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 EL 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, 

που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις 

ακόλουθες προτάσεις: 

1. επαναλαμβάνει τη σημασία που έχει η ευθυγράμμιση του κεκτημένου, ιδίως σε σχέση με 

τομείς πολιτικής όπως η Κοινή Γεωργική Πολιτική, οι οποίοι δεν είχαν εγκριθεί σύμφωνα 

με τη διαδικασία συναπόφασης πριν να τεθεί σε ισχύ η ΣΛΕΕ· εκφράζει τη λύπη του για 

το γεγονός ότι οι διαδικασίες όσον αφορά τους φακέλους ευθυγράμμισης βασικής 

νομοθεσίας στον τομέα της γεωργίας πάγωσαν από το Συμβούλιο μετά την αποτυχία των 

διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο των τριμερών διαλόγων και κατά την πρώτη ανάγνωση 

του Κοινοβουλίου· σημειώνει ότι μόνο στο πλαίσιο πλήρων νομοθετικών διαδικασιών 

σχετικά με τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ κατέστη δυνατή η εξεύρεση λύσης ως προς την 

ευθυγράμμιση, αποδεκτής και από τις δύο πλευρές, παρόλο που για ορισμένες διατάξεις 

επετεύχθη συμφωνία υπό τον όρο και μόνο ότι δεν θα αποτελούσαν προηγούμενο· 

2. προτρέπει το Συμβούλιο να δώσει συνέχεια στους εκκρεμούντες φακέλους 

ευθυγράμμισης, ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες πριν από το τέλος της 

νομοθετικής περιόδου· 

3. θεωρεί ότι η αυτόματη ευθυγράμμιση που προβλέπεται στο άρθρο 10 του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 182/2011 προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στις διαδικασίες ευθυγράμμισης, 

καθώς το γεγονός ότι δεν υπήρχε πίεση χρόνου απέβη επιζήμιο για τη διοργανική 

διαπραγματευτική διαδικασία και επέτρεψε τελικά στο Συμβούλιο να παγώσει τις 

διαδικασίες για τους φακέλους ευθυγράμμισης· 

4. επισημαίνει ότι πρέπει να βελτιωθεί η διαβίβαση εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

ιδίως όσον αφορά τα σχέδια κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, για να διασφαλιστεί 

ταυτόχρονη ροή πληροφοριών προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ως 

συννομοθέτες· 

5. συνιστά στην Επιτροπή να μην κάνει κατάχρηση των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων 

προκειμένου να επανεξετάσει πολιτικές συμφωνίες που συνήφθησαν στο πλαίσιο του 

τριμερούς διαλόγου· 

6. καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων του Κοινοβουλίου 

στις συνεδριάσεις της ομάδας εμπειρογνωμόνων, χωρίς να προβάλλει περιττά 

γραφειοκρατικά εμπόδια. 
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