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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. επισημαίνει ότι παρότι ο αριθμός των αιτιολογημένων γνωμοδοτήσεων που 
διαβιβάστηκαν από τα εθνικά κοινοβούλια συνέχισε να μειώνεται μεταξύ των ετών 
2017 και 2019, ο αριθμός των γνωμοδοτήσεων που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή και 
των συνεισφορών που κατατέθηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μεταξύ άλλων και 
επί μη νομοθετικών πρωτοβουλιών, παραμένει σταθερά υψηλός, γεγονός που 
αποδεικνύει την ενεργό και μακροπρόθεσμη εμπλοκή των εθνικών κοινοβουλίων στον 
κύκλο πολιτικής της ΕΕ· επισημαίνει ότι πολλές από αυτές τις συνεισφορές 
επικεντρώνονταν σε σημαντικά θεσμικά ζητήματα, όπως η ολοκλήρωση της 
Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) και η ενεργοποίηση «ρητρών 
γέφυρας»·

2. επικροτεί τα συμπεράσματα της ειδικής ομάδας για την επικουρικότητα και την 
αναλογικότητα καθώς και την προσέγγιση “Κάνουμε λιγότερα με πιο αποδοτικό 
τρόπο”» του Ιουνίου 2018· επιδοκιμάζει, ειδικότερα, την έννοια της «ενεργού 
επικουρικότητας», η οποία στοχεύει στην ανάληψη μεγαλύτερης ευθύνης στο πλαίσιο 
των πολιτικών της ΕΕ· καλεί μετ΄επιτάσεως την Επιτροπή να υλοποιήσει αυτά τα 
συμπεράσματα και ιδίως να ενσωματώσει το "μοντέλο πλέγματος", προκειμένου να 
αξιολογήσει την εφαρμογή των δύο αυτών αρχών καθ’ όλη τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων· επισημαίνει ότι προς τούτο θα απαιτηθεί μία ισχυρή δέσμευση, ακόμα και 
από πλευράς των συννομοθετών της ΕΕ·

3. εξαίρει τη δέσμευση που έχει αναλάβει η Επιτροπή να παρέχει, στο μέλλον, 
συγκεντρωτικές απαντήσεις σε περιπτώσεις όπου τουλάχιστον τέσσερα κοινοβούλια 
έχουν εκδώσει αιτιολογημένες γνώμες και να επιδεικνύει ευελιξία σε συνάρτηση με την 
προθεσμία των οκτώ εβδομάδων εντός της οποίας τα εθνικά κοινοβούλια πρέπει να 
υποβάλλουν τις γνωμοδοτήσεις τους·

4. προτρέπει την Επιτροπή να αξιολογήσει τη δυνατότητα να υποστηρίξει μέσω της 
καθιέρωσης μίας άτυπης διαδικασίας «πράσινης κάρτας» τα εθνικά κοινοβούλια στην 
προσπάθειά τους να διαδραματίσουν θετικό και προορατικό ρόλο στις ευρωπαϊκές 
υποθέσεις·

5. υποστηρίζει ότι στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης πρέπει να συζητηθεί η 
καθιέρωση ενός εργαλείου «κόκκινης κάρτας», το οποίο θα καθιστούσε δυνατή την 
απόσυρση μίας νομοθετικής πρότασης της Επιτροπής όταν το 55% των εθνικών 
κοινοβουλίων εγείρει ενστάσεις·

6. ενθαρρύνει τη σύμπραξη περιφερειακών κοινοβουλίων με νομοθετικές εξουσίες, των 
οποίων η γνώμη μπορεί να ζητηθεί από τα εθνικά κοινοβούλια, δυνάμει του άρθρου 6 
του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 που είναι προσαρτημένο στη Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποστηρίζει τη συστηματική διαβούλευση με αυτά επί 
σημαντικών πρωτοβουλιών·
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7. εκφράζει την υποστήριξή του στα εθνικά κοινοβούλια κατά την παροχή κοινών γνωμών 
πρωτοβουλίας, όπως αυτές που εκπονούνται από τις χώρες της ομάδας του Βίσενγκραντ 
σχετικά με το μέλλον της αρχής της επικουρικότητας και της κοινοβουλευτικής 
συνεργασίας·

8. πιστεύει ότι η πλατφόρμα REFIT θα πρέπει να διευρυνθεί προκειμένου να δίδεται 
μεγαλύτερη έμφαση, πέραν από τις κανονιστικές επιβαρύνσεις, και σε ζητήματα 
επικουρικότητας και αναλογικότητας· προειδοποιεί για τον κίνδυνο άκαμπτης 
εφαρμογής από την Επιτροπή της αρχής "one in, one out" (θέσπιση μιας ρύθμισης, 
κατάργηση μιας ρύθμισης) στο πλαίσιο της διαδικασίας για τη βελτίωση της 
νομοθέτησης. 


