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ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την αναθεώρηση της συμφωνίας-πλαισίου για τις σχέσεις μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(2005/...(ACI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 10 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και 
τη δήλωση αριθ. 3 που είναι προσαρτημένη στην τελική πράξη της Διακυβερνητικής 
Διάσκεψης που ενέκρινε τη Συνθήκη της Νίκαιας,

– έχοντας υπόψη το άρθρο III-397 της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης,

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και της Επιτροπής της 5ης Ιουλίου 20001,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Νοεμβρίου 2004 σχετικά με την εκλογή της νέας 
Επιτροπής2,

– έχοντας υπόψη την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της ...,

– έχοντας υπόψη την επιστολή του Προέδρου του της ...,

– έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας-πλαισίου για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και της Επιτροπής (εφεξής αποκαλούμενης η «συμφωνία»),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 24, παράγραφος 3, και το άρθρο 120 του Κανονισμού του, 
καθώς και το σημείο XVIII, παράγραφος 4, του παραρτήματος VI αυτού,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A6-0000/2005),

Α. εκτιμώντας ότι η εμβάθυνση της δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία 
επιβεβαιώνεται κυρίως από την υπογραφή της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της 
Ευρώπης, απαιτεί την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
της Επιτροπής και καλύτερο κοινοβουλευτικό έλεγχο της δράσης του εκτελεστικού 
οργάνου,

Β. εκτιμώντας ότι η διαδικασία εγκατάστασης της παρούσας Επιτροπής στο αξίωμά της 
ενίσχυσε τη δημοκρατική νομιμότητα του θεσμικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και ενέτεινε την πολιτική διάσταση των σχέσεων μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων, 

Γ. εκτιμώντας ότι η νέα συμφωνία που του υποβάλλεται αντανακλά αυτή την εξέλιξη,

Δ. εκτιμώντας ότι αυτή η συμφωνία απαιτεί τις διευκρινίσεις που περιγράφονται κατωτέρω,

  
1 ΕΕ C 121 της 24.4.2001, σ. 122.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν αυτή την ημερομηνία, P6_TA(2004)0063
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Ε. εκτιμώντας, βάσει της διεξαγωγής των διαπραγματεύσεων που οδήγησαν σε μια πολιτική 
συμφωνία, ότι είναι σκόπιμο, στο μέλλον, να βελτιωθούν οι εσωτερικές διευθετήσεις σε 
περίπτωση διαπραγμάτευσης τέτοιων διοργανικών συμφωνιών, προκειμένου να 
αποκτήσει το πλήρες νόημά της η εξέτασή τους από την ή τις αρμόδιες επιτροπές,

1. επικροτεί, εκτός από την ενίσχυση της συνοχής και την απλοποίηση της διάρθρωσης, τα 
ακόλουθα θετικά σημεία που περιέχονται στο σχέδιο της νέας συμφωνίας:

α) τις νέες διατάξεις σε θέματα δυνητικής σύγκρουσης συμφερόντων (άρθρο 2)·

β) τις διευθετήσεις που συμφωνήθηκαν σε περίπτωση αντικατάστασης μέλους της 
Επιτροπής κατά τη διάρκεια της θητείας της (άρθρο 4)·

γ) τη διαβεβαίωση ότι οι ορισθέντες Επίτροποι θα παράσχουν κάθε χρήσιμη πληροφορία 
κατά τη διαδικασία εγκατάστασης της Επιτροπής στο αξίωμά της (άρθρο 7)·

δ) την καθιέρωση τακτικού διαλόγου στο ύψιστο επίπεδο μεταξύ του Προέδρου της 
Επιτροπής και της Διάσκεψης των Προέδρων (άρθρο 10)·

ε) τον από κοινού προσδιορισμό των προτάσεων και πρωτοβουλιών ιδιαίτερης σημασίας 
βάσει του νομοθετικού προγράμματος και του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής 
και του πολυετούς διοργανικού προγραμματισμού και την εγγύηση ότι το 
Κοινοβούλιο θα ενημερώνεται επί ίσοις όροις με το Συμβούλιο για κάθε δράση της 
Επιτροπής (άρθρα 8 και 12)·

στ) τη βελτίωση της πληροφόρησης που παρέχεται από την Επιτροπή για την 
παρακολούθηση και τη συνεκτίμηση των θέσεων του Κοινοβουλίου (άρθρα 14 και 
31)·

ζ) τη δημοσιότητα των χρήσιμων πληροφοριών σχετικά με τις ομάδες εμπειρογνωμόνων 
της Επιτροπής (άρθρο 16), με την επιφύλαξη ότι λαμβάνεται υπόψη το σημείο 2 της 
παρούσας απόφασης·

η) την επιβεβαίωση των διατάξεων που αφορούν τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στις 
διεθνείς διασκέψεις και τις νέες ειδικές αναφορές στις διασκέψεις των χορηγών και 
στην παρατήρηση εκλογών (άρθρα 19 έως 25), με την επιφύλαξη του αιτήματος που 
διατυπώνεται στο σημείο 4 της παρούσας απόφασης·

θ) την ενσωμάτωση στη συμφωνία (άρθρο 35) των δεσμεύσεων που συνάπτονται από 
την Επιτροπή στο πλαίσιο των εκτελεστικών μέτρων που αφορούν τους τομείς των 
τραπεζών, των ασφαλίσεων και των κινητών αξιών («διαδικασία Lamfalussy») και 
της συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με 
τους όρους εφαρμογής της απόφασης «επιτροπολογίας»1, με την επιφύλαξη των 
παρατηρήσεων που διατυπώνονται στο σημείο 3 της παρούσας απόφασης·

  
1 1999/468/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισμό των όρων άσκησης 

αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).
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ι) τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται όσον αφορά τη συμμετοχή της Επιτροπής στις 
εργασίες του Κοινοβουλίου (άρθρα 37 έως 39)·

ια) την εισαγωγή ρήτρας αναθεώρησης της συμφωνίας (άρθρο 43) κατά τη στιγμή της 
θέσης σε ισχύ της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης·

2. υπογραμμίζει τη σημασία την οποία αποδίδει στην πλήρη διαφάνεια σε ό,τι αφορά τη 
σύνθεση και τις δραστηριότητες των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής (άρθρο 16 
της συμφωνίας) και ζητεί από την Επιτροπή να εφαρμόσει τη συμφωνία σε αυτό το 
πνεύμα·

3. καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο της εφαρμογής του άρθρου 35 της συμφωνίας, να 
εφαρμόσει τις διατάξεις της απόφασης 1999/468/ΕΚ, λαμβάνοντας υπόψη το πνεύμα της  
πρότασης νέας απόφασης την οποία υπέβαλε στις 11 Δεκεμβρίου 2002 
(COM(2002)0719)·

4. ζητεί από την Επιτροπή, όσον αφορά τη συμμετοχή των αντιπροσωπειών της στις 
διασκέψεις και τις άλλες διεθνείς διαπραγματεύσεις, να υποστηρίζει συστηματικά στο 
Συμβούλιο τα αιτήματα τα οποία διατυπώνει, ώστε να είναι δυνατή η παρουσία των 
μελών τους στις εσωτερικές συνεδριάσεις συντονισμού της Ένωσης, με τη συμφωνία ότι 
δεσμεύεται να υπόκειται στους κανόνες εμπιστευτικότητας που διέπουν αυτές τις 
συνεδριάσεις·

5. εγκρίνει τη συμφωνία που προσαρτάται στην παρούσα απόφαση·

6. αποφασίζει ότι αυτή η συμφωνία θα επισυναφθεί στον Κανονισμό του και θα 
αντικαταστήσει τα παραρτήματα XIII και XIV αυτού·

7. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το παράρτημά της 
στην Επιτροπή και το Συμβούλιο, καθώς και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Το αναθεωρημένο σχέδιο συμφωνίας-πλαισίου για τις σχέσεις μεταξύ του Κοινοβουλίου και 
της Επιτροπής, το οποίο η Διάσκεψη των Προέδρων διαβίβασε στην Επιτροπή 
Συνταγματικών Υποθέσεων ενόψει της έγκρισής του από την Ολομέλεια, είναι η τέταρτη 
συμφωνία αυτού του τύπου μεταξύ των δύο οργάνων, μετά τον κώδικα συμπεριφοράς που 
συνήφθη το 1990, την αναθεωρημένη έκδοσή του το1995 και τη συμφωνία-πλαίσιο που 
συμφωνήθηκε το 2000.

Ταυτόχρονα, είναι η πρώτη συμφωνία που αποτελεί αντικείμενο της διαδικασίας που 
προβλέπεται στο άρθρο 120 (πρώην άρθρο 55) του Κανονισμού σχετικά με τις διοργανικές 
συμφωνίες και, κατά συνέπεια, έκθεσης αυτής της επιτροπής.

Από τη θέση σε ισχύ της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης την 1η Ιουλίου 1987, η οποία 
καθιέρωσε τη διαδικασία της συνεργασίας, ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον 
νομοθετικό τομέα δεν έπαυσε να διευρύνεται και οι σχέσεις του με τα άλλα όργανα, αλλά 
πρωτίστως με την Επιτροπή, να ενισχύονται.

Η πραγματικότητα αυτή υπήρξε η βάση της σύναψης του πρώτου κώδικα συμπεριφοράς 
μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, στην οποία Πρόεδρος τότε ήταν ο Jacques 
Delors.

Ο κώδικας αυτός υπήρξε μια από τις πρώτες διοργανικές συμφωνίες για την πλαισίωση των 
σχέσεων μεταξύ των θεσμικών οργάνων των τότε Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Η Συνθήκη του Μάαστριχτ, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου 1993, καθιέρωσε τον 
ρόλο του συνομοθέτη για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θεσπίζοντας τη διαδικασία της 
συναπόφασης, και ενίσχυσε την πολιτική σχέση μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, 
υποβάλλοντας την τελευταία σε ψηφοφορία έγκρισης από το Κοινοβούλιο.

Με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαΐου 1999, αυτή η τάση 
ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο και οδήγησε τα δύο θεσμικά όργανα, κατόπιν και των 
περιστάσεων που οδήγησαν στην παραίτηση της Επιτροπής με Πρόεδρο τον Jacques Santer, 
να συνάψουν μια πολύ πιο φιλόδοξη συμφωνία-πλαίσιο, η οποία στόχευε στη ρύθμιση όλων 
των πτυχών των σχέσεών τους.

Η Συνθήκη της Νίκαιας, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 2003, αλλά και οι 
προοπτικές που διανοίγονται με την υπογραφή στις 29 Οκτωβρίου 2004 της Συνθήκης για τη 
θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης, μαζί με την ανανέωση τόσο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου κατόπιν των εκλογών του 2004, όσο και της Επιτροπής, η οποία ανέλαβε τα 
καθήκοντά της στις 22 Νοεμβρίου 2004, δικαιολογούν την αναθεώρηση της συμφωνίας του 
2000, η οποία ζητείται με το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 18ης Νοεμβρίου 2004. 

Οι διαπραγματεύσεις διεξήχθησαν από την πλευρά του Κοινοβουλίου υπό τον έλεγχο της 
Διάσκεψης των Προέδρων, η οποία ανέλαβε την πολιτική τους ευθύνη. Η Επιτροπή 
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Συνταγματικών Υποθέσεων δεν ενημερώθηκε πραγματικά για την εξέλιξή τους παρά μόνον 
όταν είχαν εισέλθει στην τελική πολιτική φάση. Το γεγονός αυτό υπήρξε η αιτία, κατά τη 
διάρκεια των συζητήσεων που διεξήχθησαν στους κόλπους της, να διατυπωθούν ορισμένες 
ανησυχίες, οι οποίες αντανακλώνται στις αιτιολογικές σκέψεις και στις εισαγωγικές 
παραγράφους του σχεδίου πρότασης ψηφίσματος που υποβάλλει ο εισηγητής σας.

Η νέα συμφωνία παρουσιάζεται με καλύτερα διαρθρωμένη μορφή από την προηγούμενη, 
ενσωματώνοντας ιδίως στο σώμα του κειμένου τα ουσιώδη στοιχεία των δύο παραρτημάτων 
που ήσαν αφιερωμένα προηγουμένως στη νομοθετική διαδικασία και στην ενημέρωση για τις 
διεθνείς συμφωνίες, αντίστοιχα. Μόνον το παλαιό παράρτημα 3 σχετικά με τη διαβίβαση 
εμπιστευτικών πληροφοριών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (το οποίο γίνεται παράρτημα 1) 
διατηρήθηκε ως έχει και χωρίς να εισαχθεί καμία μεταβολή. Αντίθετα, προστέθηκε ένα νέο 
παράρτημα 2, το οποίο παρουσιάζει λεπτομερώς το χρονοδιάγραμμα της παρουσίασης και 
της παρακολούθησης του νομοθετικού προγράμματος και του προγράμματος εργασίας της 
Επιτροπής.

Το παράρτημα αυτό θα πρέπει στην πραγματικότητα να αντικαταστήσει το σημερινό 
παράρτημα XIV του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο περιλαμβάνει το 
χρονοδιάγραμμα που ενέκρινε η Διάσκεψη των Προέδρων στις 31 Ιανουαρίου 2002. Η 
διατύπωσή του δεν μεταβάλλει θεμελιωδώς τις ισχύουσες συμφωνίες, αλλά ενισχύει την 
παρακολούθηση της εφαρμογής του προγράμματος καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 
Σημειωτέον ότι στο νέο κείμενο η έννοια της συζήτησης για την «κατάσταση της Ένωσης» 
εξαφανίζεται.

Το προοίμιο της νέας συμφωνίας αναφέρεται, πέραν της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, και στις λοιπές ισχύουσες Συνθήκες, ήτοι στη Συνθήκη περί ιδρύσεως της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και στη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Ατομικής Ενέργειας. Αυτό από νομική άποψη είναι πολύ πιο ορθό, διότι οι διατάξεις οι 
οποίες έπονται στη Συμφωνία αφορούν κατ’ ουσίαν τις διατάξεις της Συνθήκης ΕΚ και όχι 
της Συνθήκης ΕΕ.

Ομοίως, γίνεται ρητή αναφορά στο σύνολο των διοργανικών συμφωνιών και άλλων κειμένων 
που διέπουν τις σχέσεις μεταξύ των δύο οργάνων. Επί του σημείου αυτού, θα μπορούσαμε να 
εκφράσουμε τη λύπη μας για το γεγονός ότι δεν απαριθμούνται σε υποσημείωση1

  
1 Προς υπενθύμιση, πρόκειται για τα κατωτέρω κείμενα:
Διοργανική συμφωνία της 16ης Δεκεμβρίου 2003 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της ΕΕ και της 
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τη βελτίωση της νομοθεσίας (ΕΕ C 321 της 31.12.2003)
Διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της ΕΕ και της 
Επιτροπής για μια πλέον συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων (ΕΕ C 77 της 
28.03.2002)
Συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τους όρους εφαρμογής της απόφασης 
1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 256 της 10.10.2000) 
Διοργανική συμφωνία της 25ης Μαΐου 1999 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με τις εσωτερικές έρευνες που πραγματοποιούνται από 
την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) (EE L 136 της 31.05.1999)
Διοργανική συμφωνία της 6ης Μαΐου 1999 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για 
τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού (ΕΕ C 172 της 18.06.1999) 
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ενσωματωμένη στη συμφωνία.

Αντίθετα, η Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης δεν μνημονεύεται καθόλου 
(με εξαίρεση το άρθρο 43, παρεμπιπτόντως, ως βάση για την ενεργοποίηση της ρήτρας 
αναθεώρησης). Η συμφωνία συνήφθη βεβαίως βάσει του ισχύοντος δικαίου, όμως η πολιτική 
βούληση η οποία εκφράστηκε με την υπογραφή του Συντάγματος και το πνεύμα αυτού θα 
μπορούσαν ήδη να αντανακλώνται στο προοίμιο.

Η αναφορά στον Κανονισμό του Κοινοβουλίου περιλαμβάνει εφεξής επίσης το άρθρο 120 (το 
οποίο πραγματεύεται τις διοργανικές συμφωνίες) και το παράρτημα VII σχετικά με τη 
διαδικασία που θα ακολουθείται για την εξέταση των εμπιστευτικών και ευαίσθητων 
εγγράφων και πληροφοριών από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η αναφορά της προσήλωσης των δύο οργάνων στη μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο και στην 
πραγματική εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου είναι επίσης νέα, παρότι το περιεχόμενο του 
άρθρου 36 δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να επαναλάβει τη διατύπωση του πρώτου εδαφίου του 
σημερινού σημείου 13 του παραρτήματος 1.

Τέλος, η προτελευταία αιτιολογική σκέψη διευκρινίζει ότι η συμφωνία δεν επηρεάζει τα 
καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής, ούτε −και αυτό είναι 
καινούριο− «κανενός άλλου θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της Ένωσης», γεγονός το 
οποίο θα έπρεπε να ανακόψει κάθε ενδεχόμενη κριτική, ιδιαίτερα του Συμβουλίου.

Ο τίτλος Ι προσδιορίζει το πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας και αντικαθιστά, αλλά χωρίς να 
τις τροποποιεί ριζικά, τις σημερινές «Γενικές αρχές».

Ο τίτλος II πραγματεύεται την πολιτική ευθύνη και αποτελεί το τμήμα της συμφωνίας που 
περιλαμβάνει τις σημαντικότερες καινοτομίες σε σχέση με την παρούσα συμφωνία-πλαίσιο, 
ενσωματώνοντας διατάξεις σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων (άρθρο 2) και με τη 
διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται σε περίπτωση αντικατάστασης ενός Επιτρόπου κατά 
τη διάρκεια της θητείας του (άρθρο 4). Ο εισηγητής σας επιθυμεί να υπογραμμίσει ως προς 
αυτό το θέμα ότι είναι προφανώς σκόπιμο να λαμβάνεται υπόψη σε αυτό το πλαίσιο η 
προτελευταία αιτιολογική σκέψη του προοιμίου, για την οποία έγινε λόγος παραπάνω. Οι 

     
Κώδικας συμπεριφοράς σχετικά με την εφαρμογή των διαρθρωτικών πολιτικών από την Επιτροπή (2000-2006) της 6ης 
Μαΐου 1999 (ΕΕ C 279 της 1.10.1999)
Κοινή δήλωση της 4ης Μαΐου 1999 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με 
την εφαρμογή στην πράξη της νέας διαδικασίας συναπόφασης (άρθρο 251 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας) (ΕΕ C 148 της 28.05.1999)
Διοργανική συμφωνία της 22ας Δεκεμβρίου 1998 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής για τις κοινές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ποιότητα της διατύπωσης της κοινοτικής νομοθεσίας (ΕΕ C 
73 της 17.03.1999)
Διοργανική συμφωνία της 20ής Δεκεμβρίου 1994 που αφορά την ταχεία μέθοδο εργασίας για την επίσημη κωδικοποίηση 
νομοθετικών κειμένων (ΕΕ C 102 της 04.04.1996)
Διοργανική δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοκρατία, τη διαφάνεια 
και την επικουρικότητα (ΕΕ C 329 της 6.12.1993)
Κοινή δήλωση της 4ης Μαρτίου 1975 της Συνελεύσεως, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την καθιέρωση 
διαδικασίας διαβουλεύσεων μεταξύ της Συνελεύσεως και του Συμβουλίου (ΕΕ C 089 της 22.04.1975)
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συμφωνίες που συνήφθησαν όσον αφορά την εγκατάσταση στο αξίωμά της μιας νέας 
Επιτροπής και οι οποίες αναλύονται λεπτομερώς στο άρθρο 99 του Κανονισμού αναφέρονται 
εφεξής στο άρθρο7 της συμφωνίας με την υποχρέωση εκ μέρους των ορισθέντων Επιτρόπων 
να παράσχουν κάθε χρήσιμη πληροφορία.

Ο τίτλος III («Εποικοδομητικός διάλογος και κυκλοφορία των πληροφοριών») συνενώνει τα 
δύο παλαιά μέρη που αφορούν την επέκταση του εποικοδομητικού διαλόγου και της 
πολιτικής συνεργασίας και την κυκλοφορία των πληροφοριών και υποδιαιρείται σε τρία 
κεφάλαια (α) Γενικές διατάξεις, β) Εξωτερικές σχέσεις, διεύρυνση και διεθνείς συμφωνίες, 
γ) Εκτέλεση του προϋπολογισμού), ενσωματώνοντας επίσης το ουσιαστικό περιεχόμενο των
διατάξεων του σημερινού παραρτήματος 2.

Θεσπίζεται τακτικός πολιτικός διάλογος στο ύψιστο επίπεδο στους κόλπους της Διάσκεψης 
των Προέδρων (άρθρο 10).

Πρέπει να σημειωθεί επίσης η νέα υποχρέωση της Επιτροπής να γνωστοποιεί τη θέση της 
κατόπιν αιτήματος του Κοινοβουλίου για κάθε πρωτοβουλία που προέρχεται από ένα κράτος 
μέλος, βάσει του άρθρου 34 της Συνθήκης ΕΕ (άρθρο 15).

Η δημοσιότητα κάθε σημαντικής πληροφορίας σχετικά με τις ομάδες εμπειρογνωμόνων της 
Επιτροπής και τις δραστηριότητές τους είναι εφεξής εγγυημένη (άρθρο 16).

Εξάλλου, η Επιτροπή δεσμεύεται τώρα να συμβουλεύεται την αρμόδια για τον 
προϋπολογισμό αρχή πριν από κάθε υπόσχεση οικονομικής βοήθειας που διατυπώνεται κατά 
τη διάρκεια διασκέψεων χορηγών (άρθρο 22).

Και ένα νέο άρθρο εδραιώνει τη συνεργασία σε θέματα παρακολούθησης εκλογών και 
εγγυάται τη βοήθεια της Επιτροπής στις αντιπροσωπείες του Κοινοβουλίου που 
ενσωματώνονται στις αποστολές παρακολούθησης της ΕΕ (άρθρο 23).

Ο τίτλος IV σχετικά με τη συνεργασία σε θέματα νομοθετικών διαδικασιών και 
προγραμματισμού περιλαμβάνει το ουσιαστικό περιεχόμενο του σημερινού παραρτήματος 1 
περί «Ειδικής συμφωνίας σχετικά με τη νομοθετική διαδικασία» και ενσωματώνει τα παλαιά 
άρθρα 2, 5 και 7. Υποδιαιρείται σε τρία κεφάλαια (α) Νομοθετικό και πολιτικό πρόγραμμα 
της Επιτροπής και πολυετής προγραμματισμός της Ένωσης, β) Γενικές νομοθετικές 
διαδικασίες, γ) Ειδικές νομοθετικές διαδικασίες και εκτελεστικές εξουσίες της Επιτροπής).

Το άρθρο 27 δίδει συνέχεια στις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο της 
διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας της 16ης Δεκεμβρίου 2003 (και 
ιδιαίτερα του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 41) και προμηνύει επίσης την εφαρμογή της 
τελευταίας φράσης της παραγράφου 1 του άρθρου I-26 της Συνταγματικής Συνθήκης [«(η 
Επιτροπή) προτείνει τον ετήσιο και πολυετή προγραμματισμό της Ένωσης με στόχο την επίτευξη 
διοργανικών συμφωνιών».]

  
1 «Το Συμβούλιο ενημερώνει εγκαίρως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το πολυετές πρόγραμμά του, το οποίο 
υποβάλλεται προς έγκριση  το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τα τρία θεσμικά όργανα διαβιβάζουν αμοιβαία το 
αντίστοιχο ετήσιο νομοθετικό χρονοδιάγραμμά τους προκειμένου να καταλήξουν σε κοινό ετήσιο 
προγραμματισμό.»
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Το άρθρο 35 ενσωματώνει στη συμφωνία τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Επιτροπή στο 
πλαίσιο της εφαρμογής της διαδικασίας «Lamfalussy», η οποία εφαρμόζεται στα εκτελεστικά 
μέτρα στους τομείς των τραπεζών, των ασφαλίσεων και των κινητών αξιών, και παραπέμπει 
στη διμερή συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής1 όσον αφορά τους όρους 
εφαρμογής της απόφασης του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για την «επιτροπολογία».

Ο τίτλος V πραγματεύεται τη συμμετοχή της Επιτροπής στις κοινοβουλευτικές εργασίες και 
επαναλαμβάνει τα σημαντικά σημεία του σημερινού μέρους σχετικά με τη «Διεξαγωγή των 
κοινοβουλευτικών εργασιών», αλλά προσθέτοντας σε αυτό μία δέσμευση για περισσότερη 
πειθαρχία εκ μέρους των κοινοβουλευτικών επιτροπών.

Τέλος, ο τίτλος VI επαναλαμβάνει τις σημερινές τελικές διατάξεις, αλλά συμπληρώνοντάς 
τις, όπως έχει ήδη σημειωθεί, με μία ρήτρα (άρθρο 43), η οποία προβλέπει ότι η συμφωνία θα 
αναθεωρηθεί για να λάβει υπόψη τις συνέπειες της θέσης σε ισχύ της Συνταγματικής 
Συνθήκης (που προβλέπεται καταρχήν βάσει του άρθρου IV-447 την 1η Νοεμβρίου 2006).

Συνοπτικά, η νέα συμφωνία-πλαίσιο που υποβάλλεται προς έγκριση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο εδραιώνει τα κεκτημένα του κειμένου του 2000 και προσθέτει σε αυτά 
ορισμένες προόδους, τις οποίες μόλις απαριθμήσαμε και οι οποίες εγγράφονται στην 
ενίσχυση της πολιτικής σχέσης μεταξύ των δύο οργάνων και, για να επαναλάβω τα λόγια του 
Προέδρου Barroso, εκφράζουν τη «θετική συνεργία» που τα συνδέει.

  
1 ΕΕ L 256 της 10.10.2000, σ. 19
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