μέσω της σύγχρονης τεχνολογίας

Η έκθεση για τη διακοινοβουλευτική συνεργασία μέσω της σύγχρονης τεχνολογίας εκπονήθηκε 
αρχικά από την ομάδα εργασίας στις αρχές του 2020, πριν από τις ταχείες αλλαγές που επέφερε η 
πανδημία του κορωνοϊού στη χρήση της τεχνολογίας ΤΠ. Η γερμανική Προεδρία, με τη σύμφωνη 
γνώμη του Φινλανδού επικεφαλής της ομάδας εργασίας, αναγνώρισε την ανάγκη τροποποίησης 
της έκθεσης ώστε να αποτυπώνει τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την πανδημία. Κατά συνέπεια, 
υποβλήθηκε αναθεωρημένο κείμενο στη συνεδρίαση των Γενικών Γραμματέων στις 29 Μαρτίου 
2021. Το κείμενο τροποποιήθηκε περαιτέρω πριν εγκριθεί από τη Διάσκεψη των Προέδρων των 
Κοινοβουλίων στις 14 Απριλίου 2021.

Η τελική έκθεση, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα από τη Διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων, 
περιλαμβάνει τις ακόλουθες συστάσεις:

• να επισημανθεί ότι δεν τίθεται θέμα αντικατάστασης των διακοινοβουλευτικών διασκέψεων 
που έχουν θεσπιστεί ως μόνιμο πλαίσιο από το άρθρο 2 των κατευθυντήριων γραμμών 
για τη διακοινοβουλευτική συνεργασία στην ΕΕ, εκτός εάν είναι αδύνατη η διοργάνωση 
συνεδρίασης με φυσική παρουσία, οπότε η τεχνολογία μπορεί να προσφέρει μια αξιόπιστη 
και έγκυρη εναλλακτική λύση·

• να σημειωθεί ότι οι βιντεοδιασκέψεις, εφόσον είναι απαραίτητες, παρέχουν την δυνατότητα 
μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα των συνεδριάσεων, γι’ αυτό και συμβάλλουν στην 
επίτευξη των στόχων της Ευρώπης για τη βιωσιμότητα και το κλίμα·

• να σημειωθεί ότι η τεχνολογία καθιστά δυνατή την αντικατάσταση κάποιων μη βασικών 
συνεδριάσεων, π.χ. προπαρασκευαστικές, διοικητικές ή υπαλλήλων, από τηλεδιασκέψεις, 
μέσω συνεργατικών χώρων ή άλλων τεχνικών μέσων·

• να ενθαρρυνθούν τα κοινοβούλια να διευκολύνουν τις διακοινοβουλευτικές βιντεοδιασκέψεις 
μέσω της αμοιβαίας συνδρομής και της στενής συνεργασίας στον τεχνικό τομέα και στον 
τομέα των ΤΠ, ώστε οι βιντεοδιασκέψεις να καταστούν πιο αποτελεσματικές και προβλέψιμες 
για το μέλλον, με παράλληλη ενίσχυση της ψηφιακής κυριαρχίας και ανθεκτικότητας της 
Ευρώπης και με τήρηση των κανονισμών της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων·

• να σημειωθεί ότι οι τεχνολογίες χρησιμοποιούνται προς αντικατάσταση ή βελτίωση 
των συνεδριάσεων θα πρέπει να ενστερνίζονται τις ίδιες αξίες της συνεργασίας, της 
συμμετοχικότητας, της συμμετοχής και του ανοικτού χαρακτήρα που χαρακτήριζαν 
παραδοσιακά τις διακοινοβουλευτικές διασκέψεις, συμπεριλαμβανομένου του γλωσσικού 
καθεστώτος·

• να ενθαρρυνθούν τα κοινοβούλια, κατά τον σχεδιασμό των συμβάσεων ΤΠΕ, να λαμβάνουν 
υπόψη τις απαιτήσεις της διακοινοβουλευτικής επικοινωνίας και τον στόχο της ενίσχυσης της 
ψηφιακής κυριαρχίας και ανθεκτικότητας της Ευρώπης ως παράγοντα κατά τον καθορισμό 
των προδιαγραφών.

Έκθεση για την επικαιροποίηση των κατευθυντήριων γραμμών διακοινοβουλευτικής 
συνεργασίας (ΔΚΣ)

Η εντολή της ομάδας εργασίας που συστάθηκε από τη φινλανδική Προεδρία κατόπιν αιτήματος 
της Διάσκεψης των Προέδρων των Κοινοβουλίων της ΕΕ στη Βιέννη τον Απρίλιο του 2019 ήταν 
να προσαρμόσει στις υφιστάμενες συνθήκες τις κατευθυντήριες γραμμές της Λισαβόνας για τη 
διακοινοβουλευτική συνεργασία στην ΕΕ. Οι κατευθυντήριες γραμμές της Λισαβόνας, οι οποίες 
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παρέχουν ένα γενικό πλαίσιο για τη διακοινοβουλευτική συνεργασία, εγκρίθηκαν το 2008, πριν από 
την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας. Είχαν καταστεί παρωχημένες και δεν αποτύπωναν 
τις επακόλουθες εξελίξεις στη διακοινοβουλευτική συνεργασία.

Η ομάδα εργασίας κλήθηκε να εκπονήσει έκθεση για τη Διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων 
της ΕΕ στο Ελσίνκι το 2020 σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:

• τεχνική προσαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών στις υφιστάμενες συνθήκες, μεταξύ δε 
άλλων αυστηρότερη χρήση των παραπομπών στις Συνθήκες και γλωσσική αναθεώρηση των 
κατευθυντήριων γραμμών στο σύνολό τους·

• συμπερίληψη των υφιστάμενων τύπων συνεδριάσεων στις κατευθυντήριες γραμμές, όπως 
η Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για τη Σταθερότητα, τον Οικονομικό Συντονισμό και τη 
Διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για την Κοινή 
Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας και την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας, 
καθώς και η Μεικτή Ομάδα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου για την Ευρωπόλ·

• βελτιωμένη χρήση των σύγχρονων επικοινωνιακών μεθόδων για τη διευκόλυνση της 
διακοινοβουλευτικής συνεργασίας.

Η Διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων της ΕΕ ζήτησε επίσης από τη φινλανδική Προεδρία να 
εκπονήσει κατάλληλη κοινή συμφωνία σχετικά με τη Διακοινοβουλευτική Συνεδρίαση Επιτροπών 
που θα διοργανώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την αξιολόγηση της Eurojust, όπως προβλέπεται 
από τον κανονισμό της Eurojust, ώστε η Διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων στο Ελσίνκι να 
είναι σε θέση να καταλήξει σε συμπεράσματα σχετικά με τα θέματα αυτά.

Η εντολή της Βιέννης ακολουθήθηκε προσεκτικά, με ένα τεχνικό και γλωσσικό σχέδιο επικαιροποίησης 
των κατευθυντήριων γραμμών. Οι εξελίξεις μετά τη Λισαβόνα, ιδίως οι νέες διακοινοβουλευτικές 
διασκέψεις και ο κοινός έλεγχος και η κοινή αξιολόγηση στον τομέα της δικαιοσύνης και των 
εσωτερικών υποθέσεων, καταγράφονται με συνεκτικό τρόπο. Η δομή του σχεδίου κατευθυντήριων 
γραμμών είναι πιο ενημερωτική. Προστέθηκαν παραπομπές στις νομικές βάσεις και τον εσωτερικό 
κανονισμό κάθε διακοινοβουλευτικού οργάνου.

Οι επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές εγκρίθηκαν ομόφωνα από τη Διάσκεψη των 
Προέδρων των Κοινοβουλίων.

Κύριες εξελίξεις το 2021: 

• Η Διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων διεξήχθη εξ αποστάσεως μετά την ακύρωσή 
της το 2020·

• αντί των συμβατικών συμπερασμάτων, εγκρίθηκαν «Συμπεράσματα της Προεδρίας»·

• εγκρίθηκε η έκθεση για τη διακοινοβουλευτική συνεργασία μέσω της σύγχρονης τεχνολογίας·

• η έκθεση για την επικαιροποίηση των κατευθυντήριων γραμμών διακοινοβουλευτικής 
συνεργασίας εγκρίθηκε επίσης.
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2. ΔΊΑΚΟΊΝΟΒΟΥΛΕΥΤΊΚΕΣ ΔΊΑΣΚΕΨΕΊΣ (ΔΚΔ)
2.1 Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Εβδομάδα (ΕΚΕ), 

Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για τη Σταθερότητα, τον 
Οικονομικό Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην ΕΕ (ΔΚΔ ΣΟΣΔ) 
και Διάσκεψη Ευρωπαϊκού Εξαμήνου (ΔΕΕ)

Η Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για τη Σταθερότητα, τον Οικονομικό Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση 
στην ΕΕ [η οποία θεσπίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 13 της Συνθήκης για τη Σταθερότητα, τον 
Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση («Δημοσιονομικό 
Σύμφωνο»)] προσφέρει ένα πλαίσιο για συζήτηση και ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων 
πρακτικών όσον αφορά την υλοποίηση των σχετικών διατάξεων, καθώς και για συνεργασία μεταξύ 
των εθνικών κοινοβουλίων της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η Διάσκεψη Ευρωπαϊκού Εξαμήνου προσφέρει μια ευκαιρία για ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με 
τις βέλτιστες πρακτικές στην εφαρμογή των κύκλων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, καθώς και για την 
ενίσχυση της συνεργασίας, με σκοπό να ελέγχονται οι ενέργειες της εκτελεστικής εξουσίας σε εθνικό 
και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Μαζί συναποτελούν την Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Εβδομάδα (ΕΚΕ), στο πλαίσιο της οποίας 
συναντώνται μέλη των κοινοβουλίων από όλη την ΕΕ, προκειμένου να συζητήσουν οικονομικά, 
δημοσιονομικά και κοινωνικά θέματα. Οι δύο διασκέψεις έχουν κερδίσει μια μόνιμη θέση στο 
χρονοδιάγραμμα των διακοινοβουλευτικών δραστηριοτήτων και έχουν εδραιωθεί ως πραγματικά 
φόρουμ διακοινοβουλευτικού διαλόγου σε αυτούς τους σημαντικούς τομείς πολιτικής.

Η Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Εβδομάδα του 2021, που συνδιοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Πορτογαλικό Κοινοβούλιο, πραγματοποιήθηκε στις 22 Φεβρουαρίου 2021 στις 
Βρυξέλλες. Λόγω της πανδημίας COVID-19, η εκδήλωση διεξήχθη εξ αποστάσεως μέσω τεχνολογίας 
βιντεοδιασκέψεων. Ήταν η 10η διοργάνωση της διάσκεψης, στην οποία συμμετείχαν περίπου 140 
μέλη κοινοβουλίων από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ και τέσσερις υποψήφιες και παρατηρήτριες χώρες 
για να συζητήσουν οικονομικά, δημοσιονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα. Πάνω από 
60 βουλευτές εκπροσώπησαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων 
αποδεικνύει την επιτυχία, τη συνάφεια και την ανάγκη ανταλλαγής κοινοβουλευτικών απόψεων για 
τα προτεινόμενα θέματα στους σημερινούς δύσκολους καιρούς. 

Στις συζητήσεις κυριάρχησαν οι επιπτώσεις της κρίσης COVID-19 στις οικονομίες της ΕΕ και η 
ανάκαμψή των οικονομιών αυτών. Η διάσκεψη ξεκίνησε με εναρκτήρια σύνοδο ολομέλειας, στην 
οποία συμμετείχε μια υψηλού κύρους διεθνής και ευρωπαϊκή ομάδα στην οποία συμμετείχαν ο 
David Sassoli, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Eduardo Ferro Rodrigues, Πρόεδρος 
της Πορτογαλικής Συνέλευσης της Δημοκρατίας, ο Charles Michel, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, η Ursula von der Leyen, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο António Guterres, 
Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, η Kristalina Georgieva, Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού 
Ταμείου, και η Christine Lagarde, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 

Στη διάρκεια της συζήτησης στρογγυλής τραπέζης, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των 
εθνικών κοινοβουλίων εξέτασαν την κατάρτιση των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. 
Μέλη των κοινοβουλίων της τριάδας των Προεδριών (Γερμανία, Πορτογαλία και Σλοβενία) και τρεις 
εισηγητές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας εξέφρασαν 
τις απόψεις και τις επιφυλάξεις τους σχετικά με την ανάπτυξη αυτού του νέου χρηματοδοτικού 
μέσου. 
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Τις συζητήσεις στην ολομέλεια ακολούθησαν τέσσερις ταυτόχρονες διακοινοβουλευτικές 
συνεδριάσεις επιτροπών που διοργανώθηκαν από την Επιτροπή Προϋπολογισμών (BUDG), 
την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (ECON), την Επιτροπή Απασχόλησης και 
Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) και την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας 
των Τροφίμων (ENVI) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Κατά τη διακοινοβουλευτική συνεδρίαση της επιτροπής ECON, η συζήτηση επικεντρώθηκε στην 
ανάγκη διατήρησης επεκτατικών δημοσιονομικών πολιτικών, με παράλληλη επανεξέταση των 
υφιστάμενων οικονομικών μοντέλων. Επισημάνθηκε ότι η πανδημία θα μπορούσε να αποτελέσει 
ευκαιρία για την προσαρμογή των οικονομιών της ΕΕ, ώστε να καταστούν πιο βιώσιμες και 
ευεπίφορες στην ανάπτυξη. Το κύριο μήνυμα για τα εθνικά κοινοβούλια κατά τη συζήτηση στη 
διακοινοβουλευτική συνεδρίαση της επιτροπής BUDG ήταν η ανάγκη ταχείας επικύρωσης της 
απόφασης για τους ιδίους πόρους, προκειμένου να εφαρμοστεί το σχέδιο ανάκαμψης. Οι συζητήσεις 
στη συνεδρίαση της επιτροπής EMPL εστιάστηκαν στον τρόπο εφαρμογής των 20 αρχών του 
Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, με στόχο να τερματιστεί ταχέως η τρέχουσα κρίση. 
Τα μέλη τόνισαν ότι η κοινωνική διάσταση θα πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο των εθνικών 
σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, με παράλληλη στήριξη της ψηφιακής και της πράσινης 
μετάβασης.

Η Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Εβδομάδα είχε μια πιο οικολογική διάσταση το 2021, με ιδιαίτερη 
έμφαση στην κλιματική αλλαγή και στον ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο της στην οικονομική, 
δημοσιονομική και κοινωνική πολιτική της ΕΕ. Η αλλαγή αυτή αποτυπώθηκε στην οργάνωση, για 
πρώτη φορά, μιας τέταρτης διακοινοβουλευτικής συνεδρίασης επιτροπών που διοργάνωσε η 
επιτροπή ENVI, κατά την οποία οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν ιδέες σχετικά με πιθανές συνέργειες 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της πορείας προς την οικοδόμηση μιας πιο 
ανθεκτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών 
κοινοβουλίων εστιάστηκαν στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης ως κατευθυντήριας αρχής για 
τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί η τρέχουσα κρίση της 
πανδημίας ως καταλύτης για την ανοικοδόμηση των οικονομιών μας με πιο οικολογικό τρόπο        

Όπως συνηθίζεται το δεύτερο εξάμηνο του 
έτους, η 16η ΔΚΔ για τη σταθερότητα, 
τον οικονομικό συντονισμό και τη 
διακυβέρνηση στην ΕΕ πραγματοποιήθηκε 
στην πρωτεύουσα της Προεδρίας του 
Συμβουλίου (Λουμπλιάνα, Σλοβενία) στις 28 
Σεπτεμβρίου 2021. Η συνεδρίαση διεξήχθη 
εξ αποστάσεως από την Εθνοσυνέλευση της 
Σλοβενίας. Κατά τη διάσκεψη, οι εκπρόσωποι 
των εθνικών κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, μαζί με εκπροσώπους της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωομάδας, 
συζήτησαν τρέχοντα οικονομικά και 
χρηματοδοτικά ζητήματα υπό το πρίσμα της 
πανδημίας COVID-19. 

Η πρώτη ομάδα συζήτησης περιλάμβανε 
ανταλλαγή απόψεων για τη χρηματοδότηση 
της στρατηγικής εξόδου από την πανδημία, με 
έμφαση στους νέους ιδίους πόρους και στον 
φόρο ψηφιακών υπηρεσιών. Οι συμμετέχοντες 
εξέφρασαν τη στήριξή τους στη θέσπιση νέων Αφίσα Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Εβδομάδας, 2021  

© EU_EP
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ιδίων πόρων για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, με στόχο τη σταθερή χρηματοδότηση και εφαρμογή 
των πολιτικών και των στόχων της ΕΕ. 

Οι βασικοί ομιλητές για το δεύτερο θέμα συζήτησαν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της οικονομικής 
ανάκαμψης και ανανέωσης της Ευρώπης, δηλαδή την αποτελεσματική διοχέτευση κονδυλίων στην 
εφαρμογή του μέσου ανάκαμψης NextGenerationEU. Κατά τη συζήτηση, ορισμένοι εκπρόσωποι από 
τα κράτη μέλη ανέπτυξαν τα εθνικά τους σχέδια για το NextGenerationEU και περιέγραψαν το μέσο 
ως ευκαιρία για την επίτευξη των στόχων και των πολιτικών της ΕΕ που στοχεύουν στις μελλοντικές 
γενιές, με ιδιαίτερη έμφαση στην ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση και στον Ευρωπαϊκό Πυλώνα 
Κοινωνικών Δικαιωμάτων.

Οι συζητήσεις αυτές συνεχίστηκαν κατά την επόμενη Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Εβδομάδα που 
διεξήχθη στις Βρυξέλλες στις 15 και 16 Μαρτίου 2022. 

Κύριες εξελίξεις το 2021: 

• Λόγω της πανδημίας COVID-19, το πρόγραμμα για την εξ αποστάσεως Ευρωπαϊκή 
Κοινοβουλευτική Εβδομάδα διεξήχθη σε μία μόνο ημέρα, και συμπεριέλαβε τη Διάσκεψη 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και τη Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για τη Σταθερότητα, τον 
Οικονομικό Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην ΕΕ. Η φετινή διοργάνωση είχε επίσης 
μια πιο οικολογική διάσταση, με την προσθήκη μιας τέταρτης ΔΣΕ από την επιτροπή ENVI, 
η οποία επικεντρώθηκε στην κλιματική αλλαγή και στον ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο της 
στην οικονομική, δημοσιονομική και κοινωνική πολιτική της ΕΕ.

• •Οι ανταλλαγές απόψεων κατά τις δύο συνεδριάσεις εστιάστηκαν στον αντίκτυπο της νόσου 
COVID-19 στις οικονομίες της ΕΕ και στη στρατηγική εξόδου από την κρίση.

• Η εξ αποστάσεως συμμετοχή και η σημαντικότητα των θεμάτων κατέστησαν δυνατή τη 
συμμετοχή βασικών ομιλητών υψηλού επιπέδου και περισσότερων μελών κοινοβουλίων, τα 
οποία αξιοποίησαν την ευκαιρία να συζητήσουν με τους υψηλού επιπέδου εκπροσώπους 
θεσμικών οργάνων και άλλων ενδιαφερομένων μερών.

2.2 Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική 
και Πολιτική Ασφάλειας και την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και 
Άμυνας (ΔΚΔ ΚΕΠΠΑ/ΚΠΑΑ)

Έχοντας θεσπιστεί με απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων των Κοινοβουλίων της ΕΕ το 2012, η 
Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας και την Κοινή 
Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΔΚΔ ΚΕΠΠΑ/ΚΠΑΑ) αποτελεί τη διακοινοβουλευτική πλατφόρμα 
συζήτησης σχετικά με την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας και άμυνας της ΕΕ. Στη 
Διάσκεψη, η οποία διοργανώνεται δύο φορές τον χρόνο από το Κοινοβούλιο του κράτους μέλους της 
ΕΕ που ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, συμμετέχουν τακτικά μέλη κοινοβουλίων από όλη την ΕΕ. Επιπροσθέτως, η Επιτροπή 
Εξωτερικών Υποθέσεων (AFET) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καλεί συχνά τα εθνικά κοινοβούλια 
στις συνεδριάσεις της στις Βρυξέλλες, συμπληρώνοντας τον διακοινοβουλευτικό διάλογο σε αυτόν 
τον κρίσιμο τομέα πολιτικής.

Το 2021, η 18η σύνοδος της ΔΚΔ ΚΕΠΠΑ/ΚΠΑΑ πραγματοποιήθηκε εξ αποστάσεως στη Λισαβόνα (3-4 
Μαρτίου) και η 19η σύνοδος εξ αποστάσεως στη Λουμπλιάνα (9 Σεπτεμβρίου). Οι αντιπροσωπείες 
του ΕΚ σε αμφότερες τις συνεδριάσεις αποτελούνταν από μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών 
Υποθέσεων και της Υποεπιτροπής Ασφαλείας και Άμυνας, και τελούσαν υπό την προεδρία του κ. 
David McAllister, προέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων.
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124 μέλη εθνικών κοινοβουλίων της ΕΕ συμμετείχαν στη ΔΚΔ ΚΕΠΠΑ/ΚΠΑΑ στη Λισαβόνα μέσω 
τεχνολογίας βιντεοδιασκέψεων, μαζί με μια αντιπροσωπεία 14 βουλευτών του ΕΚ. Η διάσκεψη 
προσέλκυσε ομιλητές υψηλού επιπέδου και περιλάμβανε εποικοδομητικές ανταλλαγές απόψεων 
σχετικά με διάφορα θέματα εξωτερικών υποθέσεων και ασφάλειας. Οι συμπρόεδροι συμφώνησαν 
να μην εγκρίνουν συμπεράσματα, επιλέγοντας αντ’ αυτού την έκδοση τελικής δήλωσης. Η ΔΚΔ 
ξεκίνησε με κεντρική ομιλία του Jens Stoltenberg, Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, ακολουθούμενη από 
συζήτηση. Η Διάσκεψη χωρίστηκε σε τρεις συνεδριακές ομάδες: η πρώτη είχε τον τίτλο «Προστασία 
της Ευρώπης: η συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ και η στρατηγική πυξίδα»· η δεύτερη είχε μια ανταλλαγή 
απόψεων με τον Josep Borrell, Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της 
Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας· και η τρίτη επικεντρώθηκε σε 
μια ολοκληρωμένη στρατηγική της ΕΕ για την Αφρική. 

Στην τελική τους δήλωση, οι συμπρόεδροι τόνισαν το γεγονός ότι η πανδημία COVID-19 εξακολουθεί 
να έχει οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές και γεωπολιτικές συνέπειες που θα επηρεάσουν βασικές 
πτυχές της ΚΕΠΠΑ και της ΚΠΑΑ της ΕΕ. Θεώρησαν ότι η παγκόσμια έξαρση της πανδημίας COVID-19 
αλλάζει άρδην το διεθνές περιβάλλον και δρα ως καταλύτης αλλαγής στην παγκόσμια τάξη. Στη 
δήλωση τονιζόταν η θεμελιώδης σημασία της εσωτερικής ανθεκτικότητας της ΕΕ, της ανάπτυξης 
νέων εταιρικών σχέσεων και της ενίσχυσης του πολυμερούς οράματος της ΕΕ σε παγκόσμια κλίμακα. 

David McAllister, πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του ΕΚ, και Eduardo Ferro Rodrigues, Πρόεδρος της 
Συνέλευσης της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, στη Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική 
Ασφάλειας και την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας, 3-4 Μαρτίου 2021, Λισαβόνα 
© Parlamento Portugal

Οι συμπρόεδροι υπογράμμισαν την ανάγκη ταχείας προσαρμογής της απάντησης της ΕΕ σε αυτή τη 
νέα γεωπολιτική πραγματικότητα και υπενθύμισαν ότι η ΕΕ είναι ο «εταίρος επιλογής» για τρίτες χώρες, 
με γνώμονα την προαγωγή της δημοκρατίας και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και των θεμελιωδών ελευθεριών. Κάλεσαν τα κράτη μέλη να επιδείξουν πραγματική πολιτική 
βούληση να προωθήσουν τους στόχους της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ και να καταπολεμήσουν τις 
προσπάθειες των τρίτων χωρών να διχάσουν την ΕΕ.

Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2021, 88 μέλη των κοινοβουλίων των 27 κρατών μελών της ΕΕ και 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των παρατηρητριών χωρών και των υποψηφίων χωρών, και 78 μέλη 
του προσωπικού συμμετείχαν εξ αποστάσεως στη 19η ΔΚΔ ΚΕΠΠΑ/ΚΠΑΑ στη Λιουμπλιάνα. Η 
αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απαρτιζόταν από εννέα βουλευτές του ΕΚ και πέντε 
άλλα μέλη του προσωπικού. Λόγω της πανδημίας, η διάσκεψη πραγματοποιήθηκε σε υβριδική 
μορφή, με συμμετοχή τόσο διαδικτυακά όσο και διά ζώσης. Διήρκεσε μία πλήρη εργάσιμη ημέρα 
αντί για τις συνήθεις δύο ημέρες που προορίζονται για πλήρεις συνεδριάσεις με φυσική παρουσία.

Η διάσκεψη ξεκίνησε με ομιλία του Borut Pahor, Προέδρου της Σλοβενίας, ακολουθούμενη από 
τέσσερις συνεδρίες με τίτλο «Προτεραιότητες της ΚΕΠΠΑ/ΚΠΑΑ»: μια συζήτηση με τον ΑΠ/ΥΕ, Josep 
Borrell· «Νέες προκλήσεις, παλαιά μοτίβα: επανεξέταση των προσεγγίσεων εξωτερικής πολιτικής της 
ΕΕ σε έναν πολυπολικό κόσμο»· «Ενίσχυση της περιφερειακής εταιρικής σχέσης με τις χώρες των 
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Δυτικών Βαλκανίων μέσω της ΚΠΑΑ»· και «Η ανάπτυξη ικανοτήτων για την πολιτική προστασία της 
ΕΕ και η ρήτρα αλληλεγγύης: ενσωμάτωση του στρατιωτικού τομέα».

Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας και την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και 
Άμυνας, 9 Σεπτεμβρίου 2021, Λιουμπλιάνα
© Državni Zbor - Rok TORKAR

Οι συμμετέχοντες επισήμαναν τον τρόπο με τον οποίο η πανδημία αποκάλυψε χάσματα μεταξύ των 
ευρωπαϊκών χωρών όσον αφορά τις οικονομικές και υγειονομικές διατάξεις. Συνεπώς, υπογράμμισαν 
την ανάγκη να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα με τη δημιουργία ενός μηχανισμού πρώτων βοηθειών και 
την προετοιμασία για σενάρια διαχείρισης κρίσεων, προκειμένου να μην υπάρξει αποδυνάμωση από 
μια νέα κρίση. Τόνισαν επίσης την ανάγκη έγκαιρου εντοπισμού των κυβερνοαπειλών. Τονίστηκε ότι 
η ΕΕ θα πρέπει να ενισχύσει την πολυμέρεια και την πολυπολικότητα. Ταυτόχρονα, η ΕΕ θα πρέπει 
να επιδιώξει την προστασία της, συμβάλλοντας παράλληλα στην παγκόσμια ειρήνη ως αξιόπιστος 
εταίρος, καθώς οι διεθνείς απειλές δείχνουν ότι η αλληλεγγύη είναι απολύτως αναγκαία. 

Εν γένει, οι μελλοντικές Προεδρίες πρέπει να εργαστούν περαιτέρω για τη μεταρρύθμιση της ΔΚΔ, 
ώστε οι συζητήσεις στην ολομέλεια να καταστούν πιο διαδραστικές με τη χρήση της διαδικασίας 
«catch the eye», να διατηρηθεί μία χρονοθυρίδα στην ημερήσια διάταξη για συζήτηση σχετικά με 
ένα τρέχον θέμα και να καταρτιστεί εγχειρίδιο βέλτιστων πρακτικών, ενώ παράλληλα θα πρέπει να 
εντάξουν νέες λειτουργίες και να αξιοποιήσουν τις εμπειρίες από τις εξ αποστάσεως συνεδριάσεις 
που έγιναν κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Δεδομένου ότι η εξ αποστάσεως και η υβριδική μορφή 
δεν είναι κατάλληλες για εργαστήρια και παράλληλες εκδηλώσεις, τα μέλη του ΕΚ και των εθνικών 
κοινοβουλίων δεν μπόρεσαν να διεξαγάγουν άτυπες πολιτικές συζητήσεις, προσωπικές επαφές και 
επαφές με τις πολιτικές ομάδες. Αντιθέτως, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η τελική δήλωση των 
συμπροέδρων, η οποία υπό κανονικές συνθήκες θα είχε εγείρει λιγότερες συζητήσεις, κατέστη το 
σημαντικότερο αποτέλεσμα και απόδειξη ότι οι εργασίες σχετικά με τη ΔΚΔ συνεχίζονται. 

Κύριες εξελίξεις το 2021: 

• Η πανδημία COVID-19 συνέχισε να θέτει οργανωτικές προκλήσεις στην ομαλή διεξαγωγή 
των διακοινοβουλευτικών διασκέψεων. Ωστόσο, ο τεχνικός εξοπλισμός επέτρεψε την επιτυχή 
διεξαγωγή μιας ΔΚΔ σε υβριδική μορφή, με την οποία οι βουλευτές και οι υπάλληλοι των 
εθνικών κοινοβουλίων συνδέθηκαν εξ αποστάσεως και σε πραγματικό χρόνο με τον πρόεδρο 
και τα μέλη που ήταν φυσικώς παρόντα στην αίθουσα. 

• Επιπλέον, θεσπίστηκε η συμπροεδρία για τις περιπτώσεις που οι δύο συμπρόεδροι βρίσκονται 
σε διαφορετικά μέρη, με παροχή απευθείας διερμηνείας.

• Η ΔΚΔ διατηρήθηκε επιτυχώς ως μία από τις διακοινοβουλευτικές εκδηλώσεις της εκ 
περιτροπής Προεδρίας.
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3. ΔΊΑΚΟΊΝΟΒΟΥΛΕΥΤΊΚΗ ΕΠΟΠΤΕΊΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 
ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΊΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΚΑΊ ΤΗΣ 
ΔΊΚΑΊΟΣΥΝΗΣ

3.1 Μεικτή Ομάδα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου για την Ευρωπόλ

Το άρθρο 88 της ΣΛΕΕ επιτρέπει για πρώτη φορά στα εθνικά κοινοβούλια να ελέγχουν από κοινού με 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έναν οργανισμό της ΕΕ ο οποίος δραστηριοποιείται στον τομέα της 
ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης. Βάσει του κανονισμού για την Ευρωπόλ2, η Μεικτή 
Ομάδα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (ΜΟΚΕ) για την Ευρωπόλ συστάθηκε το 2017 για να διασφαλίσει 
ότι η Ευρωπόλ θα είναι πλήρως υπόλογη και διαφανής. Οι κύριες αρμοδιότητες της ΜΟΚΕ 
περιγράφονται στο άρθρο 51 του κανονισμού για την Ευρωπόλ (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/?uri=celex:32016R0794), το οποίο καθορίζει τον ρόλο της στην πολιτική 
παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της Ευρωπόλ, με ιδιαίτερη έμφαση στον αντίκτυπο των εν 
λόγω δραστηριοτήτων στα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων.

Η ΜΟΚΕ είναι ένα καινοτόμο θεσμικό πλαίσιο κοινοβουλευτικού ελέγχου και πραγματοποιεί δύο 
συνεδριάσεις ετησίως: το πρώτο εξάμηνο του έτους, στο κοινοβούλιο της χώρας που ασκεί την εκ 
περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, και το δεύτερο εξάμηνο του έτους στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο.

Για δεύτερο συνεχόμενο έτος, λόγω της πανδημίας COVID-19, οι συνεδριάσεις της ΜΟΚΕ διεξήχθησαν 
μέσω βιντεοδιάσκεψης. Οι διοργανωτές αντιμετώπισαν με επιτυχία τις εγγενείς πρακτικές 
προκλήσεις και αξιοποίησαν τις πρόσφατες εμπειρίες τους με αυτή την καινοτόμο μορφή, κάτι που 
οδήγησε σε ζωηρές συνεδριάσεις με μεγάλη συμμετοχή. Οι προσπάθειες αυτές διασφάλισαν τη 
συνεχιζόμενη καλή λειτουργία της ΜΟΚΕ και παρείχαν σε όλα τα μέλη της ΜΟΚΕ τη δυνατότητα να 
συμμετάσχουν πλήρως στις εργασίες της. Παρά την πιο συμπτυγμένη μορφή, κατέστη δυνατόν να 
διασφαλιστούν η παραδοσιακή δομή της συνεδρίασης, ο χρόνος της συζήτησης και η συμμετοχή 
ομιλητών υψηλού επιπέδου.

Η όγδοη συνεδρίαση της ΜΟΚΕ συνδιοργανώθηκε από το πορτογαλικό Κοινοβούλιο την 1η και 2α 
Φεβρουαρίου 2021, μέσω βιντεοδιάσκεψης. Αυτής της εξ αποστάσεως διαδικτυακής συνεδρίασης 
προήδρευσαν από κοινού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τις Βρυξέλλες και το Πορτογαλικό 
Κοινοβούλιο από τη Λισαβόνα.

Η Εκτελεστική Διευθύντρια της Ευρωπόλ, Catherine De Bolle, ενημέρωσε τους αντιπροσώπους για 
τις δραστηριότητες της Ευρωπόλ μεταξύ Σεπτεμβρίου 2020 και Φεβρουαρίου 2021. Ο Ευρωπαίος 
Επόπτης Προστασίας Δεδομένων, Wojciech Wiewiórowski, παρουσίασε τις τελευταίες εξελίξεις και 
πορίσματα σχετικά με τις υποχρεώσεις της Ευρωπόλ όσον αφορά την προστασία των δεδομένων. 
Η πρώτη θεματική συζήτηση επικεντρώθηκε στο έγκλημα και την ψηφιακή ανθεκτικότητα, η οποία 

2 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον Οργανισμό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:32016R0794
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αποτελεί μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες της Επιτροπής σε μια ψηφιακή και διασυνδεδεμένη 
Ευρώπη και ένα κρίσιμο ζήτημα τόσο για τα κοινοβούλια όσο και για τις κοινωνίες.

Το δεύτερο μέρος της συνεδρίασης επικεντρώθηκε στην αναθεώρηση του κανονισμού για την 
Ευρωπόλ και στην ενίσχυση της εντολής της Ευρωπόλ, με δηλώσεις ομιλητών υψηλού επιπέδου, 
μεταξύ των οποίων η Ylva Johansson, Ευρωπαία Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, και ο Eduardo 
Cabrita, υπουργός Εσωτερικών της Πορτογαλίας και πρόεδρος του Συμβουλίου Εσωτερικών 
Υποθέσεων της ΕΕ. Ακολούθησε θεματική συζήτηση με τίτλο «Ο αντίκτυπος της νόσου COVID-19 
στην εσωτερική ασφάλεια της ΕΕ – ο ρόλος της συνεργασίας στον τομέα της επιβολής του νόμου».

Η πιο αξιοσημείωτη διαδικαστική εξέλιξη ήταν η επέκταση της εντολής της ομάδας εργασίας της 
ΜΟΚΕ σε εκκρεμή θέματα που υπόκεινται σε περαιτέρω αναθεώρηση του εσωτερικού κανονισμού 
της ΜΟΚΕ. Λόγω της ηλεκτρονικής μορφής και των σχετικών χρονικών περιορισμών, ο πρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπόλ και ο πρόεδρος του Συμβουλίου Συνεργασίας της Ευρωπόλ 
υπέβαλαν γραπτές εισηγήσεις αντί των τακτικών παρεμβάσεών τους.

Η ένατη συνεδρίαση της ΜΟΚΕ διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες 
στις 25 και 26 Οκτωβρίου 2021 και πραγματοποιήθηκε εξ αποστάσεως λόγω της πανδημίας. 
Συμπρόεδρος ήταν το Σλοβενικό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διάστασης της 
σλοβενικής Προεδρίας.

Σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική, η ημερήσια διάταξη περιλάμβανε παρουσιάσεις από τον 
Εκτελεστικό Διευθυντή της Ευρωπόλ και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Τις 
κεντρικές ομιλίες εκφώνησαν ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων και ο Aleš Hojs, 
υπουργός Εσωτερικών της Σλοβενίας. 

Οι θεματικές συζητήσεις με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και εμπειρογνωμόνων 
υψηλού επιπέδου από τις εθνικές αρχές αφορούσαν θέματα όπως το οικονομικό έγκλημα, η 
διαφθορά και η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ. Το δεύτερο σημαντικό θέμα 
συζήτησης αφορούσε τη συνεργασία για την καταπολέμηση της κακοποίησης παιδιών στο 
διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με τρίτες χώρες, ιδιώτες και ΜΚΟ.

Παράλληλα με τις ελεγκτικές εργασίες της, η ΜΟΚΕ συνέχισε να συζητά διαδικαστικά θέματα σχετικά 
με εκκρεμή ζητήματα. Οι τελευταίες τροποποιήσεις του εσωτερικού κανονισμού της εγκρίθηκαν με 
συναίνεση και τέθηκαν σε ισχύ στις 26 Οκτωβρίου 2021. Οι τελευταίες αυτές αλλαγές αφορούσαν 
τον παρατηρητή της ΜΟΚΕ στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπόλ και τη 
ρήτρα αναθεώρησης.

Κύριες εξελίξεις το 2021: 

• Διασφαλίστηκε η συνέχεια των εργασιών της ΜΟΚΕ για την Ευρωπόλ: το 2021, η ΜΟΚΕ 
επιβεβαίωσε ότι αποτελεί έναν απαιτητικό και ενεργό εταίρο, προσηλωμένο στη στήριξη της 
αποστολής του οργανισμού για την ορθή επιβολή του νόμου και την προστασία των πολιτών 
και των κοινωνιών, ιδίως σε μια εποχή οργανωμένου εγκλήματος, διαφθοράς και εξτρεμισμού, 
η οποία επιδεινώθηκε από την πανδημία. Οι αντιπρόσωποι τάχθηκαν υπέρ της ενίσχυσης 
της εντολής της Ευρωπόλ και της βελτίωσης της διυπηρεσιακής συνεργασίας σε θέματα 
δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων με βάση το κράτος δικαίου.

• Η ημερήσια διάταξη προσαρμόστηκε, ώστε να αντικατοπτρίζει τις τελευταίες εξελίξεις 
(πανδημία, αναθεώρηση του κανονισμού για την Ευρωπόλ). Σχεδιάστηκαν κατάλληλες 
μορφές ανταλλαγών απόψεων και εξ αποστάσεως συνεδριάσεων και διασφαλίστηκε η 
δέουσα παρακολούθηση.

• Η ΜΟΚΕ ενέκρινε τον αναθεωρημένο εσωτερικό κανονισμό της
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Juan Fernando López Aguilar, συμπρόεδρος της Μεικτής Ομάδας Κοινοβουλευτικού Ελέγχου και πρόεδρος της Επιτροπής 
Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του ΕΚ, και Robert Tekavec, επικεφαλής του Τμήματος Νεανικής 
Εγκληματικότητας, Γενική Διεύθυνση Εγκλήματος, Διεύθυνση Εγκληματολογικής Αστυνομίας, Σλοβενία, κατά τη διάρκεια της 
ένατης συνεδρίασης της Μεικτής Ομάδας Κοινοβουλευτικού Ελέγχου για την Ευρωπόλ 
© Ευρωπαϊκή Ένωση 2021 – Eric VIDAL

3.2 Διακοινοβουλευτική Συνεδρίαση Επιτροπών για την αξιολόγηση 
της Eurojust

Από την ίδρυσή της το 2002, η Eurojust έχει καταστεί κεντρικός παράγοντας στον τομέα της δικαστικής 
συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις. Σύμφωνα με το άρθρο 85 της ΣΛΕΕ, οι κανονισμοί της ΕΕ που 
διέπουν την Eurojust πρέπει επίσης να «καθορίζουν τις ρυθμίσεις για τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων στην αξιολόγηση των δραστηριοτήτων της Eurojust». Το 
2018, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εξέδωσαν νέο κανονισμό για την Eurojust (https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32018R1727)3, με σκοπό να δημιουργηθεί 
ένα ενιαίο και ανανεωμένο νομικό πλαίσιο για έναν νέο πλήρως ανεπτυγμένο οργανισμό για τη 
συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης (Eurojust).

Προκειμένου να αυξηθούν η διαφάνεια και η δημοκρατική εποπτεία της Eurojust, ο κανονισμός 
προβλέπει μηχανισμό για την κοινή αξιολόγηση των δραστηριοτήτων της Eurojust από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια της ΕΕ4. Η αξιολόγηση θα πρέπει να πραγματοποιείται στο 
πλαίσιο μιας Διακοινοβουλευτικής Συνεδρίασης Επιτροπών (ΔΣΕ) οργανωμένης από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο στις εγκαταστάσεις του στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή μελών των αρμόδιων 
επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων της ΕΕ.

Η πρώτη ΔΣΕ για την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων της Eurojust πραγματοποιήθηκε την 
1η Δεκεμβρίου 2020 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες από την επιτροπή LIBE του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε συνεργασία με το Γερμανικό Κοινοβούλιο. 

Για υλικοτεχνικούς λόγους, η δεύτερη ετήσια ΔΣΕ, η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στα τέλη 
του 2021, χρειάστηκε να αναβληθεί για λίγες εβδομάδες, αλλά τελικά διεξήχθη την 1η Φεβρουαρίου 
2022. Υπάρχει σαφές ενδιαφέρον τόσο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και από τα εθνικά 
κοινοβούλια για τη συνέχιση αυτής της ετήσιας διαδικασίας, η οποία θα μπορούσε να επεκταθεί 
στο μέλλον, ενδεχομένως σε χωριστή μορφή, προκειμένου να συμπεριλάβει την εποπτεία της 
νεοσυσταθείσας Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

3 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1727 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με 
τον οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης (Eurojust) και την 
αντικατάσταση και την κατάργηση της απόφασης 2002/187/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 138).

4 Ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/1727 εξετάζει τις ρυθμίσεις αυτές στο σημείο 62 του προοιμίου του και στο άρθρο 67.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32018R1727
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4. ΔΊΑΚΟΊΝΟΒΟΥΛΕΥΤΊΕΣ ΣΥΝΕΔΡΊΑΣΕΊΣ 
ΕΠΊΤΡΟΠΩΝ ΚΑΊ ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ 
ΔΊΑΚΟΊΝΟΒΟΥΛΕΥΤΊΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ

4.1 Διακοινοβουλευτικές Συνεδριάσεις Επιτροπών (ΔΣΕ)

Οι Διακοινοβουλευτικές Συνεδριάσεις Επιτροπών (ΔΣΕ) είναι ο συνήθης τύπος συνεδρίασης που 
διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για εστιασμένες ανταλλαγές απόψεων μεταξύ τομεακών 
επιτροπών σε βασικά νομοθετικά και πολιτικά ζητήματα σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του 
Πρωτοκόλλου αριθ. 1 που προσαρτάται στις Συνθήκες. Το χρονοδιάγραμμα των ΔΣΕ διαβιβάζεται 
από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στους προέδρους όλων των εθνικών κοινοβουλίων 
κάθε εξάμηνο.

Οι επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διοργανώνουν ετησίως περίπου 20 ΔΣΕ, καλώντας τις 
αντίστοιχες επιτροπές των εθνικών κοινοβουλίων της ΕΕ να συμμετάσχουν σε διάλογο σχετικά με 
συγκεκριμένα θέματα. Οι ΔΣΕ έχουν αποδειχθεί πολύτιμο μέσον προκειμένου να ανταλλάσσουν 
απόψεις οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τους ομολόγους τους σε εθνικό επίπεδο. Οι 
ΔΣΕ δεν είναι μόνο φόρουμ ανταλλαγής απόψεων επί νομοθετικών θεμάτων, συμβάλλοντας έτσι 
στη βελτίωση της νομοθεσίας, αλλά και πλατφόρμα για τη συζήτηση πολιτικών θεμάτων κοινού 
ενδιαφέροντος και για συναντήσεις με τους Επιτρόπους και τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για 
Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας. Οι ΔΣΕ συνδιοργανώνονται με πρωτοβουλία 
μίας ή περισσοτέρων επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και με την υποστήριξη της 
Διεύθυνσης Σχέσεων με τα Εθνικά Κοινοβούλια.

Το 2021, συνδιοργανώθηκαν 15 ΔΣΕ από 12 διαφορετικές κοινοβουλευτικές επιτροπές5,6, οι 
οποίες προέβλεπαν τη διεξαγωγή συζητήσεων μεταξύ 841 μελών εθνικών κοινοβουλίων και 307 
βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όλες οι ΔΣΕ το 2021 πραγματοποιήθηκαν σε υβριδική 
μορφή και σύμφωνα με τους υγειονομικούς περιορισμούς που έθεσε σε εφαρμογή το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19. Ορισμένοι ευρωβουλευτές και ομιλητές 
συμμετείχαν από τους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες, ενώ τα μέλη των 
εθνικών κοινοβουλίων και οι περισσότεροι προσκεκλημένοι ομιλητές συμμετείχαν διαδικτυακά.

Τέσσερις ΔΣΕ διοργανώθηκαν από την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (ECON), 
την Επιτροπή Προϋπολογισμών (BUDG), την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 
(EMPL) και την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (ENVI) στο 
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Εβδομάδας (ΕΚΕ) στις 22 Φεβρουαρίου7.

Η ΔΣΕ της FEMM με τίτλο «Είμαστε ισχυρές: γυναίκες που ηγούνται του αγώνα κατά της νόσου 
COVID-19», η οποία εόρτασε και την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, διεξήχθη διαδικτυακά 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες στις 4 Μαρτίου. Συζήτησε τον τρόπο με τον οποίο η 
πανδημία COVID-19 ανέδειξε ότι, για να δημιουργηθούν ανθεκτικές κοινωνίες, για να βελτιωθούν 
τα πρότυπα για την απασχόληση, την κοινωνική ασφάλιση και τις συντάξεις για όλες τις γυναίκες, 
ιδίως σε γυναικοκρατούμενους τομείς, και, γενικότερα, για να μεταρρυθμιστούν τα πρότυπα 
παροχής φροντίδας και αξίας της εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της μη αμειβόμενης εργασίας, 

5 Χρονοδιάγραμμα διακοινοβουλευτικών δραστηριοτήτων με τα εθνικά κοινοβούλια το 2021: πρώτο εξάμηνο (https://
www.europarl.europa.eu/cmsdata/235467/Calendar%201st%20semester%202021_rev07.pdf)

6 Χρονοδιάγραμμα διακοινοβουλευτικών δραστηριοτήτων με τα εθνικά κοινοβούλια το 2021: δεύτερο εξάμηνο  (https://
www.europarl.europa.eu/cmsdata/242828/Revised%20Calendar%202nd%20semester%202021_25.11%20.pdf)

7 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ΕΚΕ διατίθενται στο κεφάλαιο 2.1.

https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/235467/Calendar%201st%20semester%202021_rev07.pdf
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/242828/Revised%20Calendar%202nd%20semester%202021_25.11%20.pdf
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είναι αναγκαίο να επιτευχθεί η ισότητα των φύλων και η οικονομική χειραφέτηση των γυναικών. 
Ταυτόχρονα, οι συμμετέχοντες θεώρησαν ότι η ίση εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στις 
διευθυντικές θέσεις είναι απαραίτητη στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που στοχεύει στη θέσπιση 
και την άρση των μέτρων αντιμετώπισης της κρίσης και σε όλα τα στάδια σχεδιασμού, έγκρισης και 
εφαρμογής των σχεδίων ανάκαμψης.

Η ΔΣΕ της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (AFCO) σχετικά με τη μεταρρύθμιση του 
ευρωπαϊκού εκλογικού νόμου και το δικαίωμα εξέτασης των πραγμάτων από το Κοινοβούλιο 
πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιουνίου εξ αποστάσεως από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες. 
Η προσκεκλημένη ομιλήτρια Věra Jourová, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Αξιών και Διαφάνειας, 
τόνισε ότι η Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις στον εν λόγω φάκελο.

Η Ειδική Επιτροπή για την Καταπολέμηση του Καρκίνου (BECA) κάλεσε τα μέλη των εθνικών 
κοινοβουλίων να συμμετάσχουν σε ΔΣΕ μέσω βιντεοδιάσκεψης με τίτλο «Να αλλάξει το ρεύμα 
όσον αφορά τον καρκίνο: η άποψη των εθνικών κοινοβουλίων για το ευρωπαϊκό σχέδιο για την 
καταπολέμηση του καρκίνου» στις 27 Σεπτεμβρίου. Η συνεδρίαση αποτέλεσε καλό φόρουμ 
συζήτησης όσον αφορά το σχέδιο έκθεσης της επιτροπής και το ευρωπαϊκό σχέδιο καταπολέμησης 
του καρκίνου.

Στις 8 Νοεμβρίου, η Ειδική Επιτροπή για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ψηφιακή Εποχή (AIDA) 
διοργάνωσε ΔΣΕ εξ αποστάσεως από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες. Είχε τον τίτλο 
«Τεχνητή νοημοσύνη και ψηφιακή δεκαετία», και τη συνεδρίαση άνοιξε η Dita Charanzová, 
Αντιπρόεδρος του ΕΚ.

Dita Charanzová, Αντιπρόεδρος του ΕΚ, στη Διακοινοβουλευτική Συνεδρίαση Επιτροπών AIDA «Τεχνητή νοημοσύνη και 
ψηφιακή δεκαετία», 8 Νοεμβρίου 2021 
© Ευρωπαϊκή Ένωση 2021 – Alain ROLLAND

Στις 9 Νοεμβρίου διεξήχθη άλλη μία ΔΣΕ της AFCO, προκειμένου να συζητήσει τις προσδοκίες των 
εθνικών κοινοβουλίων όσον αφορά τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης. Κατά τη διάρκεια της 
συνεδρίασης, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα μέλη των εθνικών κοινοβουλίων και οι τρεις 
συμπρόεδροι της Εκτελεστικής Επιτροπής της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης συζήτησαν 
δυνητικές μελλοντικές προοπτικές της Διάσκεψης.

Η Ειδική Επιτροπή για τις εξωτερικές παρεμβάσεις σε όλες τις δημοκρατικές διαδικασίες στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένης της παραπληροφόρησης (INGE), κάλεσε τα μέλη 
των εθνικών κοινοβουλίων να συμμετάσχουν σε ΔΣΕ που θα διεξήγετο μέσω βιντεοδιάσκεψης 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες στις 9 Νοεμβρίου. Την πρώτη συζήτηση, με τίτλο 
«Εξωτερικές παρεμβάσεις στις δημοκρατικές διαδικασίες στην ΕΕ», άνοιξε ο Stefano Sannino, Γενικός 
Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης.
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Raphaël Glucksmann, πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής του ΕΚ για τις εξωτερικές παρεμβάσεις σε όλες τις δημοκρατικές 
διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένης της παραπληροφόρησης (INGE), και Stefano Sannino, Γενικός 
Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης κατά τη Διακοινοβουλευτική Συνεδρίαση Επιτροπών INGE 
«Εξωτερικές παρεμβάσεις στις δημοκρατικές διαδικασίες στην ΕΕ», 9 Νοεμβρίου 2021
© Ευρωπαϊκή Ένωση 2021 – Philippe BUISSIN

Στις 18 Νοεμβρίου, η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (AGRI) διοργάνωσε ΔΣΕ για 
την ανάπτυξη στρατηγικών σχεδίων της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) σε κάθε κράτος μέλος. 
Και πάλι, λόγω των περιορισμών που ίσχυαν τότε εξαιτίας της COVID-19, η συνεδρίαση διεξήχθη στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες και εξ αποστάσεως μέσω βιντεοδιάσκεψης.

Διακοινοβουλευτική Συνεδρίαση Επιτροπών για την ανάπτυξη στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ σε κάθε κράτος μέλος, 18 
Νοεμβρίου 2021 
© Ευρωπαϊκή Ένωση 2021 – Alexis HAULOT

Μια άλλη ΔΣΕ που διοργανώθηκε από την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας 
των Φύλων (FEMM) διεξήχθη στις 30 Νοεμβρίου με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας για την 
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών (25 Νοεμβρίου) και περιλάμβανε τις ακόλουθες θεματικές 
συζητήσεις: η σεξουαλική βία ως πολεμικό όπλο (από κοινού με την Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων [DROI])· καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών με αναπηρία· 
βία στον κυβερνοχώρο (από κοινού με την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE)· και η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης (από κοινού με την επιτροπή 
LIBE). Επαγγελματίες από διάφορους τομείς προέβησαν σε παρουσιάσεις στους αντίστοιχους τομείς 
ειδικότητάς τους. Οι εισηγήσεις των μελών των εθνικών κοινοβουλίων και των βουλευτών του ΕΚ 
συνέβαλαν σε ζωηρές ανταλλαγές απόψεων. Η ΔΣΕ ολοκληρώθηκε με ομιλία της Roberta Metsola, 
πρώτης Αντιπροέδρου του ΕΚ.
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Evelyn Regner, πρόεδρος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του ΕΚ, Juan Fernando López 
Aguilar, πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του ΕΚ, και Roberta Metsola, 
πρώτη Αντιπρόεδρος του ΕΚ, στη διακοινοβουλευτική συνεδρίαση της επιτροπής FEMM με τίτλο «Εξάλειψη της βίας κατά των 
γυναικών», 30 Νοεμβρίου 2021
© Ευρωπαϊκή Ένωση 2021 – Philippe BUISSIN

Στις 9 Δεκεμβρίου, η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 
(LIBE) διοργάνωσε ΔΣΕ σχετικά με την κατάσταση του κράτους δικαίου στην ΕΕ. Η συνεδρίαση 
χωρίστηκε σε δύο ομάδες: μία για ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την ετήσια έκθεση της Επιτροπής 
για το κράτος δικαίου για το 2021, και μία με τίτλο «Η μελλοντική πορεία του Μηχανισμού για τη 
Δημοκρατία, το Κράτος Δικαίου και τα Θεμελιώδη Δικαιώματα».

Η συμμετοχή μελών των εθνικών κοινοβουλίων στις ΔΣΕ σημείωσε δραματική αύξηση της τάξης 
του 170 % – από 302 μέλη το 2020 σε 816 το 2021. Σημειώθηκε επίσης μεγάλη αύξηση (+ 64 %) της 
συμμετοχής βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – από 207 το 2020 σε 340 το 2021.

Το δεύτερο έτος της πανδημίας COVID-19 επιτάχυνε ακόμη περισσότερο τη χρήση ψηφιακών 
εργαλείων. Το σημαντικό άλμα στη συμμετοχή μελών τόσο των εθνικών κοινοβουλίων όσο και του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου φαίνεται ότι διευκολύνθηκε κυρίως από τη δυνατότητα συμμετοχής σε 
συνεδριάσεις εξ αποστάσεως, χωρίς να χρειάζεται μετακίνηση. 

Οι εξ αποστάσεως συνεδριάσεις, περιλαμβανομένων των ΔΣΕ, έχουν ορισμένα πλεονεκτήματα: 
δεδομένου ότι δεν χρειάζονται μετακινήσεις, είναι διαθέσιμοι πιο πολλοί ομιλητές και συμμετέχοντες, 
συμπεριλαμβανομένων των συμμετεχόντων υψηλού επιπέδου, γεγονός που σημαίνει χαμηλότερο 
αποτύπωμα άνθρακα, ενώ συχνά είναι και ένας οικονομικά και χρονικά αποδοτικότερος τρόπος 
διεξαγωγής συνεδριάσεων για όλους τους ενδιαφερόμενους. 

Από την άλλη πλευρά, υπάρχει σημαντικά μικρότερη αλληλεπίδραση μεταξύ βουλευτών, οι 
συζητήσεις και οι ανταλλαγές καθίστανται λιγότερο ζωντανές και δυσχερέστερες, και δεν υπάρχουν 
άτυπες συζητήσεις, επιτόπιες διμερείς συναντήσεις και δυνατότητες δικτύωσης, καθώς δεν 
υφίστανται διαλείμματα για καφέ, δείπνα ή γεύματα. Οι ΔΣΕ είναι επίσης συντομότερες, δεδομένου 
ότι οι αίθουσες συνεδριάσεων πρέπει να απολυμαίνονται για υγειονομικούς σκοπούς, ενώ δεν 
μπορεί πάντα να εξασφαλίζεται πλήρης διερμηνεία.

Κατάλογος των ΔΣΕ που διοργανώθηκαν από επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2021, 
καθώς και αναλυτικότερες στατιστικές, παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙ.

Κύριες εξελίξεις το 2021:

• Μια πιθανή εξήγηση για τον μεγάλο αριθμό ΔΣΕ το 2021 είναι η αναβολή πολυάριθμων 
συνεδριάσεων που επρόκειτο να διεξαχθούν το 2020. Επιπλέον, αρκετές προσωρινές επιτροπές 
πλησίαζαν στο τέλος της θητείας τους.

• Η συμμετοχή των μελών εθνικών κοινοβουλίων σε ΔΣΕ αυξήθηκε κατά 170 % σε σύγκριση με 
το 2020, πιθανότατα λόγω της εξ αποστάσεως συμμετοχής.

• Όλες οι ΔΣΕ διεξήχθησαν σε υβριδική μορφή, καθώς ορισμένοι βουλευτές του ΕΚ συμμετείχαν 
διά ζώσης στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες και άλλοι εξ 
αποστάσεως, όπως και οι ομόλογοί τους από τα εθνικά κοινοβούλια.
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4.2 Διάσκεψη Υψηλού Επιπέδου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο

Τα προσφυγικά ρεύματα και η μετανάστευση βρίσκονται στο επίκεντρο της παγκόσμιας προσοχής 
και έχουν καταστεί μία από τις μείζονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ τα τελευταία χρόνια. 
Η συνεχιζόμενη άφιξη μεταναστών και αιτούντων άσυλο στην ΕΕ έχει αποκαλύψει μια σειρά από 
ελλείψεις και κενά στις πολιτικές της ΕΕ για το άσυλο, τα εξωτερικά σύνορα και τη μετανάστευση. 
Ο κύκλος των διακοινοβουλευτικών διασκέψεων υψηλού επιπέδου για τη μετανάστευση και το 
άσυλο στην Ευρώπη, που δρομολογήθηκε το 2020 από τα κοινοβούλια της τριάδας των Προεδριών 
της Γερμανίας, της Πορτογαλίας και της Σλοβενίας, συνέβαλε στην τόνωση των κοινοβουλευτικών 
συζητήσεων και στην προώθηση ενός ευρέος διαλόγου για όλες τις πτυχές της μετανάστευσης. Οι 
διασκέψεις αυτές αναγνώρισαν τον σημαντικό ρόλο των κοινοβουλίων σε αυτόν τον τομέα και την 
ανάγκη τελειοποίησης των κοινών ιδεών για την εξεύρεση σταθερών και βιώσιμων λύσεων στις 
μεταναστευτικές προκλήσεις, που επιδεινώθηκαν από την πανδημία.

Το 2021 πραγματοποιήθηκαν δύο διασκέψεις υψηλού επιπέδου, σε συνεργασία με τα αντίστοιχα 
κοινοβούλια της Προεδρίας.

Με βάση το πρόγραμμα εργασίας τους της 18ης Ιουνίου 2020 και τη δήλωση που εξέδωσαν 
τα κοινοβούλια της Γερμανίας, της Πορτογαλίας και της Σλοβενίας στις 29 Ιουνίου 2020, τα τρία 
κοινοβούλια δρομολόγησαν πρωτοβουλία για τη διεξαγωγή τριών διακοινοβουλευτικών διασκέψεων 
υψηλού επιπέδου για τη μετανάστευση και το άσυλο, οι οποίες θα διοργανωθούν από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες σε συνεργασία με τα αντίστοιχα κοινοβούλια της Προεδρίας. 

Στόχος των διασκέψεων αυτών ήταν η διεξαγωγή ευρείας συζήτησης μεταξύ μελών των κοινοβουλίων 
σχετικά με τις προτάσεις της Επιτροπής για τη μετανάστευση και το άσυλο, η προώθηση της 
κατανόησης των αντίστοιχων θέσεων για τα θέματα αυτά με σκοπό τη διαμόρφωση μιας κοινής 
πολιτικής της ΕΕ για τη μετανάστευση και το άσυλο, και η συμβολή στις σχετικές διαπραγματεύσεις 
του Συμβουλίου.

Η δεύτερη διάσκεψη υψηλού επιπέδου διεξήχθη στις 14 Ιουνίου 2021 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
στις Βρυξέλλες (βιντεοδιάσκεψη με εξ αποστάσεως συμμετοχή), υπό την κοινή αιγίδα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Πορτογαλικού Κοινοβουλίου και σε συνεργασία με τα άλλα δύο 
κοινοβούλια της τριάδας των Προεδριών (Γερμανία και Σλοβενία).

Η διάσκεψη είχε ικανοποιητική συμμετοχή, συμπεριλαμβανομένων 155 βουλευτών και υπαλλήλων 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων, καθώς και διαφόρων επιτροπών και 
υποεπιτροπών του ΕΚ (DEVE, AFET, DROI, LIBE). Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην εξωτερική διάσταση 
των πολιτικών ασύλου και μετανάστευσης: δημιουργία ολοκληρωμένων εταιρικών σχέσεων με 
τις χώρες καταγωγής και διέλευσης, αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης και 
προώθηση ενός σταθερού κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος σε τρίτες χώρες.

Οι συζητήσεις εστιάστηκαν επίσης στον αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 στις πολιτικές 
μετανάστευσης και ασύλου και στην εξωτερική τους διάσταση. Αξιοσημείωτοι συμμετέχοντες ήταν 
ο António Vitorino, Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, ο Branko Grims, 
πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών Υποθέσεων της Σλοβενικής Εθνοσυνέλευσης, ο Eduardo 
Cabrita, υπουργός Εσωτερικών της Πορτογαλίας (που παρενέβη εξ ονόματος της πορτογαλικής 
Προεδρίας του Συμβουλίου), και ο Detlef Seif, μέλος της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Βουλής.

Η τρίτη διοργάνωση της διάσκεψης διεξήχθη εξ αποστάσεως στις 10 Δεκεμβρίου 2021 από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες. Στη συνεδρίαση παρέστησαν περίπου 70 μέλη του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων, μεταξύ των οποίων οι Μαργαρίτης 
Σχοινάς, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Δρ Stanislav Raščan, υφυπουργός Εξωτερικών της Σλοβενίας, 
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Isabel Meirelles, βουλευτής της Πορτογαλικής Συνέλευσης της Δημοκρατίας, Fabrice Leggeri, 
Εκτελεστικός Διευθυντής του Frontex, Evelien van Roemburg, επικεφαλής του Γραφείου ΕΕ του 
Oxfam, εξ ονόματος της CONCORD (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία ΜΚΟ για την Αρωγή και την 
Ανάπτυξη), Nina Gregori, Εκτελεστική Διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το 
Άσυλο, και Catherine Woollard, Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες και 
τους Εξόριστους. 

Η Διάσκεψη χωρίστηκε σε δύο θεματικές ομάδες: μία σχετικά με την πολυδιάστατη συνεργασία 
για τη δημιουργία εξειδικευμένων εταιρικών σχέσεων για τη μετανάστευση με τρίτες χώρες και μία 
άλλη σχετικά με την εσωτερική διάσταση της μετανάστευσης και του ασύλου στην ΕΕ έναν χρόνο 
μετά την πρόταση του Συμφώνου της ΕΕ για τη Μετανάστευση και το Άσυλο.

Τρίτη Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη Υψηλού Επιπέδου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο
© Ευρωπαϊκή Ένωση 2021 – Alexis HAULOT

Κύριες εξελίξεις το 2021:

• Ο στόχος αυτών των διασκέψεων υψηλού επιπέδου για τη έναρξη μιας διακοινοβουλευτικής 
συζήτησης επί όλων των πτυχών της μετανάστευσης επετεύχθη. Οι συζητήσεις θεωρήθηκαν 
πολύ εμπεριστατωμένες, με διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη να παρέχουν μια ολιστική άποψη 
επί του θέματος. Φέτος, δύο διασκέψεις έκλεισαν τον κύκλο που είχε αρχίσει από την Τριάδα 
των Κοινοβουλίων το 2020. 

• Λόγω της πανδημίας COVID-19, οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν εξ αποστάσεως από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες και τα συνδιοργανώνοντα κοινοβούλια της Προεδρίας.
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4.3 Διακοινοβουλευτική συνεργασία στον τομέα της εξωτερικής 
δράσης της ΕΕ και πολυμερείς κοινοβουλευτικές συνελεύσεις

Παράλληλα με την ενοποιημένη εμπειρογνωσία που αναπτύχθηκε μέσω της συνεργασίας σε επίπεδο 
επιτροπών, η Διεύθυνση Σχέσεων με τα Εθνικά Κοινοβούλια παρείχε τακτικά ad hoc στήριξη και 
διευκόλυνε τις σχέσεις με τα εθνικά κοινοβούλια της ΕΕ στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ 
για τους σκοπούς συγκεκριμένων πολυμερών εκδηλώσεων. Με την πάροδο των ετών, η στήριξη 
αυτή περιέλαβε την Εβδομάδα της Ουκρανίας, την Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη 
Μεσόγειο και την κοινοβουλευτική διάσταση των συνόδων κορυφής της G7. Το 2021 η Διεύθυνση 
ενέτεινε τις εργασίες της σχετικά με διαρθρωμένα πλαίσια συνεργασίας με τα εθνικά κοινοβούλια για 
δραστηριότητες και εκδηλώσεις που δεν βασίζονται σε επιτροπές, σε διάφορους τομείς της εξωτερικής 
δράσης της ΕΕ. Διοργανώθηκαν ειδικές πρωτοβουλίες σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση 
Εξωτερικών Πολιτικών του ΕΚ (ΓΔ EXPO) σε τομείς όπως τα θεμελιώδη δικαιώματα και η δημοκρατία, 
η κοινοβουλευτική διπλωματία, η δημοκρατική διακυβέρνηση και η ανάπτυξη ικανοτήτων, η 
διαμεσολάβηση, τα πολυμερή φόρουμ και η παρακολούθηση εκλογών. Οι δραστηριότητες αυτές 
πραγματοποιήθηκαν σε στενή συνεργασία με τη ΓΔ EXPO και τη Γενική Διεύθυνση Καινοτομίας και 
Τεχνολογικής Υποστήριξης του ΕΚ (ΓΔ ITEC).

Κατά τα τελευταία πέντε χρόνια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια της ΕΕ 
ενέτειναν τις ανταλλαγές απόψεών τους σχετικά με την εξωτερική δράση της ΕΕ, τόσο ως προς 
τη συχνότητα όσο και ως προς την ποικιλία. Η Διεύθυνση Σχέσεων με τα Εθνικά Κοινοβούλια 
συνέβαλε στη συμμετοχή των θεσμικών εκπροσώπων του ΕΚ σε διάφορες παρόμοιες εκδηλώσεις, 
συμπεριλαμβανομένων της Εβδομάδας για την Ουκρανία (2016), της 10ης συνεδρίασης της 
Κοινοβουλευτικής Εταιρικής Σχέσης Ασίας-Ευρώπης (ASEP 10, 2018), της κοινοβουλευτικής 
διάστασης της συνόδου κορυφής της G7 (2019) και της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ένωσης 
για τη Μεσόγειο (2019). Οι εμπειρίες αυτές ώθησαν τη Διεύθυνση να εξετάσει τη δυνατότητα για πιο 
δομημένη, διαρκή συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων οργάνων του ΕΚ και των ομολόγων τους στα 
εθνικά κοινοβούλια. 

Η διαδικασία αυτή συνίσταται στην αξιοποίηση των πηγών πληροφοριών και ανταλλαγών στα 
διακοινοβουλευτικά δίκτυα8 με σκοπό τη διευκόλυνση τακτικών και αμοιβαία επωφελών διαλόγων 
μεταξύ του προσωπικού και του εθελοντικού συντονισμού σε διάφορους τομείς δραστηριοτήτων 
στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ υπό την ευρεία έννοια. Πρόκειται για δραστηριότητες 
εκτός των επιτροπών, κυρίως τα θεμελιώδη δικαιώματα και τη δημοκρατία, τα πολυμερή φόρουμ, 
την κοινοβουλευτική διπλωματία και την ανάπτυξη ικανοτήτων. 

Δύο βιντεοδιασκέψεις που οργάνωσε η ΓΔ EXPO του ΕΚ – μία που διεξήχθη από κοινού για 
συναδέλφους από τα εθνικά κοινοβούλια στις 22 Σεπτεμβρίου 2020 και αφορούσε τη στήριξη 
της δημοκρατίας και την ανάπτυξη ικανοτήτων, και η άλλη που διεξήχθη ως «Friday Talk» στις 
30 Οκτωβρίου 2020 με τον τίτλο «Εθνικά κοινοβούλια - Εταίροι, και όχι αντίπαλοι» – κατέδειξαν 
ότι η εδραίωση διαρθρωμένων πλαισίων συνεργασίας με τα εθνικά κοινοβούλια στον τομέα των 
εξωτερικών πολιτικών μπορεί να αποτελέσει χρήσιμη και εύστοχη προσπάθεια. 

Το 2021, στο πλαίσιο της Προεδρίας του ΕΚ στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για 
τη Μεσόγειο, η Διεύθυνση διοργάνωσε και διευκόλυνε σειρά συνεδριάσεων με τη συμμετοχή 
συναδέλφων μας από τη Γραμματεία της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΕΚ και εκπροσώπων 
των εθνικών κοινοβουλίων με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συζήτηση πρωτοβουλιών 
για τις πολιτικές προτεραιότητες και τις διοικητικές διαδικασίες.

8 Βλ. επίσης την εισήγηση για την IPEX, ιδίως όσον αφορά την ανάπτυξη του τμήματος DSN για την IPEX V3.
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Στις διάφορες πολυμερείς διακοινοβουλευτικές συνεδριάσεις και διασκέψεις, συνεδριάσεις της 
COSAC και άλλες διασκέψεις που στηρίχθηκαν από τα κοινοβούλια των Προεδριών το 2021 έγιναν 
ενδιαφέρουσες συζητήσεις για τις σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ, τη συνεργασία με τις αφρικανικές χώρες, την 
κατάσταση στη Λευκορωσία, την Ουκρανία και τη Ρωσία, καθώς και για τον ρόλο και τις δράσεις 
της ΕΕ όσον αφορά τα ζητήματα αυτά. Οι σχέσεις ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου και τα Δυτικά Βαλκάνια 
αποτέλεσαν επίσης τακτικό θέμα συζήτησης, κάτι που αποδεικνύει για μία ακόμη φορά την ανάγκη 
και τη δυνητική προστιθέμενη αξία νέων μορφών τακτικών διακοινοβουλευτικών ανταλλαγών στον 
τομέα αυτό.

Το 2021, η Διεύθυνση Σχέσεων με τα Εθνικά Κοινοβούλια, σε συνεργασία με τη ΓΔ EXPO και τη ΓΔ 
ITEC του ΕΚ, ενέτεινε τις προσπάθειές της ενόψει της έναρξης λειτουργίας του δικτύου Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου-εθνικών κοινοβουλίων για τη στήριξη της δημοκρατίας, τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και την ανάπτυξη ικανοτήτων, και του ειδικού υποτμήματος για τη νέα έκδοση 3 της IPEX.

Λαμβάνοντας υπόψη το αμοιβαίο συμφέρον τόσο του ΕΚ όσο και των εθνικών κοινοβουλίων και 
την κοινή τους πεποίθηση όσον αφορά τα οφέλη της τακτικής συνεργασίας και των ανταλλαγών, 
η Διεύθυνση Σχέσεων με τα Εθνικά Κοινοβούλια, με τη στήριξη του Γενικού Διευθυντή της Γενικής 
Διεύθυνσης Προεδρίας του ΕΚ, προώθησε ένα στρατηγικό σχέδιο για τη δημιουργία και την 
εδραίωση ενισχυμένων μορφών ανταλλαγής και συντονισμού μεταξύ των μελών της διοίκησης του 
ΕΚ και των αντίστοιχων υπηρεσιών στις διοικήσεις των εθνικών κοινοβουλίων για επιλεγμένα θέματα 
και πολυμερείς εκδηλώσεις. Αυτή η ενισχυμένη συνεργασία θα συνεχιστεί περαιτέρω μεταξύ 2022 
και 2024 και θα επιδιώξει να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που προσφέρουν οι διάφορες πλατφόρμες 
ανταλλαγής απόψεων με τα εθνικά κοινοβούλια (IPEX και το δίκτυο εκπροσώπων του Κοινοβουλίου).

Κύριες εξελίξεις το 2021:

• Ορίστηκε κοινή δέσμη στόχων για τη ΓΔ EXPO και τη Διεύθυνση Σχέσεων με τα Εθνικά 
Κοινοβούλια για τη δρομολόγηση ενός στρατηγικού στόχου για τα έτη 2022-2024 στο πλαίσιο 
της διακοινοβουλευτικής συνεργασίας με τα εθνικά κοινοβούλια σχετικά με δραστηριότητες 
και εκδηλώσεις που επιπροστίθενται στις εργασίες των επιτροπών.

• Ολοκληρώθηκαν ένα διαρθρωμένο δίκτυο και διαρθρωμένες επικοινωνίες για τη στήριξη της 
δημοκρατίας μεταξύ των διοικήσεων του ΕΚ και των εθνικών κοινοβουλίων, προκειμένου να 
αυξηθούν ο αντίκτυπος και η αποτελεσματικότητα της κοινοβουλευτικής διπλωματίας, ιδίως 
στην άμεση γειτονία μας στα Δυτικά Βαλκάνια και στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, 
ακόμη και στην Αφρική. Ολοκληρώθηκε ένα ειδικό τμήμα προς τον σκοπό αυτό στην IPEX V3.



34

4.4 Διμερείς επισκέψεις και άλλες διμερείς ανταλλαγές

Οι διμερείς επισκέψεις από εθνικά κοινοβούλια της ΕΕ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελούν ένα 
συνεχώς εξελισσόμενο εργαλείο και μέσον διακοινοβουλευτικού διαλόγου. Το πλαίσιο αυτό είναι 
σε μεγάλο βαθμό εστιασμένο, προσαρμοσμένο, ευέλικτο και αποδοτικό ως προς το κόστος και 
τον χρόνο. Επιτρέπει τη διεξαγωγή συζητήσεων για θέματα που ενδιαφέρουν τα επιμέρους εθνικά 
κοινοβούλια.

Επιπλέον, άλλες διμερείς ανταλλαγές απόψεων μπορούν να αποτελέσουν μια χρήσιμη μορφή 
διακοινοβουλευτικής συνεργασίας μικρής κλίμακας, όταν οι βουλευτές πρέπει να ξεκινήσουν 
συνεργασία, να επικεντρωθούν σε συγκεκριμένα θέματα ή να εμβαθύνουν τη συνεργασία σε 
συγκεκριμένους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Οι διμερείς επισκέψεις αποτελούν παραδοσιακά σημαντική μορφή διακοινοβουλευτικής 
συνεργασίας. Οι συνεδριάσεις διεξάγονται σε διάφορα επίπεδα και με διάφορες μορφές, από τις 
πολιτικές συζητήσεις υψηλού επιπέδου έως τις τεχνικές επισκέψεις μελέτης σε επίπεδο προσωπικού. 

Λόγω της κατάστασης που προκάλεσε η COVID-19 και των κανόνων που ισχύουν στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, δεν πραγματοποιήθηκε η υποδοχή αντιπροσωπειών ή επισκέψεων το 2021. Ωστόσο, 
ορισμένες ανταλλαγές πραγματοποιήθηκαν εξ αποστάσεως μεταξύ βουλευτών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και μελών των εθνικών κοινοβουλίων.

Η Πρώτη Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Roberta Metsola, αποδέχθηκε προσκλήσεις 
διαφόρων προέδρων της COSAC και των επιτροπών τους για τη διοργάνωση ορισμένων ανταλλαγών 
και επισκέψεων. Μία τέτοια ανταλλαγή απόψεων πραγματοποιήθηκε μέσω βιντεοδιάσκεψης με τον 
Κροάτη πρόεδρο της COSAC και την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Κροατικού Κοινοβουλίου 
τον Απρίλιο του 2021. Εφόσον το επέτρεπε η επιδημιολογική κατάσταση, η πρώτη Αντιπρόεδρος 
Metsola δέχθηκε προσκλήσεις από τους προέδρους της COSAC του Λιθουανικού, του Εσθονικού 
και του Σλοβενικού Κοινοβουλίου να επισκεφθεί τα κοινοβούλια και τα νομοθετικά τους σώματα, 
όπου διεξήγαγε ανταλλαγές απόψεων με τους προέδρους και τις επιτροπές τους σε θέματα ΕΕ. Η 
τελευταία επίσκεψη της πρώτης Αντιπροέδρου το 2021 την έφερε στην Πολωνική Γερουσία.

Κατάλογος των διμερών επισκέψεων και ανταλλαγών απόψεων παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙΙ.

Κύριες εξελίξεις το 2021:

• Λόγω της επιδημιολογικής κατάστασης και των κανόνων που ίσχυαν στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, δεν πραγματοποιήθηκαν διμερείς επισκέψεις από τα εθνικά κοινοβούλια της ΕΕ 
στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

• Η βιντεοδιάσκεψη ήταν η κύρια μορφή διμερών ανταλλαγών απόψεων το 2021. Το εργαλείο 
αυτό αναμένεται να παραμείνει σημαντική μέθοδος επικοινωνίας για άμεσες και στοχευμένες 
διμερείς ανταλλαγές στο μέλλον.

• Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέτεινε τις σχέσεις του με τα εθνικά κοινοβούλια με την 
πραγματοποίηση επίσημων και ανεπίσημων ανταλλαγών μεταξύ του Αντιπροέδρου του 
που είναι αρμόδιος για τις σχέσεις με τα εθνικά κοινοβούλια και την COSAC και διαφόρων 
προέδρων της COSAC και των αντίστοιχων επιτροπών τους για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις.
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5. ΝΟΜΟΘΕΤΊΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΜΕ ΤΑ ΕΘΝΊΚΑ 
ΚΟΊΝΟΒΟΥΛΊΑ ΤΗΣ ΕΕ

5.1 Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης και Πρωτόκολλο αριθ. 2 των 
Συνθηκών

Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας (η οποία κατοχυρώνεται στο άρθρο 5 της ΣΕΕ), στους 
τομείς οι οποίοι δεν υπάγονται στην αποκλειστική της αρμοδιότητα, η Ένωση πρέπει να παρεμβαίνει 
μόνο εφόσον και κατά τον βαθμό που οι στόχοι της προβλεπόμενης δράσης δεν μπορούν να 
επιτευχθούν επαρκώς από τα ίδια τα κράτη μέλη, αλλά δύνανται να επιτευχθούν καλύτερα σε 
επίπεδο Ένωσης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, το περιεχόμενο και η μορφή της δράσης 
της Ένωσης δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα απαιτούμενα για την επίτευξη των στόχων των Συνθηκών.

Τα εθνικά κοινοβούλια διασφαλίζουν την τήρηση της αρχής της επικουρικότητας σύμφωνα με 
τη διαδικασία που ορίζεται στο Πρωτόκολλο αριθ. 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Το πρωτόκολλο αυτό προβλέπει μηχανισμό επανεξέτασης, 
το Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης (ΣΕΠ). Στο πλαίσιο αυτού του μηχανισμού, τα εθνικά 
κοινοβούλια μπορούν, εντός προθεσμίας οκτώ εβδομάδων από την ημερομηνία διαβίβασης 
ενός σχεδίου νομοθετικής πράξης, να απευθύνουν στους προέδρους των θεσμικών οργάνων 
αιτιολογημένη γνώμη στην οποία εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους εκτιμούν ότι το εν λόγω σχέδιο 
δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας. 

5.1.1 Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης
Όσον αφορά το ΣΕΠ, οι παρατηρήσεις που υποβάλλουν τα εθνικά κοινοβούλια της ΕΕ εξετάζονται 
στις ακόλουθες κατηγορίες9:

1. Αιτιολογημένη γνώμη: εάν υποβάλλονται με αυτόν τον τίτλο και κοινοποιούνται στο 
Κοινοβούλιο εντός της προθεσμίας των οκτώ εβδομάδων που αναφέρεται στο άρθρο 6 του 
Πρωτοκόλλου αριθ. 2 των Συνθηκών10, και θίγουν το ζήτημα της μη συμμόρφωσης με την 
αρχή της επικουρικότητας.

2. Εισήγηση: εάν το έγγραφο που υποβάλλεται δεν πληροί τα παραπάνω κριτήρια.

Όταν οι αιτιολογημένες γνώμες αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα τρίτο των ψήφων που 
αναλογούν στα εθνικά κοινοβούλια, το σχέδιο νομοθετικής πράξης επανεξετάζεται (κίτρινη κάρτα). 
Το θεσμικό όργανο από το οποίο προέρχεται το σχέδιο νομοθετικής πράξης δύναται να αποφασίσει 
τη διατήρηση, την τροποποίηση ή την απόσυρση του σχεδίου, αιτιολογώντας την απόφαση. Για 
τα σχέδια πράξεων που σχετίζονται με την αστυνομική ή τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές 
υποθέσεις, το ελάχιστο όριο είναι χαμηλότερο (ένα τέταρτο των ψήφων).

9 Βλέπε έγγραφο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών της 15ης Δεκεμβρίου 2010: «Κοινή προσέγγιση για την 
αντιμετώπιση σε επίπεδο επιτροπών των αιτιολογημένων γνωμών των εθνικών κοινοβουλίων και όλων των εισηγήσεων 
των εθνικών κοινοβουλίων».

10 Άρθρο 6 του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 για την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας: 
«Κάθε εθνικό κοινοβούλιο ή κάθε σώμα εθνικού κοινοβουλίου μπορεί, εντός προθεσμίας οκτώ εβδομάδων από την 
ημερομηνία διαβίβασης ενός σχεδίου νομοθετικής πράξης, στις επίσημες γλώσσες της Ένωσης, να απευθύνει προς 
τους προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής αιτιολογημένη γνώμη στην οποία 
εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους εκτιμά ότι το εν λόγω σχέδιο δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας. 
Εναπόκειται σε κάθε εθνικό κοινοβούλιο ή σώμα εθνικού κοινοβουλίου να συμβουλευθεί, κατά περίπτωση, τα 
περιφερειακά κοινοβούλια που έχουν νομοθετικές εξουσίες.»
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Εάν, στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, τα εθνικά κοινοβούλια που διαθέτουν 
τουλάχιστον την απλή πλειοψηφία των ψήφων αμφισβητούν τη συμμόρφωση μιας νομοθετικής 
πρότασης με την αρχή της επικουρικότητας, η Επιτροπή πρέπει να επανεξετάσει την πρότασή 
της και να αποφασίσει εάν θα τη διατηρήσει, θα την τροποποιήσει ή θα την αποσύρει. Εάν 
αποφασίσει να διατηρήσει την πρότασή της, το ζήτημα παραπέμπεται στον νομοθέτη (Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και Συμβούλιο) και η Επιτροπή πρέπει να αιτιολογήσει την απόφασή της (διαδικασία 
πορτοκαλί κάρτας). Εάν ο νομοθέτης κρίνει ότι η νομοθετική πρόταση δεν συνάδει με την αρχή της 
επικουρικότητας, δύναται να την απορρίψει με την πλειοψηφία του 55 % των μελών του Συμβουλίου 
ή με απλή πλειοψηφία των ψηφισάντων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μέχρι σήμερα, η διαδικασία 
της κίτρινης κάρτας έχει ενεργοποιηθεί τρεις φορές11, ενώ η διαδικασία της πορτοκαλί κάρτας δεν 
έχει ενεργοποιηθεί ποτέ.

Εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων (JURI) είναι η αρμόδια 
επιτροπή για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των αιτιολογημένων γνωμών με την αρχή 
της επικουρικότητας12. Κάθε έξι μήνες, ένα μέλος της επιτροπής ορίζεται μόνιμος εισηγητής για την 
επικουρικότητα με βάση την εναλλαγή μεταξύ των πολιτικών ομάδων.

Οι Nacho Sánchez Amor (S&D) και Gilles Lebreton (ID)13 εκπλήρωσαν τον ρόλο του μόνιμου εισηγητή 
για την επικουρικότητα για το έτος 2021. Η επιτροπή JURI συντάσσει τακτικά έκθεση σχετικά με την 
ετήσια έκθεση της Επιτροπής για την επικουρικότητα και την αναλογικότητα.

5.1.2 Παρατηρήσεις των εθνικών κοινοβουλίων της ΕΕ
Το 2021, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε 226 έγγραφα παρατηρήσεων από εθνικά κοινοβούλια 
της ΕΕ βάσει του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας 
και της αναλογικότητας. 24 εξ αυτών ήταν αιτιολογημένες γνώμες και 202 ήταν εισηγήσεις.

Το 2020, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε 124 παρατηρήσεις. 13 εξ αυτών ήταν αιτιολογημένες 
γνώμες και 111 ήταν εισηγήσεις.

Η αύξηση κατά περισσότερο από 80 % του αριθμού των παρατηρήσεων που ελήφθησαν μεταξύ του 
2020 και του 2021 μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά 
κοινοβούλια είχαν προσαρμοστεί στις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 το 2021 και ασκούσαν 
πλήρως τα νομοθετικά τους καθήκοντα, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας για την υγεία και 
των οικονομικών μέτρων που αφορούσαν την πανδημία..

11 Η διαδικασία της κίτρινης κάρτας χρησιμοποιήθηκε το 2012, σε συνάρτηση με πρόταση κανονισμού της Επιτροπής 
σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος ανάληψης συλλογικής δράσης στο πλαίσιο της ελευθερίας εγκατάστασης και 
της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών («Monti II»). Η Επιτροπή απέσυρε τελικά την πρότασή της, διατυπώνοντας ωστόσο 
την εκτίμηση ότι δεν υφίστατο παραβίαση της αρχής της επικουρικότητας. Χρησιμοποιήθηκε ξανά το 2013, μετά την 
υποβολή της πρότασης κανονισμού για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η Επιτροπή αποφάσισε να διατηρήσει 
την πρόταση (https://ec.europa.eu/info/files/communication-review-proposal-establishment-european-public-pro-
sectutors-office_en), υποστηρίζοντας ότι ήταν σύμφωνη με την αρχή της επικουρικότητας. Χρησιμοποιήθηκε επίσης 
το 2016 κατά της πρότασης αναθεώρησης της οδηγίας για την απόσπαση των εργαζομένων (https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0128&qid=1469715330216&from=EL). H Επιτροπή αιτιολόγησε την 
πρόθεσή της να εμμείνει στην πρότασή της με πληθώρα επιχειρημάτων (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/
TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0505&qid=1469715692305&from=EL), δεδομένου ότι, κατά τη γνώμη της, δεν παραβίαζε 
την αρχή της επικουρικότητας, επειδή η απόσπαση των εργαζομένων συνιστά, εξ ορισμού, διακρατικό ζήτημα.

12 Το τμήμα ΧVΙ του Παραρτήματος VI του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ορίζει ότι η Επιτροπή Νομικών 
Θεμάτων είναι αρμόδια για την «ερμηνεία, εφαρμογή και εποπτεία του δικαίου της Ένωσης, τη συμμόρφωση των 
πράξεων της Ένωσης με το πρωτογενές δίκαιο, και ιδίως την επιλογή της νομικής βάσης και τον σεβασμό των αρχών 
της επικουρικότητας και της αναλογικότητας».

13 Οι «Σοσιαλιστές και Δημοκράτες» και «Ταυτότητα και Δημοκρατία» είναι πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

https://ec.europa.eu/info/files/communication-review-proposal-establishment-european-public-prosectutors-office_en
https://ec.europa.eu/info/files/communication-review-proposal-establishment-european-public-prosectutors-office_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0128&qid=1469715330216&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0505&qid=1469715692305&from=EL
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Αιτιολογημένες γνώμες ανά κοινοβούλιο/νομοθετικό σώμα:

ΑΡΊΘΜΟΣ ΤΩΝ ΑΊΤΊΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΓΝΩΜΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΘΝΊΚΑ 
ΚΟΊΝΟΒΟΥΛΊΑ ΤΗΣ ΕΕ ΤΟ 2021 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΡΊΘ. 2 - ΑΝΑ 

ΚΟΊΝΟΒΟΥΛΊΟ/ΝΟΜΟΘΕΤΊΚΟ ΣΩΜΑ

IE
Seanad 
Éireann

IT
Sénat Camera 
dei deputati

CZ 
Sénat

FR 
Sénat

SV 
Riksdag

MT 
Kamra  

tar-Deputati

SK 
Národná rada

6 5 4 4 3 1 1

Το 2021 ελήφθησαν συνολικά 24 αιτιολογημένες γνώμες, το δε διάγραμμα δείχνει τα 
έγγραφα παρατηρήσεων που ελήφθησαν ανά κοινοβούλιο/νομοθετικό σώμα

Το 2021, επτά από τα 39 κοινοβούλια/νομοθετικά σώματα υπέβαλαν αιτιολογημένες γνώμες και 18 
υπέβαλαν εισηγήσεις. Τα πιο δραστήρια κοινοβούλια όσον αφορά την αποστολή αιτιολογημένων 
γνωμών ήταν η Ιρλανδική Γερουσία, με έξι αιτιολογημένες γνώμες, και η Ιταλική Βουλή των 
Αντιπροσώπων, με πέντε. Όσον αφορά τις εισηγήσεις, τα πιο δραστήρια κοινοβούλια/νομοθετικά 
σώματα ήταν αντίστοιχα: το Ισπανικό Κοινοβούλιο, με 53 υποβληθείσες εισηγήσεις, και το 
Πορτογαλικό Κοινοβούλιο, με 38. Βλέπε τις στατιστικές για το 2021 στο Παράρτημα IV.

Εισηγήσεις ανά κοινοβούλιο/νομοθετικό σώμα:

ΑΡΊΘΜΟΣ ΤΩΝ ΕΊΣΗΓΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΘΝΊΚΑΚΟΊΝΟΒΟΥΛΊΑ ΤΗΣ ΕΕ ΤΟ 
2021 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΡΊΘ. 2 - ΑΝΑ ΚΟΊΝΟΒΟΥΛΊΟ/ΝΟΜΟΘΕΤΊΚΟ ΣΩΜΑ

Country Parliaments/Chambers Opinions

ES Congreso / Senado 53

PT Assembleia da República 38

CZ Sénat 23

RO Senat 16

IT Camera dei deputati 12

DE Bundesrat 10

IT Senato 10

PL Senat 10

CZ Poslanecká snemovna 8

EL Vouli ton Ellinon 6

NL Eerste Kamer 5

FR Tweede Kamer 4

DK Folketinget 2

AT Nationalrat 1

AT Bundesrat 1

BG Narodno Sabranie 1

IE Houses of Oireachtas 1

NL Tweede Kamer 1

Το 2021 ελήφθησαν συνολικά 202 εισηγήσεις, το δε διάγραμμα δείχνει τα έγγραφα 
παρατηρήσεων που ελήφθησαν ανά κοινοβούλιο/νομοθετικό σώμα.
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Οι επιτροπές που έλαβαν τις περισσότερες παρατηρήσεις ήταν η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (έξι αιτιολογημένες γνώμες και 57 εισηγήσεις), η Επιτροπή 
Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (εννέα αιτιολογημένες γνώμες και 
35 εισηγήσεις), και η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (δύο αιτιολογημένες γνώμες 
και 31 εισηγήσεις).

Εισηγήσεις ανά επιτροπή:

ΑΡΊΘΜΟΣ ΤΩΝ ΕΊΣΗΓΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΘΝΊΚΑ ΚΟΊΝΟΒΟΥΛΊΑ ΤΗΣ ΕΕ ΤΟ 
2021 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΡΊΘ. 2 - ΑΝΑ ΕΠΊΤΡΟΠΗ

LIBE ENVI ECON IMCO ITRE TRAN EMPL FEMM AGRI CULT INTA REGI

57 35 31 26 20 7 6 6 3 3 3 3

Αριθμός εισηγήσεων που ελήφθησαν το 2021, ανά επιτροπή.

Αιτιολογημένες γνώμες ανά επιτροπή:

ΑΡΊΘΜΟΣ ΤΩΝ ΑΊΤΊΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΓΝΩΜΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΘΝΊΚΑ 
ΚΟΊΝΟΒΟΥΛΊΑ ΤΗΣ ΕΕ ΤΟ 2020 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΡΊΘ. 2 - ΑΝΑ ΕΠΊΤΡΟΠΗ

ENVI LIBE TRAN ECON ITRE EMPL

9 6 4 2 2 1

Αριθμός αιτιολογημένων γνωμών που ελήφθησαν το 2021, ανά επιτροπή.

Από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας το 2009, 1 054 συνολικά σχέδια νομοθετικών 
πράξεων έχουν διαβιβαστεί στα εθνικά κοινοβούλια προς εξέταση, σύμφωνα με τους όρους του 
Πρωτοκόλλου αριθ. 2. Με τη σειρά του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει λάβει 3 681 έγγραφα 
παρατηρήσεων από εθνικά κοινοβούλια. Από αυτά, τα 511 είναι αιτιολογημένες γνώμες (14 %), ενώ 
τα υπόλοιπα 3 170 είναι εισηγήσεις (86 %).
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Τα στατιστικά αυτά στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι τα εθνικά κοινοβούλια της ΕΕ χρησιμοποιούν 
το Πρωτόκολλο αριθ. 2 ως μέσο για να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με την ουσία των 
προτάσεων πιο συχνά απ’ ό,τι σχετικά με την επικουρικότητα. Τούτο θα μπορούσε να αντανακλά 
την επιθυμία τους να συμμετέχουν στενότερα στην ουσιαστική νομοθετική διαδικασία. 

Η Διεύθυνση Σχέσεων με τα Εθνικά Κοινοβούλια διασφαλίζει ότι όλες οι παρατηρήσεις που 
διαβιβάζονται από τα εθνικά κοινοβούλια τίθενται στη διάθεση των βουλευτών, των πολιτικών 
οργάνων και των υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους παρέχει, ιδίως στους εισηγητές, 
ειδική εμπειρογνωμοσύνη και ενημερώσεις σχετικά με τις παρατηρήσεις των εθνικών κοινοβουλίων 
της ΕΕ καθ’ όλη τη διάρκεια του νομοθετικού κύκλου, παρατηρήσεις οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί 
ως συμβολή για τη σύνταξη εκθέσεων των επιτροπών και για τις τριμερείς διαπραγματεύσεις με το 
Συμβούλιο. Η Διεύθυνση παρέχει στοιχεία και αριθμητικά και στατιστικά δεδομένα σχετικά με τον 
αριθμό και τη φύση των εγγράφων αυτών σε μηνιαία βάση μέσω του σημειώματος για την τρέχουσα 
κατάσταση σε ό,τι αφορά το Πρωτόκολλο αριθ. 2 της Συνθήκης της Λισαβόνας, και διαχειρίζεται τη 
βάση δεδομένων CONNECT14, η οποία περιέχει όλες τις αιτιολογημένες γνώμες και τις εισηγήσεις 
που ελήφθησαν από τα εθνικά κοινοβούλια.

Κύριες εξελίξεις το 2021:

• Λόγω της πανδημίας COVID-19, τόσο τα θεσμικά όργανα της ΕΕ όσο και τα εθνικά κοινοβούλια 
συνέχισαν να προσαρμόζουν τις νομοθετικές μεθόδους εργασίας τους για δεύτερο 
συνεχόμενο έτος. Αυτό διαπιστώνεται στον τομέα της νομοθεσίας, όπου ο σημαντικός αριθμός 
των νέων προτάσεων που εγκρίθηκαν οδήγησε σε ανάλογη ανταπόκριση από τα εθνικά 
κοινοβούλια βάσει του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 με έναν μάλλον μεγάλο αριθμό εισηγήσεων, 
ιδίως ως απάντηση σε μια σειρά προτάσεων στους τομείς της υγείας, του περιβάλλοντος, της 
δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων.

5.1.3 Μηνιαίο Σημείωμα για την τρέχουσα κατάσταση
Η Διεύθυνση Σχέσεων με τα Εθνικά Κοινοβούλια εκδίδει επίσης μηνιαίο σημείωμα σχετικά με 
την τρέχουσα κατάσταση των αιτιολογημένων γνωμών και των εισηγήσεων που υποβάλλονται 
στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου αριθ. 2. Το σημείωμα αυτό, που διαβιβάζεται στους βουλευτές, 
στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων, παρέχει 
επισκόπηση όλων των παρατηρήσεων που υποβλήθηκαν μετά το προηγούμενο σημείωμα και 
αναφέρεται σε όλους τους νομοθετικούς φακέλους που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη 
της προσεχούς συνόδου ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το σημείωμα περιλαμβάνεται 
επίσης στα έγγραφα συνεδρίασης για τη Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. Το σημείωμα σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση δημοσιεύεται επίσης στον 
δικτυακό τόπο της Διεύθυνσης, πριν από κάθε σύνοδο ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

5.2 Άτυπος Πολιτικός Διάλογος και Πρωτόκολλο αριθ. 1 των 
Συνθηκών

Το Πρωτόκολλο αριθ. 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει ότι τα εθνικά κοινοβούλια της ΕΕ μπορούν να υποβάλλουν 
παρατηρήσεις για νομοθετικούς φακέλους που εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της 
ΕΕ, καθώς και για μη νομοθετικά έγγραφα, για παράδειγμα σχετικά με εν εξελίξει συζητήσεις σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, πράσινες/λευκές βίβλους της Επιτροπής ή ανακοινώσεις της Επιτροπής. Οι 
εισηγήσεις αυτές εξετάζονται στο πλαίσιο του Άτυπου Πολιτικού Διαλόγου (ΑΠΔ).

14 Βλ. περισσότερα στο κεφάλαιο 7.2.
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Το 2021, τα εθνικά κοινοβούλια της ΕΕ συνέχισαν να χρησιμοποιούν ενεργά αυτό το εργαλείο, 
αποστέλλοντας 222 εισηγήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, τα τρία πιο ενεργά κοινοβούλια/νομοθετικά 
σώματα το 2021 ήταν το Ισπανικό Κοινοβούλιο (60), η Τσεχική Γερουσία (27) και η Ρουμανική Βουλή 
των Αντιπροσώπων (24).

ΕΊΣΗΓΗΣΕΊΣ ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΊΟ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΟΛΊΤΊΚΟΥ ΔΊΑΛΟΓΟΥ 2021

Country Parliaments/Chambers Contributions

ES Congreso / Senado 60

CZ Sénat 27

RO Camera Deputa ilor 24

IT Assembleia da República 16

RO Senat 16

CZ Poslanecká snemovna 13

FR Sénat 11

IT Camera dei Deputati 11

DE Bundesrat 10

NL Eerste Kamer 10

FR Assemblée Nationale 7

NL Tweede Kamer 5

BE Sénat 2

PL Senat 2

SK  Národná rada 2

AT Nationalrat 1

DE Bundestag 1

FI Eduskunta 1

LT Seimas 1

IE Houses of Oireachtas 1

SE Rigstag 1
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Οι τέσσερις επιτροπές που έλαβαν τις περισσότερες εισηγήσεις ΑΠΔ ήταν η Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (ENVI) με 45, η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και 
Ενέργειας (ITRE) με 29, η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 
(LIBE) με 28 και η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (ECON) με 19..

ΕΊΣΗΓΗΣΕΊΣ ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΊΟ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΟΛΊΤΊΚΟΥ ΔΊΑΛΟΓΟΥ 2021

EN
V
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IT
R

E

LI
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E
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O
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IM
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O

EM
PL

TR
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N

A
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I

IN
TA

PE
C

H

C
U

LT
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R

I

D
EV

E

FE
M

M

B
U

D
G

O
W

N

45 29 28 19 18 11 10 8 8 6 5 4 4 4 3 3 1 16

Από το 2009, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει λάβει περί τις 2 666 εισηγήσεις από εθνικά κοινοβούλια 
της ΕΕ βάσει του Πρωτοκόλλου αριθ. 1, οι οποίες έχουν επίσης δημοσιευθεί στη βάση δεδομένων 
CONNECT. Λεπτομερή στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις εισηγήσεις που ελήφθησαν στο πλαίσιο 
του ΑΠΔ το 2021 παρατίθενται στο παράρτημα V.

Κύριες εξελίξεις το 2021:

• Ο αριθμός των εισηγήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του Άτυπου Πολιτικού Διαλόγου 
αυξήθηκε κατά 24%, από 179 το 2020 σε 222 το 2021. Ο πιθανότερος λόγος γι’ αυτό είναι 
ότι η Επιτροπή ήταν πολύ δραστήρια στην υποβολή προτάσεων για νέα νομοθεσία για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας COVID 19.

• Τα εθνικά κοινοβούλια παρείχαν περισσότερες συνοπτικές εκθέσεις στα αγγλικά με τις 
παρατηρήσεις τους στο πλαίσιο τόσο του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 όσο και του Πρωτοκόλλου 
αριθ. 1, διευκολύνοντας το έργο των νομοθετών.
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6. ΔΊΚΤΥΑ ΚΑΊ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΩΝ
6.1 Διακοινοβουλευτική Ανταλλαγή Πληροφοριών στην ΕΕ (IPEX)

 Η Διακοινοβουλευτική Ανταλλαγή Πληροφοριών στην ΕΕ (IPEX) υποστηρίζει τη διακοινοβουλευτική 
συνεργασία μέσω της παροχής μιας πλατφόρμας και ενός δικτύου για την ηλεκτρονική ανταλλαγή 
πληροφοριών σχετικών με την ΕΕ μεταξύ των κοινοβουλίων στην ΕΕ. Η υπηρεσία IPEX ξεκίνησε ως 
πρωτοβουλία των εθνικών κοινοβουλίων της ΕΕ και αναπτύχθηκε με την τεχνική υποστήριξη του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σήμερα, 39 νομοθετικά σώματα 27 εθνικών κοινοβουλίων και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χρησιμοποιούν την πλατφόρμα IPEX στις καθημερινές τους δραστηριότητες. 
Η IPEX βελτιώνεται συνεχώς, ώστε να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των χρηστών 
της. Απώτερος στόχος είναι να καταστεί η IPEX υπηρεσία μίας στάσης για τις διακοινοβουλευτικές 
δραστηριότητες.

Η IPEX χαρακτηρίζεται εργαλείο, πλατφόρμα και δίκτυο. Οι τρεις αυτοί ορισμοί δείχνουν ότι το μέσο 
έχει εξελιχθεί. Η εξέλιξή της από εργαλείο σε δίκτυο υπήρξε αργή, αλλά τώρα επιτυγχάνει τον στόχο 
της.

Το 2021 εγκαινιάστηκε και αναπτύχθηκε η νέα πλατφόρμα IPEX. Αυτός ήταν ο κύριος στόχος 
της χρονιάς για τη Μονάδα Θεσμικής Συνεργασίας της Διεύθυνσης, για τους συναδέλφους που 
ανέπτυξαν τον νέο ιστότοπο από τη Γενική Διεύθυνση Καινοτομίας και Τεχνολογικής Υποστήριξης 
του ΕΚ (ΓΔ ITEC), για τις προεδρίες της IPEX και για όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς της IPEX εν 
γένει. Προγραμματισμένη αρχικά για το πρώτο εξάμηνο του 2021, υπό την προεδρία του Φινλανδικού 
Κοινοβουλίου, η ανάπτυξη της νέας πλατφόρμας IPEX καθυστέρησε κατά αρκετούς μήνες. Ο χρόνος 
ανάπτυξης επηρεάστηκε από τις εργασιακές πιέσεις που σχετίζονταν με την πανδημία COVID-19. 
Η έκδοση 3 της IPEX (v3) έλαβε το πράσινο φως από το συμβούλιο της IPEX τον Ιούλιο του 2021 
υπό την προεδρία της Γερμανίας. Ο νέος δικτυακός τόπος της IPEX εγκαινιάστηκε επίσημα στις 28 
Οκτωβρίου στο Βερολίνο κατά τη συνεδρίαση των ανταποκριτών της IPEX, την οποία φιλοξένησε 
το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο.

Οι ομάδες εργασίας της IPEX αφιέρωσαν μεγάλο μέρος του χρόνου τους στην προετοιμασία για 
την έναρξη λειτουργίας του δικτυακού τόπου. Η Ομάδα Εργασίας για το Περιεχόμενο περιέγραψε 
τα νέα τμήματα σχετικά με την IPEX v3 σε έναν οδηγό για τους ανταποκριτές της IPEX και 
πρόσθεσε επεξηγηματικά κείμενα ώστε ο ιστότοπος να καταστεί πιο φιλικός προς τον χρήστη. Η 
Ομάδα Εργασίας για την Κατάρτιση εκπόνησε εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε κατά τη 
διάρκεια σεμιναρίων για την εξοικείωση των ανταποκριτών της IPEX με τον νέο δικτυακό τόπο. 
Στους ανταποκριτές προσφέρθηκαν και διαδικτυακές συνεδρίες κατάρτισης από τον υπεύθυνο 
πληροφόρησης της IPEX. Η Ομάδα Εργασίας για την Προώθηση και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 
παρήγαγε νέο διαφημιστικό υλικό, συμπεριλαμβανομένου ενός φυλλαδίου IPEX, βίντεο και 
εκστρατείας στο Twitter, προκειμένου να διαφημίσει την έναρξη λειτουργίας της IPEX v3. 

Τόσο η φινλανδική όσο και η γερμανική προεδρία ασχολήθηκαν αποκλειστικά με την επιτυχή έναρξη 
λειτουργίας της νέας πλατφόρμας. Επιπλέον, και οι δύο προεδρίες εξακολούθησαν να εργάζονται 
για την ανάπτυξη νέων μορφών εσωτερικής ανταλλαγής και επικοινωνίας (το φόρουμ IPEX NOW 
και η πρόταση για συντονιστική ομάδα εργασίας επιφορτισμένη με την παρακολούθηση πιθανών 
τεχνικών ζητημάτων και τη διόρθωσή τους σύμφωνα με τις αρχές της ψηφιακής στρατηγικής IPEX και 
τις κατευθυντήριες γραμμές της IPEX). Αυτές οι νέες μορφές εσωτερικών συζητήσεων θα συμβάλουν 
στον εντοπισμό των καλύτερων δυνατών τρόπων ενοποίησης του δικτύου σε μια στιγμή κατά την 
οποία οι διά ζώσης συνεδριάσεις αποδεικνύονται εξαιρετικά δύσκολες, αν όχι ανέφικτες. Αναμένεται 



43

επίσης να διευκολύνουν νέα πλαίσια συζήτησης στο πλαίσιο των δομών διακυβέρνησης της IPEX 
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να λειτουργεί μια νέα πλατφόρμα με σημαντικά 
αναβαθμισμένες ικανότητες, καθώς και σχετικά με κάθε άλλο συναφές ζήτημα. 

Μία από τις σημαντικότερες καινοτομίες της IPEX v3 επιτρέπει στα κοινοβούλια να αναφορτώνουν 
νέα είδη εγγράφων στην πλατφόρμα, τα οποία δεν είναι απαραίτητα αυτά που συνδέονται με την 
παράμετρο της επικουρικότητας (αιτιολογημένες γνώμες ή εισηγήσεις στο πλαίσιο του πολιτικού 
διαλόγου). Τα συγκεκριμένα έγγραφα, γνωστά ως έγγραφα πρωτοβουλίας, αποσκοπούν στην 
ενθάρρυνση της διακοινοβουλευτικής συνεργασίας σε τομείς όπως:

• το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο· 

• οι διεθνείς συμφωνίες της ΕΕ· 

• το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής· 

• οι κοινοβουλευτικές εισηγήσεις στις εργασίες της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης.

Η ικανότητα αναφόρτωσης αυτών των νέων κειμένων συνδέεται άμεσα με μία από τις προτεραιότητες 
του ΕΚ για τη διακοινοβουλευτική συνεργασία: προώθηση στενότερου συντονισμού μεταξύ των 
κοινοβουλίων και με το ΕΚ στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διπλωματίας και του ρόλου των 
κοινοβουλίων στην προαγωγή των θεμελιωδών αξιών της ΕΕ μέσω εξωτερικής δράσης.

Πέρυσι, η Μονάδα Θεσμικής Συνεργασίας της Διεύθυνσής μας αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος της 
ενέργειάς της στην έναρξη λειτουργίας του τμήματος IPEX για το Δίκτυο Στήριξης της Δημοκρατίας, 
το οποίο είχε ξεκινήσει στα τέλη του 2020. Αυτό μπόρεσε να επιτευχθεί μόνο χάρη στη συνεχή 
και αμοιβαία υποστήριξη ολόκληρης της Διεύθυνσης, της Γενικής Διεύθυνσης Καινοτομίας και 
Τεχνολογικής Υποστήριξης (ITEC), της Γενικής Διεύθυνσης Εξωτερικών Πολιτικών της Ένωσης 
(EXPO), των προεδριών της IPEX, των μελών του διοικητικού συμβουλίου της IPEX, του υπεύθυνου 
πληροφόρησης και ολόκληρου του δικτύου IPEX. Η ενότητα «Δίκτυο στήριξης της δημοκρατίας» 
σηματοδοτεί την έναρξη νέων και ενισχυμένων μορφών συνεργασίας με τα εθνικά κοινοβούλια, 
η οποία αποτελεί έναν από τους στρατηγικούς στόχους για την περίοδο 2022-2024, η οποία 
χρηματοδοτείται από κοινού από τη ΓΔ Προεδρίας και τη ΓΔ EXPO και υλοποιείται από τη Διεύθυνση 
Σχέσεων με τα εθνικά κοινοβούλια σε στενό συντονισμό με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΔ EXPO15.

Σήμερα, η IPEX δημοσιοποιεί περισσότερες από 105 000 σελίδες, οι οποίες παράγονται από τα εθνικά 
κοινοβούλια και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, και έχει στην κατοχή της πληροφορίες που σχετίζονται 
με τον έλεγχο σε σχεδόν 89 000 έγγραφα τα οποία έχουν παραχθεί από τα εθνικά κοινοβούλια της 
ΕΕ και συνδέονται με περισσότερους από 16 618 φακέλους. 

Το 2021, πραγματοποιήθηκαν 300 732 διαφορετικές επισκέψεις στον ιστότοπο της IPEX. Υπήρξαν 21 
838 014 προβολές σελίδας και 30 217 045 θετικές απαντήσεις. Η αναβάθμιση της IPEX σε v3 τον Ιούλιο 
του 2021 και οι αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του συστήματος είχαν σημαντικό αντίκτυπο στον 
αριθμό των καταγεγραμμένων επισκέψεων, γεγονός που μπορεί να εξηγήσει γιατί τα αριθμητικά 
στοιχεία είναι χαμηλότερα από τα προηγούμενα έτη.

Ο νέος δικτυακός τόπος προσφέρει την ευκαιρία για ακόμη μεγαλύτερο άνοιγμα της IPEX στον 
εξωτερικό κόσμο. Η γερμανική Προεδρία ήταν ιδιαίτερα πρόθυμη να εμβαθύνει τις ανταλλαγές με 
ερευνητές που χρησιμοποιούν τη βάση δεδομένων IPEX για επιστημονικούς σκοπούς. Ο ιστότοπος 
της IPEX προσφέρει εξαιρετικές ευκαιρίες για τη μελέτη των κοινοβουλευτικών δραστηριοτήτων 
στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του διακοινοβουλευτικού έργου.

Κύριες εξελίξεις το 2021:

• Άρχισε να λειτουργεί η v3 της πλατφόρμας IPEX.

• Εγκρίθηκε το (κυλιόμενο) πρόγραμμα εργασίας για τα επόμενα τρία έτη δραστηριοτήτων.

• Δημοσιεύθηκε το τμήμα για το Δίκτυο Στήριξης της Δημοκρατίας.

15 Βλ. το σημείωμα σχετικά με τη συνεργασία της ΓΔ EXPO.
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6.2 Ευρωπαϊκό Κέντρο Κοινοβουλευτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης 
(ECPRD)

Τελώντας υπό την κοινή διαχείριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, το ECPRD περιλαμβάνει 66 νομοθετικά σώματα (39 
στην ΕΕ) από 54 χώρες και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Σχεδόν 120 ανταποκριτές και αναπληρωτές 
ανταποκριτές εκπροσωπούν τα αντίστοιχα κοινοβούλιά τους στο δίκτυο και συμβάλλουν στους 
κύριους στόχους του ECPRD: προώθηση της ανταλλαγής πληροφοριών και ορθών πρακτικών σε 
θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Το ECPRD προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των νομοθετικών σωμάτων 
που είναι μέλη του, μέσω της δρομολόγησης αιτημάτων παροχής συγκριτικών στοιχείων και της 
διοργάνωσης σεμιναρίων.

Η νόσος COVID-19 συνέχισε να έχει βαθύ αντίκτυπο στη ροή εργασιών του δικτύου ECPRD το 
2021. Ο αντίκτυπός της στην οργάνωση του κοινοβουλευτικού έργου παρέμεινε πολύ σημαντικός, 
και εστάλησαν πολυάριθμα αιτήματα για να διαπιστωθεί ο τρόπος με τον οποίο χειρίζονταν άλλα 
νομοθετικά σώματα την κατάσταση (βλέπε επίσης Παράρτημα VI). 

Ωστόσο, δεδομένης της επιδημιολογικής κατάστασης πέρυσι και του γεγονότος ότι δεν ήταν 
δυνατή η διά ζώσης διοργάνωση διεθνών εκδηλώσεων, το δίκτυο ECPRD συνέχισε να συγκεντρώνει 
εμπειρίες στη διοργάνωση εικονικών σεμιναρίων και καταστατικών συνεδριάσεων. Μολονότι 
δεν ήταν δυνατόν να εξασφαλιστούν οι κρίσιμες προσωπικές αλληλεπιδράσεις για ένα δίκτυο 
που σχεδιάστηκε για την προώθηση της ανταλλαγής πληροφοριών και ορθών πρακτικών, η εξ 
αποστάσεως μορφή επέτρεπε τη διεξαγωγή πολύ περισσότερων συνεδριάσεων και επέτρεψε να 
συμμετάσχουν από τα εθνικά κοινοβούλια πολλοί συνάδελφοι, οι οποίοι διαφορετικά δεν θα ήταν 
σε θέση να ταξιδέψουν.

i. Αιτήματα παροχής συγκριτικών στοιχείων

Το 2021, τα κοινοβούλια που είναι μέλη του ECPRD υπέβαλαν στο δίκτυο 356 αιτήματα για παροχή 
συγκριτικών στοιχείων, τα οποία οδήγησαν σε 8 928 απαντήσεις: πρόκειται για μικρή αύξηση σε 
σχέση με το 2020 (326 αιτήματα και 8 475 απαντήσεις). 
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Τα αιτήματα παροχής πληροφοριών κάλυψαν πολλούς τομείς, με ιδιαίτερη σημασία σε θέματα που 
αφορούν την οργάνωση της εργασίας και την κοινοβουλευτική διοίκηση, καθώς και σε κοινωνικά 
θέματα και θέματα υγείας.
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REQUESTS BY SUBJECT AREA

CODE SUBJECT AREA % 0 2 4 6 8 10 12 14 16

0 ------

00 Parliament in general

01 Election

02 Law making

03 Parliamentary bodies

04 Competences, oversight and control

05 Administration of Parliament

06 Members of Parliament

07 Government and public administration

08  Political Parties

09 International relations

10 European Union

12 Law

13 Rights and freedom

15 Public safety

20 Trade and distribution

24 Finance

28 Social Questions, Health, Migration

32 Education

34 Culture, Media

40 Business, competition

44 Employment and working conditions

48 Transport

52 Environment

56 Economic Sectors

64 Production

66 Energy

Η Διεύθυνση Σχέσεων με τα Εθνικά Κοινοβούλια παρέσχε επίσης στήριξη στις υπηρεσίες του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διευκολύνοντας και διαβιβάζοντας τα αιτήματά τους στο δίκτυο ECPRD. 
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Συνολικά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπέβαλε 14 αιτήματα στο δίκτυο ECPRD το 2021. Πρόκειται 
για ελαφρά μείωση σε σχέση με το 2020, έτος κατά το οποίο υποβλήθηκαν 12 αιτήματα από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε 89 απαντήσεις σε αιτήματα άλλων 
κοινοβουλίων του ECPRD, γεγονός που συνιστά αύξηση από τις 81 απαντήσεις που έδωσε το 2020, 
και ακόμη μεγαλύτερη αύξηση σε σύγκριση με τις 29 απαντήσεις που έδωσε το 2019 και τις 31 
απαντήσεις που έδωσε το 2018.

ii. Τελικές συνοπτικές εκθέσεις

Οι τελικές συνοπτικές εκθέσεις αποτελούν τον καλύτερο τρόπο ανάδειξης του τεράστιου αριθμού 
και της χρησιμότητας των αιτήσεων και απαντήσεων του ECPRD. Εδώ και καιρό εξετάζονται νέες 
μέθοδοι για την ενθάρρυνση της σύνταξης τελικών συνοπτικών εκθέσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η 
νέα έκδοση του δικτυακού τόπου του ECPRD, η οποία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2020 με την 
υποστήριξη των υπηρεσιών ΤΠ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αποσκοπούσε στην τροποποίηση 
της «δέσμης εργαλείων» των ανταποκριτών, ώστε να κληθούν να υποβάλουν τις τελικές συνοπτικές 
εκθέσεις τους και να προβάλουν όσες έχουν ήδη αναρτηθεί στον ιστότοπο του ECPRD. Κατόπιν 
του προβληματισμού αυτού, το 2020, το ποσοστό των τελικών συνοπτικών εκθέσεων του ECPRD 
αυξήθηκε σημαντικά, καθώς το 41 % των αιτημάτων οδήγησε στη δημοσίευση μιας ανάλυσης των 
απαντήσεων (έναντι 16 % το 2019 και 11,3 % το 2018). Δυστυχώς, το ποσοστό αυτό μειώθηκε εκ νέου 
στο 21 % το 2021.

iii. Προβλεπόμενες από τον κανονισμό συνεδριάσεις

Οι συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής διοργανώθηκαν εξ αποστάσεως από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο στις 18 Μαρτίου, την 1η Ιουλίου και στις 23 Σεπτεμβρίου. Κύριος στόχος των 
συνεδριάσεων αυτών ήταν η προετοιμασία της προσεχούς ετήσιας διάσκεψης. Η Εκτελεστική 
Επιτροπή δρομολόγησε επίσης έναν προβληματισμό σχετικά με τις επικαιροποιημένες 
κατευθυντήριες γραμμές του ECPRD για την υποβολή αιτημάτων.

Λόγω των περιορισμών στις συνεδριάσεις και τα ταξίδια, που εξακολουθούσαν να ισχύουν σε 
αρκετά κοινοβούλια λόγω της COVID-19, και προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα στην ασφάλεια 
όλων των συμμετεχόντων, η Ετήσια Διάσκεψη Ανταποκριτών του ECPRD διεξήχθη και πάλι εξ 
αποστάσεως και φιλοξενήθηκε από τη Βουλή των Κοινοτήτων στο Λονδίνο στις 18 Νοεμβρίου 2021. 
Η ημερήσια διάταξη περιελάμβανε, μεταξύ άλλων σημείων, μια παρουσίαση, από την Εκτελεστική 
Επιτροπή, επικαιροποιημένων κατευθυντήριων γραμμών για τα αιτήματα του ECPRD· τη συνεργασία 
μεταξύ του ECPRD και του προγράμματος δεδομένων PARLINE της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης 
(IPU)· τις εκθέσεις των συντονιστών του ECPRD για τα προηγούμενα και μελλοντικά σεμινάρια και 
παρουσίαση σχετικά με βελτιώσεις στον νέο δικτυακό τόπο του ECPRD. Επιπλέον, τέσσερα νέα μέλη 
εξελέγησαν στην Εκτελεστική Επιτροπή.

iv. Σεμινάρια
Η πανδημία COVID-19 επηρέασε για μία ακόμη φορά τη διοργάνωση σεμιναρίων του ECPRD. Τα 
σεμινάρια αποτελούν σημαντική ευκαιρία για τους συμμετέχοντες να λάβουν μέρος σε ιδιαίτερα 
παραγωγικές ανταλλαγές πληροφοριών και ορθών πρακτικών. Πριν από το 2020, όλα τα σεμινάρια 
διοργανώθηκαν διά ζώσης και φιλοξενήθηκαν από τα εθνικά κοινοβούλια, τα οποία διατηρούσαν 
ενδιαφέρον για τα συγκεκριμένα υπό συζήτηση θέματα. Ωστόσο, από τότε που εκδηλώθηκε η 
COVID-19, όλες οι συνεδριάσεις διεξήχθησαν εξ αποστάσεως.

Το ετήσιο σεμινάριο στο πλαίσιο του τομέα ενδιαφέροντος του ECPRD «Βιβλιοθήκες, υπηρεσίες 
έρευνας και αρχεία», το οποίο διοργανώθηκε σε συνεργασία με την Υπηρεσία Έρευνας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη Διεύθυνση Σχέσεων με τα Εθνικά Κοινοβούλια, διεξήχθη στις 
1-3 Ιουνίου 2021 ως διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο «Υπηρεσίες Κοινοβουλευτικής Έρευνας και 
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Βιβλιοθήκες: ένας χρόνος ελπίδας και μετάβασης». Το εξ αποστάσεως αυτό σεμινάριο προσέλκυσε 
90 συμμετέχοντες από 30 κοινοβουλευτικά σώματα και διεθνείς οργανισμούς και προσέφερε ένα 
φόρουμ για ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του κορωνοϊού στις 
μεθόδους εργασίας και την αντίδραση των κοινοβουλευτικών βιβλιοθηκών στην κρίση.

Ο Rainer Wieland, Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ο Klaus Welle, Γενικός Γραμματέας 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μίλησαν στο σεμινάριο, εκφράζοντας τις απόψεις τους για τον τρόπο 
με τον οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνέχισε τις εργασίες του κατά τη διάρκεια της πανδημίας. 

Η γραμματεία του ECPRD συμμετείχε επίσης στη διοργάνωση οκτώ άλλων διαδικτυακών σεμιναρίων 
του ECPRD (βλέπε παράρτημα VI Γ).

Κύριες εξελίξεις το 2021: 

• Ενισχύθηκε η συνεργασία μεταξύ της Μονάδας Υποστήριξης της Οικονομικής Διακυβέρνησης 
του ΕΚ και του Οικονομικού και Δημοσιονομικού Χώρου Ενδιαφέροντος του ECPRD και 
μεταξύ της Υπηρεσίας Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Κοινοβουλευτικών 
Βιβλιοθηκών, Έρευνας και Αρχείων του ECPRD σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος και ερευνών.

• Επικαιροποιήθηκαν οι κατευθυντήριες γραμμές του ECPRD για την υποβολή αιτημάτων 
παροχής συγκριτικών στοιχείων, που εγκρίθηκαν από την ετήσια διάσκεψη του ECPRD. 

• Σημειώθηκε αυξημένη συμμετοχή σε διαδικτυακά σεμινάρια.

6.3 Πρόγραμμα Στήριξης του Κοινοβουλίου της Προεδρίας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προωθεί συνεχώς τη στενή συνεργασία μεταξύ της δικής του διοίκησης 
και των διοικήσεων των εθνικών κοινοβουλίων, ιδίως κατά την προπαρασκευαστική φάση της 
κοινοβουλευτικής διάστασης κάθε Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
προσφέρει σε κάθε κοινοβούλιο της χώρας που πρόκειται να ασκήσει την Προεδρία την ευκαιρία να 
συμμετάσχει σε ένα πρόγραμμα που οργανώνεται για το προσωπικό στις Βρυξέλλες, με σκοπό την 
προετοιμασία των δραστηριοτήτων που ασκούνται στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διάστασης της 
Προεδρίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να προσφέρει στο Κοινοβούλιο της Προεδρίας ένα 
ειδικά προσαρμοσμένο πρόγραμμα στήριξης, βάσει ειδικών αιτημάτων, αναγκών και προτεραιοτήτων. 
Η πρωτοβουλία αυτή προσφέρει τη δυνατότητα δικτύωσης και οικοδόμησης προσωπικών επαφών 
με όλους τους συμμετέχοντες και επιτρέπει την αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών και 
εμπειρογνωμοσύνης, διευκολύνοντας έτσι τη συνέχιση των εργασιών και εξασφαλίζοντας τη συνοχή. 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να συνεισφέρει στο κόστος του προγράμματος σε κοινή βάση με 
το αντίστοιχο εθνικό κοινοβούλιο.

Τα τελευταία χρόνια, ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ άσκησαν για πρώτη φορά την Προεδρία του 
Συμβουλίου της ΕΕ. Τα κοινοβούλια των χωρών αυτών εξέφρασαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το 
πρόγραμμα στήριξης του Κοινοβουλίου της Προεδρίας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πράγματι, 
δεδομένου ότι αποδείχθηκε ένα τόσο χρήσιμο εργαλείο κατά την προπαρασκευαστική φάση των 
Προεδριών, και ενόψει των συνεχών εξελίξεων στη διακοινοβουλευτική συνεργασία, η Διεύθυνση 
Σχέσεων με τα Εθνικά Κοινοβούλια αποφάσισε να επεκτείνει το πρόγραμμα σε όλες τις μελλοντικές 
Προεδρίες. Τα τελευταία χρόνια, οι Προεδρίες του Συμβουλίου της ΕΕ έχουν δώσει περισσότερη 
έμφαση και επένδυσαν περισσότερο στην κοινοβουλευτική διάσταση, προκειμένου να αυξηθεί ο 
αριθμός των εκδηλώσεων, των συνεδριάσεων και των πρωτοβουλιών που πραγματοποιούν κατά τη 
διάρκεια του εξαμήνου της Προεδρίας τους, σε σύγκριση με την προηγούμενη δεκαετία. 

Η Διεύθυνση Σχέσεων με τα Εθνικά Κοινοβούλια εργάστηκε για την προσαρμογή του Προγράμματος 
Στήριξης του Κοινοβουλίου της Προεδρίας στις ιδιαίτερες συνθήκες υπό τις οποίες περιορίστηκαν 
οι μετακινήσεις και οι διά ζώσης συνεδριάσεις το 2021 και προσέφερε «εικονικές επισκέψεις» στις 
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επόμενες Προεδρίες της Σλοβενίας και της Γαλλίας. 

Το πρόγραμμα για τους υπαλλήλους του Σλοβενικού Κοινοβουλίου, οι περισσότεροι από τους οποίους 
είχαν την έδρα τους στη Λιουμπλιάνα, βασίστηκε σε μια σειρά εξ αποστάσεως συνεδριάσεων και όχι 
στη συνήθη επίσκεψη στις Βρυξέλλες. Πραγματοποιήθηκαν πέντε συνεδριάσεις τον Μάρτιο και τον 
Απρίλιο του 2021. Επρόκειτο για ανταλλαγές απόψεων με μια σειρά συναδέλφων από τη γραμματεία 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οποίοι αντάλλαξαν τις εμπειρίες τους σχετικά με τη διοργάνωση 
διαφόρων εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων: επίσκεψη της Διάσκεψης των Προέδρων στην 
πρωτεύουσα της Προεδρίας, Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για τη Σταθερότητα, την Οικονομική 
Συνεργασία και τη Διακυβέρνηση· συνεδριάσεις της COSAC· Διάσκεψη για την ΚΕΠΠΑ/ΚΠΑΑ· Μεικτή 
Ομάδα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου για την Ευρωπόλ και Διακοινοβουλευτική Συνεδρίαση Επιτροπών 
για την Eurojust.

Στόχος των συνεδριάσεων αυτών ήταν να δημιουργηθούν οι αναγκαίες επαφές μεταξύ των 
υπαλλήλων της χώρας της Προεδρίας και του προσωπικού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να 
δοθεί η ευκαιρία για αρχικές ανταλλαγές πληροφοριών σχετικά με τις διαδικασίες, τα θέματα και τις 
ημερήσιες διατάξεις μελλοντικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων. 

Η Γαλλική Εθνοσυνέλευση και η Γερουσία ήταν πρόθυμες να εγκαθιδρύσουν έναν διάλογο και να 
διδαχθούν από τις εμπειρίες των υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τον τρόπο 
χειρισμού εξ αποστάσεως και υβριδικών συνεδριάσεων, ιδίως όσων περιλαμβάνουν μεγάλο αριθμό 
συνδέσεων, συμμετεχόντων και γλωσσών. Ωστόσο, λόγω των περιορισμών που συνδέονταν με 
τις γαλλικές προεδρικές εκλογές, δεν κατέστη δυνατό να βρεθεί κατάλληλη ημερομηνία για ένα 
πρόγραμμα στήριξης του Κοινοβουλίου της Προεδρίας με το Γαλλικό Κοινοβούλιο, και υπήρξε 
χρόνος μόνο για ανταλλαγές επί τεχνικών θεμάτων.

Κύριες εξελίξεις το 2021:

• Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021, σχεδιάστηκε και παρασχέθηκε στο Σλοβενικό Κοινοβούλιο 
ένα πλήρως διαδικτυακό πρόγραμμα στήριξης του Κοινοβουλίου της Προεδρίας, προκειμένου 
να προετοιμαστεί για την Προεδρία κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2021.

• Οι υπάλληλοι της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης και της Γερουσίας ήταν ιδιαίτερα πρόθυμοι να 
διδαχθούν από τις εμπειρίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διοργάνωση πολύγλωσσων 
συνεδριάσεων εξ αποστάσεως, με πολλούς συμμετέχοντες και πολλές γλώσσες.

6.4 Δίκτυο εκπροσώπων των εθνικών κοινοβουλίων της ΕΕ στις 
Βρυξέλλες

Η Διεύθυνση Σχέσεων με τα Εθνικά Κοινοβούλια υποδέχεται και φιλοξενεί τους διοικητικούς 
εκπροσώπους που έχουν οριστεί από τα εθνικά κοινοβούλια/νομοθετικά σώματα της ΕΕ στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Από το 1991, με στόχο την ενίσχυση της διακοινοβουλευτικής συνεργασίας 
εντός της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσφέρει στους εκπροσώπους, κατόπιν αιτήματος, 
συμπληρωματικούς χώρους γραφείων και άλλες εσωτερικές διευκολύνσεις, στα κτήριά του στις 
Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο. 

Τα εθνικά κοινοβούλια της ΕΕ στέλνουν εθνικούς υπαλλήλους στις Βρυξέλλες, προκειμένου να 
διευκολυνθούν οι σχέσεις με την ΕΕ. Επί του παρόντος, 55 υπάλληλοι από τα 27 εθνικά κοινοβούλια 
της ΕΕ καταλαμβάνουν 43 γραφεία στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου16. Οι εκπρόσωποι 
αυτοί είναι εθνικοί υπάλληλοι, οι οποίοι, πέραν των διοικητικών καθηκόντων, είναι επιφορτισμένοι με 

16 Κατάσταση στις 17 Ιανουαρίου 2022, συμπεριλαμβανομένης της γραμματείας της COSAC και του υπεύθυνου 
πληροφόρησης της IPEX.
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την αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών (ως αμφίδρομη ροή μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και των εθνικών κοινοβουλίων της ΕΕ), καθώς αποτελούν βασικό παράγοντα στις υποθέσεις της ΕΕ.

Οι εκπρόσωποι εργάζονται στο ίδιο κτήριο στο οποίο στεγάζεται η Διεύθυνση. Η κατάσταση αυτή 
δημιουργεί διάφορες συνέργειες και διευκολύνει τις ανταλλαγές. Το 2020, λόγω της πανδημίας του 
κορωνοϊού, η Διεύθυνση και οι εκπρόσωποι πέρασαν με επιτυχία σε ένα σύστημα βασιζόμενο κυρίως 
στην τηλεργασία, όπως και το μεγαλύτερο μέρος της διοίκησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
σύμφωνα με τις οδηγίες του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Γενικού Γραμματέα 
του. Αυτό συνεχίστηκε και το 2021.

Κατάλογος των εκπροσώπων των εθνικών κοινοβουλίων διατίθεται στην ακόλουθη ηλεκτρονική 
διεύθυνση:

www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/networks/representatives-of-national-parliaments

Κύριες εξελίξεις/προκλήσεις το 2021:

• Συνεχίστηκε το σύστημα που βασίζεται κυρίως στην τηλεργασία λόγω της πανδημίας του 
κορωνοϊού.

6.5 Σεμινάρια για το προσωπικό

Όπως ανέφερε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του το 2018 σχετικά με την εφαρμογή 
των διατάξεων της Συνθήκης που αφορούν τα εθνικά κοινοβούλια17, «η καλύτερη συνεργασία και 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των μελών των 
εθνικών κοινοβουλίων, καθώς και μεταξύ των δημοσίων υπαλλήλων στα εθνικά κοινοβούλια, θα 
μπορούσε να συμβάλει στο να βελτιωθεί ο έλεγχος του ευρωπαϊκού διαλόγου σε εθνικό επίπεδο και, 
ως εκ τούτου, να προωθήσει μια πραγματικά ευρωπαϊκή κοινοβουλευτική και πολιτική κουλτούρα». 
Το 2019, η Διεύθυνση Σχέσεων με τα Εθνικά Κοινοβούλια διοργάνωσε μια σειρά σεμιναρίων για το 
προσωπικό των εθνικών κοινοβουλίων/νομοθετικών σωμάτων της ΕΕ. Στόχος τους ήταν να φέρουν 
σε επαφή τους υπαλλήλους των εθνικών κοινοβουλίων και του ΕΚ, με σκοπό να παρουσιάσουν και 
να συζητήσουν σημαντικά ευρωπαϊκά θέματα και να ανταλλάξουν γνώσεις και βέλτιστες πρακτικές.

Εκτός από τη διακοινοβουλευτική συνεργασία σε πολιτικό επίπεδο, μια σημαντική εξέλιξη τα 
τελευταία χρόνια ήταν η διοργάνωση σεμιναρίων για το προσωπικό, προκειμένου να διευκολυνθούν 
οι τεχνικές ανταλλαγές σε επίπεδο προσωπικού. Τα σεμινάρια για το προσωπικό αποτελούν 
σημαντική πλατφόρμα ώστε οι διοικήσεις του Κοινοβουλίου να είναι σε θέση να πραγματοποιούν πιο 
συγκεκριμένες και εστιασμένες ανταλλαγές σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος. Αποτελούν δυναμικό 
στοιχείο των εργασιών τόσο του ΕΚ όσο και των εθνικών κοινοβουλίων της ΕΕ. 

Η Μονάδα Υποστήριξης της Οικονομικής Διακυβέρνησης εξακολούθησε να διοργανώνει σεμινάρια 
για το προσωπικό με θέμα την ανταλλαγή των τελευταίων πληροφοριών σχετικά με το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών προτεραιοτήτων, και την ενίσχυση της 
συνεργασίας και τη βελτίωση της κατανόησης του κύκλου του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου μέσω της 
ανταλλαγής γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών. Το 2021, διοργανώθηκαν έξι σεμινάρια αυτού του 
είδους.

Κύριες εξελίξεις το 2021: 

• Συνεχίστηκαν τα διαδικτυακά σεμινάρια για το προσωπικό στον τομέα της οικονομικής 
διακυβέρνησης, παρά τις προκλήσεις της πανδημίας COVID-19.

17 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Απριλίου 2018 για την εφαρμογή των διατάξεων των Συνθηκών 
σχετικά με τα εθνικά κοινοβούλια (ΕΕ C 390 της 18.11.2019, σ. 121).

https://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/networks/representatives-of-national-parliaments
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7. ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΚΑΊ ΔΡΑΣΤΗΡΊΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΊΞΗΣ
7.1 Διοργάνωση εξ αποστάσεως συνεδριάσεων και βιντεοδιασκέψεων

Ακόμη και πριν από την πανδημία COVID-19, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε χρησιμοποιήσει τη 
βιντεοδιάσκεψη ως εργαλείο για τη διευκόλυνση της διακοινοβουλευτικής συνεργασίας. Εδώ και πολύ 
καιρό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαθέτει τεχνικές λύσεις που καθιστούν δυνατή τη βιντεοδιάσκεψη 
με πολύ υψηλή ποιότητα εικόνας και ήχου, καθώς και διερμηνεία σε διάφορες γλώσσες. Ωστόσο, 
πριν από το 2020, η χρήση της βιντεοδιάσκεψης υπήρξε περιορισμένη. Κατά την έναρξη της 
υγειονομικής κρίσης το 2020, η ανάγκη προσαρμογής και βελτίωσης του τρόπου εργασίας και 
συνεργασίας εξ αποστάσεως οδήγησε σε τεράστιο ψηφιακό και τεχνικό άλμα στη διοργάνωση εξ 
αποστάσεως κοινοβουλευτικών συνεδριάσεων. Οι συνεδριάσεις αυτού του τύπου εξακολούθησαν να 
χρησιμοποιούνται εκτενώς, καθώς η υγειονομική κρίση συνεχίστηκε το 2021.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, λόγω της ειδικής του σύνθεσης με βουλευτές από 27 διαφορετικές 
χώρες, γνωρίζει από καιρό τα οφέλη της βιντεοδιάσκεψης: επιτρέπει την τακτικότερη επαφή μεταξύ 
κοινοβουλευτικών, μειώνοντας παράλληλα τον χρόνο μετακίνησης, το κόστος και το αποτύπωμα 
άνθρακα. Συνολικά, η βιντεοδιάσκεψη είναι ένα οικονομικά αποδοτικό και φιλοπεριβαλλοντικό 
εργαλείο για τη διοργάνωση συνεδριάσεων, γι’ αυτό και επενδύθηκαν επαρκείς πόροι για την 
υποστήριξή της. Επιπλέον, σημειώθηκε σημαντική πρόοδος στις ψηφιακές τεχνολογίες το 2020 και 
το 2021.

Η επιδημιολογική κατάσταση το 2021 δεν βελτιώθηκε επαρκώς ώστε να επιτρέψει τη γενική 
επανέναρξη των μετακινήσεων ή τη διοργάνωση μεγάλων συνεδριάσεων με φυσική παρουσία. 
Ωστόσο, η διακοινοβουλευτική συνεργασία δεν φάνηκε να επηρεάζεται αρνητικά, τουλάχιστον 
όσον αφορά τον αριθμό των συνεδριάσεων και των δραστηριοτήτων που διοργανώθηκαν. Τα 
περισσότερα κοινοβούλια έθεσαν σε εφαρμογή κατάλληλες τεχνικές λύσεις για την υποστήριξη των 
εξ αποστάσεως συνεδριάσεων, που αποτελούσαν τον τυποποιημένο δίαυλο της διακοινοβουλευτικής 
επικοινωνίας και συνεργασίας. 

Οι εξ αποστάσεως συζητήσεις και οι υβριδικές συνεδριάσεις έχουν σχεδόν καταστεί ο κανόνας, 
αν και τα μέλη τόσο των εθνικών κοινοβουλίων όσο και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν 
απολέσει τις πιο διαδραστικές διαπροσωπικές ανταλλαγές απόψεων και τις προσωπικές επαφές. 
Οι εξ αποστάσεως συνεδριάσεις αποδείχθηκαν επίσης ιδιαίτερα αποτελεσματικές για άτυπες 
ενημερώσεις, ad hoc συνεδριάσεις και στοχευμένες ανταλλαγές απόψεων με υψηλόβαθμους 
ομιλητές. Στο πλαίσιο αυτό, αξίζει να σημειωθεί ότι η Διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων της 
ΕΕ, η οποία διοργανώθηκε εξ αποστάσεως από τη γερμανική Προεδρία τον Μάιο του 2021, ενέκρινε 
έγγραφο με τίτλο «Ενισχυμένη διακοινοβουλευτική συνεργασία μέσω της σύγχρονης τεχνολογίας» 
και συζήτησε τον τρόπο με τον οποίο η ψηφιοποίηση επηρεάζει την αντιπροσωπευτική δημοκρατία. 

Όπως και κατά την έναρξη της πανδημίας, το 2021 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξακολούθησε 
να χρησιμοποιεί μια πλατφόρμα για πολύγλωσσες συνεδριάσεις με διερμηνεία για συνεδριάσεις 
επιτροπών και διακοινοβουλευτικές διασκέψεις. 

Κύριες εξελίξεις το 2021: 

• Όπως και το προηγούμενο έτος, οι εξ αποστάσεως συνεδριάσεις που διεξήχθησαν με 
βιντεοδιάσκεψη αποτέλεσαν τον τυπικό δίαυλο διακοινοβουλευτικής επικοινωνίας το 
2021: από άτυπες διμερείς βιντεοδιασκέψεις έως πολύπλοκες διασκέψεις υψηλού επιπέδου 
με πολλούς συμμετέχοντες. Οι εξ αποστάσεως ή οι υβριδικές συνεδριάσεις κατέστησαν ο 
κανόνας.

• Η συμμετοχή μελών κοινοβουλίων, βουλευτών του ΕΚ και υψηλού επιπέδου ομιλητών σε εξ 
αποστάσεως συνεδριάσεις παρέμεινε υψηλή, με τους τελευταίους να είναι κατά τα φαινόμενα 
πιο εύκολα διαθέσιμοι να συμμετέχουν σε συνεδριάσεις που διεξάγονται εξ αποστάσεως 
παρά σε ανταλλαγές απόψεων με φυσική παρουσία. 

• Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνέχισε να βελτιώνει τις τεχνικές του ικανότητες όσον αφορά τη 
διεξαγωγή εξ αποστάσεως συνεδριάσεων.
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7.2 CONNECT – η βάση δεδομένων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με 
τις παρατηρήσεις των εθνικών κοινοβουλίων

Η Διεύθυνση Σχέσεων με τα Εθνικά Κοινοβούλια παρέχει στους βουλευτές του ΕΚ (ιδίως στους 
εισηγητές) και στα πολιτικά όργανα και υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ειδικές γνώσεις 
σχετικά με τις παρατηρήσεις που υποβάλλουν τα εθνικά κοινοβούλια σύμφωνα με τα Πρωτόκολλα 
αριθ. 1 και 2 καθ’ όλη τη διάρκεια του νομοθετικού κύκλου. Στο πλαίσιο αυτό, η Διεύθυνση διαχειρίζεται 
τη βάση δεδομένων CONNECT (https://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/subsidiarity-and-
ipd/welcome), η οποία περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα που έχουν διαβιβαστεί από εθνικά κοινοβούλια 
από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας και μετά σύμφωνα με τα Πρωτόκολλα αριθ. 1 
και 2. Οι αιτιολογημένες γνώμες που συνδέονται με το Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης είναι 
διαθέσιμες σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Από το 2017, οι χρήστες μπορούν να συμβουλεύονται τη βάση δεδομένων CONNECT στον δικτυακό 
τόπο της Διεύθυνσης. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στη βάση δεδομένων CONNECT, 
συμπεριλαμβανομένων των αιτιολογημένων γνωμών και των εισηγήσεων που λαμβάνονται από 
τα εθνικά κοινοβούλια, είναι άμεσα διαθέσιμες στην εφαρμογή e-Committee, τον κοινό χώρο 
εργασίας των ΓΔ IPOL και EXPO, σύμφωνα με τη διαδικασία που αφορούν. Αυτό ισχύει όχι μόνο για 
τις αιτιολογημένες γνώμες, αλλά και για όλες τις εισηγήσεις που διαβιβάζουν τα εθνικά κοινοβούλια 
της ΕΕ. 

Το CONNECT επιτρέπει στους εισηγητές, στους βουλευτές, στους βοηθούς και στο προσωπικό των 
γραμματειών των επιτροπών, καθώς και σε όλους τους εξωτερικούς ενδιαφερόμενους φορείς, να 
έχουν μια επικαιροποιημένη και πλήρη εικόνα όλων των παρατηρήσεων που λαμβάνονται από 
τα εθνικά κοινοβούλια ανά πάσα στιγμή μιας συγκεκριμένης νομοθετικής διαδικασίας. Το 2021, 
ελήφθησαν συνολικά 345 παρατηρήσεις: 123 (36 %) υποβλήθηκαν στο πλαίσιο των ελέγχων 
επικουρικότητας του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 και 222 (64 %) εισηγήσεις υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του 
Άτυπου Πολιτικού Διαλόγου.

Την 1η Ιανουαρίου 2022, η βάση δεδομένων CONNECT περιείχε συνολικά 6.347 παρατηρήσεις 
(αιτιολογημένες γνώμες και εισηγήσεις) που υποβλήθηκαν από τα εθνικά κοινοβούλια της ΕΕ. 3.681 
(58 %) υποβλήθηκαν στο πλαίσιο των ελέγχων επικουρικότητας του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 και 2.666 
(42 %) εισηγήσεις υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του Άτυπου Πολιτικού Διαλόγου. 

Κύριες εξελίξεις το 2021:

• Η βάση δεδομένων CONNECT επικαιροποιήθηκε ώστε να καταστεί συμβατή με την αυτόματη 
παραλαβή παρατηρήσεων μέσω της νέας πλατφόρμας υποβολής παρατηρήσεων των 
εθνικών κοινοβουλίων (NPS).

https://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/subsidiarity-and-ipd/welcome
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7.3 Κατάλογος Αντίστοιχων Επιτροπών (CorCom)

Ο Κατάλογος των Αντίστοιχων Επιτροπών (CorCom) είναι μια πηγή πληροφοριών σχετικά με τις 
επιτροπές των εθνικών κοινοβουλίων που αντιστοιχούν στις επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Παρέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με τις διάφορες γραμματείες των επιτροπών των εθνικών 
κοινοβουλίων της ΕΕ και του ΕΚ. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο παρέχονται 
από τους μόνιμους αντιπροσώπους των εθνικών κοινοβουλίων της ΕΕ που είναι εγκατεστημένοι στις 
Βρυξέλλες.

Η CorCom αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τη δημιουργία δεσμών μεταξύ των επιτροπών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των αντίστοιχων επιτροπών των εθνικών κοινοβουλίων. Χρησιμεύει 
επίσης για την εύρεση του προέδρου και της γραμματείας των επιτροπών, κάτι που είναι πάντα 
ιδιαίτερα χρήσιμο για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των 
εθνικών κοινοβουλίων. 

Μετά την έγκριση ψηφίσματος τον Μάιο του 200918 σχετικά με την ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ 
των εθνικών κοινοβουλίων της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βάσει της Συνθήκης της 
Λισαβόνας (εισηγητής: Elmar Brok), ο Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναθεωρήθηκε 
αναλόγως και αναφέρει πλέον ότι «μια επιτροπή μπορεί να αρχίσει απευθείας διάλογο με τα εθνικά 
κοινοβούλια σε επίπεδο επιτροπής εντός των ορίων των πιστώσεων του προϋπολογισμού που 
προορίζονται για τον σκοπό αυτό. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει κατάλληλες μορφές προνομοθετικής 
και μετανομοθετικής συνεργασίας» (άρθρο 150 παράγραφος 3).

Η εφαρμογή CorCom βελτιώνεται και επικαιροποιείται συνεχώς, για να ανταποκρίνεται στις 
μεταβαλλόμενες ανάγκες των χρηστών της. Κατά τα τελευταία δύο χρόνια έχει μετατραπεί σε 
διαδικτυακή εφαρμογή19, δεδομένου ότι είναι πλέον πολύ περισσότερο φιλική προς τον χρήστη και 
διαθέτει μια ολόκληρη σειρά νέων χαρακτηριστικών. Το 2021 πραγματοποιήθηκαν 4 612 επισκέψεις 
στην εφαρμογή από 264 χρήστες, με 187 059 ατομικές θετικές απαντήσεις στις ιστοσελίδες της.

18 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Μαΐου 2009 σχετικά με την ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας ( ΕΕ C 212 E της 5.8.2010, 
σ. 94).

19 Η CorCom προορίζεται αποκλειστικά για εσωτερική χρήση. Διατίθεται στο ενδοδίκτυο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
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7.4 Δημοσιεύσεις της Διεύθυνσης Σχέσεων με τα Εθνικά Κοινοβούλια

Η Διεύθυνση Σχέσεων με τα Εθνικά Κοινοβούλια πραγματοποιεί ορισμένες δημοσιεύσεις. 

Μια τέτοια δημοσίευση, η «Spotlight on Parliaments in Europe» (Προβάλλουμε τα κοινοβούλια της 
Ευρώπης), συνοψίζει τις πληροφορίες σχετικά με ορισμένα επίκαιρα θέματα και κυκλοφορεί μεταξύ 
των κοινοβουλίων στο δίκτυο του ECPRD.

Το Εβδομαδιαίο Θεματολόγιο (Weekly Agenda) παρέχει πληροφορίες σχετικά με δραστηριότητες 
στις οποίες συμμετέχουν τα εθνικά κοινοβούλια, με σκοπό να αυξηθούν η διαφάνεια και η προβολή 
των πολυάριθμων διακοινοβουλευτικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται. 

Το Σημείωμα κατάστασης προόδου δίνει πληροφορίες σχετικά με τις παρατηρήσεις που λαμβάνονται 
από τα εθνικά κοινοβούλια.

Το Spotlight on Parliaments in Europe (Προβάλλουμε τα κοινοβούλια της Ευρώπης) συνοψίζει τις 
πληροφορίες σχετικά με ορισμένα επίκαιρα θέματα και κυκλοφορεί μεταξύ των κοινοβουλίων στο 
δίκτυο του ECPRD.

Το 2021 η Διεύθυνση εκπόνησε πέντε τεύχη: 

• Spotlight αριθ. 33 – Φεβρουάριος 2021 – Κατάσταση των μέτρων για τη νόσο COVID-19 στα 
κοινοβούλια·

• Spotlight αριθ. 34 – Μάρτιος 2021 – Εκτίμηση των επιπτώσεων της νομοθεσίας ως προς το 
φύλο·

• Spotlight αριθ. 35 – Ιούλιος 2021 – Καθεστώς και χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων 
και ιδρυμάτων·

• Spotlight αριθ. 36 – Σεπτέμβριος 2021 – Οργάνωση των συνεδριάσεων της ολομέλειας·

• Spotlight αριθ. 37 – Δεκέμβριος 2021 – Κυβερνητική υποχρέωση παροχής επαρκών 
πληροφοριών σχετικά με τα νομοσχέδια.

Οι εν λόγω δημοσιεύσεις διατίθενται στον ιστότοπο της Διεύθυνσης.(https://www.europarl.europa.
eu/relnatparl/en/home/publications) 

Το Εβδομαδιαίο Θεματολόγιο αποστέλλεται τις Παρασκευές σε όλους τους βουλευτές και τις 
υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με μήνυμα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το 2021, 
εστάλησαν 41 Εβδομαδιαία Θεματολόγια. Η δημοσίευση καλύπτει τις διακοινοβουλευτικές 
εκδηλώσεις των επόμενων δύο εβδομάδων, όπως τις διμερείς επισκέψεις, τις διακοινοβουλευτικές 
διασκέψεις και τις ΔΣΕ. Δίνει πληροφορίες σχετικά με την ημερομηνία, τον τόπο και τις υπηρεσίες 
του ΕΚ που συμμετέχουν. 

Η Διεύθυνση εκδίδει επίσης μηνιαίο Σημείωμα για την τρέχουσα κατάσταση (State of Play Note) 
όσον αφορά τις αιτιολογημένες γνώμες και τις εισηγήσεις που υποβάλλουν τα εθνικά κοινοβούλια 
(βλέπε κεφάλαιο 5.1.3).

Διαχειρίζεται επίσης δικτυακό τόπο που παρέχει πληροφορίες για τις προσεχείς δραστηριότητες και 
δημοσιεύσεις του.

https://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/home/publications
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8. ΔΊΕYΘΥΝΣΗ ΣΧEΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΘΝΊΚΑ 
ΚΟΊΝΟΒΟYΛΊΑ

Παρά τις μεγάλες προσδοκίες, το 2021 δεν επανήλθε η κανονικότητα. Όπως και το 2020, αποδείχθηκε 
ένα δύσκολο έτος, αν και, εν πολλοίς, για διαφορετικούς λόγους. Η Διεύθυνση Σχέσεων με τα Εθνικά 
Κοινοβούλια επιδίωξε να διασφαλίσει τη συνέχεια των εργασιών της, με στόχο την παροχή στήριξης 
υψηλής ποιότητας στους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στους διάφορους εταίρους 
του, να συνεχίσει να αναπτύσσει τη θεσμική συνεργασία και τον νομοθετικό διάλογο με τα εθνικά 
κοινοβούλια της ΕΕ και να συνδράμει σε πολλές διακοινοβουλευτικές εκδηλώσεις.

Η Διεύθυνση παρέχει υποστήριξη σε διακοινοβουλευτικές δραστηριότητες, συμβάλλει στην 
εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης σχετικά με τη διακοινοβουλευτική συνεργασία και 
λειτουργεί ως κέντρο γνώσης για πληροφορίες σχετικά με τα εθνικά κοινοβούλια της ΕΕ. Εκπροσωπεί 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα διοικητικά δίκτυα διακοινοβουλευτικής συνεργασίας. Διαχειρίζεται 
τις σχέσεις με τους υπαλλήλους που εκπροσωπούν τα εθνικά κοινοβούλια της ΕΕ στις Βρυξέλλες και 
διατηρεί στενούς δεσμούς με τις διοικήσεις τους.

Η Διεύθυνση είναι ευγνώμων για τη συνεχή στήριξη του Γενικού Γραμματέα και του Αναπληρωτή 
Γενικού Γραμματέα και όλων των υπηρεσιών στις Γενικές Διευθύνσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
με τις οποίες συνεργάζεται. 

Διευθύντρια: Katrin Ruhrmann

Η Διεύθυνση αποτελείται από δύο μονάδες:

Μονάδα Νομοθετικού Διαλόγου

Η Μονάδα Νομοθετικού Διαλόγου είναι κατά κύριο λόγο υπεύθυνη για τον πολιτικό και 
νομοθετικό διάλογο με τα εθνικά κοινοβούλια. Προγραμματίζει, συντονίζει και διοργανώνει τις 
διακοινοβουλευτικές συνεδριάσεις σε επίπεδο επιτροπών, συμπεριλαμβανομένων των ΔΣΕ, της 
Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Εβδομάδας και της ΜΟΚΕ για την Ευρωπόλ. Επίσης, εξασφαλίζει 
την παρακολούθηση του ελέγχου της επικουρικότητας και της συνέχειας που δίνουν οι εισηγητές 
και οι επιτροπές στην εφαρμογή του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών 
της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Η Μονάδα διοργανώνει επίσης θεματικά σεμινάρια 
στα οποία συμμετέχουν οι διοικητικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών 
κοινοβουλίων και είναι αρμόδια για τις βάσεις δεδομένων CONNECT και CorCom.

Προϊστάμενος μονάδας: Jesús Gómez

Μονάδα Θεσμικής Συνεργασίας

Στους τομείς αρμοδιότητας της Μονάδας Θεσμικής Συνεργασίας περιλαμβάνονται η πολυμερής 
ρυθμιζόμενη συνεργασία, δηλαδή η Διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων της ΕΕ, οι 
συνεδριάσεις των Γενικών Γραμματέων των Κοινοβουλίων της ΕΕ και η COSAC. Η Μονάδα ασχολείται 
επίσης με τα καθιερωμένα δίκτυα, και συγκεκριμένα με την IPEX και το ECPRD, καθώς και με τη 
διαχείριση της συνεργασίας με τη ΓΔ EXPO και τον συντονισμό του Προγράμματος Στήριξης του 
Κοινοβουλίου της Προεδρίας και των επισκέψεων ανάπτυξης ικανοτήτων.

Προϊσταμένη μονάδας: Anne Louise McLauchlan

Η εν λόγω έκθεση, καθώς και περαιτέρω πληροφορίες όσον αφορά τις σχέσεις του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου με τα εθνικά κοινοβούλια της ΕΕ, διατίθενται στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου:

https://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/home/annual-reports

https://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/home/annual-reports
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – Συνεδριάσεις της COSAC – Θέματα και κεντρικοί 
ομιλητές 2021

Εκδήλωση της COSAC Τόπος, ημερομηνία Θέματα
Κεντρικοί ομιλητές/μέλη 
ειδικής επιτροπής του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Συνεδρίαση των προέδρων της COSAC Βιντεοδιάσκεψη, 11 
Ιανουαρίου 2021

I – Προτεραιότητες της πορτογαλικής 
Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης

II – Ανάκαμψη και ανθεκτικότητα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άτυπη ανταλλαγή απόψεων με τον Michel Barnier, 
επικεφαλής της ειδικής ομάδας για τις σχέσεις με 
το Ηνωμένο Βασίλειο, και με τους προέδρους των 
Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των εθνικών 
κοινοβουλίων της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Βιντεοδιάσκεψη, 25 
Ιανουαρίου 2021

Συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ-
Ηνωμένου Βασιλείου

Άτυπη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των προέδρων 
της COSAC και της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, Věra Jourová

Βιντεοδιάσκεψη, 28 
Ιανουαρίου 2021

Το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τη 
δημοκρατία

Άτυπη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των προέδρων 
της COSAC και της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, Στέλλας Κυριακίδου

Βιντεοδιάσκεψη, 8 
Φεβρουαρίου 2021

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας

Άτυπη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ του Εκτελεστικού 
Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Valdis 
Dombrovskis, και των προέδρων της COSAC και του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Βιντεοδιάσκεψη, 7 Απριλίου 
2021

Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
και επανεξέταση της εμπορικής πολιτικής

65η συνεδρίαση ολομέλειας της COSAC Βιντεοδιάσκεψη, 31 Μαΐου 
– 1 Ιουνίου 2021

I – Η πορτογαλική Προεδρία του Συμβουλίου 
της ΕΕ

II – Κοινωνική Ευρώπη: ποιο μοντέλο για την 
τριπλή οικονομική, ψηφιακή και κλιματική 
μετάβαση;

III – Εφαρμογή των εθνικών σχεδίων 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας – ο ρόλος των 
εθνικών κοινοβουλίων

IV – Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης: η 
τρέχουσα κατάσταση

Roberta Metsola, πρώτη 
Αντιπρόεδρος του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Guy Verhofstadt, 
βουλευτής του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου

Antonio Tajani, Πρόεδρος 
της Επιτροπής AFCO του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Συνεδρίαση των προέδρων της COSAC Βιντεοδιάσκεψη, 19 
Ιουλίου 2021

I – Προτεραιότητες της σλοβενικής Προεδρίας 
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

II – Κυβερνοασφάλεια στην ΕΕ – Ενίσχυση 
της ανθεκτικότητας των υποδομών ζωτικής 
σημασίας και της άμυνας στον κυβερνοχώρο

Roberta Metsola, πρώτη 
Αντιπρόεδρος του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Ανταλλαγή απόψεων μεταξύ της Margrethe Vestager, 
Εκτελεστικής Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για μια Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή, και των 
προέδρων των επιτροπών ευρωπαϊκών υποθέσεων 
των εθνικών κοινοβουλίων της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου

Βιντεοδιάσκεψη, 12 
Οκτωβρίου 2021

Δέσμη μέτρων για τις ψηφιακές υπηρεσίες 
(πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες και πράξη 
για τις ψηφιακές αγορές), Συμβούλιο Εμπορίου 
και Τεχνολογίας, παγκόσμιος ελάχιστος φόρος 
του ΟΟΣΑ επί των εταιρειών

Ανταλλαγή απόψεων μεταξύ του Kadri Simson, 
Ευρωπαίου Επιτρόπου Ενέργειας, και των προέδρων 
των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των εθνικών 
κοινοβουλίων της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Βιντεοδιάσκεψη, 8 
Νοεμβρίου 2021

Ενεργειακή μετάβαση

66η συνεδρίαση ολομέλειας της COSAC Βιντεοδιάσκεψη, 29-30 
Νοεμβρίου 2021

I – Επιτεύγματα της σλοβενικής Προεδρίας του 
Συμβουλίου της ΕΕ

II – Προς μια ευρωπαϊκή προοπτική για τα 
Δυτικά Βαλκάνια

III – Ο μελλοντικός ρόλος των νέων στις 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων εντός και εκτός 
της ΕΕ

IV – Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης

Roberta Metsola, πρώτη 
Αντιπρόεδρος του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Guy Verhofstadt, 
βουλευτής του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου

Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τις ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων της COSAC, 
όπως δημοσιεύθηκαν από τις Προεδρίες, θα βρείτε στον ιστότοπο της IPEX:  www.ipex.eu

http://www.ipex.eu
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – Διακοινοβουλευτικές Συνεδριάσεις Επιτροπών και 
Διακοινοβουλευτικές Διασκέψεις που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες το 2021

ΑΡΊΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Ημερομηνία Επιτροπή 
του ΕΚ

Εκδήλωση Εθνικά κοινοβούλια ΕΚ

Τύπος συνεδρίασης Τίτλος συνεδρίασης Μέλη Κοινοβούλια Νομοθετικά 
σώματα Μέλη

22 February 
2021

ECON 
ENVI 
EMPL 
BUG

Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική 
Εβδομάδα: Σύνοδος ολομέλειας

Διάσκεψη για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
– Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για τη 
Σταθερότητα, τον Οικονομικό Συντονισμό και 
τη Διακυβέρνηση στην ΕΕ

155 26 36 12 διά ζώσης + 
εξ αποστάσεως 
σύνδεση

22 February 
2021

ECON Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική 
Εβδομάδα: Διακοινοβουλευτική 
Συνεδρίαση Επιτροπών

Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για τη 
Σταθερότητα, τον Οικονομικό Συντονισμό και 
τη Διακυβέρνηση στην ΕΕ

59 23 29 18 διά ζώσης + 
εξ αποστάσεως 
σύνδεση

22 February 
2021

BUDG Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική 
Εβδομάδα: Διακοινοβουλευτική 
Συνεδρίαση Επιτροπών

Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για τη 
Σταθερότητα, τον Οικονομικό Συντονισμό και 
τη Διακυβέρνηση στην ΕΕ

63 21 26 12 διά ζώσης + 
εξ αποστάσεως 
σύνδεση

22 February 
2021

EMPL Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική 
Εβδομάδα: Διακοινοβουλευτική 
Συνεδρίαση Επιτροπών

Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για τη 
Σταθερότητα, τον Οικονομικό Συντονισμό και 
τη Διακυβέρνηση στην ΕΕ

41 13 17 13 διά ζώσης + 
εξ αποστάσεως 
σύνδεση

22 February 
2021

ENVI Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική 
Εβδομάδα: Διακοινοβουλευτική 
Συνεδρίαση Επιτροπών

Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για τη 
Σταθερότητα, τον Οικονομικό Συντονισμό και 
τη Διακυβέρνηση στην ΕΕ

39 15 20 13 διά ζώσης + 
εξ αποστάσεως 
σύνδεση

4 March 2021 FEMM Διακοινοβουλευτική 
Συνεδρίαση Επιτροπών

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: «Είμαστε 
ισχυρές: γυναίκες που ηγούνται του αγώνα κατά 
της νόσου COVID 19»

61 23 31 17 διά ζώσης + 
εξ αποστάσεως 
σύνδεση

14 June 2021 LIBE / 
DEVE

Διακοινοβουλευτική 
Συνεδρίαση Επιτροπών

Δεύτερη Διάσκεψη Υψηλού Επιπέδου για τη 
Μετανάστευση και το Άσυλο στην Ευρώπη

55 27 36 48 διά ζώσης + 
εξ αποστάσεως 
σύνδεση

22 June 2021 AFCO Διακοινοβουλευτική 
Συνεδρίαση Επιτροπών

Μεταρρύθμιση του ευρωπαϊκού εκλογικού 
νόμου, δικαίωμα έρευνας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου

38 25 34 24 διά ζώσης + 
εξ αποστάσεως 
σύνδεση

25-26 October 
2021

LIBE Μεικτή Ομάδα 
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Μεικτή Ομάδα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου 
(ΜΟΚΕ) για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της 
Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ)

73 25 30 32 διά ζώσης + 
εξ αποστάσεως 
σύνδεση

27 September 
2021

BECA Διακοινοβουλευτική 
Συνεδρίαση Επιτροπών

Να αλλάξει το ρεύμα όσον αφορά τον καρκίνο: 
η άποψη των εθνικών κοινοβουλίων για το 
ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του 
καρκίνου».

39 20 25 15 διά ζώσης + 
εξ αποστάσεως 
σύνδεση

8 November 
2021

AIDA Διακοινοβουλευτική 
Συνεδρίαση Επιτροπών

Η τεχνητή νοημοσύνη και η ψηφιακή δεκαετία 46 23 28 9 διά ζώσης + 
εξ αποστάσεως 
σύνδεση

9 November 
2021

AFCO Διακοινοβουλευτική 
Συνεδρίαση Επιτροπών

Οι προσδοκίες των εθνικών κοινοβουλίων 
όσον αφορά τη Διάσκεψη για το Μέλλον της 
Ευρώπης

56 21 17 9 διά ζώσης + 
εξ αποστάσεως 
σύνδεση

9 November 
2021

INGE Διακοινοβουλευτική 
Συνεδρίαση Επιτροπών

Εξωτερικές παρεμβάσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της 
παραπληροφόρησης, σε όλες τις δημοκρατικές 
διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση

38 14 19 17 διά ζώσης + 
εξ αποστάσεως 
σύνδεση

18 November 
2021

AGRI Διακοινοβουλευτική 
Συνεδρίαση Επιτροπών

Η ανάπτυξη στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ σε 
κάθε κράτος μέλος

54 23 30 30 διά ζώσης + 
εξ αποστάσεως 
σύνδεση

30 November 
2021

FEMM Διακοινοβουλευτική 
Συνεδρίαση Επιτροπών

Εξάλειψη της βίας σε βάρος των γυναικών 48 23 30 56 διά ζώσης + 
εξ αποστάσεως 
σύνδεση

9 December 
2021

LIBE Διακοινοβουλευτική 
Συνεδρίαση Επιτροπών

Κράτος δικαίου 49 21 17 14 διά ζώσης + 
εξ αποστάσεως 
σύνδεση

10 December 
2021

LIBE / 
DEVE

Διάσκεψη Υψηλού Επιπέδου Τρίτη Διάσκεψη Υψηλού Επιπέδου για τη 
Μετανάστευση και το Άσυλο στην Ευρώπη

57 25 28 13 διά ζώσης + 
εξ αποστάσεως 
σύνδεση

TOTAL NUMBER OF PARTICIPANTS 971 352
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – Επισκέψεις εθνικών κοινοβουλίων της ΕΕ 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2021 (συμπεριλαμβανομένων 
βιντεοδιασκέψεων που διευκολύνονται από τη Διεύθυνση)

 VISITS OF EU NATIONAL PARLIAMENTS TO THE EUROPEAN PARLIAMENT IN 2021

Ημερομηνία(-ες) Χώρα και νομοθετικό σώμα Επισκεπτόμενη επιτροπή / Λοιπά
Με ποιον 
συναντήθηκε ο 
επισκέπτης στο ΕΚ 

Τύπος επίσκεψης 
/ Τόπος

5.1.2021 ΣΛΟΒΕΝΙΑ – Εθνοσυνέλευση Marko Pogačnik, Πρόεδρος της Επιτροπής 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Bιντεοδιάσκεψη

8.1.2021 ΓΕΡΜΑΝΙΑ – Bundestag Gunther Krichbaum, Πρόεδρος της Επιτροπής 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Bιντεοδιάσκεψη

19.1.2021 ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ – Seimas Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Πρόεδρος 
της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Bιντεοδιάσκεψη

22.1.2021 ΕΛΛΑΔΑ – Βουλή των 
Ελλήνων 

Νικήτας Κακλαμάνης, Πρόεδρος της 
Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Bιντεοδιάσκεψη

1.2.2021 ΓΕΡΜΑΝΙΑ – Bundestag Guido Wolf, Πρόεδρος της Επιτροπής 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Bιντεοδιάσκεψη

9.2.2021 ΓΑΛΛΙΑ – Assemblée 
Nationale 

Sabine Thillaye, Πρόεδρος της Επιτροπής 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Bιντεοδιάσκεψη

22.2.2021 ΠΟΛΩΝΙΑ – Γερουσία, 
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ – Seimas, 
ΛΕΤΟΝΙΑ – Saeima, ΕΣΘΟΝΙΑ 
– Riigikogu και ΤΣΕΧΙΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – Γερουσία 

Bogdan Klich (πρόεδρος της Επιτροπής 
Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της 
Πολωνικής Γερουσίας)· Laima Andrikienė 
(Λιθουανία, Αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης)· 
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (Λιθουανία, 
Αντιπρόεδρος του Seimas, πρόεδρος της 
Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων), Rihards Kols 
(Λετονία, πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών 
Υποθέσεων)· Enn Eesmaa (Εσθονία)· Pavel Fischer 
(Τσεχία)

Bιντεοδιάσκεψη

25.2.2021 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ – Κοινοβούλιο Satu Hassi, Πρόεδρος της Επιτροπής 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Bιντεοδιάσκεψη

17.3.2021 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ – Assembleia 
da República

Επιτροπή Προϋπολογισμού και Οικονομικών Bιντεοδιάσκεψη

22.4.2021 ΚΡΟΑΤΙΑ – Κοινοβούλιο Πρόεδρος και μέλη της Επιτροπής 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Bιντεοδιάσκεψη

3.5.2021 ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ – Seimas Βουλευτές του Seimas Bιντεοδιάσκεψη

22.6.2021 ΣΛΟΒΕΝΙΑ – Εθνοσυνέλευση Igor Zorčič, Πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, 
και μέλη της Επιτροπής Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων της Εθνοσυνέλευσης της 
Σλοβενίας και της Επιτροπής Διεθνών 
Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του 
Εθνικού Συμβουλίου της Σλοβενίας

Σλοβενία

6.9.2021 ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ – Tweede 
Kamer

Βουλευτές (εισηγητές για τη μεταρρύθμιση 
του ΠΟΕ) Bιντεοδιάσκεψη

23.9.2021 ΕΣΘΟΝΙΑ – Riigikogu Hanno Pevkur, Αντιπρόεδρος του Εσθονικού 
Κοινοβουλίου (Riigikogu), και μέλη της 
Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, της 
Επιτροπής Περιβάλλοντος και της Επιτροπής 
Οικονομικών Υποθέσεων

Εσθονία

23-24.9.2021 ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ – Seimas Viktorija Čmilytė-Nielsen, Πρόεδρος του 
Seimas, και οι πρόεδροι και τα μέλη της 
Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, της 
Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της 
Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας και 
της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 
Λιθουανικού Κοινοβουλίου (Seimas)

Λιθουανία

28.10.2021 ΠΟΛΩΝΙΑ – Γερουσία Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων της Πολωνικής Γερουσίας Πολωνία
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Δεδομένα Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια για τα ζητήματα που αφορούν τη συμμόρφωση 
με την αρχή της επικουρικότητας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχει διατυπώσει τους ακόλουθους 
ορισμούς για τις παρατηρήσεις από τα εθνικά κοινοβούλια:

• «Αιτιολογημένες γνώμες» είναι οι παρατηρήσεις που αναφέρονται στη μη συμμόρφωση 
ενός σχεδίου νομοθετικής πράξης με την αρχή της επικουρικότητας και έχουν κοινοποιηθεί 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εντός της προθεσμίας οκτώ εβδομάδων που αναφέρεται στο 
άρθρο 6 του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 των Συνθηκών.

• Οι «εισηγήσεις» υποδηλώνουν οποιεσδήποτε άλλες παρατηρήσεις δεν πληρούν τα κριτήρια 
που παρατίθενται ανωτέρω για μια αιτιολογημένη γνώμη.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΊΣ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΑΠΟ ΕΘΝΊΚΑ ΚΟΊΝΟΒΟΥΛΊΑ ΤΟ 2021

Κράτος μέλος Κοινοβούλιο/Νομοθετικό Σώμα Αιτιολογημένες γνώμες Εισηγήσεις

Αυστρία Nationalrat 0 1

Αυστρία Bundesrat 0 1

Βέλγιο Chambre des Représentants 0 0

Βέλγιο Sénat 0 0

Βουλγαρία Narodno Sabranie 0 1

Κροατία Hrvatski Sabor 0 0

Κύπρος Βουλή των Αντιπροσώπων 0 0

Τσεχική Δημοκρατία Poslanecká sněmovna 0 8

Τσεχική Δημοκρατία Senát 4 23

Δανία Folketinget 0 2

Εσθονία Riigikogu 0 0

Φινλανδία Eduskunta 0 0

Γαλλία Assemblée Νationale 0 0

Γαλλία Sénat 4 4

Γερμανία Bundestag 0 0

Γερμανία Bundesrat 0 10

Ελλάδα Βουλή των Ελλήνων 0 6

Ουγγαρία Országgyűlés 0 0

Ιρλανδία Seanad Éireann 6 0

Ιρλανδία Houses of the Oireachtas 0 1

Ιταλία Camera dei deputati 5 12

Ιταλία Senato 0 10

Λιθουανία Seimas 0 0

Λουξεμβούργο Chambre des Députés 0 0

Λετονία Saeima 0 0

Μάλτα Kamra tad-Deputati 1 0

Κάτω Χώρες Tweede Kamer 0 1

Κάτω Χώρες Eerste Kamer 0 5

Πολωνία Sejm 0 0

Πολωνία Senat 0 10

Πορτογαλία Assembleia da República 0 38

Ρουμανία Camera Deputaților 0 0

Ρουμανία Senat 0 16

Ισπανία Congreso / Senado 0 53

Σουηδία Riksdag 3 0

Σλοβενία Državni Zbor 0 0

Σλοβενία Državni Svet 0 0

Σλοβακία Národná rada 1 0

ΣΥΝΟΛΟ 24 202
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Εισηγήσεις βάσει του Πρωτοκόλλου αριθ. 1 – Άτυπος 
Πολιτικός Διάλογος

Στον παρόντα πίνακα παρατίθενται τα έγγραφα των εθνικών κοινοβουλίων της ΕΕ που εστάλησαν 
ως απάντηση σε σχέδια νομοθετικών πράξεων που εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της 
ΕΕ, καθώς και μια μεγάλη ποικιλία μη νομοθετικών εγγράφων, όπως οι Πράσινες/Λευκές Βίβλοι ή οι 
ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εμπίπτουν στο Πρωτόκολλο αριθ. 1 των Συνθηκών. 

ΕΊΣΗΓΗΣΕΊΣ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΑΠΟ ΕΘΝΊΚΑ ΚΟΊΝΟΒΟΥΛΊΑ ΤΟ 2021

Κράτος μέλος Κοινοβούλιο/Νομοθετικό Σώμα Contributions

Αυστρία Nationalrat 0

Αυστρία Bundesrat 1

Βέλγιο Chambre des Représentants 0

Βέλγιο Sénat 2

Βουλγαρία Narodno Sabranie 0

Κροατία Hrvatski Sabor 0

Κύπρος Βουλή των Αντιπροσώπων 0

Τσεχική Δημοκρατία Poslanecká sněmovna 13

Τσεχική Δημοκρατία Senát 27

Δανία Folketinget 0

Εσθονία Riigikogu 0

Φινλανδία Eduskunta 1

Γαλλία Assemblée Νationale 7

Γαλλία Sénat 11

Γερμανία Bundestag 1

Γερμανία Bundesrat 10

Ελλάδα Βουλή των Ελλήνων 0

Ουγγαρία Országgyűlés 0

Ιρλανδία Houses of the Oireachtas 1

Ιταλία Camera dei deputati 11

Ιταλία Senato 0

Λιθουανία Seimas 1

Λουξεμβούργο Chambre des Députés 0

Λετονία Saeima 0

Μάλτα Kamra tad-Deputati 0

Κάτω Χώρες Tweede Kamer 5

Κάτω Χώρες Eerste Kamer 10

Πολωνία Sejm 0

Πολωνία Senat 2

Πορτογαλία Assembleia da República 16

Ρουμανία Camera Deputaților 24

Ρουμανία Senat 16

Ισπανία Congreso / Senado 60

Σουηδία Riksdag 1

Σλοβενία Državni Zbor 0

Σλοβενία Državni Svet 0

Σλοβακία Národná rada 2

ΣΥΝΟΛΟ 222
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Ευρωπαϊκό Κέντρο Κοινοβουλευτικής Έρευνας και 
Τεκμηρίωσης (ECPRD)

A. Ζητήματα για τα οποία πολιτικά όργανα και διοικητικές υπηρεσίες του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμβουλεύτηκαν το δίκτυο ECPRD κατά το 
2021 μέσω αιτημάτων παροχής συγκριτικών στοιχείων:

1. Ισότητα των φύλων στην κοινοβουλευτική διπλωματία
2. Επικαιροποίηση του αιτήματος 4548: συνεργατικό έγγραφο για την επικαιροποίηση του πίνακα: 

«κατάσταση όσον αφορά τα μέτρα για την COVID 19 στα κοινοβούλια»
3. Προσβασιμότητα των κτηρίων των εθνικών κοινοβουλίων των κρατών μελών της ΕΕ
4. Καθεστώς και χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων
5. Εθνικές διαδικασίες διορισμού των μελών του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ)
6. Έρευνα για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου
7. Οργάνωση των συνόδων ολομελείας
8. Έσοδα για ειδικό προορισμό, δανειοληπτικές και δανειοδοτικές πράξεις
9. Κίνητρα για την αύξηση της συμμετοχής στις συζητήσεις της ολομέλειας

10. Κυβερνοασφάλεια στα κοινοβούλια
11. Δίκτυα IPU Parline και ECPRD
12. Εκσυγχρονισμός των υλικοτεχνικών υπηρεσιών στα κοινοβούλια
13. Πολιτικές προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για την προώθηση της ευρωστίας και της 

ανθεκτικότητάς τους
14. Επικαιροποίηση του αιτήματος 4855: χρήση του ενωσιακού ψηφιακού πιστοποιητικού COVID 

στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες

B. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε απαντήσεις σε αιτήματα άλλων 
κοινοβουλίων του ECPRD για τα ακόλουθα θέματα:

1. Κοινοβουλευτικοί Γραμματείς [Whips]
2. Η εμπειρία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε διάφορα θέματα που σχετίζονται με το έργο των 

βουλευτών του ΕΚ
3. Νομοθετική ρύθμιση για τους κυνηγετικούς σκύλους
4. Επικαιροποίηση του αιτήματος 4855: χρήση του ενωσιακού ψηφιακού πιστοποιητικού COVID 

στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες
5. Πολιτικές προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για την προώθηση της ευρωστίας και της 

ανθεκτικότητάς τους
6. Απαράδεκτο των τροπολογιών που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής ενός νομοσχεδίου 

(άσχετες τροπολογίες)
7. Εταιρική δέουσα επιμέλεια και λογοδοσία 
8. Κέντρα Επισκεπτών
9. Μη συμμόρφωση με νόμιμη εντολή ή αίτημα οργάνου επιβολής του νόμου και άλλων

10. Ολυμπιονίκες που εισάγονται σε πανεπιστήμια χωρίς να υποχρεούνται να δώσουν εξετάσεις
11. Υποτιτλισμός των συνεδριάσεων επιτροπών (για άτομα με προβλήματα ακοής)
12. Τεχνικοί φραγμοί όσον αφορά την είσοδο στα κοινοβουλευτικά κτήρια
13. Κανόνες για τη σύνταξη νομικών κειμένων και τη νομοθετική διαδικασία
14. Επαναλειτουργία υποκαταστημάτων βιβλιοθήκης και παροχή επιτόπιων υπηρεσιών 

βιβλιοθήκης κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 
15. Επικαιροποίηση του αιτήματος 2413: «Το ιδιαίτερο γραφείο του Προέδρου του Κοινοβουλίου»
16. Ο ρόλος του Προέδρου της Βουλής
17. Κοινοβουλευτικό προσωπικό και μεικτές ή υβριδικές πολιτικές εργασίας
18. Χρήση του ενωσιακού ψηφιακού πιστοποιητικού COVID στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες
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19. Νέα κοινοβουλευτική σύνοδος και ισχύοντα μέτρα
20. Δίκτυα IPU Parline και ECPRD
21. Χρήση της κάνναβης για ανθρώπινη κατανάλωση
22. Κοινοβουλευτικά αρχεία – επικαιροποίηση του αιτήματος 902
23. Ιατρική αμέλεια
24. Απαιτούμενη πλειοψηφία κατά την εκλογή υπαλλήλων από το Κοινοβούλιο
25. Φιλικό προς την οικογένεια Κοινοβούλιο για τα μέλη των κοινοβουλίων
26. Ομιλία σε κοινοβούλιο από ξένο αρχηγό κράτους/ αρχηγό κυβέρνησης
27. Τεστ αντιγόνων για την COVID-19 στο κοινοβούλιο
28. Πρότυπα για τις μικρές αγροτικές αγορές
29. Όροι και περιορισμοί στην άσκηση της βουλευτικής εντολής
30. Έρευνες για τον εκφοβισμό, την παρενόχληση και την αξιόμεμπτη σεξουαλική συμπεριφορά: 

«υποβολή εκθέσεων κατά ομάδες» (cluster reporting)
31. Εκπαιδευτικός κώδικας
32. Ψηφιοποίηση των κοινοβουλευτικών εγγράφων – περισσότερες ερωτήσεις
33. Νέα νομοθετική πολιτική για τις διοικητικές παραβάσεις
34. Άυλα μέσα ενθάρρυνσης πολιτιστικών μαικήνων
35. Δημόσια μέσα ενημέρωσης και συμβούλια μέσων ενημέρωσης
36. Νομοθετική διαδικασία
37. Άρση/εξάλειψη κυρώσεων όταν ανήλικος αρνείται να έχει προσωπικές σχέσεις με έναν από 

τους γονείς του
38. Υποχρέωση των μελών των κοινοβουλίων να λαμβάνουν τον μισθό ή την αμοιβή τους
39. Ινστιτούτα κοινοβουλευτικών μελετών, κοινοβουλευτισμός και νομοθετική διαμόρφωση
40. Στρατηγική στον τομέα της ΤΠΕ
41. Περιορισμοί στις μετακινήσεις που επιβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19
42. Ψηφιοποίηση και εικονικό κοινοβουλευτικό έργο
43. Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων
44. Απαγόρευση της σεξουαλικής παρενόχλησης
45. Συνεδριάσεις επιτροπών εξ αποστάσεως
46. Στήριξη βουλευτών και δημοσίων υπαλλήλων του Κοινοβουλίου που έχουν υποστεί 

παρενόχληση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
47. Η απόκτηση γεωργικής γης
48. Θρησκευτικές αργίες και εύλογες προσαρμογές για θρησκευτικούς λόγους
49. Άσκηση αναίρεσης (διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου τελευταίου βαθμού)
50. Κατάρτιση προϋπολογισμού για την ευεξία
51. Ερωτηματολόγιο σχετικά με το διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο «Πώς μπορεί να ενισχυθεί 

ο κοινοβουλευτικός έλεγχος επί των διαδικασιών του προϋπολογισμού: η σχέση μεταξύ 
κοινοβουλίων, δημοσιονομικών συμβουλίων και ελεγκτικών οργάνων»

52. Επείγον αίτημα: ο ρόλος του Κοινοβουλίου στην απαλλαγή/αποπομπή του Προέδρου της 
Δημοκρατίας (αρχηγού κράτους)

53. Ψηφιακά εγχειρίδια
54. Λειτουργία και πολιτικές για την εθιμοτυπία στο Κοινοβούλιο
55. Μείωση της βίας και του εκφοβισμού στα παιδιά
56. Κρατική χρηματοδότηση αθλητικών οργανώσεων
57. Ορισμένες πτυχές της κοινοβουλευτικής δραστηριότητας μεταξύ 1ης Μαρτίου 2020 και 31ης 

Μαρτίου 2021
58. Έρευνα για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου
59. Υποχρεωτική και υπό όρους χρήση μάσκας προσώπου στην κατώτερη εκπαίδευση (προσχολική 

και πρωτοβάθμια εκπαίδευση)
60. Επείγον: τα δικαιώματα και οι ευθύνες των αντιπροέδρων στα εθνικά κοινοβούλια
61. Κοινοβουλευτική πρακτική όσον αφορά την Ατζέντα 2030 των Ηνωμένων Εθνών και τους 

Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης
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62. Ενεργειακή πολιτική του Κοινοβουλίου
63. Εργασίες που πραγματοποιούνται από το προσωπικό των βουλευτών και έλεγχος των εργασιών 

αυτών
64. Ερωτηματολόγιο σχετικά με το διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο «Επιγραμμικές επικοινωνίες και 

προσαρμογή των κοινοβουλευτικών επικοινωνιών κατά τη διάρκεια της πανδημίας»
65. Θεσμική επικοινωνία
66. Πρόσβαση των γυναικών με αναπηρία στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης
67. Στρατηγική για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο Κοινοβούλιο
68. Ανάληψη και έλεγχος των δαπανών που συνδέονται με την εντολή των βουλευτών (Prise en 

charge et contrôle des frais liés au mandat des parlementaires)
69. Ρόλος του Κοινοβουλίου στην εκπόνηση εκτιμήσεων επιπτώσεων των κανονιστικών ρυθμίσεων
70. Προσαρμογή και προετοιμασία των συνεδριάσεων της ολομέλειας για την εξυπηρέτηση 

βουλευτών με αναπηρία 
71. Θηλασμός και κυκλοφορία βρεφικών τροφών
72. Επιβολή καταβολής διατροφής
73. Κοινοβουλευτικός πίνακας δεδομένων
74. Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση
75. Χρήση κινητών ηλεκτρονικών συσκευών στην ολομέλεια και στα κοινοβουλευτικά όργανα
76. Κανονισμός για τους βοσκοτόπους
77. Τεχνολογία για βιντεοδιασκέψεις και υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους
78. Πρόγραμμα ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού
79. Σύσταση υποεπιτροπής στο πλαίσιο μιας διαρκούς κοινοβουλευτικής επιτροπής
80. Επικαιροποίηση του αιτήματος 4548: συνεργατικό έγγραφο για την επικαιροποίηση του πίνακα 

«Κατάσταση των μέτρων για τη νόσο COVID 19 στα κοινοβούλια» 
81. Μυστική ψηφοφορία εκτός κοινοβουλίου
82. Εμβολιαστικό πρόγραμμα κατά του COVID-19
83. Σωφρονιστικοί κανονισμοί και θέματα υγείας των κρατουμένων
84. Δήλωση συμφερόντων των εμπειρογνωμόνων που συμμετέχουν σε ακρόαση στο Κοινοβούλιο 
85. Χριστουγεννιάτικα δέντρα στο Κοινοβούλιο
86. Πρόσθετες ερωτήσεις σχετικά με αίτημα που αφορά τη γεωγραφική θέση της κοινοβουλευτικής 

βιβλιοθήκης, των αρχείων κ.λπ. Ποια είναι η σημασία της τοποθεσίας για τους χρήστες, την 
υπηρεσία και τη ροή των εργασιών;

87. Διαδικασία συνεργασίας σε καταστάσεις μη εγκεκριμένης χρήσης του εθνικού εναέριου χώρου 
(διαδικασία Renegade)

88. Επιχειρησιακές μονάδες στα κοινοβούλια
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C. Σεμινάρια και προβλεπόμενες από τον κανονισμό συνεδριάσεις του 
ECPRD το 2021

ΣΕΜΊΝΑΡΊΑ

Meeting Location Date

Διαδικτυακό σεμινάριο – «Ποιες διαδικαστικές αλλαγές που εισήχθησαν 
λόγω της νόσου COVID-19 θα διατηρηθούν στο Κοινοβούλιο σας μόλις 
ξεπεραστεί η πανδημία;» (Τομέας ενδιαφέροντος: κοινοβουλευτική πρακτική 
και διαδικασίες)

Λονδίνο / διαδικτυακά 16.12.2021

Διαδικτυακό σεμινάριο – «Δημοκρατία χωρίς παρακάμψεις – 
ανταλλαγή απόψεων με την πολιτική φιλόσοφο Cristina Lafont» (Τομέας 
ενδιαφέροντος: κοινοβουλευτική πρακτική και διαδικασίες)

Βιέννη / διαδικτυακά 2.11.2021

Διαδικτυακό σεμινάριο – «Tρόποι ενίσχυσης του κοινοβουλευτικού 
ελέγχου επί των διαδικασιών του προϋπολογισμού»  (Τομέας 
ενδιαφέροντος: οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις) 

Ποντγκόριτσα / 
διαδικτυακά

8.7.2021

Διαδικτυακό σεμινάριο – «Τα κοινοβούλια και ο γενικός κανονισμός για 
την προστασία δεδομένων»  (Τομέας ενδιαφέροντος: κοινοβουλευτική 
πρακτική και διαδικασίες)

Βιέννη / διαδικτυακά 14.6.2021

Διαδικτυακό σεμινάριο – «ΤΠΕ – Τα κοινοβούλια στο διαδίκτυο 2021 
– διαδικτυακή επικοινωνία και προσαρμογή της κοινοβουλευτικής 
επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας»  (Τομέας ενδιαφέροντος: οι 
ΤΠΕ στα κοινοβούλια)

Ελσίνκι / διαδικτυακά 3.6.2021

Διαδικτυακό σεμινάριο – «Ένα Έτος Ελπίδας και Μετάβασης» (Τομέας 
ενδιαφέροντος: κοινοβουλευτικές βιβλιοθήκες, έρευνα και αρχεία)

Βρυξέλλες / 
διαδικτυακά

1 3.6.2021

Διαδικτυακό σεμινάριο – «Κοινοβουλευτική συμμετοχή στον καθορισμό 
των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας» (Τομέας 
ενδιαφέροντος: οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις)

Ρώμη / διαδικτυακά 23.4.2021

Διαδικτυακό σεμινάριο – «ΤΠΕ – ηλεκτρονικές υπογραφές και σφραγίδες»  
(Τομέας ενδιαφέροντος: οι ΤΠΕ στα κοινοβούλια)

Βρυξέλλες / 
διαδικτυακά

15.3.2021

Διαδικτυακό σεμινάριο – «Τα κοινοβούλια και ο γενικός κανονισμός για 
την προστασία δεδομένων»  (Τομέας ενδιαφέροντος: κοινοβουλευτική 
πρακτική και διαδικασίες)

Βιέννη / διαδικτυακά 18.1.2021

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΊΣΜΟ ΣΥΝΕΔΡΊΑΣΕΊΣ

Meeting Location Date

Ετήσια Διάσκεψη Ανταποκριτών Λονδίνο / διαδικτυακά 18.11.2021

Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής Βρυξέλλες / διαδικτυακά 23.9.2021

Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής Βρυξέλλες / διαδικτυακά 1.7.2021

Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής Βρυξέλλες / διαδικτυακά 18.3.2021
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Γλωσσάριο όρων και ακρωνυμίων

AFCO: Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

AFET: Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

AIDA: Ειδική Επιτροπή για την τεχνητή νοημοσύνη στην ψηφιακή εποχή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

BECA: Ειδική Επιτροπή για την καταπολέμηση του καρκίνου, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

BUDG: Επιτροπή Προϋπολογισμών, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

CORCOM: Το Ευρετήριο των Αντίστοιχων Επιτροπών. Ενημερωτική πηγή σχετικά με τις επιτροπές 
των εθνικών κοινοβουλίων που αντιστοιχούν στις επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παρέχει 
πληροφορίες σχετικά με τις διάφορες γραμματείες των επιτροπών των εθνικών κοινοβουλίων της ΕΕ 
και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

COSAC: Διάσκεψη των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Βασιζόμενη στις 
Συνθήκες Διάσκεψη των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των μελών των εθνικών 
κοινοβουλίων από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές που είναι αρμόδιες για υποθέσεις της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

DEVE: Επιτροπή Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

ΓΔ EXPO: Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Πολιτικών της Ένωσης, Γραμματεία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.

ΓΔ IPOL: Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών της Ένωσης, Γραμματεία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.

ΓΔ ITEC: Γενική Διεύθυνση Καινοτομίας και Τεχνολογικής Υποστήριξης, Γραμματεία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.

ECPRD: Ευρωπαϊκό Κέντρο Κοινοβουλευτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης. Δίκτυο ανταλλαγής 
πληροφοριών για τις διοικήσεις των κοινοβουλίων στην Ευρώπη, το οποίο λειτουργεί βάσει 
συγκριτικών αιτημάτων.

ECON: Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

EMPL: Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

ΕΚ: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

EPW (ΕΚΕ): Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Εβδομάδα. Η Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για τη 
Σταθερότητα, τον Οικονομικό Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (IPC SECG) 
και η Διάσκεψη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου φέρνουν σε επαφή κοινοβουλευτικούς από ολόκληρη 
την Ευρωπαϊκή Ένωση για να συζητήσουν οικονομικά, δημοσιονομικά και κοινωνικά θέματα. 

Eurojust: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της ποινικής 
δικαιοσύνης.

Europol (Ευρωπόλ): Οργανισμός επιβολής του νόμου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

EUSC: Διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ετήσια συνεδρίαση 
των Προέδρων των Κοινοβουλίων των κρατών μελών της ΕΕ, η οποία διοργανώνεται από το 
Κοινοβούλιο της προηγούμενης φθινοπωρινής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

EWS (ΣΕΠ): Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης. Μηχανισμός επανεξέτασης που περιγράφεται στο 
Πρωτόκολλο αριθ. 2 των Συνθηκών σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και 
της αναλογικότητας. Προβλέπει την αποστολή αιτιολογημένης γνώμης από τα εθνικά κοινοβούλια 
προς τους Προέδρους των θεσμικών οργάνων.

FEMM: Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
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ICM (ΔΣΕ): Διακοινοβουλευτική Συνεδρίαση Επιτροπών. Συνεδριάσεις που συνδιοργανώνονται 
από τη γραμματεία της επιτροπής/τις γραμματείες των επιτροπών και τη Μονάδα Νομοθετικού 
Διαλόγου της Διεύθυνσης Σχέσεων με τα Εθνικά Κοινοβούλια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι ΔΣΕ 
λειτουργούν ως φόρουμ διαλόγου μεταξύ των μελών των εθνικών κοινοβουλίων και των βουλευτών 
του ΕΚ.

INGE: Ειδική Επιτροπή για τις εξωτερικές παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της 
παραπληροφόρησης, σε όλες τις δημοκρατικές διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο.

IPC CFSP/CSDP (ΔΚΔ ΚΕΠΠΑ/ΚΠΑΑ): Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για την Κοινή Εξωτερική 
Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας και την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας. Διακοινοβουλευτική 
πλατφόρμα συζήτησης σχετικά με την εξωτερική πολιτική, την πολιτική ασφάλειας και την αμυντική 
πολιτική της ΕΕ. Διοργανώνεται δύο φορές τον χρόνο από το Κοινοβούλιο του κράτους μέλους της 
ΕΕ που ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου, σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

IPD (ΑΠΔ): Άτυπος Πολιτικός Διάλογος. Οι εισηγήσεις των εθνικών κοινοβουλίων της ΕΕ δυνάμει του 
Πρωτοκόλλου αριθ. 1 των Συνθηκών, όπου διατυπώνονται παρατηρήσεις για τους νομοθετικούς 
φακέλους που εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΕ, καθώς και για μη νομοθετικά 
έγγραφα, όπως είναι οι λευκές βίβλοι ή οι ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

IPEX: Διακοινοβουλευτική Ανταλλαγή Πληροφοριών στην ΕΕ. Πλατφόρμα για την αμοιβαία 
ανταλλαγή εγγράφων και πληροφοριών σχετικά με την ΕΕ μεταξύ των εθνικών κοινοβουλίων και 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

JPSG (ΜΟΚΕ): Μεικτή Ομάδα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου για την Ευρωπόλ Διακοινοβουλευτική 
ομάδα ελέγχου, η οποία διασφαλίζει ότι η Ευρωπόλ είναι πλήρως υπόλογη και διαφανής. Η ΜΟΚΕ 
πραγματοποιεί δύο συνεδριάσεις ετησίως: μία στο κοινοβούλιο της χώρας που ασκεί την εκ 
περιτροπής Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, και μία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

JURI: Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

LIBE: Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο.

MPs (ΜΕΚ): Μέλη (εθνικού) κοινοβουλίου. 

MEPs (ΒΕΚ): Βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία (PESCO): Μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία στον τομέα 
της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, η οποία θεσπίστηκε με απόφαση του Συμβουλίου στις 11 
Δεκεμβρίου 2017, με 25 κράτη μέλη. Παρέχει ένα νομικό πλαίσιο για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη 
και την πραγματοποίηση επενδύσεων από κοινού σε κοινά έργα ικανοτήτων, καθώς και για την 
ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της συμβολής των ενόπλων δυνάμεων.

Spotlight: Δημοσιεύσεις που σχετίζονται με περιλήψεις των κοινοβουλευτικών διαδικασιών ή 
πρακτικών και βασίζονται στις απαντήσεις σε αιτήματα που αποστέλλονται στο δίκτυο ECPRD.

ΣΕΕ: Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΣΛΕΕ: Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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ΕΘΝΊΚΑ ΚΟΊΝΟΒΟΥΛΊΑ  
ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ
Δεκεμβρίου 2021

Belgique/België/
Belgien Bέλγιο 

Kamer van volksvertegen-

woordigers/ Chambre des 

représentants/ Abgeordnetenkammer

Senaat/ Sénat/ Senat

България 
Bουλγαρια

Народно събрание  
(Narodno sabranie)

Česká republika 
Τσέχική Δήμοκρατια

Poslanecká sněmovna
Senát 

Danmark 
Δανια

Folketinget 

Deutschland 
Γέρμανια

Deutscher Bundestag
Bundesrat 

Eesti 
Εσθονια

Riigikogu

Éire/Ireland 
ΊρλανΔια

Dáil Éireann
Seanad Éireann

Ελλάδα  
ΕλλαΔα

Βουλή των Ελλήνων 
(Vouli ton Ellinon)

España 
Ίσπανια

Congreso de los 
Diputados 
Senado

France 
Γαλλια

Assemblée nationale
Sénat

Hrvatska 
Κροατια

Hrvatski sabor

Italia 
Ίταλια

Camera dei Deputati
Senato della 
Repubblica

Κύπρος 
Κυπροσ 

Βουλή των 
Αντιπροσώπων 
(Vouli ton Antiprosopon)

Latvija 
Λέτονια

Saeima

Lietuva 
Λιθουανια

Seimas

Luxembourg 
Λουξέμβουργο

Chambre des Députés

Magyarország 
Ουγγαρια

Országgyűlés

Malta 
Μαλτα

Il-Kamra Tad-Deputati

Nederland 
Κατω Χωρέσ 

Tweede Kamer
Eerste Kamer

Österreich 
Αυστρια 

Nationalrat
Bundesrat 

Polska 
Πολωνια

Sejm
Senat

Portugal 
Πορτογαλια

Assembleia da 
República

România 
Ρουμανια 

Camera Deputatilor
Senat

Slovenija 
Σλοβένια

Državni zbor
Državni svet

Slovensko 
Σλοβακια 

Národná Rada

Suomi/ Finland 
ΦινλανΔια

Eduskunta

Sverige 
ΣουήΔια

Riksdagen 

150

60

240 200

81

179

709

69

101 160

60

300

350

208
57

577

348

151 629

315
6

56 100 141 60

199 67 150

75

183

61

460

100

230 330

136

90

40

150 200 349

άμεση εκλογή

έμμεση εκλογή / διορισμός / άλλο

Πηγή: Η Διεύθυνση Σχέσεων με τα Εθνικά Κοινοβούλια σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των εθνικών κοινοβουλίων της ΕΕ στις Βρυξέλλες
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