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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής 

Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες: 

Τροπολογία  1 

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία 

 1 α.  ζητεί να επανεξεταστεί άμεσα η 

κοινή προσέγγιση που περιλαμβάνεται 

στο παράρτημα της κοινής δήλωσης του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 

Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με 

τους αποκεντρωμένους οργανισμούς που 

υπεγράφη στις 19 Ιουλίου 2012, 

προκειμένου να ληφθεί δεόντως υπόψη ο 

ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με 

τον καθορισμό της έδρας των 

οργανισμών, λαμβανομένων υπόψη των 

αρμοδιοτήτων του ως συννομοθέτη στο 

πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής 

διαδικασίας και ζητεί συνεπώς μια 

μεγαλύτερη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου στην εν λόγω διαδικασία 

λήψης αποφάσεων· 

 

Τροπολογία  2 

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 β (νέα) 

 

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία 

 1 β.  εγκρίνει την δήλωσή του που 

επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα· 

Προς ενημέρωση, η δήλωση αναφέρει τα εξής: 

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο ρόλος του ως 

συννομοθέτη δεν έχει ληφθεί δεόντως υπόψη στη διαδικασία για την επιλογή της νέας έδρας 

της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ).  
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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμεί να υπενθυμίσει τα δικαιώματά του ως συννομοθέτη και 

τονίζει ότι, κατά τον καθορισμό της έδρας των οργάνων και οργανισμών, πρέπει να γίνεται 

πλήρως σεβαστή η συνήθης νομοθετική διαδικασία.  

 

Ως το μόνο άμεσα εκλεγόμενο θεσμικό όργανο της Ένωσης αποτελεί τον βασικό εγγυητή του 

σεβασμού της δημοκρατικής αρχής στην Ένωση.  

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποδοκιμάζει τη διαδικασία που τηρήθηκε για την επιλογή της 

νέας έδρας, δεδομένου ότι στερήθηκε των δικαιωμάτων του αφού δεν συμμετείχε κατά τρόπο 

αποτελεσματικό στη διαδικασία, ενώ σήμερα αναμένεται απλώς να επικυρώσει την επιλογή 

της νέας έδρας στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας. 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επισημαίνει ότι η κοινή προσέγγιση που είναι προσαρτημένη 

στην κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τους αποκεντρωμένους οργανισμούς που 

υπεγράφη το 2012 δεν έχει νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα, όπως αναγνωρίζεται στην ίδια τη 

δήλωση, και ότι με τη συμφωνία αυτή δεν θίγονται οι νομοθετικές αρμοδιότητες των 

θεσμικών οργάνων. 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιδοκιμάζει μεν το γεγονός ότι η διαδικασία επιλογής της νέας 

έδρας του οργανισμού βασίστηκε στα κριτήρια που αναφέρονται στην κοινή προσέγγιση, 

αποδοκιμάζει ωστόσο το ότι η διαδικασία αυτή ολοκληρώθηκε με κλήρωση. Το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο τονίζει συνεπώς ότι η διαδικασία που τηρήθηκε για την επιλογή της νέας έδρας 

πρέπει να επανεξεταστεί στο μέλλον. 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπογραμμίζει ότι η διαδικασία που τηρήθηκε για την επιλογή 

της νέας έδρας, η οποία βασίζεται στην κοινή προσέγγιση, έχει αμιγώς διακυβερνητικό 

χαρακτήρα και ότι, με το να καλείται το Κοινοβούλιο να επιβεβαιώσει την επιλογή αυτή 

μέσω της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, αναδεικνύεται η υφιστάμενη μεταξύ της εν 

λόγω διακυβερνητικής διαδικασίας και της κοινοτικής μεθόδου διάσταση, η οποία ενέχει τον 

κίνδυνο να υπονομεύσει την κοινοτική μέθοδο.  

 

Τέλος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμεί επίσης να επισημάνει ότι τα τρία θεσμικά 

όργανα έχουν δεσμευτεί, στο πλαίσιο της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του 

νομοθετικού έργου της 13ης Απριλίου 20161 να συνεργάζονται κατά τρόπο καλόπιστο και 

διαφανή και ότι η ισότητα των δύο νομοθετικών οργάνων κατοχυρώνεται στις Συνθήκες.» 

______________________ 
 ΕΕ L 123, 12.5.2016, σ. 1. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
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λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 

ιδίως το άρθρο 13, παράγραφος 2, 

Αιτιολόγηση 

Επισημαίνεται η υποχρέωση που υπέχουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να συνεργάζονται μεταξύ 

τους καλή τη πίστει. 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5 α)  Δυνάμει του άρθρου 13 

παράγραφος 2 της Συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση τα θεσμικά όργανα 

της Ένωσης υποχρεούνται να 

συνεργάζονται μεταξύ τους καλή τη 

πίστει εντός των ορίων των 

αρμοδιοτήτων που τους έχουν ανατεθεί 

από τις Συνθήκες και σύμφωνα με τις 

διαδικασίες, τους όρους και τους στόχους 

που ορίζονται σε αυτές. Το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο πρέπει να τηρείται πλήρως 

ενήμερο και να συμμετέχει σε όλα τα 

στάδια της συνήθους νομοθετικής 

διαδικασίας. 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
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