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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την 
Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 
στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή έχει σχεδόν το μονοπώλιο των νομοθετικών πρωτοβουλιών 
και ότι αυτές θα πρέπει να τηρούν τις αρχές της αναλογικότητας, της επικουρικότητας 
και της βελτίωσης του νομοθετικού έργου και να συνοδεύονται από κατάλληλη 
αξιολόγηση αντικτύπου· φρονεί ότι η Επιτροπή τα τελευταία χρόνια δεν ασκεί πάντα με 
δημιουργικό και παραγωγικό τρόπο το δικαίωμα νομοθετικής πρωτοβουλίας που 
διαθέτει, ιδίως επειδή προσαρμόζει πολύ συχνά τις νομοθετικές πρωτοβουλίες στις 
επιθυμίες των κρατών μελών· φρονεί ότι το ίδιο ισχύει και όσον αφορά τη συχνή χρήση 
διαδικασιών αναδιατύπωσης και την έλλειψη κατάλληλης αξιολόγησης αντικτύπου, 
γεγονός που έχει υπονομεύσει την αποτελεσματικότητα των νομοθετικών πράξεων· 

2. τονίζει το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο είναι το μοναδικό θεσμικό όργανο της Ένωσης 
που εκλέγεται άμεσα από τους πολίτες, αλλά δεν έχει το επίσημο δικαίωμα νομοθετικής 
πρωτοβουλίας, όπως τα εθνικά κοινοβούλια· σημειώνει ότι το Κοινοβούλιο αποτελεί τη 
δημοκρατική βάση της Ένωσης και, ως εκ τούτου, πρέπει να συμμετέχει πλήρως σε όλα 
τα στάδια της νομοθετικής διαδικασίας, και ότι ο ρόλος αυτός θα πρέπει να 
εκπληρώνεται πιο προορατικά· πιστεύει ότι η τρέχουσα θεσμική αρχιτεκτονική 
παρουσιάζει δημοκρατικό έλλειμμα, το οποίο είναι δύσκολο να δικαιολογηθεί· ζητεί, 
ως εκ τούτου, μετ’ επιτάσεως οι εξουσίες του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο του ζωτικού 
δημοκρατικού ρόλου του εντός της Ένωσης δυνάμει των Συνθηκών να ενισχυθούν και 
να χρησιμοποιούνται πιο προορατικά, για παράδειγμα με την υποβολή αυξημένου 
αριθμού αιτημάτων για νέες νομοθετικές προτάσεις, προκειμένου να ενισχυθεί ο ρόλος 
του στην έναρξη της διαδικασίας θέσπισης νομοθεσίας· 

3. συνιστά, συνεπώς, ένθερμα να εξεταστεί η αναθεώρηση του άρθρου 225 της ΣΛΕΕ, το 
οποίο έχει περιορισμένο αντίκτυπο λόγω του άρθρου 17 παράγραφος 2 της ΣΕΕ, έτσι 
ώστε να αποκτήσει το Κοινοβούλιο ενισχυμένο αυτόνομο δικαίωμα νομοθετικής 
πρωτοβουλίας, καθώς εκπροσωπεί άμεσα τους Ευρωπαίους πολίτες και όχι μόνο τα 
εθνικά συμφέροντα, τα οποία πρέπει να εξισορροπούνται· εκφράζει την έντονη 
δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η δυνατότητα αυτή μετατίθεται διαρκώς σε μια 
μελλοντική αναθεώρηση των συνθηκών, γεγονός που έχει μειώσει την εκπροσώπηση 
των πολιτών και των συμφερόντων τους· φρονεί ότι η επικείμενη Διάσκεψη για το 
Μέλλον της Ευρώπης θα πρέπει να χρησιμεύσει ως σημαντική δημοκρατική 
πρωτοβουλία για να συζητηθούν πιθανές εξελίξεις για το μελλοντικό θεσμικό πλαίσιο 
της Ένωσης, μεταξύ άλλων η ενίσχυση του ρόλου του Κοινοβουλίου στη λήψη 
αποφάσεων, και ότι προσφέρει τη σωστή ευκαιρία για συζήτηση επί του θέματος με 
εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών·

4. σημειώνει ότι η αναθεώρηση των συνθηκών είναι χρονοβόρα διαδικασία· συνιστά, ως 
εκ τούτου, ένθερμα στο Κοινοβούλιο να διερευνήσει στο μεταξύ όλες τις άλλες 
επιλογές για την ενίσχυση του δικαιώματός του να κινεί τη νομοθετική διαδικασία· 
θεωρεί ότι αξίζει να διερευνηθεί η δυνατότητα τροποποίησης της συμφωνίας-πλαισίου 
του 2010 για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής 
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Επιτροπής1, καθώς και της διοργανικής συμφωνίας του 2016 μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της ΕΕ και της Επιτροπής για τη βελτίωση του 
νομοθετικού έργου2, προκειμένου να ενισχυθεί η εξουσία του Κοινοβουλίου να 
επηρεάζει τον καθορισμό του θεματολογίου της ΕΕ·

5. τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει de facto δικαίωμα πρωτοβουλίας όταν 
καθορίζει τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές του νομοθετικού προγραμματισμού 
στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης σύμφωνα με το άρθρο 68 της ΣΛΕΕ, 
με αποτέλεσμα να μην τίθενται σε ισότιμη βάση Κοινοβούλιο και Συμβούλιο ως 
συννομοθέτες, όπως απαιτούν άλλες πράξεις, όπως η διοργανική συμφωνία για τη 
βελτίωση του νομοθετικού έργου· υπογραμμίζει, επιπλέον, ότι τα κράτη μέλη μπορούν, 
μέσω της συμμετοχής τους σε πολυάριθμα συμβουλευτικά όργανα της Επιτροπής, να 
ασκούν επιρροή ήδη σε πρώιμο στάδιο· εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για το 
γεγονός ότι η Επιτροπή αποσύρει νομοθετικές προτάσεις κυρίως επειδή το Συμβούλιο 
δεν μπορεί να καταλήξει σε συμφωνία και ότι αυτό ουσιαστικά ανταμείβει τη συχνά 
παρακωλυτική στάση του Συμβουλίου έναντι των νομοθετικών πρωτοβουλιών· τονίζει 
ότι οι παράγοντες αυτοί έχουν οδηγήσει στη δημιουργία μεγάλης ασυμμετρίας στη 
νομοθετική εξουσία του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου·

6. εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι μόνο το ένα τρίτο των 
διαδικασιών νομοθετικής και μη νομοθετικής πρωτοβουλίας του Κοινοβουλίου μπορεί 
να θεωρηθεί ότι είχε αίσια έκβαση, καθώς και για το ότι οι περισσότερες εκθέσεις 
νομοθετικής πρωτοβουλίας (INL) που εγκρίθηκαν από το 2011 δεν οδήγησαν σε 
συγκεκριμένη νομοθετική πρόταση ως συνέχεια από την Επιτροπή3· σημειώνει ότι 
συνάδει με το πνεύμα της δημοκρατίας το να είναι υποχρεωτική η απάντηση της 
Επιτροπής στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου· πιστεύει ότι οι εκθέσεις INL θα πρέπει, 
όποτε είναι δυνατόν, να συνοδεύονται από αξιολογήσεις αντικτύπου και να 
συντάσσονται όσο το δυνατόν σαφέστερα· εκφράζει επίσης δυσαρέσκεια για το γεγονός 
ότι ουδόλως τηρούνται οι τρίμηνες προθεσμίες εντός των οποίων η Επιτροπή οφείλει να 
αντιδράσει στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου και να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις· 
ζητεί από την Επιτροπή να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της και να τηρεί τις 
δεσμεύσεις της·

7. πιστεύει ότι η Επιτροπή πρέπει να αναλαμβάνει δράση σχετικά με τις πρωτοβουλίες του 
Κοινοβουλίου, περιγράφοντας τουλάχιστον τα μέτρα παρακολούθησης που έχουν 
ληφθεί και παρέχοντας λεπτομερή εξήγηση κατά την έκδοση αρνητικών αποφάσεων· 
αναμένει από την Επιτροπή να απαντά σε κάθε έκθεση INL με νομοθετική πράξη με 
πλήρη σεβασμό προς τις αρχές του δικαίου της ΕΕ, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της νυν 
Προέδρου της Επιτροπής στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές που παρουσιάστηκαν 
στο Κοινοβούλιο στις 16 Ιουλίου 2019, όταν ζήτησε τη στήριξη του Κοινοβουλίου για 
τον διορισμό της, και οι οποίες διαβιβάστηκαν σε όλους τους Επιτρόπους μέσω των 
επιστολών ανάθεσης καθηκόντων τους· υπενθυμίζει ότι το άρθρο 225 της ΣΛΕΕ και η 
διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου απαιτούν από την 
Επιτροπή να αναφέρει λεπτομερώς τους λόγους για τους οποίους δεν δίνει συνέχεια στα 

1 ΕΕ L 304 της 20.11.2010, σ. 47.
2 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
3 «The European Parliament’s right of initiative» (Το δικαίωμα πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου), 
Andreas Maurer, Πανεπιστήμιο του Innsbruck, Έδρα Jean Monnet για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, και 
Michael C. Wolf, Πανεπιστήμιο του Innsbruck, Ιούλιος 2020, σελ. 55 και 57.
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αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να νομοθετήσει· επιφυλάσσεται του 
δικαιώματός του να εξετάσει το ενδεχόμενο ανάληψης δράσης κατά της Επιτροπής 
δυνάμει του άρθρου 265 της ΣΛΕΕ, εάν η Επιτροπή δεν υποβάλει νομοθετική πρόταση 
ή δεν αιτιολογήσει δεόντως την απόφασή της·

8. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι ανακοινώσεις της Επιτροπής σχετικά με τις 
δράσεις που αναλαμβάνονται όσον αφορά τις εκθέσεις ιδίας πρωτοβουλίας συχνά 
στερούνται λεπτομερούς απάντησης· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι 
δημοσιεύεται δεόντως κατάλληλη απάντηση και ότι ενημερώνεται σχετικά το κοινό· 
είναι της γνώμης ότι, εάν η Επιτροπή δεν ανταποκριθεί στο αίτημα του Κοινοβουλίου 
να θεσπιστεί νομοθετική πράξη στον τομέα της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, το 
εγκριθέν από την πλειοψηφία των μελών του ψήφισμα θα πρέπει να αποτελέσει τη 
βάση για να κινηθεί νομοθετική διαδικασία από το ίδιο το Κοινοβούλιο·

9. συνιστά στην Επιτροπή να ενισχύσει τη διαφάνεια και να απλουστεύσει την πρόσβαση 
στα έγγραφα, και ιδίως στις αξιολογήσεις αντικτύπου, καθώς και στα υφιστάμενα 
εργαλεία άμεσης συμμετοχής, όπως οι διαδικτυακές δημόσιες διαβουλεύσεις που είναι 
διαθέσιμες στις 24 γλώσσες της Ένωσης, ή άλλοι μηχανισμοί ανατροφοδότησης για 
συγκεκριμένα ζητήματα·

10. υπενθυμίζει τις νομοθετικές πρωτοβουλίες του 2016 και του 2020 σχετικά με τον 
μηχανισμό της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα· 
εκφράζει τη βαθιά του λύπη για τη συνεχή έλλειψη κατάλληλης απόκρισης στην 
πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου για την ίδρυση ενός μηχανισμού της ΕΕ για τη 
δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, που θα διέπεται από 
διοργανική συμφωνία μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων, η οποία συνίσταται σε 
ετήσιο κύκλο παρακολούθησης που καλύπτει όλες τις πτυχές του άρθρου 2 της ΣΕΕ και 
εφαρμόζεται με ισότιμο, αντικειμενικό και δίκαιο τρόπο σε όλα τα κράτη μέλη· καλεί 
εκ νέου την Επιτροπή και το Συμβούλιο να προσέλθουν χωρίς καθυστέρηση σε 
διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο σχετικά με τη διοργανική συμφωνία· πιστεύει ότι 
η συνεχιζόμενη επιδείνωση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων σε διάφορα κράτη μέλη έχει καταδείξει την ανάγκη για πραγματική 
διοργανική συνεργασία·

11. επικαλείται για μια ακόμη φορά την αιτιολογημένη πρότασή του σχετικά με τη 
διαπίστωση της ύπαρξης σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης από την Ουγγαρία των 
αξιών στις οποίες θεμελιώνεται η Ένωση· εκφράζει εκ νέου την βαθιά ανησυχία του για 
το ότι οι τυποποιημένες διαδικασίες για τις ακροάσεις δεν διασφαλίζουν ίση 
μεταχείριση μεταξύ του Κοινοβουλίου, αφενός, και της Επιτροπής και του ενός τρίτου 
των κρατών μελών, αφετέρου, όσον αφορά την υποβολή της αιτιολογημένης πρότασης 
και της πρόσβασης σε πληροφορίες· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι 
ακροάσεις δεν έχουν ακόμα οδηγήσει σε σημαντική πρόοδο όσον αφορά την 
αντιμετώπιση των σαφών κινδύνων σοβαρής παραβίασης των αξιών της ΕΕ· θεωρεί ότι 
η Ένωση παραμένει από διαρθρωτική άποψη απροετοίμαστη να αντιμετωπίσει την 
οπισθοδρόμηση της δημοκρατίας, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κράτους 
δικαίου και τις παραβιάσεις τους στα κράτη μέλη και επισημαίνει ότι η αδυναμία του 
Συμβουλίου να αξιοποιήσει αποτελεσματικά το άρθρο 7 της ΣΕΕ συνεχίζει να 
υπονομεύει την ακεραιότητα των κοινών ευρωπαϊκών αξιών, την αμοιβαία 
εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία της Ένωσης στο σύνολό της·
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12. πιστεύει ότι, σε περίπτωση που η Επιτροπή αποφασίσει να μην αναλάβει δράση σχετικά 
με μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ) που πληροί τις διαδικαστικές 
απαιτήσεις και συνάδει με τις Συνθήκες και τις βασικές αξίες της Ένωσης, όπως 
κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ, το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να αξιολογήσει 
κατά πόσον θα δώσει συνέχεια με έκθεση INL βάσει της ΕΠΠ· θεωρεί ότι θα πρέπει να 
σχεδιαστούν νέοι μηχανισμοί που θα συνδέουν τους πολίτες της ΕΕ και τους 
εκλεγμένους αντιπροσώπους τους στο Κοινοβούλιο, προκειμένου να βελτιωθεί η 
συμμετοχή των πολιτών και η ευρωπαϊκή δημοκρατία στο σύνολό της.
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