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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως αποτέλεσμα της αναλυτικής εξέτασης που διεξήγαγε επί της 
εκκρεμούς νομοθεσίας, η Επιτροπή εξετάζει ως ενδεχόμενο την απόσυρση 68 προτάσεων 
που θεωρήθηκαν μη συνεπείς προς τους στόχους της Λισαβόνας ή τις αρχές για τη 
βελτίωση της νομοθεσίας,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόσυρση των τεσσάρων προτάσεων σχετικά με το 
καταστατικό του ευρωπαϊκού σωματείου, το καταστατικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τον ρόλο των εργαζομένων σε αυτούς τους φορείς δεν 
μπορεί να δικαιολογηθεί υπό το πρίσμα των αρχών για τη βελτίωση της νομοθεσίας, 
εφόσον, μάλιστα, οι προτάσεις αυτές αποσκοπούν σε βελτίωση του ρυθμιστικού 
περιβάλλοντος στην πράξη προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών και, ως εκ τούτου, κατ' 
ουδέναν τρόπο δεν μπορούν να εξισωθούν με την επιβολή άσκοπων γραφειοκρατικών 
επιβαρύνσεων,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι θεωρείται ευρέως ότι η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να αποσύρει
εκκρεμείς προτάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ, 
εφόσον το Συμβούλιο δεν έχει ενεργήσει σχετικά και ότι, εντός της διαδικασίας 
συναπόφασης, η διάταξη αυτή επιτρέπει την απόσυρση εφόσον η πρώτη ανάγνωση δεν 
έχει ολοκληρωθεί εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δεν έχει "σφραγισθεί" από 
την έγκριση κοινής θέσης από το Συμβούλιο,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 250, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ, παρότι αρχικά 
συντάχθηκε για τη διαδικασία διαβούλευσης, πρέπει να ερμηνευθεί υπό το πρίσμα και στο 
πνεύμα του άρθρου 251 της Συνθήκης αυτής, και λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως 
αποτέλεσμα, το εν λόγω άρθρο δεν μπορεί ποτέ να διακυβεύσει τη θέση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, όταν μετά την πρώτη ανάγνωση εγκριθεί κοινή θέση, η τρίτη 
περίπτωση της δεύτερης υποπαραγράφου του άρθρου 251, παράγραφος 2 της Συνθήκης 
ΕΚ επιτρέπει στην Επιτροπή μόνον να ενημερώσει το Κοινοβούλιο σχετικά με τη δική 
της θέση, και λαμβάνοντας υπόψη ότι, εάν η κοινή θέση τροποποιηθεί στη συνέχεια από 
το Κοινοβούλιο, το σημείο (γ) της τρίτης υποπαραγράφου του άρθρου 251, παράγραφος 2 
επιτρέπει στην Επιτροπή μόνον να γνωμοδοτήσει, ώστε είναι σαφές ότι η Επιτροπή δεν 
είναι πλέον "ιδιοκτήτης" των προτάσεών της και δεν έχει την ελευθερία να τις αποσύρει,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Συνθήκης ΕΚ, 
η αρχή της ειλικρινούς συνεργασίας επιτρέπει στην Επιτροπή να αποσύρει τις προτάσεις 
της μόνο εάν αυτό δεν επηρεάζει τον ρόλο και την αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ως δημοκρατικού οργάνου λήψης των αποφάσεων,

1. κρίνει ότι, εντός της διαδικασίας συναπόφασης, ακόμη και εάν από νομική άποψη η 
Επιτροπή μπορεί να αποσύρει τις προτάσεις της όσο εκκρεμεί η έγκριση της κοινής θέσης 
από το Συμβούλιο, κάθε τέτοια απόσυρση πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να είναι συνεπής
προς την αρχή της ειλικρινούς συνεργασίας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 10 της 
Συνθήκης ΕΚ και όπως εφαρμόζεται μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων·
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2. καλεί την Επιτροπή να σέβεται την αρχή της ειλικρινούς συνεργασίας οποτεδήποτε, 
σύμφωνα με το άρθρο 55 του Κανονισμού του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί από την 
Επιτροπή να αποσύρει τις προτάσεις της·

3. κρίνει ότι μετά την έγκριση της κοινής θέσης, η Συνθήκη δεν δίνει στην Επιτροπή την
εξουσία να αποσύρει τη νομοθετική της πρόταση και ότι ο περιορισμός αυτός ισχύει 
συγκεκριμένα για την εκκρεμή νομοθετική δέσμη που αναγράφεται στο Παράρτημα της 
ανακοίνωσης της Επιτροπής COM(2005)0462·

4. καλεί την Επιτροπή να έρθει σε διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με 
κάθε πρόταση την οποία η Επιτροπή έχει την πρόθεση να αποσύρει και να λάβει 
πληρέστατα υπόψη τη γνώμη του Κοινοβουλίου· καλεί την Επιτροπή, σε κάθε περίπτωση, 
να προβεί σε ισότιμη μεταχείριση Κοινοβουλίου και Συμβουλίου·

5. καλεί την Επιτροπή να κάνει χρήση του δικαιώματος απόσυρσης των προτάσεών της με 
σκοπό τη μεγαλύτερη συνέπεια της εκκρεμούς νομοθεσίας προς τις αρχές για τη βελτίωση 
της νομοθεσίας και τους στόχους της Λισαβόνας, που περιλαμβάνουν τους υψηλούς
δείκτες απασχόλησης, την κοινωνική προστασία, την οικονομική ανάπτυξη και τη 
διοικητική απλοποίηση·

6. αποδοκιμάζει εντονότατα το ότι η Επιτροπή έχει ήδη αποφασίσει να αποσύρει τις εξής
προτάσεις:

(α) πρόταση κανονισμού περί του καταστατικού του ευρωπαϊκού σωματείου
(COD/1991/0386)1,
(β) πρόταση οδηγίας για τη συμπλήρωση του καταστατικού του ευρωπαϊκού σωματείου
όσον αφορά τον ρόλο των εργαζομένων (COD/1991/0387)2,
(γ) πρόταση κανονισμού περί του καταστατικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης (COD/1991/0390)3 και
(δ) πρόταση οδηγίας για τη συμπλήρωση του καταστατικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης όσον αφορά τον ρόλο των εργαζομένων (COD/1991/0391)4.

  
1 ΕΕ C 99, 21.4.1992, σελ.1.
2 ΕΕ C 99, 21.4.1992, σελ. 14.
3 ΕΕ C 99, 21.4.1992, σελ. 40.
4 ΕΕ C 99, 21.4.1992, σελ. 57.
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