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Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000046/2020
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 136 του Κανονισμού
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Θέμα: Στάδιο των διαπραγματεύσεων στο Συμβούλιο σχετικά με τον κανονισμό για την 
προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων 
όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη.

Τον Μάιο του 2018, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση κανονισμού για την προστασία του 
προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος 
δικαίου στα κράτη μέλη («ο κανονισμός»).

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση σχετικά με την πρόταση κανονισμού, τον 
Απρίλιο του 2019, και δήλωσε ότι ήταν έτοιμο να ξεκινήσει διοργανικές διαπραγματεύσεις. Το 
Συμβούλιο εξέτασε κατά τις συνεδριάσεις του την πρόταση κανονισμού, ωστόσο δεν έχει ακόμη 
εγκρίνει τη θέση του ούτε έχει ενημερώσει επαρκώς το Κοινοβούλιο για το στάδιο στο οποίο 
βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις όσον αφορά τον κανονισμό.

Το Κοινοβούλιο κάλεσε το Συμβούλιο να συμμετάσχει σε ουσιαστικές διαβουλεύσεις σχετικά με τις εν 
εξελίξει διαπραγματεύσεις του και τόνισε ότι δεν θα περιοριστεί στο να επικυρώσει ειλημμένες 
αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου χωρίς να διεξαγάγει τις δέουσες διαπραγματεύσεις για όλα 
τα στοιχεία που συνθέτουν τη δέσμη του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) και την τομεακή 
νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού 1 .

Σε αυτό το πλαίσιο, θα θέλαμε να απαντήσει το Συμβούλιο στις ακόλουθες ερωτήσεις:

1. Ποια είναι τα κύρια σημεία του κανονισμού που αποτελούν ακόμη αντικείμενο συζήτησης στο 
Συμβούλιο;

2. Λαμβανομένου υπόψη ότι ο κανονισμός βασίζεται στο άρθρο 322 παράγραφος 1 στοιχείο α) της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει για την έκδοσή του να τηρηθεί η 
συνήθης νομοθετική διαδικασία. Δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 της ΣΕΕ, το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο «δεν ασκεί νομοθετική λειτουργία», μπορεί το Συμβούλιο να επιβεβαιώσει ότι 
τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με το ΠΔΠ δεν θα άπτονται του ουσιαστικού 
περιεχομένου της πρότασης, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων όπως η εφαρμοστέα διαδικασία 
λήψης αποφάσεων, καθώς αυτό θα συνιστούσε σαφή παραβίαση των νομοθετικών προνομίων των 
συννομοθετών;

3. Πότε σκοπεύει το Συμβούλιο να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο;

Κατάθεση: 07/07/2020

1 Βλέπε το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 10ης Οκτωβρίου 2019, σχετικά με το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και τους ίδιους πόρους: Ώρα να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των 
πολιτών (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA (2019) 0032).
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