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EL

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. τονίζει την ανάγκη συνεχούς βελτίωσης των μηχανισμών που αποσκοπούν στη 
διασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσης της θέσπισης κανόνων με τις Συνθήκες, ιδίως 
με τις αρχές της δοτής αρμοδιότητας, της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ)·

2. τονίζει τον καίριο ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στον προνομοθετικό έλεγχο των 
σχεδίων νόμων της ΕΕ και στην ορθή εφαρμογή τους από τα κράτη μέλη·

3. 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· υπενθυμίζει 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 καλύτερης εφαρμογής·

4. τονίζει ότι η ορθή μεταφορά και εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ, βάσει του άρθρου 197 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), είναι υψίστης 
σημασίας· ζητεί την κατάλληλη εκ των υστέρων αξιολόγηση των επιπτώσεων του 
δικαίου της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των εκτιμήσεων επιπτώσεων στη βιωσιμότητα· 

5. υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν επίσης οι κοινωνικοί εταίροι 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 ένδικης προσφυγής διαδικασίας·

6. ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει τον δημόσιο διάλογο σχετικά με την ετήσια 
έκθεσή της για την παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ και να στηρίξει 
περαιτέρω τα κράτη μέλη στη μεταφορά και την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ 
μέσω πρωτοβουλιών θεσμικής και διοικητικής ανάπτυξης ικανοτήτων·

7. υπενθυμίζει την ανάγκη να διαφυλαχθεί πλήρως ο ρόλος του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) για τη διασφάλιση της ενιαίας ερμηνείας και εφαρμογής 
του δικαίου της ΕΕ στο πλαίσιο του Brexit και της μελλοντικής σχέσης με το Ηνωμένο 
Βασίλειο. 


