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Τροπολογία 1
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη της
Λισαβόνας και ιδίως το άρθρο 1, σημείο
12,

Or. de

Τροπολογία 2
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο της 
Συνθήκης της Λισαβόνας σχετικά με τον 
ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίως το άρθρο 9 
του πρωτοκόλλου,

– έχοντας υπόψη το προσαρτημένο στη
Συνθήκη της Λισαβόνας πρωτόκολλο 
σχετικά με τον ρόλο των εθνικών 
κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 
ιδίως το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου,

Or. de

Τροπολογία 3
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο της 
Συνθήκης της Λισαβόνας σχετικά με την 
εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας 
και της αναλογικότητας,

– έχοντας υπόψη το προσαρτημένο στη
Συνθήκη της Λισαβόνας πρωτόκολλο 
σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας,
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Or. de

Τροπολογία 4
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λαοί της 
Ένωσης εκπροσωπούνται πλήρως από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά 
κοινοβούλια, που είναι εκάστοτε αρμόδια 
για διάφορους τομείς· η αναγκαία 
ενίσχυση του κοινοβουλευτισμού στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει κατά συνέπεια 
να βασίζεται σε δύο πυλώνες: αφενός στην 
επέκταση των αρμοδιοτήτων του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με 
όλες τις αποφάσεις της Ένωσης και 
αφετέρου στην ενίσχυση των 
αρμοδιοτήτων των εθνικών κοινοβουλίων 
σε σχέση με τις εκάστοτε κυβερνήσεις 
τους,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες 
εκπροσωπούνται άμεσα σε επίπεδο 
Ένωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
ότι τα κράτη μέλη εκπροσωπούνται στο 
Συμβούλιο από την εκάστοτε κυβέρνησή 
τους, που με τη σειρά της πρέπει να 
λογοδοτεί με δημοκρατικό τρόπο στο 
εκάστοτε εθνικό κοινοβούλιο (βλ. άρθρο 
12 της Συνθήκης ΕΕ στην έκδοση της 
Συνθήκης της Λισαβόνας)· η αναγκαία 
ενίσχυση του κοινοβουλευτισμού στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει κατά συνέπεια 
να βασίζεται σε δύο πυλώνες: αφενός στην 
επέκταση των αρμοδιοτήτων του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με 
όλες τις αποφάσεις της Ένωσης και 
αφετέρου στην ενίσχυση των 
αρμοδιοτήτων των εθνικών κοινοβουλίων 
σε σχέση με τις εκάστοτε κυβερνήσεις 
τους,

Or. de

Τροπολογία 5
Johannes Voggenhuber

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λαοί της 
Ένωσης εκπροσωπούνται πλήρως από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά 
κοινοβούλια, που είναι εκάστοτε αρμόδια 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λαοί της 
Ένωσης εκπροσωπούνται πλήρως από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά 
κοινοβούλια, που είναι εκάστοτε αρμόδια 
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για διάφορους τομείς· η αναγκαία ενίσχυση 
του κοινοβουλευτισμού στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση πρέπει κατά συνέπεια να βασίζεται 
σε δύο πυλώνες: αφενός στην επέκταση 
των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σε σχέση με όλες τις 
αποφάσεις της Ένωσης και αφετέρου στην 
ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των εθνικών 
κοινοβουλίων σε σχέση με τις εκάστοτε
κυβερνήσεις τους, 

για διάφορους τομείς· η αναγκαία ενίσχυση 
του κοινοβουλευτισμού στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση πρέπει κατά συνέπεια να βασίζεται 
σε δύο πυλώνες: αφενός στην επέκταση 
των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σε σχέση με όλες τις 
αποφάσεις της Ένωσης και αφετέρου στην 
ενισχυμένη άσκηση του ελέγχου και του 
δικαιώματος συναπόφασης των εθνικών 
κοινοβουλίων σε σχέση με τις εκάστοτε 
κυβερνήσεις τους,

Or. de

Τροπολογία 6
Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι επέτυχε η 
διεξαγωγή διασκέψεων των κοινοβουλίων
σχετικά με ορισμένα θέματα στο πλαίσιο 
της φάσης προβληματισμού, κατά τρόπο 
που πρέπει να καταστεί δυνατή η αναφορά 
σε αυτό το μέσο κατά τη σύγκληση μιας 
νέας συνέλευσης ή σε παρόμοιες 
ευκαιρίες,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι επέτυχε η 
διεξαγωγή διασκέψεων των κοινοβουλίων 
σχετικά με ορισμένα θέματα στο πλαίσιο 
της φάσης προβληματισμού, και έτσι θα 
πρέπει να καταστεί δυνατή, εφόσον 
χρειαστεί, η αναφορά σε αυτό το μέσο και 
στο μέλλον,

Or. en

Τροπολογία 7
Adrian Severin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νέα 
δικαιώματα που παραχωρούνται στα 
εθνικά κοινοβούλια στη Συνθήκη της 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες 
αρμοδιότητες που παραχωρούνται στα 
εθνικά κοινοβούλια στη Συνθήκη της 
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Λισαβόνας, ιδίως όσον αφορά την αρχή 
της επικουρικότητας, τα ενθαρρύνουν να 
συμμετέχουν σε πρώιμη φάση στη 
διαδικασία της χάραξης της πολιτικής σε 
επίπεδο Ένωσης,

Λισαβόνας, ιδίως όσον αφορά την αρχή 
της επικουρικότητας, τα ενθαρρύνουν να 
συμμετέχουν σε πρώιμη φάση στη 
διαδικασία της χάραξης της πολιτικής σε 
επίπεδο Ένωσης,

Or. en

Τροπολογία 8
Andrew Duff

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νέα 
δικαιώματα που παραχωρούνται στα 
εθνικά κοινοβούλια στη Συνθήκη της 
Λισαβόνας, ιδίως όσον αφορά την αρχή 
της επικουρικότητας, τα ενθαρρύνουν να 
συμμετέχουν σε πρώιμη φάση στη 
διαδικασία της χάραξης της πολιτικής σε 
επίπεδο Ένωσης,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες 
εξουσίες που παραχωρούνται στα εθνικά 
κοινοβούλια στη Συνθήκη της Λισαβόνας, 
ιδίως όσον αφορά την αρχή της 
επικουρικότητας, τα ενθαρρύνουν να 
συμμετέχουν σε πρώιμη φάση στη 
διαδικασία της χάραξης της πολιτικής σε 
επίπεδο Ένωσης,

Or. en

Τροπολογία 9
Κώστας Μποτόπουλος

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νέα 
δικαιώματα που παραχωρούνται στα 
εθνικά κοινοβούλια στη Συνθήκη της 
Λισαβόνας, ιδίως όσον αφορά την αρχή 
της επικουρικότητας, τα ενθαρρύνουν να 
συμμετέχουν σε πρώιμη φάση στη 
διαδικασία της χάραξης της πολιτικής σε 
επίπεδο Ένωσης,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νέα 
δικαιώματα που παραχωρούνται στα 
εθνικά κοινοβούλια στη Συνθήκη της 
Λισαβόνας, ιδίως όσον αφορά την αρχή 
της επικουρικότητας, τα ενθαρρύνουν να 
συμμετέχουν ενεργά σε πρώιμη φάση στη 
διαδικασία της χάραξης της πολιτικής σε 
επίπεδο Ένωσης,
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Or. el

Τροπολογία 10
Κώστας Μποτόπουλος

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρωταρχικό 
καθήκον και λειτουργία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και των εθνικών 
κοινοβουλίων είναι να συμμετέχουν στη 
λήψη νομοθετικών αποφάσεων και να 
ελέγχουν πολιτικές επιλογές σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο αντίστοιχα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό δεν καθιστά 
περιττή τη στενή συνεργασία για το κοινό 
καλό, ιδίως όσον αφορά τη μεταφορά της 
κοινοτικής νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρωταρχικό 
καθήκον και λειτουργία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και των εθνικών 
κοινοβουλίων είναι να συμμετέχουν στη 
λήψη νομοθετικών αποφάσεων και να 
ελέγχουν πολιτικές επιλογές σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο αντίστοιχα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό καθιστά 
απαραίτητη τη στενή συνεργασία για το 
ευρωπαϊκό δημόσιο συμφέρον, ιδίως όσον 
αφορά την ορθή μεταφορά της κοινοτικής 
νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο,

Or. el

Τροπολογία 11
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επικροτεί τα νέα δικαιώματα που 
παραχωρούνται στα εθνικά κοινοβούλια 
στη Συνθήκη της Λισαβόνας, που αποτελεί 
"Συνθήκη των κοινοβουλίων", τα οποία 
ενισχύουν τον ρόλο τους στις πολιτικές 
διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
θεωρεί ότι τα δικαιώματα αυτά μπορούν 
να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες:

1. επικροτεί τα καθήκοντα και δικαιώματα 
που παραχωρούνται στα εθνικά 
κοινοβούλια στη Συνθήκη της Λισαβόνας,
που αποτελεί "Συνθήκη των 
κοινοβουλίων", τα οποία ενισχύουν τον 
ρόλο τους στις πολιτικές διαδικασίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· θεωρεί ότι μπορούν 
να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες:

Δικαιώματα ενημέρωσης σχετικά με: Ενημέρωση σχετικά με:
– την αξιολόγηση πολιτικών που 
εφαρμόζονται στον χώρο ελευθερίας, 

– την αξιολόγηση πολιτικών που 
εφαρμόζονται στον χώρο ελευθερίας, 
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ασφάλειας και δικαιοσύνης· ασφάλειας και δικαιοσύνης·
– διαβουλεύσεις της Μόνιμης Επιτροπής 
για την Εσωτερική Ασφάλεια·

– διαβουλεύσεις της Μόνιμης Επιτροπής 
για την Εσωτερική Ασφάλεια·

– προτάσεις τροποποίησης των Συνθηκών· – προτάσεις τροποποίησης των Συνθηκών·

– αιτήσεις για ένταξη στην Ένωση· – αιτήσεις για ένταξη στην Ένωση·
– απλουστευμένη διαδικασία 
τροποποίησης της Συνθήκης (έξι μήνες 
νωρίτερα)·

– απλουστευμένη διαδικασία 
τροποποίησης της Συνθήκης (έξι μήνες 
νωρίτερα)·

– προτάσεις για μέτρα που συμπληρώνουν 
τη Συνθήκη·

– προτάσεις για μέτρα που συμπληρώνουν 
τη Συνθήκη·

Δικαιώματα ενεργού συμμετοχής: Ενεργός συμμετοχή:

–στη σωστή λειτουργία της Ένωσης 
(γενική διάταξη)·

–στη σωστή λειτουργία της Ένωσης 
(γενική διάταξη)·

–στον έλεγχο της Europol και της Eurojust
μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

–στον έλεγχο της Europol και της Eurojust
μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

–σε συνελεύσεις που ασχολούνται με 
τροποποιήσεις της Συνθήκης·

–σε συνελεύσεις που ασχολούνται με 
τροποποιήσεις της Συνθήκης·

Δικαιώματα ένστασης για: Ένσταση για:

– νομοθεσία που δεν είναι συμβατή με την 
αρχή της επικουρικότητας, μέσω των 
διαδικασιών της "κίτρινης κάρτας" και της 
"πορτοκαλί κάρτας"·

–νομοθεσία που δεν είναι συμβατή με την 
αρχή της επικουρικότητας, μέσω των 
διαδικασιών της "κίτρινης κάρτας" και της 
"πορτοκαλί κάρτας"·

–τροποποιήσεις της Συνθήκης με την 
απλουστευμένη διαδικασία·

–τροποποιήσεις της Συνθήκης με την 
απλουστευμένη διαδικασία·

–μέτρα δικαστικής συνεργασίας σε θέματα 
αστικού δικαίου (οικογενειακό δίκαιο)·

–μέτρα δικαστικής συνεργασίας σε θέματα 
αστικού δικαίου (οικογενειακό δίκαιο)·

–περιπτώσεις παραβίασης της αρχής της 
επικουρικότητας, με προσφυγή στο 
Δικαστήριο (εφόσον το επιτρέπει η εθνική 
νομοθεσία)·

–περιπτώσεις παραβίασης της αρχής της 
επικουρικότητας, με προσφυγή στο 
Δικαστήριο (εφόσον το επιτρέπει η εθνική 
νομοθεσία)·

Or. de

Τροπολογία 12
Κώστας Μποτόπουλος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 – introductory part
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. σημειώνει με ικανοποίηση ότι οι σχέσεις 
του με τα εθνικά κοινοβούλια 
παρουσίασαν τα τελευταία χρόνια θετική 
εξέλιξη, ιδίως με τις παρακάτω μορφές 
κοινών δραστηριοτήτων: 

2. σημειώνει με ικανοποίηση ότι οι σχέσεις 
του με τα εθνικά κοινοβούλια 
παρουσίασαν τα τελευταία χρόνια αρκετά 
θετική εξέλιξη, αν και όχι ακόμα στο 
βαθμό που απαιτείται, ιδίως με τις 
παρακάτω μορφές κοινών 
δραστηριοτήτων:

Or. el

Τροπολογία 13
Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 – εισαγωγή

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. σημειώνει με ικανοποίηση ότι οι σχέσεις 
του με τα εθνικά κοινοβούλια 
παρουσίασαν τα τελευταία χρόνια θετική 
εξέλιξη, ιδίως με τις παρακάτω μορφές 
κοινών δραστηριοτήτων:

2. σημειώνει με ικανοποίηση ότι οι σχέσεις 
του με τα εθνικά κοινοβούλια και τα μέλη 
τους παρουσίασαν τα τελευταία χρόνια 
θετική εξέλιξη, ιδίως με τις παρακάτω 
μορφές κοινών δραστηριοτήτων:

Or. de

Τροπολογία 14
Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 – πρώτη παύλα (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– μικτές κοινοβουλευτικές συνεδριάσεις
για οριζόντια θέματα που αφορούν όλες 
τις επιτροπές,

Or. de
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Τροπολογία 15
Adrian Severin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. θεωρεί ότι πρέπει να αναπτυχθούν νέες 
μορφές διαλόγου μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και των εθνικών 
κοινοβουλίων πριν και μετά από την 
έκδοση νομοθεσίας·

3. θεωρεί ότι πρέπει να αναπτυχθούν νέες 
μορφές διαλόγου μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και των εθνικών 
κοινοβουλίων πριν και μετά από την 
έκδοση νομοθεσίας, προκειμένου να 
επιτευχθεί σημαντικός βαθμός 
νομοθετικής συνοχής και συνεκτικότητας 
σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 16
Andrew Duff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. προτρέπει τα εθνικά κοινοβούλια να
εντείνουν τις προσπάθειές τους ώστε να
είναι οι εθνικές κυβερνήσεις υπόλογες για
τη διαχείριση της δαπάνης κοινοτικών
πόρων· καλεί τα εθνικά κοινοβούλια να
ελέγχουν προσεκτικά την ποιότητα των
εθνικών αξιολογήσεων αντικτύπου και
τον τρόπο με τον οποίο οι εθνικές
κυβερνήσεις μεταφέρουν την κοινοτική 
νομοθεσία στο εσωτερικό δίκαιο και 
εφαρμόζουν τις κοινοτικές πολιτικές και 
προγράμματα χρηματοδότησης σε 
επίπεδο κρατικών, περιφερειακών και 
τοπικών αρχών· ζητεί από τα εθνικά 
κοινοβούλια να παρακολουθούν με 
αυστηρότητα τις εκθέσεις σχετικά με τα 
εθνικά σχέδια δράσης στο πλαίσιο της
ατζέντας της Λισαβόνας·
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Τροπολογία 17
Andrzej Wielowieyski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. θεωρεί απαραίτητο να υποστηριχθούν τα 
εθνικά κοινοβούλια ως προς τον έλεγχο 
των νομοσχεδίων πριν από την εξέτασή 
τους από τον ευρωπαίο νομοθέτη·

4. θεωρεί απαραίτητο να υποστηριχθούν τα 
εθνικά κοινοβούλια ως προς τον έλεγχο 
των νομοσχεδίων πριν από την εξέτασή 
τους από τον ευρωπαίο νομοθέτη, καθώς 
και ως προς τον αποτελεσματικό έλεγχο 
των ενεργειών των κυβερνήσεών τους στο 
Συμβούλιο·

Or. en

Τροπολογία 18
Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. θεωρεί απαραίτητο να υποστηριχθούν
τα εθνικά κοινοβούλια ως προς τον έλεγχο 
των νομοσχεδίων πριν από την εξέτασή 
τους από τον ευρωπαίο νομοθέτη·

4. θεωρεί σκόπιμο να παρασχεθεί
υποστήριξη στα εθνικά κοινοβούλια ως 
προς τον έλεγχο των νομοσχεδίων πριν από 
την εξέτασή τους από τον ευρωπαίο 
νομοθέτη·

Or. de

Τροπολογία 19
Κώστας Μποτόπουλος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι οι συναντήσεις των 
προέδρων των ειδικών επιτροπών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των 
εθνικών κοινοβουλίων, όπως οι 
συνεδριάσεις των προέδρων της Επιτροπής 
Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής 
Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων, είναι επίσης 
εξαιτίας του περιορισμένου αριθμού των 
συμμετεχόντων ένα μέσον ανταλλαγής 
πληροφοριών και απόψεων·

6. επισημαίνει ότι οι συναντήσεις των 
προέδρων των ειδικών επιτροπών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των 
εθνικών κοινοβουλίων, όπως οι 
συνεδριάσεις των προέδρων της Επιτροπής 
Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής 
Συνταγματικών Υποθέσεων και της 
Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, 
είναι επίσης εξαιτίας του περιορισμένου 
αριθμού των συμμετεχόντων ένα μέσον 
ανταλλαγής πληροφοριών και απόψεων·

Or. el

Τροπολογία 20
Κώστας Μποτόπουλος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. θα επικροτούσε σε αυτό το πλαίσιο 
καινοτομίες σε επίπεδο εθνικών 
κοινοβουλίων, όπως το να παραχωρηθεί σε 
μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 
δικαίωμα να προσκαλούνται μία φορά 
τον χρόνο για να μιλήσουν σε 
συνεδριάσεις της ολομέλειας των εθνικών 
κοινοβουλίων, να συμμετέχουν σε 
συμβουλευτική βάση σε συνεδριάσεις 
επιτροπών ευρωπαϊκών υποθέσεων, να 
συμμετέχουν σε συνεδριάσεις ειδικών 
επιτροπών όταν συζητείται σχετική 
κοινοτική νομοθεσία ή να λαμβάνουν 
μέρος σε συμβουλευτική βάση σε 
συνεδριάσεις των αντίστοιχων πολιτικών 
ομάδων·

8. θα επικροτούσε σε αυτό το πλαίσιο 
καινοτομίες σε επίπεδο εθνικών 
κοινοβουλίων, όπως το να παραχωρηθεί 
στους προέδρους των ειδικών επιτροπών 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 
δικαίωμα να προσκαλούνται μία φορά 
τον χρόνο για να μιλήσουν στις 
αντίστοιχες επιτροπές των εθνικών 
κοινοβουλίων καθώς και σε μέλη του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να 
προσκαλούνται για να μιλήσουν σε 
συνεδριάσεις της ολομέλειας των εθνικών 
κοινοβουλίων, να συμμετέχουν σε 
συμβουλευτική βάση σε συνεδριάσεις 
επιτροπών ευρωπαϊκών υποθέσεων, να 
συμμετέχουν σε συνεδριάσεις ειδικών
επιτροπών όταν συζητείται σχετική 
κοινοτική νομοθεσία ή να λαμβάνουν 
μέρος σε συμβουλευτική βάση σε 
συνεδριάσεις των αντίστοιχων πολιτικών 



AM\769580EL.doc 13/17 PE420.192v01-00

EL

ομάδων·

Or. el

Τροπολογία 21
Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. θα επικροτούσε σε αυτό το πλαίσιο 
καινοτομίες σε επίπεδο εθνικών 
κοινοβουλίων, όπως το να παραχωρηθεί
σε μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 
δικαίωμα να προσκαλούνται μία φορά 
τον χρόνο για να μιλήσουν σε 
συνεδριάσεις της ολομέλειας των εθνικών 
κοινοβουλίων, να συμμετέχουν σε 
συμβουλευτική βάση σε συνεδριάσεις 
επιτροπών ευρωπαϊκών υποθέσεων, να 
συμμετέχουν σε συνεδριάσεις ειδικών 
επιτροπών όταν συζητείται σχετική 
κοινοτική νομοθεσία ή να λαμβάνουν 
μέρος σε συμβουλευτική βάση σε 
συνεδριάσεις των αντίστοιχων πολιτικών 
ομάδων·

8. θα επικροτούσε σε αυτό το πλαίσιο
καινοτομίες σε επίπεδο εθνικών
κοινοβουλίων, όπως το να δώσουν τα 
εθνικά κοινοβούλια σε μέλη του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τη δυνατότητα
να μιλούν σε συνεδριάσεις, να 
συμμετέχουν σε συμβουλευτική βάση σε 
συνεδριάσεις επιτροπών ευρωπαϊκών 
υποθέσεων, να συμμετέχουν σε 
συνεδριάσεις ειδικών επιτροπών όταν 
συζητείται σχετική κοινοτική νομοθεσία ή 
να προσκαλούν οι πολιτικές ομάδες μέλη 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να 
λαμβάνουν μέρος σε συμβουλευτική βάση 
σε συνεδριάσεις τους·

Or. de

Τροπολογία 22
Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. συνιστά να εξεταστεί η δυνατότητα 
παραχώρησης στις ειδικές επιτροπές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πόρων για τη 
διοργάνωση συναντήσεων με τις ομόλογες 
επιτροπές των εθνικών κοινοβουλίων και η 

9. συνιστά να διατεθούν επαρκείς πόροι
για τη διοργάνωση συναντήσεων των
ειδικών επιτροπών με τις ομόλογες
επιτροπές των εθνικών κοινοβουλίων και
των εισηγητών του Ευρωπαϊκού
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δυνατότητα δημιουργίας των τεχνικών 
προϋποθέσεων για βιντεοδιασκέψεις 
μεταξύ των εισηγητών στις ειδικές 
επιτροπές των εθνικών κοινοβουλίων και 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Κοινοβουλίου και των σκιωδών
εισηγητών με τους ομολόγους τους στα 
εθνικά κοινοβούλια, και συνιστά να 
εξεταστεί η δυνατότητα δημιουργίας των 
τεχνικών προϋποθέσεων για 
βιντεοδιασκέψεις μεταξύ των εισηγητών 
στις ειδικές επιτροπές των εθνικών 
κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου·

Or. de

Τροπολογία 23
Adrian Severin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. θεωρεί ότι οι αυξημένες εξουσίες των 
εθνικών κοινοβουλίων που προβλέπονται 
στη Συνθήκη της Λισαβόνας όσον αφορά 
τη συμμόρφωση με την αρχή της 
επικουρικότητας θα καταστήσουν δυνατή 
την άσκηση επιρροής και τον έλεγχο της 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε ένα πρώιμο 
στάδιο και θα συνεισφέρουν στη βελτίωση 
της νομοθεσίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 
Ένωσης·

10. θεωρεί ότι οι αυξημένες εξουσίες των 
εθνικών κοινοβουλίων που προβλέπονται 
στη Συνθήκη της Λισαβόνας όσον αφορά 
τη συμμόρφωση με την αρχή της 
επικουρικότητας θα καταστήσουν δυνατή 
την άσκηση επιρροής και τον έλεγχο της 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε ένα πρώιμο 
στάδιο και θα συνεισφέρουν στη βελτίωση 
της νομοθεσίας και της σύγκλισης της 
νομοθεσίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 
Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 24
Κώστας Μποτόπουλος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. επισημαίνει ότι δίδεται για πρώτη φορά 
στα εθνικά κοινοβούλια ένας

11. επισημαίνει ότι δίδεται για πρώτη φορά 
στα εθνικά κοινοβούλια θεσμοθετημένος
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συγκεκριμένος ρόλος ως προς τα θέματα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος είναι 
διαφορετικός από τον ρόλο των εθνικών 
κυβερνήσεων και φέρνει την Ένωση πιο 
κοντά στους πολίτες γυναίκες και άνδρες·

ρόλος ως προς τα θέματα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ο οποίος είναι διαφορετικός από 
τον ρόλο των εθνικών κυβερνήσεων, 
συμβάλλει στον πιο έντονο δημοκρατικό 
έλεγχο και φέρνει την Ένωση πιο κοντά 
στους πολίτες γυναίκες και άνδρες·

Or. el

Τροπολογία 25
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. υπενθυμίζει ότι ο έλεγχος των εθνικών 
κυβερνήσεων από τα εθνικά κοινοβούλια 
πρέπει να ασκείται καταρχάς σύμφωνα με 
τους αντίστοιχους θεσμικούς κανόνες·

12. υπενθυμίζει ότι ο έλεγχος των εθνικών 
κυβερνήσεων από τα εθνικά κοινοβούλια 
πρέπει να ασκείται καταρχάς σύμφωνα με 
τους αντίστοιχους θεσμικούς κανόνες· 
ωστόσο, διαπιστώνει επίσης ότι η 
αποτελεσματική εκπλήρωση αυτού του 
καθήκοντος, που εντάσσεται ρητά στην 
αρχή της αντιπροσωπευτικής 
δημοκρατίας, έχει καταστεί πλέον 
προϋπόθεση για τη νομιμότητα του έργου 
της Ένωσης·

Or. de

Τροπολογία 26
Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. υπενθυμίζει ότι ο έλεγχος των εθνικών 
κυβερνήσεων από τα εθνικά κοινοβούλια 
πρέπει να ασκείται καταρχάς σύμφωνα με 
τους αντίστοιχους θεσμικούς κανόνες·

12. υπενθυμίζει ότι ο έλεγχος των εθνικών 
κυβερνήσεων από τα εθνικά κοινοβούλια 
πρέπει να ασκείται καταρχάς σύμφωνα με 
τους αντίστοιχους θεσμικούς κανόνες και 
νόμους·
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Τροπολογία 27
Adrian Severin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. συνιστά να δρομολογεί ή να εγκρίνει
η Διάσκεψη των Προέδρων, μετά από
πρόταση της Επιτροπής Συνταγματικών
Υποθέσεων, μορφές και μηχανισμούς για 
τη βελτίωση και την ανάπτυξη της 
συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και ενός ή περισσοτέρων 
εθνικών κοινοβουλίων με σεβασμό στην 
αρχή της αμοιβαιότητας·

Or. en

Τροπολογία 28
Adrian Severin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. στις περιπτώσεις όπου τα εθνικά
κοινοβούλια διαθέτουν
αποτελεσματικότερα μέσα πολιτικής
καθοδήγησης και ελέγχου των
εκτελεστικών οργάνων που έχουν
εξουσίες λήψης αποφάσεων και
αρμοδιότητα στους τομείς που αφορούν 
τη συνεκτικότητα και τη συνοχή στην 
ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα 
θεσπίζει κατάλληλα μέσα συνεργασίας,
καθιστώντας έτσι δυνατό τον συντονισμό 
της προσέγγισής του με εκείνη των 
εθνικών κοινοβουλίων·
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Τροπολογία 29
Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. θεωρεί ότι οι ειδικές επιτροπές του 
πρέπει να συμμετέχουν περισσότερο στην 
προετοιμασία των συνεδριάσεων της 
COSAC και στην εκπροσώπηση σε αυτές· 
θεωρεί ότι της αντιπροσωπείας του πρέπει 
να ηγείται ο πρόεδρος της Επιτροπής 
Συνταγματικών Υποθέσεων και ότι η 
αντιπροσωπεία πρέπει να περιλαμβάνει 
τους προέδρους και τους εισηγητές των 
ειδικών επιτροπών που ασχολούνται με τα 
θέματα που περιλαμβάνονται στην 
ημερήσια διάταξη της εκάστοτε 
συνεδρίασης της COSAC· θεωρεί ως 
ενδεδειγμένο όπως η διάσκεψη των 
προέδρων και οι βουλευτές ενημερώνονται 
τακτικά μια φορά το έτος σχετικά με τη 
διεξαγωγή και τα αποτελέσματα των 
συνεδριάσεων της COSAC·

22. θεωρεί ότι οι ειδικές επιτροπές του 
πρέπει να συμμετέχουν περισσότερο στην 
προετοιμασία των συνεδριάσεων της 
COSAC και στην εκπροσώπηση σε αυτές· 
θεωρεί ότι της αντιπροσωπείας του πρέπει 
να ηγείται ο πρόεδρος της Επιτροπής 
Συνταγματικών Υποθέσεων και ότι η 
αντιπροσωπεία πρέπει να περιλαμβάνει 
τους προέδρους και τους εισηγητές των 
ειδικών επιτροπών που ασχολούνται με τα 
θέματα που περιλαμβάνονται στην 
ημερήσια διάταξη της εκάστοτε 
συνεδρίασης της COSAC· θεωρεί ως 
ενδεδειγμένο όπως η διάσκεψη των 
προέδρων και οι βουλευτές ενημερώνονται 
τακτικά μετά από κάθε συνάντηση
σχετικά με τη διεξαγωγή και τα 
αποτελέσματα των συνεδριάσεων της 
COSAC·

Or. de
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