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Τροπολογία  1 

Gerolf Annemans 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

σχετικά με τη βελτίωση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις δυνατότητες 

της Συνθήκης της Λισαβόνας 

2014/2249(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος (άρθρο 170, παράγραφος 4, του Κανονισμού) για την 

αντικατάσταση της μη νομοθετικής πρότασης ψηφίσματος A8–0386/2016 

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη βελτίωση της 

λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις δυνατότητες της Συνθήκης της 

Λισαβόνας 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του, 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε περαιτέρω αξιοποίηση της Συνθήκης της Λισαβόνας 

συνιστά μια απόπειρα να υπονομευθεί περαιτέρω η κυριαρχία των κρατών μελών, όπως 

για παράδειγμα με την εφαρμογή σε όλο και περισσότερους τομείς της λήψης 

αποφάσεων με ειδική πλειοψηφία και όχι με ομοφωνία, με την αύξηση της οικονομικής 

εξάρτησης μέσω της εγκαθίδρυσης μιας δημοσιονομικής και οικονομικής ένωσης ή με 

την προσπάθεια δημιουργία μιας αμυντικής ένωσης, μολονότι η άμυνα ανήκει 

αποκλειστικά στην εθνική αρμοδιότητα· 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση της παράνομης μετανάστευσης και οι προκλήσεις στον 

τομέα της ασφάλειας έχουν αναδείξει την ανάγκη να κλείσουν τα εξωτερικά σύνορα 

της ΕΕ και να αποκατασταθούν τα εσωτερικά σύνορα· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές που εφαρμόζουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ είναι 

όλο και λιγότερο συμβατές με τις αρχές της επικουρικότητας, της αναλογικότητας και 

της δημοκρατίας· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνταγματική Συνθήκη, αντιδημοκρατικό διάδοχο της 

οποίας αποτελεί η Συνθήκη της Λισαβόνας, απορρίφθηκε με δημοψήφισμα στη Γαλλία 

και τις Κάτω Χώρες· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την 

ΕΕ αποτελεί σαφή απόδειξη του αποτυχημένου εγχειρήματος μιας «ολοένα στενότερης 

Ένωσης»· 

1. επισημαίνει την πλήρη και απόλυτη κυριαρχία των κρατών μελών· 
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2. υποστηρίζει ότι οι δυνατότητες που παρέχει η Συνθήκη της Λισαβόνας θα πρέπει να 

περικοπούν ή να περιοριστούν και όχι να διευρυνθούν· 

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στην ΕΚΤ, στην 

Επιτροπή των Περιφερειών, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και 

στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών. 

Or. en 

 

 


