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Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, 
εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, 
αφενός, και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας 
Ιρλανδίας, αφετέρου, και της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 
Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας σχετικά 
με διαδικασίες ασφάλειας για την ανταλλαγή και την προστασία διαβαθμισμένων 
πληροφοριών (COM(2020)0856 – 2020/0382(NLE))

Αξιότιμοι κύριοι πρόεδροι,

Έχω την τιμή να σας ενημερώσω ότι, σε συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των 
Προέδρων της 26ης Νοεμβρίου 2020, η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων (AFCO) 
αποφάσισε στις 27 Ιανουαρίου 2021 να υποβάλει γνωμοδότηση υπό μορφή επιστολής στην 
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, σύμφωνα με την 
προαναφερόμενη διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 56 παράγραφος 1 του Κανονισμού.

Η επιτροπή μας ενέκρινε τη γνωμοδότηση αυτή κατά τη συνεδρίασή της στις 4 Φεβρουαρίου 
20211, αφού αποφάσισε να καλέσει τις προαναφερθείσες επιτροπές, ως αρμόδιες επί της 

1 Ήταν παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία οι βουλευτές: Antonio Tajani (πρόεδρος), Gabriele Bischoff 
(αντιπρόεδρος), Charles Goerens (αντιπρόεδρος), Giuliano Pisapia (αντιπρόεδρος), Damian Boeselager, Geert 
Bourgeois, Fabio Massimo Castaldo, Leila Chaibi, Gwendoline Delbos-Corfield, Daniel Freund, Esteban 
González Pons, Sandro Gozi, Brice Hortefeux, Laura Huhtasaari, Juan Fernando López Aguilar (εξ ονόματος 
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ουσίας, να συμπεριλάβουν στο σχέδιο σύστασής τους τις ακόλουθες προτάσεις.

Ως εκ τούτου, διαβιβάζω με την παρούσα τη γνωμοδότηση της επιτροπής AFCO, η οποία 
εξετάζει τα ζητήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της επιτροπής AFCO, και ιδίως τις 
σχετικές με τη διακυβέρνηση και τις θεσμικές διατάξεις της συμφωνίας εμπορίου και 
συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Antonio Tajani

του Włodzimierz Cimoszewicz), Maite Pagazaurtundúa (εξ ονόματος του Pascal Durand), Paulo Rangel, 
Antonio Maria Rinaldi, Domènec Ruiz Devesa, Jacek Saryusz-Wolski, Helmut Scholz, Pedro Silva Pereira, 
László Trócsányi, Mihai Tudose, Guy Verhofstadt, Loránt Vincze, Rainer Wieland.
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Γενικές παρατηρήσεις

Στις 24 Δεκεμβρίου 2020, οι διαπραγματευτές της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου 
ολοκλήρωσαν τις διαπραγματεύσεις για συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας (ΣΕΣ). Η ΣΕΣ, 
η συμφωνία σχετικά με τις διαδικασίες ασφαλείας για την ανταλλαγή και την προστασία 
διαβαθμισμένων πληροφοριών, και η απόφαση (ΕΕ) 2020/2252 του Συμβουλίου, της 29ης 
Δεκεμβρίου 20202, σχετικά με την υπογραφή και των δύο συμφωνιών, δημοσιεύθηκαν στην 
Επίσημη Εφημερίδα στις 31 Δεκεμβρίου 2020 (L 444).

Η σύναψη της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας με το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να 
επικροτηθεί, δεδομένου ότι είναι αποτέλεσμα της αποφασιστικότητας της Ένωσης να 
καθιερώσει με το Ηνωμένο Βασίλειο μια σχέση που να είναι όσο το δυνατόν στενότερη, με 
μια γειτονική χώρα που έχει πολλά κοινά συμφέροντα με την ΕΕ. Η σύναψη της ΣΕΣ είναι 
προς το συμφέρον τόσο της ΕΕ όσο και του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και των πολιτών, 
των καταναλωτών και των επιχειρήσεων αμφοτέρων των μερών.

Το Κοινοβούλιο κατέστησε σαφή τη θέση του σχετικά με τις αρχές και τους στόχους της 
διαπραγμάτευσης για μια μελλοντική εταιρική σχέση, ιδίως στο ψήφισμά του της 12ης 
Φεβρουαρίου 2020 σχετικά με την προτεινόμενη εντολή για διαπραγματεύσεις για μια νέα 
εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας3, 
καθώς και στη σύστασή του της 18ης Ιουνίου 2020 σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για μια 
νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας 
Ιρλανδίας4.

Προσωρινή εφαρμογή της ΣΕΣ

Το άρθρο FINPROV.11 παράγραφος 2 (Έναρξη ισχύος και προσωρινή εφαρμογή) της ΣΕΣ 
προβλέπει ότι τα μέρη συμφωνούν να εφαρμόσουν προσωρινά τη ΣΕΣ από την 1η 
Ιανουαρίου 2021 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021 ή έως άλλη ημερομηνία όπως θα αποφασιστεί 
από το Συμβούλιο Εταιρικής Σχέσης.

Όπως δήλωσε η Διάσκεψη των Προέδρων του Κοινοβουλίου στις 28 Δεκεμβρίου 2020, η 
απόφαση για την προσωρινή εφαρμογή οφειλόταν αποκλειστικά στις μοναδικές και ειδικές 
περιστάσεις της σύναψης της ΣΕΣ, δεδομένου ότι είχε καταστεί αναπόφευκτη προκειμένου 
να μετριαστεί η διαταραχή για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και να αποτραπεί το χάος 
ενός σεναρίου αποχώρησης χωρίς συμφωνία. Η επιτροπή AFCO, σύμφωνα με τη Διάσκεψη 
των Προέδρων, υπογραμμίζει ότι αυτή η συγκεκριμένη προσωρινή εφαρμογή δεν μπορεί να 
αποτελέσει προηγούμενο ούτε να ανοίξει εκ νέου καθιερωμένες δεσμεύσεις μεταξύ των 
θεσμικών οργάνων της ΕΕ, και ότι δεν μπορεί να χρησιμεύσει ως πρότυπο για μελλοντικές 

2 Απόφαση (EE) 2020/2252, της 29ης Δεκεμβρίου 2020, για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, και την 
προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας 
και της Βόρειας Ιρλανδίας, αφετέρου, και της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου 
Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας σχετικά με διαδικασίες ασφαλείας για την 
ανταλλαγή και την προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών (ΕΕ L 444 της 31.12.2020, σ. 2).
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0033.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0152.
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διαδικασίες έγκρισης.

Εκφράζουμε τη λύπη μας για το γεγονός ότι ο χρόνος που έχει δοθεί στο Κοινοβούλιο για να 
διενεργήσει έλεγχο επί της ΣΕΣ δεν επαρκεί για να καταστεί δυνατός ο κατάλληλος 
ενδελεχής κοινοβουλευτικός έλεγχος μιας συμφωνίας του χαρακτήρα και της 
πολυπλοκότητας της ΣΕΣ. Επιπλέον, εκφράζουμε την ανησυχία μας για το γεγονός ότι η 
μετάφραση της ΣΕΣ σε 24 επίσημες γλώσσες θα αποδειχθεί κατά πάσα πιθανότητα αδύνατη 
πριν από τη λήξη της προσωρινής περιόδου εφαρμογής, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει 
σε μια κατάσταση όπου το Συμβούλιο δεν θα μπορεί να εκδώσει την απόφαση για τη σύναψη 
της ΣΕΣ αμέσως μετά την ψηφοφορία της έγκρισης στο Κοινοβούλιο στις 23 Φεβρουαρίου 
2021.

Στα ψηφίσματά του και στις ανταλλαγές απόψεών του με την Επιτροπή, το Κοινοβούλιο έχει 
επανειλημμένα υπενθυμίσει τη σημασία του ελεγκτικού του ρόλου στη διαδικασία έγκρισης 
και την ανάγκη πλήρους συμμετοχής σε όλα τα στάδια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για 
τη ΣΕΣ με το Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με τις Συνθήκες και τη σχετική νομολογία του 
Δικαστηρίου. Θα πρέπει επίσης να υπενθυμιστούν οι δεσμεύσεις που ανέλαβε η Επιτροπή 
σχετικά με το θέμα αυτό στο παρελθόν.

Ενιαίο σύστημα διακυβέρνησης – ο ρόλος του Κοινοβουλίου

Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για τη θέσπιση, όπως υποστήριξε το Κοινοβούλιο σε 
προηγούμενα ψηφίσματά του, ενός ενιαίου συστήματος διακυβέρνησης ως γενικού πλαισίου 
που θα εφαρμόζεται στη σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο συνολικά, το οποίο θα καλύπτει την 
κοινή συνεχή εποπτεία και διαχείριση της ΣΕΣ και των συμπληρωματικών συμφωνιών. 
Ωστόσο, εκφράζουμε τη λύπη μας για την πολυπλοκότητα του συστήματος αυτού, το οποίο 
περιλαμβάνει ευρύ φάσμα διαφορετικών μηχανισμών διακυβέρνησης και ρυθμίσεων για τη 
διευθέτηση διαφορών.

Στο ψήφισμά του της 12ης Φεβρουαρίου 2020, το Κοινοβούλιο έκρινε ότι ο σχεδιασμός των 
ρυθμίσεων διακυβέρνησης θα πρέπει να είναι ανάλογος με τη φύση, το πεδίο εφαρμογής και 
το βάθος της σχέσης και να λαμβάνει υπόψη το επίπεδο διασύνδεσης, συνεργασίας και 
εγγύτητας των μερών, διασφαλίζοντας παράλληλα την αποτελεσματική και αποδοτική 
εφαρμογή ολόκληρης της μελλοντικής συμφωνίας. Σε μια Ένωση που βασίζεται στην αρχή 
της δημοκρατίας, και δεδομένου του βάθους και του εύρους της ΣΕΣ, η οποία δεν αποτελεί 
μια συνήθη ΣΕΣ, ο ρόλος του Κοινοβουλίου στην εφαρμογή της είναι ακόμη πιο σημαντικός 
και πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω.

Επιπλέον, το Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα επαναλάβει τα δικαιώματά του να συμμετέχει 
και να ενημερώνεται πλήρως σε όλα τα στάδια της εφαρμογής οποιασδήποτε ΣΕΣ μεταξύ της 
ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου, συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησής της. Ως εκ 
τούτου, στο ψήφισμά του της 12ης Φεβρουαρίου 2020, το Κοινοβούλιο υπογράμμισε επίσης 
ότι οι εκπρόσωποι της ΕΕ σε οποιοδήποτε διοικητικό όργανο αρμόδιο για την επίβλεψη της 
εφαρμογής μιας ΣΕΣ μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να υπόκεινται σε 
κατάλληλους μηχανισμούς λογοδοσίας με τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου.

Ωστόσο, ούτε οι διατάξεις της ΣΕΣ για τη διακυβέρνηση ούτε η απόφαση (ΕΕ) 2020/2252 
του Συμβουλίου, της 29ης Δεκεμβρίου 2020, δεν πλησιάζουν έστω στην ικανοποίηση των 
απαιτήσεων και των αιτημάτων όσον αφορά τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στις δομές και 
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τους μηχανισμούς διακυβέρνησης. Πράγματι, οι διατάξεις της ΣΕΣ όσον αφορά τον 
κοινοβουλευτικό έλεγχο και την εποπτεία είναι προδήλως ανεπαρκείς.

Η απόφαση (ΕΕ) 2020/2252 του Συμβουλίου προβλέπει ότι η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι το 
Συμβούλιο λαμβάνει όλες τις πληροφορίες και τα έγγραφα που σχετίζονται με κάθε 
συνεδρίαση των μεικτών οργάνων της συμφωνίας ή με οποιεσδήποτε πράξεις πρόκειται να 
εκδοθούν με γραπτή διαδικασία πριν από την εν λόγω συνεδρίαση ή με τη χρήση της γραπτής 
διαδικασίας. Ωστόσο, μολονότι η ΣΕΣ συνήφθη ως συμφωνία «με αποκλειστικό 
αντισυμβαλλόμενο την ΕΕ», κάτι που θα δικαιολογούσε τον ενισχυμένο ρόλο του 
Κοινοβουλίου, προβλέπει απλώς ότι «δίνεται η δυνατότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
ασκεί πλήρως τα θεσμικά του προνόμια καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας σύμφωνα με 
τις Συνθήκες» (άρθρο 2 παράγραφος 3 της απόφασης (ΕΕ) 2020/2252 του Συμβουλίου), ενώ 
τα κράτη μέλη έχουν αυτόματο δικαίωμα συμμετοχής στις αντιπροσωπείες στις συνεδριάσεις 
του Συμβουλίου Εταιρικής Σχέσης και σε άλλα μεικτά όργανα (άρθρο 2 παράγραφος 1 
δεύτερο εδάφιο της απόφασης (ΕΕ) 2020/2252 του Συμβουλίου). 

Σύμφωνα με την απόφαση (ΕΕ) 2020/2252 του Συμβουλίου, η ΣΕΣ έχει εξαιρετικό και 
μοναδικό χαρακτήρα ως συνολική συμφωνία με χώρα που έχει αποχωρήσει από την Ένωση. 
Αυτός ο μοναδικός χαρακτήρας και η αρχή της καλόπιστης συνεργασίας μεταξύ των 
θεσμικών οργάνων, όπως αναγνωρίζεται στην αιτιολογική σκέψη 11 της παρούσας απόφασης 
του Συμβουλίου, απαιτούν την ουσιαστική συμμετοχή του Κοινοβουλίου στην εφαρμογή μιας 
συμφωνίας που εκχωρεί ευρύτατες στα μεικτά όργανα που δημιουργεί.

Επομένως, προκειμένου να γίνει σεβαστός ο ρόλος του Κοινοβουλίου ως συννομοθέτη και οι 
ελεγκτικές εξουσίες του, ζητούμε μια λεπτομερή και κατηγορηματική δέσμευση εκ μέρους 
της Επιτροπής μέσω διοργανικής συμφωνίας που θα προβλέπει:

 την πλήρη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στην προετοιμασία των θέσεων της ΕΕ 
σχετικά με την τροποποίηση της ΣΕΣ που θα πραγματοποιείται από το Συμβούλιο 
Εταιρικής Σχέσης·

 τη διεξοδική και έγκαιρη ενημέρωση του Κοινοβουλίου πριν και μετά από όλες τις 
αποφάσεις όλων των μεικτών οργάνων στο πλαίσιο της ΣΕΣ·

 την έγκριση του Κοινοβουλίου για όλες τις αποφάσεις που συνεπάγονται ουσιαστική 
τροποποίηση της ΣΕΣ, σύμφωνα με το άρθρο 218 της ΣΛΕΕ, ή σχετικά με την 
αναστολή και τη λήξη υποχρεώσεων και άλλων μέτρων στο πλαίσιο της ΣΕΣ, εάν 
αφορούν ζητήματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του δυνάμει των Συνθηκών, 
όπως η εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού·

 τη δέσμευση της Επιτροπής να αναλαμβάνει δράση μέσω των μέσων που έχει στη 
διάθεσή της, όταν το Κοινοβούλιο εντοπίζει παραβιάσεις της ΣΕΣ και, σε περίπτωση 
που η Επιτροπή δεν ακολουθεί τη θέση του Κοινοβουλίου, να εξηγεί τους λόγους για 
τους οποίους το έπραξε·

 τη συμμετοχή εκπροσώπων του Κοινοβουλίου στις αντιπροσωπείες της ΕΕ στις 
συνεδριάσεις του Συμβουλίου Εταιρικής Σχέσης και άλλων μεικτών οργάνων που 
έχουν συσταθεί στο πλαίσιο της ΣΕΣ.

Ως εκ τούτου, καλούμε την Επιτροπή να επιβεβαιώσει επισήμως τη δέσμευσή της να 
διασφαλίσει ότι το Κοινοβούλιο θα ενημερώνεται αμέσως και πλήρως, σύμφωνα με το 
άρθρο 218 παράγραφος 10 της ΣΛΕΕ, σχετικά με το έργο του Συμβουλίου Εταιρικής Σχέσης 
και των ειδικών επιτροπών που έχουν συσταθεί από τη ΣΕΣ. Τονίζουμε ότι είναι σημαντικό 



PE680.870v01-00 6/9 AL\1223815EL.docx

EL

να ενημερώνεται το Κοινοβούλιο επί ίσοις όροις με το Συμβούλιο, προκειμένου να είναι σε 
θέση να ασκεί πλήρως τα θεσμικά του προνόμια.

Ενιαίο σύστημα διακυβέρνησης – ειδικές θεσμικές διατάξεις

Θα πρέπει να γίνει αναφορά σε ειδικές διατάξεις διακυβέρνησης, όπως το άρθρο INST.5 
(Κοινοβουλευτική συνεργασία) της ΣΕΣ, που προβλέπει τη δυνατότητα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Κοινοβουλίου του Ηνωμένου Βασιλείου να συστήσουν 
Κοινοβουλευτική Συνέλευση Εταιρικής Σχέσης. Όπως αναφέρεται στο ψήφισμα του 
Κοινοβουλίου της 18ης Ιουνίου 2020, εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την πρόταση 
αυτή, αλλά εκφράζουμε τη βαθιά λύπη μας για το γεγονός ότι δεν πρόκειται για δεσμευτική 
διάταξη. Η AFCO επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για κοινοβουλευτική συνεργασία με το 
κοινοβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή της ΣΕΣ, όπως 
εκφράζεται στην επιστολή της 21ης Ιανουαρίου 2021 του Προέδρου Sassoli προς τον Sir 
Lindsay Hoyle, Πρόεδρο της Βουλής των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου INST.5 της ΣΕΣ, η Κοινοβουλευτική 
Συνέλευση Εταιρικής Σχέσης μπορεί να ζητεί πληροφορίες από το Συμβούλιο Εταιρικής 
Σχέσης και πρέπει να ενημερώνεται για τις αποφάσεις και τις συστάσεις του Συμβουλίου 
Εταιρικής Σχέσης. Ωστόσο, οι ειδικές επιτροπές που συστάθηκαν στο πλαίσιο της ΣΕΣ, οι 
οποίες θα έχουν ευρείες εξουσίες όσον αφορά την εφαρμογή της, δεν περιλαμβάνονται στην 
εν λόγω διάταξη, θέτοντας έτσι σοβαρά ζητήματα διαφάνειας όσον αφορά τη λειτουργία 
τους. 

Σημειώνουμε ότι η ΣΕΣ καλύπτεται από διατάξεις σχετικά με τον διάλογο με τις οργανώσεις 
της κοινωνίας των πολιτών και τη διαβούλευση με αυτές, μεταξύ άλλων μέσω της σύστασης 
εγχώριων συμβουλευτικών ομάδων, οι οποίες θα γνωμοδοτούν τακτικά για θέματα που 
καλύπτονται από τη ΣΕΣ και κάθε συμπληρωματική συμφωνία, και, ως εκ τούτου, ζητούμε 
τη λήψη ισχυρότερων μέτρων για τη συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών. 

Δεδομένου ότι το άρθρο INST.8 της ΣΕΣ ορίζει ότι τα μέρη διευκολύνουν τη διοργάνωση 
Φόρουμ της Κοινωνίας των Πολιτών το οποίο συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά ετησίως, 
πιστεύουμε ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να παροτρύνει την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι το 
Συμβούλιο Εταιρικής Σχέσης θα εγκρίνει τις επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές για τη 
διεξαγωγή του φόρουμ το συντομότερο δυνατόν, ώστε η κοινωνία των πολιτών να 
προετοιμαστεί εγκαίρως για τη συνεδρίαση του 2021.

Επίλυση διαφορών

Στα ψηφίσματά του, το Κοινοβούλιο επισήμανε ότι ο μηχανισμός επίλυσης διαφορών πρέπει 
να είναι διαφανής και στιβαρός, ότι θα πρέπει να προβλέπει βαθμιαίες κυρώσεις και 
διορθωτικά μέτρα όταν έχει διαπιστωθεί ότι ένα από τα μέρη παραβιάζει τις υποχρεώσεις του, 
και ότι ο μηχανισμός θα πρέπει να εξασφαλίζει αποτελεσματικά, ταχέως εφαρμόσιμα και 
αποτρεπτικά διορθωτικά μέτρα.

Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για το γεγονός ότι η ΣΕΣ θεσπίζει ένα δεσμευτικό γενικό 
σύστημα επίλυσης διαφορών, αν και ορισμένοι τομείς εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής 
του. Για αυτές τις περιπτώσεις, θα εφαρμόζονται ειδικοί μηχανισμοί επίλυσης διαφορών ή 
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επιβολής, σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική σε παρόμοιες διεθνείς συμφωνίες.

Παρατηρούμε ότι για τους τομείς που εξαιρούνται από το γενικό σύστημα επίλυσης 
διαφορών υπάρχουν διαφοροποιημένες ρυθμίσεις επιβολής που ανταποκρίνονται σε 
διαφορετικές ανάγκες, ανάλογα με τον εκάστοτε τομέα. Αυτές περιλαμβάνουν ειδικούς 
μηχανισμούς επίλυσης διαφορών (Μέρος Τρίτο: επιβολή του νόμου και δικαστική 
συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις), κανέναν μηχανισμό επίλυσης διαφορών καθαυτόν 
(κεφάλαιο πέντε: φορολογία, Τίτλος XI: ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για ανοικτό και θεμιτό 
ανταγωνισμό και βιώσιμη ανάπτυξη), ή εγχώρια επιβολή από τις αρχές και τα δικαστήρια 
καθενός από τα συμβαλλόμενα μέρη (κεφάλαιο τρία: έλεγχος των επιδοτήσεων, Τίτλος XI: 
ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για ανοικτό και θεμιτό ανταγωνισμό και βιώσιμη ανάπτυξη), και 
διορθωτικά μέτρα και μέτρα επανεξισορρόπησης, καθώς και δυνατότητες αναστολής και 
τερματισμού σε περίπτωση αθέτησης υποχρεώσεων από το άλλο μέρος.

Επαναλαμβάνουμε ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμμετέχει στην προετοιμασία των 
αποφάσεων της ΕΕ σχετικά με τέτοια μέτρα με σημαντικό αντίκτυπο στην εφαρμογή της 
συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, και υπογραμμίζουμε ειδικότερα ότι το 
Κοινοβούλιο πρέπει να τεθεί σε ισότιμη βάση με την Επιτροπή και το Συμβούλιο για τη 
διαδικασία επιλογής του διαιτητικού δικαστηρίου.

Ο ρόλος του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ)

Στα ψηφίσματά του, το Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένως κρίνει ότι μια συμφωνία μεταξύ 
της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να συνάδει αυστηρά, μεταξύ άλλων, με τις 
αρχές της διατήρησης της αυτονομίας της λήψης αποφάσεων της ΕΕ και της διασφάλισης της 
έννομης τάξης της ΕΕ, καθώς και με τον ρόλο του ΔΕΕ ως του τελικού οργάνου που είναι 
αρμόδιο για την ερμηνεία του δικαίου της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, το Κοινοβούλιο έκρινε ότι, 
για διατάξεις που βασίζονται σε έννοιες του δικαίου της ΕΕ, οι ρυθμίσεις διακυβέρνησης θα 
πρέπει να προβλέπουν παραπομπή στο ΔΕΕ.

Εκφράζουμε τη λύπη μας για το γεγονός ότι η ΣΕΣ δεν αναγνωρίζει σχεδόν κανέναν ρόλο 
στο ΔΕΕ, παρά το γεγονός ότι στην πολιτική διακήρυξη, την οποία συμφώνησαν και τα δύο 
μέρη, τα μέρη δεσμεύτηκαν να διασφαλίσουν ότι η ειδική ομάδα διαιτησίας θα παραπέμπει 
στο ΔΕΕ για την έκδοση δεσμευτικής απόφασης σε υποθέσεις στις οποίες η μεταξύ τους 
διαφορά εγείρει ζήτημα ερμηνείας εννοιών του δικαίου της ΕΕ.

Αντιλαμβανόμαστε ότι για κείμενα της ΣΕΣ που προσεγγίζουν έννοιες του δικαίου της ΕΕ, η 
πλήρης διαδικασία επίλυσης διαφορών δεν θα εφαρμοστεί προκειμένου να αποφευχθεί η 
ερμηνεία του δικαίου της ΕΕ από το διαιτητικό δικαστήριο – αυτό περιλαμβάνει ζητήματα 
επιβολής του νόμου και κοινωνικής ασφάλισης. Ωστόσο, η ερμηνεία αυτών των εννοιών θα 
βασίζεται στην κοινή κατανόηση των σχετικών διατάξεων, όπως συμφωνήθηκε από τα μεικτά 
όργανα που διαχειρίζονται την εφαρμογή της ΣΕΣ. Αυτό μπορεί πράγματι να εγείρει 
ζητήματα σχετικά με την ενιαία ερμηνεία των εννοιών του δικαίου της ΕΕ, δεδομένου ότι 
ζητήματα που επιλύονται επί του παρόντος από τα εθνικά δικαστήρια βάσει του δικαίου της 
ΕΕ ή από το ΔΕΕ θα πρέπει να διευθετούνται με πολιτική συμφωνία είτε στο πλαίσιο των 
επιτροπών που έχουν συσταθεί στο πλαίσιο της ΣΕΣ είτε στο διαιτητικό δικαστήριο.

Το άρθρο COMPROV.13 προβλέπει ότι η ΣΕΣ πρέπει να ερμηνεύεται σύμφωνα με 
δημόσιους διεθνείς κανόνες. Ως εκ τούτου, δεδομένου ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι για την 
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εφαρμογή και την επιβολή των διατάξεων της ΣΕΣ, μεταξύ άλλων μέσω εθνικών αρχών και 
δικαστηρίων, ενδέχεται να τεθεί σε κίνδυνο η συνεπής και ομοιόμορφη ερμηνεία.

Σύνδεση με τη συμφωνία αποχώρησης

Επικροτούμε το άρθρο FINPROV.2 (Σχέση με άλλες συμφωνίες) της ΣΕΣ, το οποίο καθιστά 
σαφή τη σχέση της ΣΕΣ με τη συμφωνία αποχώρησης.

Τονίζουμε ότι η συμφωνία αποχώρησης είναι αυτοτελής, ανεξάρτητη συμφωνία. 
Επαναλαμβάνουμε ότι η αποτελεσματική και πλήρης εφαρμογή της συμφωνίας αποχώρησης 
εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα. Ως αρμόδια επιτροπή, η AFCO προσπαθεί να 
παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή της συμφωνίας αποχώρησης. Τονίζουμε ότι 
πάγια θέση του Κοινοβουλίου είναι ότι η πλήρης και πιστή εφαρμογή της συμφωνίας 
αποχώρησης από το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για τη μελλοντική 
ανάπτυξη της σχέσης μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου, ιδίως στον τομέα των 
δικαιωμάτων των πολιτών και του πρωτοκόλλου για τη Βόρεια Ιρλανδία.

Υπενθυμίζουμε ότι η ΣΕΣ ανοίγει τον δρόμο για μια ανοικτή σχέση μεταξύ της ΕΕ και του 
Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία μπορεί να εξελιχθεί περαιτέρω προς μια βαθύτερη και πιο 
φιλόδοξη εταιρική σχέση στο μέλλον. Ως εκ τούτου, επαναλαμβάνουμε ότι η καλή πίστη και 
η εμπιστοσύνη εξακολουθούν να διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη συνολική σχέση 
μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου και αποτελούν προϋποθέσεις για τη μελλοντική 
ενίσχυση της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία είναι προς το συμφέρον και 
των δύο μερών.

Συμπέρασμα

Η επιτροπή AFCO ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει λεπτομερή και κατηγορηματική 
δέσμευση μέσω διοργανικής συμφωνίας που θα προβλέπει:

 την πλήρη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στην προετοιμασία των θέσεων της ΕΕ 
σχετικά με την τροποποίηση της ΣΕΣ που θα πραγματοποιείται από το Συμβούλιο 
Εταιρικής Σχέσης·

 τη διεξοδική και έγκαιρη ενημέρωση του Κοινοβουλίου πριν και μετά από όλες τις 
αποφάσεις όλων των μεικτών οργάνων στο πλαίσιο της ΣΕΣ·

 την έγκριση του Κοινοβουλίου για όλες τις αποφάσεις που συνεπάγονται ουσιαστική 
τροποποίηση της ΣΕΣ, σύμφωνα με το άρθρο 218 της ΣΛΕΕ, ή αναστολή και τη λήξη 
υποχρεώσεων και άλλων μέτρων στο πλαίσιο της ΣΕΣ, εάν αφορούν ζητήματα που 
εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του δυνάμει των Συνθηκών, όπως η εξασφάλιση 
ισότιμων όρων ανταγωνισμού·

 τη δέσμευση της Επιτροπής να αναλαμβάνει δράση μέσω των μέσων που έχει στη 
διάθεσή της, όταν το Κοινοβούλιο εντοπίζει παραβιάσεις της ΣΕΣ και, σε περίπτωση 
που η Επιτροπή δεν ακολουθεί τη θέση του Κοινοβουλίου, να εξηγεί τους λόγους για 
τους οποίους το έπραξε·
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 τη συμμετοχή εκπροσώπων του Κοινοβουλίου στις αντιπροσωπείες της ΕΕ στις 
συνεδριάσεις του Συμβουλίου Εταιρικής Σχέσης και άλλων μεικτών οργάνων που 
έχουν συσταθεί στο πλαίσιο της ΣΕΣ. 

Η επιτροπή AFCO πιστεύει ότι οι προαναφερθείσες μέθοδοι συμμετοχής του Κοινοβουλίου 
θα πρέπει να καθοριστούν πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης, σε 
διοργανική συμφωνία σύμφωνα με το άρθρο 148 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου.

Η απόφαση (ΕΕ) 2020/2252 του Συμβουλίου, της 29ης Δεκεμβρίου 2020, θα πρέπει να 
τροποποιηθεί προκειμένου να τεθούν σε ισότιμη βάση το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
όσον αφορά τη λήψη πληροφοριών και τη συμμετοχή στις δομές διακυβέρνησης που θεσπίζει 
η ΣΕΣ, επιτρέποντας στο Κοινοβούλιο να ασκεί δεόντως τον ρόλο του όσον αφορά τον 
έλεγχο και την επίβλεψη της εφαρμογής της ΣΕΣ.

Η επιτροπή AFCO καλεί τις επιτροπές AFET και INTA, ως αρμόδιες επί της ουσίας, να 
συστήσουν στο Κοινοβούλιο να εγκρίνει το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη 
σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και του 
Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, αφετέρου, και της 
συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης 
Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας σχετικά με διαδικασίες ασφάλειας για την ανταλλαγή 
και την προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών.


