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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων θεωρεί ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας συνιστά θετική 
συμβολή για την ενίσχυση των εξουσιών της τόσο στον νομοθετικό τομέα όσο και στον 
τομέα του ελέγχου της νομοθετικής εκχώρησης και των εκτελεστικών εξουσιών της 
Επιτροπής, και καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. τονίζει ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας παρέχει στα εθνικά κοινοβούλια έναν σημαντικά 
ισχυρότερο ρόλο όσον αφορά τον έλεγχο της συμμόρφωσης με την αρχή της 
επικουρικότητας, μέσω της εισαγωγής δύο συγκεκριμένων μηχανισμών· σε κάθε 
περίπτωση, θα παρέχεται στα εθνικά κοινοβούλια ένα διάστημα οκτώ εβδομάδων (το 
οποίο η Επιτροπή υποχρεούται να τους παράσχει), κατά το οποίο μπορούν να 
αντιδράσουν στις νομοθετικές προτάσεις· καταρχάς, αν το ένα τρίτο των τμημάτων των 
κοινοβουλίων της ΕΕ παράσχει αιτιολογημένη γνώμη ότι η δεδομένη νομοθετική 
πρόταση δεν συμμορφώνεται με την αρχή της επικουρικότητας, η Επιτροπή θα 
υποχρεούται να την επανεξετάσει· δεύτερον, αν η πλειονότητα των τμημάτων των 
κοινοβουλίων της Ένωσης παράσχει αιτιολογημένη γνώμη αντίθετα σε κάποιο σχέδιο 
νομοθετικής πράξης με την αιτιολογία ότι δεν συμμορφώνεται με την αρχή της 
επικουρικότητας, τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο θα πρέπει να 
ψηφίσουν επί του εν λόγω ζητήματος προτού το Κοινοβούλιο προβεί σε δήλωση επί της 
ουσίας κατά την πρώτη ανάγνωση·

2. θεωρεί – λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διατάξεις του πρωτοκόλλου για την επικουρικότητα 
θα εφαρμόζονται στις νέες νομοθετικές προτάσεις αμέσως μετά τη θέση σε ισχύ της
Συνθήκης της Λισαβόνας – ότι πρέπει να θεσπιστεί στον Κανονισμό του Κοινοβουλίου 
μια κατάλληλη εσωτερική διαδικασία, ώστε να μπορεί το Κοινοβούλιο να προβαίνει σε 
δηλώσεις σχετικά με το ζήτημα της επικουρικότητας με ταχύ και αποτελεσματικό τρόπο 
και να διασφαλίζει ότι οι αιτιολογημένες γνώμες των εθνικών κοινοβουλίων εξετάζονται 
δεόντως, χωρίς να υπάρχει αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη νομοθετική διαδικασία·

3. τονίζει ότι η συμμόρφωση της κοινοτικής νομοθεσίας προς την αρχή της 
επικουρικότητας, σύμφωνα με το άρθρο 35, υπόκειται επί του παρόντος στους όρους 
αναφοράς του και θεωρεί ότι η ειδική διαδικασία αναφορικά με την επικουρικότητα θα 
μπορούσε να συνίσταται στην υποβολή προς την Ολομέλεια, εκ μέρους της Επιτροπής 
Νομικών Θεμάτων, συγκεκριμένης πρότασης σχετικά με τον σεβασμό της αρχής της 
επικουρικότητας προτού της πρότασης επιληφθεί επιτροπή για την πρώτη ανάγνωση στο 
Κοινοβούλιο, κατά την οποία η πλειονότητα των εθνικών κοινοβουλίων έχει προβεί σε 
δήλωση εκφράζοντας αντίθεση σε μια πρόταση εκ μέρους της Επιτροπής·

4. επισημαίνει ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας διαθέτει νέα νομική βάση η οποία προβλέπει 
διαδικασία συναπόφασης όσον αφορά τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, καθώς το 
άρθρο 97α της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) προβλέπει: 
«Στο πλαίσιο της εγκαθίδρυσης και της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη 
νομοθετική διαδικασία, θεσπίζουν μέτρα για τη δημιουργία ευρωπαϊκών τίτλων, ώστε να 
εξασφαλισθεί ενιαία προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στο εσωτερικό 
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της Ένωσης, και για τη δημιουργία κεντρικών καθεστώτων έγκρισης, συντονισμού και 
ελέγχου στο επίπεδο της Ένωσης»· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η ομοφωνία και η απλή 
διαβούλευση του Κοινοβουλίου διατηρήθηκαν ως η διαδικασία λήψης αποφάσεων όσον 
αφορά τα γλωσσικά καθεστώτα σε σχέση με τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας·

5. θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να επωφεληθεί από τη νέα νομική βάση, προκειμένου να 
δρομολογήσει εκ νέου την ιδέα ενός κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας και 
προκειμένου να ολοκληρώσει και να ενισχύσει την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας·

6. χαιρετίζει τη νέα νομική βάση που ορίζεται στο άρθρο 254α της ΣΛΕΕ, σύμφωνα με το 
οποίο «[κ]ατά την εκπλήρωση της αποστολής τους, τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οι 
οργανισμοί της Ένωσης στηρίζονται σε ευρωπαϊκή διοίκηση ανοιχτή, αποτελεσματική 
και ανεξάρτητη», καθώς αυτό παρέχει τη βάση για τη θέσπιση κανονισμού σχετικά με 
έναν κώδικα διοικητικής διαδικασίας για την Ένωση·

7. θεωρεί ότι πρέπει να θεσπιστεί επειγόντως ένας τέτοιος κανονισμός και εκφράζει την 
πρόθεσή του να μελετήσει τη μορφή που θα πρέπει να έχει αυτός, ακόμη και προτού τεθεί 
σε ισχύ η Συνθήκη της Λισαβόνας, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές νομικές 
παραδόσεις των κρατών μελών·

8. επισημαίνει ότι οι νέες διατάξεις της Συνθήκης αναφορικά με τη δικαστική συνεργασία σε 
αστικές και ποινικές υποθέσεις περιλαμβάνουν τη νομική βάση για την υιοθέτηση μέτρων 
στήριξης για την κατάρτιση των δικαστών και άλλων υπαλλήλων της δικαιοσύνης· είναι 
της άποψης ότι η υιοθέτηση των μέτρων αυτών, τα οποία πρόκειται να εγκριθούν με τη 
διαδικασία της συναπόφασης και ενδέχεται να περιλαμβάνουν την προσέγγιση των 
νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων των κρατών μελών, θα πρέπει να εξεταστεί 
επειγόντως ενόψει των προβληματισμών που έχουν εκφραστεί σε πρόσφατες εκθέσεις της 
Επιτροπής Νομικών Θεμάτων·

9. εκφράζει τη λύπη του διότι η περαιτέρω ουσιαστική πρόοδος στον τομέα της δικαστικής 
συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις θα εξακολουθήσει να εμποδίζεται σημαντικά λόγω του 
περιορισμού στις "υποθέσεις που έχουν διασυνοριακές επιπτώσεις", που αναφέρονται στο 
άρθρο 65·

10. επιδοκιμάζει τη νέα διαδικασία για τον διορισμό δικαστών και γενικών εισαγγελέων του 
Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 224α της 
ΣΛΕΕ, σύμφωνα με το οποίο της απόφασης των εθνικών κυβερνήσεων θα πρέπει να 
προηγείται γνωμοδότηση σχετικά με την καταλληλότητα των υποψηφίων να ασκήσουν τα 
καθήκοντά τους, την οποία εκδίδει επιτροπή από επτά εμπειρογνώμονες, ένας εκ των 
οποίων προτείνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· θεωρεί ότι ο Κανονισμός του 
Κοινοβουλίου πρέπει να προβλέπει ειδική διαδικασία για τον διορισμό του εν λόγω 
μέλους της επιτροπής με απόφαση της Ολομέλειας, η οποία θα λαμβάνεται βάσει της 
γνωμοδότησης της αρμόδιας επιτροπής·

11. θεωρεί ότι οι νέες διατάξεις όσον αφορά τις νομικές πράξεις και την ιεραρχία των 
κανόνων, ιδιαίτερα τη θέσπιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα συμβάλουν 
αποφασιστικά στην ποιότητα της νομοθεσίας της Ένωσης· θεωρεί ότι, προκειμένου να 



PA\723794EL.doc 5/5 PE405.918v02-00
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

διευκολυνθεί η εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, 
είναι απαραίτητο να συμφωνήσουν τα θεσμικά όργανα επί μιας τυποποιημένης 
διαδικασίας, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιείται τακτικά στις νομοθετικές 
προτάσεις· επιπλέον, θεωρεί απαραίτητο να προχωρήσει η Ένωση το συντομότερο 
δυνατόν στην υιοθέτηση, με διαδικασία συναπόφασης, ενός κανονισμού σχετικά με τις 
εκτελεστικές πράξεις βάσει του άρθρου 249γ της ΣΛΕΕ·

12. έχοντας υπόψη ότι θα χρειαστεί ένα ορισμένο χρονικό διάστημα για την προσαρμογή στη 
νέα Συνθήκη, θεωρεί ότι η διαδικασία ευθυγράμμισης του κεκτημένου με την πρόσφατη 
απόφαση για την επιτροπολογία πρέπει να ολοκληρωθεί επειγόντως, προτού τεθεί σε ισχύ 
η Συνθήκη της Λισαβόνας· είναι της άποψης ότι, εφόσον τεθεί σε ισχύ η νέα Συνθήκη, θα 
πρέπει να πραγματοποιηθεί μια νέα ευθυγράμμιση με σκοπό να ληφθούν υπόψη οι 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, η οποία είναι περισσότερο πολύπλοκη από την πρακτική 
που ακολουθείται επί του παρόντος, και είναι βέβαιη ότι η Επιτροπή θα υποβάλει προς 
τον σκοπό αυτόν τις απαραίτητες προτάσεις· επισημαίνει ότι, παρά το γεγονός ότι ο 
ορισμός των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων είναι συναφής με την έννοια των «οιονεί 
νομοθετικών» πράξεων, για τις οποίες ισχύει η κανονιστική διαδικασία με έλεγχο, οι δύο 
έννοιες δεν μπορούν να εκλαμβάνονται ως ισοδύναμες και θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι η 
διαδικασία ευθυγράμμισης που βρίσκεται επί του παρόντος σε εξέλιξη δεν μπορεί να 
θεωρηθεί ότι συνιστά προηγούμενο για το μέλλον·

13. εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τον αξιοσημείωτο αριθμό των διαδικασιών 
κωδικοποίησης που αναμένουν την έγκριση του Συμβουλίου, το οποίο θα πρέπει να 
εργαστεί σκληρά, με σκοπό οι κωδικοποιηθείσες πράξεις να εγκριθούν πριν από τη θέση 
σε ισχύ της νέας Συνθήκης·

14. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η συναπόφαση θα ισχύει στο εξής για τους κανονισμούς 
υπηρεσιακής κατάστασης, στο μέτρο που θα δοθεί στο Κοινοβούλιο η δυνατότητα να 
συμμετέχει επί ίσοις όροις με το Συμβούλιο στην τροποποίηση των εν λόγω κανονισμών· 
θεωρεί ότι αυτό θα αφορά ιδιαίτερα το μελλοντικό καταστατικό των βοηθών των 
βουλευτών, που το Κοινοβούλιο έχει αποφασίσει να προωθήσει και να εφαρμόσει.
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