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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις εκθέσεις της Επιτροπής σχετικά με την 
παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ· πιστεύει ότι οι εν λόγω εκθέσεις 
αποτελούν ζωτικής σημασίας εργαλεία για τη διασφάλιση του δημοκρατικού ελέγχου 
της ορθής μεταφοράς και εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ· θεωρεί ότι η εν λόγω 
παρακολούθηση είναι απαραίτητη ως μέσο εντοπισμού των κινδύνων για το κράτος 
δικαίου πριν φτάσουν σε σημείο όπου απαιτείται επίσημη αντίδραση·

2. ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει τον δημόσιο διάλογο σχετικά με την ετήσια 
έκθεσή της για την παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ· τονίζει την 
ανάγκη να ανοίξει αυτός ο δημόσιος διάλογος με την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή των 
πολιτών, και σημειώνει ότι η κοινωνία των πολιτών θα μπορούσε επίσης να 
συμπεριληφθεί υπό την αιγίδα της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης·

3. ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει περαιτέρω τα κράτη μέλη στη μεταφορά και την 
εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ μέσω πρωτοβουλιών για τη δημιουργία θεσμικών και 
διοικητικών ικανοτήτων·

4. τονίζει τη σημασία του κράτους δικαίου ως προϋπόθεσης για την ορθή παρακολούθηση 
και εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ· τονίζει τη σοβαρή ανησυχία του σχετικά με τις 
γενικευμένες ελλείψεις στην εφαρμογή του κράτους δικαίου σε ορισμένα κράτη μέλη, 
όπως περιγράφεται λεπτομερώς στην έκθεση της Επιτροπής του 2020 για το κράτος 
δικαίου· ζητεί από το Συμβούλιο να συνεργαστεί επειγόντως με το Κοινοβούλιο ώστε 
να έλθουν σε συμφωνία σχετικά με την πρόταση κανονισμού της Επιτροπής για την 
προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων 
όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη (COM(2018)0324)·

5. τονίζει ότι η διασφάλιση της συμμόρφωσης με το δίκαιο της ΕΕ είναι ουσιαστικής 
σημασίας για τη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού· τονίζει την ανάγκη 
συνεχούς βελτίωσης των μηχανισμών που αποσκοπούν στη διασφάλιση της πλήρους 
συμμόρφωσης της θέσπισης κανόνων με τις Συνθήκες, και ιδίως με τις αρχές της δοτής 
αρμοδιότητας, της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 
5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), την αρχή της καλόπιστης 
συνεργασίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 13 της ΣΕΕ, και την αρχή της ισότητας ενώπιον 
του νόμου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ο Χάρτης)· υπογραμμίζει, επιπλέον, το γεγονός ότι η 
αποτελεσματικότητα των νομικών πράξεων της ΕΕ, η οποία εξαρτάται από την 
ορθότητα και τον έγκαιρο χαρακτήρα της υλοποίησής τους, αποτελεί τον ακρογωνιαίο 
λίθο της ασφάλειας δικαίου και της ορθής εφαρμογής του δικαίου·

6. υπογραμμίζει ότι οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να διατυπώνονται με 
σαφή και κατανοητό τρόπο, τηρώντας τις αρχές της νομικής σαφήνειας, της διαφάνειας 
και της ασφάλειας δικαίου· τονίζει ότι το δίκαιο της Ένωσης πρέπει να ορίζει σαφώς τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται για τους αποδέκτες του, και ιδίως για 
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τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη· προτείνει να εξεταστούν τα μη 
δεσμευτικά από νομική άποψη έγγραφα καθοδήγησης ως πιθανό μέσο για την παροχή 
βοήθειας στα κράτη μέλη κατά τη διαδικασία εφαρμογής· εκφράζει τη λύπη του για τις 
ασυνέπειες στην εφαρμογή και την ερμηνεία του δικαίου της ΕΕ, οι οποίες μπορούν να 
αποδοθούν σε λανθασμένες μεταφράσεις νομικών κειμένων· καλεί, ως εκ τούτου, την 
Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για να διασφαλίσει την ορθή μετάφραση της 
νομοθεσίας που εγκρίνεται στην ΕΕ· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
συνεχίσουν και να εντείνουν τον διάλογο και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί η έλλειψη σαφήνειας και διαφάνειας στη θέσπιση 
κανόνων κατά τη μεταφορά της νομοθεσίας της ΕΕ·

7. υπενθυμίζει ότι η εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ περιλαμβάνει τον πλήρη σεβασμό των 
κοινών αξιών, συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της δημοκρατίας 
και του κράτους δικαίου, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ· τονίζει τις ανησυχίες 
του σχετικά με την επιδεινούμενη κατάσταση του κράτους δικαίου σε ορισμένα κράτη 
μέλη, όπως περιγράφεται στην έκθεση της Επιτροπής του 2020 για το κράτος δικαίου· 
επαναλαμβάνει τη στήριξή του για τη θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, 
το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, ο οποίος θα διέπεται από διοργανική 
συμφωνία μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων που θα συνίσταται σε ετήσιο κύκλο 
παρακολούθησης των αξιών της Ένωσης, ο οποίος θα καλύπτει όλες τις πτυχές του 
άρθρου 2 της ΣΕΕ· θεωρεί ότι τα διαθέσιμα εργαλεία που προβλέπονται από τις 
Συνθήκες θα πρέπει να ενισχυθούν και προτείνει η Διάσκεψη για το Μέλλον της 
Ευρώπης να εξετάσει το ζήτημα αυτό·

8. τονίζει τον καίριο ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων και, κατά περίπτωση, των 
περιφερειακών κοινοβουλίων στον προνομοθετικό έλεγχο των σχεδίων νόμων της ΕΕ, 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι ο ρόλος αυτός επιτρέπει στα κράτη μέλη να βελτιώσουν 
την ποιότητα και την ταχύτητα της εφαρμογής τους· σημειώνει ότι οι υφιστάμενες 
μορφές συνεργασίας με τα εθνικά κοινοβούλια, όπως οι διακοινοβουλευτικές 
αντιπροσωπείες ή οι διαδικασίες με τη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων στην 
ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τη θέσπιση και την εφαρμογή του δικαίου της 
Ένωσης, θα μπορούσαν να βελτιωθούν· προτείνει να συζητηθούν στη Διάσκεψη για το 
Μέλλον της Ευρώπης οι δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας στον τομέα της 
εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης, καθώς και της θέσπισης κανόνων και της 
εφαρμογής των αρχών της αναλογικότητας και της επικουρικότητας· θεωρεί ότι οι 
απόπειρες υπονόμευσης της συνταγματικής ακεραιότητας των κρατών μελών 
συνιστούν παραβίαση του δικαίου της ΕΕ·

9. ζητεί βελτιώσεις στη νομοθετική διαδικασία της ΕΕ, η οποία βασίζεται στη διαφάνεια 
και τη λογοδοσία κατά τη σύνταξη νομοθετικών κειμένων, σε συνδυασμό με τη 
συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, κατά περίπτωση· 

10. υπενθυμίζει την αρχή της διαφάνειας που κατοχυρώνεται στις Συνθήκες της ΕΕ, καθώς 
και το δικαίωμα των πολιτών της ΕΕ σε δικαιοσύνη και χρηστή διοίκηση, όπως 
ορίζεται στα άρθρα 41 και 47 του Χάρτη· επισημαίνει ότι, με βάση τα δικαιώματα και 
τις αρχές αυτές, πρέπει να παρέχεται στους πολίτες επαρκής πρόσβαση στα σχέδια 
νομοθετικών πράξεων που τους αφορούν· επιμένει ότι τα εν λόγω δικαιώματα και οι 
αρχές θα πρέπει επίσης να έχουν πρωταρχική σημασία στα κράτη μέλη, όταν αυτά 
προτείνουν σχέδια νομοθετικών πράξεων που αποσκοπούν στην εφαρμογή του δικαίου 
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της ΕΕ·

11. υπενθυμίζει τις προσπάθειες των θεσμικών οργάνων της ΕΕ να δημιουργήσουν μια 
κοινή βάση δεδομένων και έναν κοινό ιστότοπο για όλα τα μέρη της νομοθετικής 
διαδικασίας, αλλά εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι προσπάθειες αυτές δεν 
έχουν ακόμη επιτύχει τον στόχο τους· θεωρεί ότι οι υφιστάμενες και μελλοντικές 
βάσεις δεδομένων και ιστότοποι θα πρέπει να επιτρέπουν την κατάλληλη συμβολή 
όλων των εμπλεκόμενων κοινοβουλίων·

12. επαναλαμβάνει τη θέση που διατύπωσε στο ψήφισμά του, της 17ης Ιανουαρίου 2019, 
σχετικά με τη στρατηγική έρευνα της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας OI/2/2017 όσον 
αφορά τη διαφάνεια των νομοθετικών συζητήσεων στο πλαίσιο των 
προπαρασκευαστικών οργάνων του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητεί από το 
Συμβούλιο να αναπτύξει σαφή και δημοσίως διαθέσιμα κριτήρια για τον χαρακτηρισμό 
εγγράφων ως «LIMITE», σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ, και να επανεξετάζει 
συστηματικά το καθεστώς των εγγράφων «LIMITE» σε πρώιμο στάδιο, πριν από την 
τελική έγκριση μιας νομοθετικής πράξης, μεταξύ άλλων πριν από τις άτυπες 
διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο τριμερών διαλόγων·

13. τονίζει ότι η ορθή μεταφορά και εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης, βάσει του άρθρου 
197 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), είναι υψίστης 
σημασίας· σημειώνει ότι αποτελεί κοινή ευθύνη των κρατών μελών και των θεσμικών 
οργάνων και οργανισμών της Ένωσης· ζητεί την κατάλληλη εκ των προτέρων και εκ 
των υστέρων αξιολόγηση των επιπτώσεων του δικαίου της ΕΕ, μεταξύ άλλων όσον 
αφορά τη βιωσιμότητα και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα και τα ζητήματα 
φύλου, σύμφωνα με τη δέσμευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
όπως ορίζεται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου·

14. υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε θέση να μεταφέρουν ορθά το δίκαιο 
της Ένωσης στα δικά τους νομικά συστήματα· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να 
προγραμματίζονται κατάλληλα οι νομοθετικές διαδικασίες, ώστε να παρέχεται επαρκής 
χρόνος για τη μεταφορά τους στο εθνικό δίκαιο·

15. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενεργήσουν από κοινού και με συνέπεια για 
την αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με τον κανονιστικό 
υπερθεματισμό κατά τη μεταφορά και την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ, δεδομένου ότι 
η πρακτική αυτή επιβαρύνει άσκοπα τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις διοικήσεις, 
οδηγεί σε παρερμηνεία της νομοθετικής δραστηριότητας της ΕΕ και αυξάνει τον 
αδικαιολόγητο ευρωσκεπτικισμό μεταξύ των πολιτών· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, 
τις διατάξεις της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, 
σύμφωνα με τις οποίες τα εθνικά μέτρα που δεν σχετίζονται αυστηρά με την οικεία 
νομοθεσία της Ένωσης πρέπει να επισημαίνονται και να τεκμηριώνονται σαφώς από τα 
κράτη μέλη, ενώ τα στοιχεία που δεν σχετίζονται με κανέναν τρόπο με την εν λόγω 
νομοθεσία της Ένωσης θα πρέπει να προσδιορίζονται είτε μέσω των πράξεων 
μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο είτε μέσω συναφών εγγράφων· καλεί την Επιτροπή να 
παρέχει τακτικά πληροφορίες όσον αφορά την τεκμηρίωση μέτρων (κατά του) 
κανονιστικού υπερθεματισμού·

16. λαμβάνει υπό σημείωση την ιδιαίτερη έλλειψη μεταφοράς, εφαρμογής και εποπτείας 
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του δικαίου της ΕΕ στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης, σε 
αντίθεση με τον εξαιρετικά επείγοντα χαρακτήρα με τον οποίο συχνά προωθούνται 
νομοθετικές προτάσεις στον τομέα αυτό από την Επιτροπή και το Συμβούλιο κατά τη 
διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή και τις εθνικές αρχές 
να παρακολουθούν και να επιβάλλουν προδραστικά και ολοκληρωμένα την εφαρμογή 
του δικαίου της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα·

17. αναγνωρίζει ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ 
και η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, οι πολίτες και οι επιχειρηματίες πρέπει 
να ενημερώνονται για τα ζητήματα που προκύπτουν από την καθημερινή εφαρμογή του 
δικαίου της ΕΕ· ζητεί ισχυρότερη συνεργασία σε αυτόν τον τομέα, μεταξύ άλλων μέσω 
της υπηρεσίας SOLVIT·

18. τονίζει τη σημασία του κατάλληλου διαλόγου μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών 
μελών κατά το προ της άσκησης προσφυγής στάδιο·

19. υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν επίσης οι κοινωνικοί εταίροι, οι 
φορείς για την ισότητα των φύλων και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στην 
παρακολούθηση και την προώθηση της αποτελεσματικής προσφυγής βάσει του δικαίου 
της ΕΕ· ενθαρρύνει την Επιτροπή να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα 
δικαιώματα των πολιτών και των επιχειρήσεων βάσει του δικαίου της ΕΕ και να 
στηρίξει περαιτέρω τους καταγγέλλοντες βελτιώνοντας την κατανόηση της προ της 
άσκησης προσφυγής διαδικασίας· ζητεί από την Επιτροπή, ως θεματοφύλακα των 
Συνθηκών, να κινήσει τις κατάλληλες έρευνες στις περιπτώσεις στις οποίες οι πολίτες ή 
οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών έχουν εγείρει δεόντως ζήτημα ενδεχόμενης 
παραβίασης του δικαίου της ΕΕ·

20. υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος στην 
παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης· ζητεί από τα κράτη 
μέλη να εφαρμόσουν τους κανόνες ελάχιστης προστασίας της ΕΕ που συμφωνήθηκαν 
τον Μάρτιο του 2019 και εγκρίθηκαν επίσημα τον Οκτώβριο του 2019, πολύ πριν από 
την προθεσμία που είχε οριστεί για δύο έτη αργότερα· ζητεί από τα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιήσουν το περιθώριο που αφήνει η οδηγία για να την εφαρμόσουν 
χρησιμοποιώντας το ευρύτερο δυνατό πεδίο εφαρμογής και να προσφέρουν οικονομική 
αποζημίωση σε όσους πλήττονται επειδή υποβάλλουν καταγγελίες σχετικά με 
παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης·

21. λαμβάνει υπό σημείωση τη μείωση κατά 10 % των νέων διαδικασιών επί παραβάσει 
που κινήθηκαν το 2018 σε σύγκριση με το 2017 και την αύξηση του αριθμού των νέων 
διαδικασιών επί παραβάσει το 2019· επισημαίνει ότι, από την ανάλυση των νέων 
διαδικασιών επί παραβάσει που εκκρεμούσαν στα τέλη του 2017, του 2018 και του 
2019 προκύπτει ότι οι κύριοι τομείς πολιτικής για τους οποίους είχαν κινηθεί κατά 
κρατών μελών οι περισσότερες διαδικασίες επί παραβάσει σχετικά με τη μεταφορά 
αφορούσαν το περιβάλλον, την κινητικότητα και τις μεταφορές, την εσωτερική αγορά, 
τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις αγορές 
κεφαλαιαγορών· 

22. εκφράζει τη λύπη του για την αύξηση κατά 20 % του αριθμού των διαδικασιών επί 
παραβάσει σχετικά με τη νομοθεσία της ΕΕ που σχετίζεται με την ενιαία αγορά από τον 
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Δεκέμβριο του 2017 και καλεί τα κράτη μέλη να μεταφέρουν το δίκαιο της ΕΕ 
ταχύτερα και πιο επιμελώς· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις διαδοχικές μειώσεις 
στις νέες περιπτώσεις καθυστερημένης μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο το 2017, το 2018 
και το 2019· σημειώνει με ανησυχία, ωστόσο, ότι ο μέσος χρόνος μεταφοράς της ΕΕ 
έχει αυξηθεί, καθώς το 2019 οι οδηγίες χρειάζονταν τρεις μήνες περισσότερο για να 
μεταφερθούν στην εθνική νομοθεσία σε σύγκριση με το 2018· εκφράζει τη λύπη του 
για το γεγονός ότι, παρά την πρόσφατη πρόοδο, η έγκαιρη και ορθή εφαρμογή του 
δικαίου της ΕΕ εξακολουθεί να αποτελεί πηγή ανησυχίας σε ορισμένα κράτη μέλη·

23. καλεί την Επιτροπή να θεωρήσει κεντρικό τον ρόλο της ως θεματοφύλακα των 
Συνθηκών και να αντιδρά με διαδικασίες επί παραβάσει, όπου είναι αναγκαίο για τη 
διασφάλιση της ορθής εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης, προκειμένου να 
διασφαλίζεται η ασφάλεια δικαίου για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της ΕΕ· 

24. λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν χρησιμοποιεί πλέον το EU Pilot 
ως την προεπιλεγμένη πλατφόρμα μέσω της οποίας μπορεί να ξεκινήσει διάλογο με τα 
κράτη μέλη σχετικά με εικαζόμενες παραβιάσεις της ΕΕ, καθώς έχει αναγνωριστεί ότι 
πρόσθετε ένα πρόσθετο γραφειοκρατικό επίπεδο στη διαδικασία χωρίς να προσθέτει 
πραγματική αξία· υπενθυμίζει ότι το ποσοστό επίλυσης υποθέσεων που καταγγέλθηκαν 
μέσω του EU Pilot ήταν 77 % το 2017 και το 2019, και 73 % το 2018·

25. επαναβεβαιώνει τον ρόλο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) ως του 
μοναδικού θεσμικού οργάνου που είναι αρμόδιο για την έκδοση απόφασης σχετικά με 
την εγκυρότητα των πράξεων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ· υπενθυμίζει, επιπλέον, 
τον ρόλο του ΔΕΕ στη διασφάλιση της ορθής ερμηνείας και εφαρμογής του δικαίου της 
ΕΕ στο πλαίσιο της εφαρμογής της συμφωνίας αποχώρησης και της μελλοντικής 
σχέσης με το Ηνωμένο Βασίλειο.
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