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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών 
Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός 
της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. χαιρετίζει την επέκταση της διαδικασίας συναπόφασης στην κοινή γεωργική πολιτική 
(ΚΓΠ)·

2. πιστεύει ότι η θέσπιση της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, δηλαδή της συναπόφασης, 
στον τομέα της ΚΓΠ, βελτιώνει τη δημοκρατική λογοδοσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
καθώς το Κοινοβούλιο, το οποίο εκπροσωπεί τους πολίτες της Ένωσης, θα συννομοθετεί 
σε ισότιμη βάση με το Συμβούλιο, το οποίο εκπροσωπεί τα κράτη μέλη·

3. τονίζει ότι το Κοινοβούλιο είναι το μόνο δημοκρατικά εκλεγμένο όργανο που εκπροσωπεί 
τους πολίτες της Ένωσης·

4. είναι της άποψης ότι οι διατάξεις για τη γεωργία πρέπει να επεκταθούν ώστε να ληφθεί 
υπόψη η παρούσα κατάσταση· τονίζει περαιτέρω ότι η παραγωγή τροφίμων πρέπει να 
συνεχίσει να αποτελεί προτεραιότητα με στόχο την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια, 
χωρίς να παραβλέπονται τα προβλήματα που συνδέονται με την ενεργειακή ασφάλεια και 
την προστασία του περιβάλλοντος·

5. τονίζει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να εξασφαλίσει τη θέσπιση των αναγκαίων διατάξεων 
για την επιδίωξη των στόχων της ΚΓΠ με νομοθετικές πράξεις και όχι με πράξεις που θα 
εγκριθούν μόνο από το Συμβούλιο ή από την Επιτροπή στο πλαίσιο των εξουσιών της που 
αφορούν κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις και εκτελεστικά μέτρα·

6. επισημαίνει ότι το σύνολο της τρέχουσας νομοθεσίας του Συμβουλίου που έχει θεσπισθεί 
βάσει των άρθρων 36 και 37 της Συνθήκης ΕΚ θα υπάγεται στο νέο άρθρο 37,
παράγραφος 2, δηλαδή στη διαδικασία συναπόφασης· αυτό ισχύει ειδικότερα όσον αφορά 
τα τέσσερα κύρια οριζόντια κείμενα στον τομέα της γεωργίας (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ,
κανονισμός για τις άμεσες πληρωμές, κανονισμός για την αγροτική ανάπτυξη και
χρηματοδότηση της ΚΓΠ)· τονίζει, επιπλέον, ότι η νομοθεσία σχετικά με την ποιότητα, 
την βιολογική γεωργία και την προώθηση θα υπάγεται επίσης στο πεδίο εφαρμογής του 
άρθρου 37, παράγραφος 2·

7. πιστεύει ότι το άρθρο 37, παράγραφος 3 δεν αποτελεί αφεαυτού αυτόνομη εξουσία· 
τονίζει ότι είναι απαραίτητη μια πράξη συναπόφασης βάσει του άρθρου 37, παράγραφος 
2 προκειμένου να ορισθεί κατά πόσον και με ποιον τρόπο θα μπορεί το Συμβούλιο να 
ασκεί τις εξουσίες του βάσει του άρθρου 37, παράγραφος 3·

8. ζητεί τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 37, παράγραφος 3, να μην μπορούν να 
λαμβάνονται από το Συμβούλιο μόνο, χωρίς προηγούμενες διαβουλεύσεις με το 
Κοινοβούλιο·

9. είναι της γνώμης ότι καμία ισχύουσα πράξη του Συμβουλίου δεν θα μπορούσε να είχε 
θεσπισθεί βάσει του άρθρου 37, παράγραφος 3, και, επομένως, θεωρεί κατά συνέπεια ότι 
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το πεδίο εφαρμογής και η ενδεχόμενη εφαρμογή της εν λόγω παραγράφου δεν ισχύουν ως 
γενική βάση για νομοθετικές πράξεις·

10. σημειώνει ότι οι διαδικασίες επιτροπολογίας που θεσπίσθηκαν βάσει του άρθρου 202 της 
Συνθήκης ΕΚ θα καταργηθούν· τονίζει τον καθοριστικό ρόλο που πρέπει να 
διαδραματίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σχέση με το άρθρο 249 Γ διατυπώνοντας 
ένα νέο πλαίσιο επιτροπολογίας (δηλαδή θεσπίζοντας πράξεις σύμφωνα με τη συνήθη 
νομοθετική διαδικασία), ιδίως όσον αφορά των ρόλο των επιτροπών στον τομέα της 
γεωργίας· τονίζει επομένως την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι η Επιτροπή Γεωργίας και 
Ανάπτυξης της Υπαίθρου θα εκπροσωπείται στις διοργανικές διαπραγματεύσεις στις 
οποίες θα διατυπωθεί ένα νέο πλαίσιο επιτροπολογίας·

11. υπογραμμίζει ότι οι ειδικευμένες επιτροπές του Κοινοβουλίου θα πρέπει να συμμετέχουν 
επαρκώς στις συνεχιζόμενες συζητήσεις σχετικά με το μελλοντικό καθεστώς 
επιτροπολογίας βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας, προκειμένου να διευκολυνθεί μια 
ομαλή μετάβαση από το σημερινό σύστημα προς τις μελλοντικές διατάξεις· θεωρεί ότι 
πρέπει να εξασφαλισθεί ο κοινοβουλευτικός έλεγχος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
και των εκτελεστικών μέτρων·

12. επισημαίνει την αναγκαιότητα ενίσχυσης των σχέσεων, και θέσπισης ενός πιο εντατικού
και τακτικού διαλόγου, με τα εθνικά κοινοβούλια, δεδομένου ότι η Συνθήκη της 
Λισσαβόνας θέσπισε στο άρθρο 3β, παράγραφος 3, έναν έλεγχο από τα εθνικά 
κοινοβούλια που βασίζεται στην αρχή της επικουρικότητας·

13. τονίζει ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας θα ισχύει για όλες τις νομοθετικές προτάσεις που 
είχαν ήδη διατυπωθεί κατά την έναρξη της ισχύος της.
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