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ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη σύναψη της κοινής δήλωσης για την εφαρμογή στην πράξη της 
διαδικασίας συναπόφασης
(2005/2125(ACI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Μαΐου 1999 σχετικά με την κοινή δήλωση για 
την εφαρμογή στην πράξη της νέας διαδικασίας συναπόφασης1,

– έχοντας υπόψη την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της 8ης Μαρτίου 2007,

– έχοντας υπόψη το σχέδιο αναθεωρημένης κοινής δήλωσης σχετικά με την εφαρμογή στην 
πράξη της διαδικασίας συναπόφασης (που αναφέρεται εφεξής ως "η αναθεωρημένη 
δήλωση"),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 120, παράγραφος 1, του Κανονισμού του, και το σημείο 
ΧVΙΙΙ(4) του παραρτήματος VΙ του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A6-0000/2007),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεχής επέκταση της εφαρμογής της διαδικασίας 
συναπόφασης αυξάνει τη σημασία της στη νομοπαραγωγική διαδικασία της ΕΕ και 
επιφέρει μια αλλαγή στη φύση των διοργανικών σχέσεων μεταξύ Κοινοβουλίου, 
Συμβουλίου και Επιτροπής,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή έχουν 
προσπαθήσει να καταστήσουν το νομοπαραγωγικό έργο της ΕΕ περισσότερο διαφανές, 
συντονισμένο, αποτελεσματικό και δημοκρατικό,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και η κοινή δήλωση σχετικά με την εφαρμογή στην πράξη της 
διαδικασίας συναπόφασης του 1999 έχει αποδείξει την αξία της, ορισμένες πρακτικές 
εξελίξεις στην εφαρμογή της με το πέρασμα του χρόνου έχουν καταδείξει την ανάγκη για 
ορισμένες τροποποιήσεις,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διευρύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν δημιουργήσει 
προκλήσεις σχετικά με την εναρμόνιση των διαδικασιών και τη βελτιστοποίηση των 
πόρων,

Ε. λαμβάνοντα υπόψη ότι η αναθεωρημένη δήλωση ανταποκρίνεται στις προσδοκίες αυτές 
και καθιστά δυνατή την ανάπτυξη της διοργανικής συνεργασίας στο μέλλον κατά τρόπο 
εποικοδομητικό και ευέλικτο,

ΣΤ λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διοργανικές συμφωνίες και οι συμφωνίες πλαίσιο επιφέρουν 
σημαντικές συνέπειες και ότι έχει συνεπώς ζωτική σημασία, προκειμένου να διευκολυνθεί 

  
1 ΕΕ C 279, 1.10.1999, σελ. 229
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η πρόσβαση σε αυτές και να διασφαλιστεί η διαφάνεια, να συνενωθούν όλες οι 
υφιστάμενες συμφωνίες και να δημοσιευθούν ως παράρτημα στον Κανονισμό του 
Κοινοβουλίου,

1. επιβεβαιώνει την προσήλωσή του στις αρχές της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της 
αποτελεσματικότητας καθώς και στην ανάγκη να δοθεί προσοχή στην απλοποίηση της 
νομοπαραγωγικής διαδικασίας της ΕΕ, με παράλληλο σεβασμό προς την έννομη τάξη της 
Ένωσης·

2. χαιρετίζει την αναθεωρημένη δήλωση, η οποία βελτιώνει τόσο τη δομή όσο και το 
περιεχόμενο της δήλωσης του 1999 με την προσθήκη μιας σειράς σημαντικών διατάξεων, 
οι οποίες ευθυγραμμίζουν το έγγραφο με τις ισχύουσες βέλτιστες πρακτικές και οι οποίες 
αποσκοπούν να ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ των τριών οργάνων με στόχο τη 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας της νομοθεσίας της ΕΕ·

3. χαιρετίζει ειδικότερα τις ακόλουθες βελτιώσεις που περιλαμβάνει η αναθεωρημένη 
δήλωση:

(α) τις νέες διατάξεις σχετικά με τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών 
επιτροπών εκπροσώπων της Προεδρίας του Συμβουλίου και την υποβολή ερωτήσεων 
για παροχή πληροφοριών σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου, οι οποίες από κοινού 
συνιστούν ένα βήμα για την επίτευξη του στόχου της βελτίωσης του διαλόγου μεταξύ 
των δύο βραχιόνων της νομοθετικής εξουσίας·

(β) την αναγνώριση της πρακτικής της οριστικοποίησης των συμφωνιών που έχουν 
επιτευχθεί κατά τη διάρκεια άτυπων διαπραγματεύσεων μεταξύ των οργάνων μέσω 
ανταλλαγής επιστολών·

(γ) την επιβεβαίωση της αρχής ότι, σε σχέση με τη νομική - γλωσσική αναθεώρηση, οι 
υπηρεσίες του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου συνεργάζονται σε ισότιμη βάση·

(δ) τη συμφωνία για την διοργάνωση, στο μέτρο του δυνατού, της υπογραφής 
σημαντικών συμφωνηθέντων κειμένων σε κοινή τελετή παρουσία των μέσων 
ενημέρωσης καθώς επίσης και κοινώνανακοινωθέντων Τύπου και κοινών 
συνεντεύξεων Τύπου για την ανακοίνωση της επιτυχούς κατάληξης των σχετικών 
εργασιών·

4. είναι πεπεισμένο ότι η αναθεωρημένη δήλωση θα αυξήσει περαιτέρω τη διαφάνεια και το
δημόσιο έλεγχο του νομοθετικού έργου στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης·

5. εγκρίνει την αναθεωρημένη δήλωση που προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και 
αποφασίζει να προσαρτήσει την αναθεωρημένη δήλωση στον Κανονισμό του· ζητεί η 
αναθεωρημένη δήλωση να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης·

6. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το παράρτημά της 
στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ιστορικό

Το σχέδιο αναθεωρημένης κοινής δήλωσης σχετικά με την εφαρμογή στην πράξη της 
διαδικασίας συναπόφασης αποτελεί την τρίτη διοργανική συμφωνία επί του θέματος αυτού 
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής.

Από της θέσεως σε ισχύ της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης την 1η Ιουλίου 1987, η οποία 
θέσπισε τη διαδικασία συνεργασίας, ο νομοθετικός ρόλος του Κοινοβουλίου διευρύνεται 
σταθερά και οι σχέσεις του με τα άλλα όργανα έχουν καταστεί ακόμη στενότερες. 

Μετά την εισαγωγή της διαδικασίας συναπόφασης στην Συνθήκη του Μάαστριχτ το 1993, 
θεσπίστηκε μια διοργανική συμφωνία, η οποία όρισε λεπτομερέστερα τη λειτουργία της 
επιτροπής συνδιαλλαγής χωρίς ωστόσο να καλύψει άλλες πτυχές της συναπόφασης.

Η Συνθήκη του Άμστερνταμ που τέθηκε σε ισχύ το 1999 επέφερε περαιτέρω αλλαγές, 
διευρύνοντας σε μεγάλο βαθμό τους τομείς στους οποίους εφαρμόζεται η διαδικασία 
συναπόφασης και μεταρρυθμίζοντας την αρχική διαδικασία συναπόφασης, προβλέποντας 
ειδικότερα τη δυνατότητα επίτευξης συμφωνίας μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σε 
πρώτη ανάγνωση και εναρμονίζοντας συγχρόνως τα τελευταία στάδια της διαδικασίας.

Σε συνέχεια της Συνθήκης του Άμστερνταμ, συνήφθη το 1999 μια νέα διοργανική συμφωνία 
υπό μορφή κοινής δήλωσης σχετικά με την εφαρμογή στην πράξη της νέας διαδικασίας 
συναπόφασης. Η κοινή δήλωση έχει αποδείξει την αξία της, ορισμένες ωστόσο πρακτικές 
εξελίξεις στην εφαρμογή της με το πέρασμα του χρόνου έχουν καταδείξει την ανάγκη για 
ορισμένες τροποποιήσεις.

Στις 30 Ιουνίου 2005, η Διάσκεψη των Προέδρων όρισε πέντε βουλευτές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου  - τον κ. Vidal-Quadras, τον κ. Τρακατέλλη, την κ. Roth Berend, τον κ. Daul 
και τον κύριο Leinen - να εκπροσωπήσουν το Κοινοβούλιο στις διαπραγματεύσεις για την 
τροποποίηση της κοινής δήλωσης σχετικά με την εφαρμογή στην πράξη της διαδικασίας 
συναπόφασης.

Η προσπάθεια αναθεώρησης, υπό μορφή σειράς συνεδριάσεων σε πολιτικό και διοικητικό 
επίπεδο μεταξύ των τριών οργάνων, ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2005. Οι θέσεις τόσο του 
Συμβουλίου όσο και της Επιτροπής εξελίχθηκαν σημαντικά και κατέστησαν δυνατή την 
επίτευξη συμβιβασμού με το Κοινοβούλιο. Η τελική συμφωνία επιτεύχθηκε στις 13 
Δεκεμβρίου 2006 και εγκρίθηκε από τη Διάσκεψη των Προέδρων κατά τη συνεδρίασή της 
στις 8 Μαρτίου 2007.

Η προταθείσα αναθεωρημένη δήλωση θα βελτιώσει τη λειτουργία της συναπόφασης και θα 
συμβάλει στο να διευκολυνθεί η διοργανική συνεργασία στο μέλλον κατά τρόπο 
εποικοδομητικό και ευέλικτο. Το κείμενο της δήλωσης έχει προσαρμοστεί ώστε να λάβει 
υπόψη την εξέλιξη στην πράξη της διαδικασίας συναπόφασης και ευθυγραμμίζεται με τις 
προσπάθειες του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής να καταστήσουν το 
νομοπαραγωγικό έργο της ΕΕ περισσότερο διαφανές, συντονισμένο, αποτελεσματικό και 
δημοκρατικό.



PE 386.300v02-00 6/9 PR\657811EL.doc

EL

Αξιολόγηση του κειμένου

Η δομή του κειμένου έχει βελτιωθεί και προβλέπει πλέον χρήσιμες συμπληρωματικές 
επεξηγήσεις που στηρίζονται στις βασικές ρυθμίσεις του προηγούμενου κειμένου του 1999, 
συνιστώντας κατ' αυτόν τον τρόπο ένα βήμα προόδου προς την κατεύθυνση της διοργανικής 
συνεργασίας.

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ:

Το νέο τμήμα για τις γενικές αρχές ορίζει το πεδίο εφαρμογής, τους στόχους και τις αρχές 
που διέπουν τη δήλωση και αντικαθιστά το παλαιό "προοίμιο", με αποτέλεσμα ο νέος τίτλος 
να αντανακλά καλύτερα το διευρυμένο περιεχόμενο του τμήματος αυτού. Το αναθεωρημένο 
κείμενο της δήλωσης του 1999 αντικατοπτρίζει την εξέλιξη της διοργανικής συνεργασίας 
στην πράξη καθ' όλη τη διαδικασία συναπόφασης, γεγονός που αντανακλάται στη διατύπωση 
του εισαγωγικού τμήματος.

Η αναφορά στη διοργανική συμφωνία του 2003 (ΔΣ) για τη βελτίωση της νομοθεσίας, την 
οποία συμπληρώνει η δήλωση σχετικά με την εφαρμογή στην πράξη της διαδικασίας 
συναπόφασης, συνιστά μια περαιτέρω βελτίωση του παλαιού κειμένου, δεδομένου ότι 
επαναβεβαιώνει την προσήλωση των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων στις αρχές διαφάνειας, 
της λογοδοσίας και της αποτελεσματικότητας και την ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε 
προτάσεις απλούστευσης με παράλληλο σεβασμό προς την έννομη τάξης της Ένωσης 
(σημείο 3).

Είναι σημαντικό ότι αναγνωρίζεται στο κείμενο της δήλωσης η σημασία της σύγκλισης των 
θέσεων των τριών οργάνων σε πρώιμο στάδιο της διαδικασίας με στόχο τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας της διαδικασίας λήψης αποφάσεων (σημείο 4).

Τα σημεία που αφορούν τις διοργανικές επαφές και το συντονισμό των χρονοδιαγραμμάτων 
των εργασιών μεταφέρονται από το τμήμα για την πρώτη ανάγνωση στο τμήμα για τις γενικές 
αρχές, λαμβάνοντας συνεπώς υπόψη το γεγονός ότι αυτά πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα 
στάδια της διαδικασίας συναπόφασης (σημείο 5).

Η κατάρτιση ενός ενδεικτικού χρονοδιαγράμματος για τα διάφορα στάδια της διαδικασίας, 
την οποία προτείνει ένα νέο σημείο της δήλωσης, ευθυγραμμίζεται με το συνολικό στόχο της 
βελτίωσης της αποτελεσματικότητας και της ταχύτητας της λήψης αποφάσεων και έχει ήδη 
θεσπιστεί στη ΔΔ για τη βελτίωση της νομοθεσίας (σημείο 6).

Οι τριμερείς διάλογοι αναφέρονται ρητώς στο αναθεωρημένο κείμενο προκειμένου να 
επιβεβαιωθεί η σημασία τους στην πράξη στο πλαίσιο της επίτευξης συμφωνίας σε πρώιμα 
στάδια της συναπόφασης και να ενθαρρυνθεί η περαιτέρω χρήση τους. Η νέα δήλωση 
θεσπίζει κατευθυντήριες αρχές όσον αφορά την οργάνωσή τους και προτείνει την 
ανακοίνωσή τους εκ των προτέρων (σημεία 7, 8 και 9).

Ένα νέο σημείο σχετικά με τη συμμετοχή της Προεδρίας του Συμβουλίου στις συνεδριάσεις 
των κοινοβουλευτικών επιτροπών και τα αιτήματα για την παροχή πληροφοριών σχετικά με 
τη θέση του Συμβουλίου συνιστά ένα βήμα προς την κατεύθυνση της επίτευξης του στόχου 
του Κοινοβουλίου για τη βελτίωση του διαλόγου μεταξύ των δύο βραχιόνων της νομοθετικής 
εξουσίας (σημείο 10). Μολονότι αυτό υπολείπεται της αρχικής πρότασης του Κοινοβουλίου, 
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είναι ωστόσο αποδεκτό ως μέρος ενός συνολικού συμβιβασμού, δεδομένου ότι υπάρχει 
κάποια βελτίωση σε σύγκριση με τη ΔΔ για τη βελτίωση της νομοθεσίας.

ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

Όσον αφορά τη δομή, το καινοτόμο στοιχείο του αναθεωρημένου κειμένου έγκειται στο 
διαχωρισμό του παλαιού τμήματος Ι (ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ) σε δύο επί μέρους τμήματα 
"Συμφωνία κατά το στάδιο της πρώτης ανάγνωσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο" και 
"Συμφωνία κατά το στάδιο της κοινής θέσης του Συμβουλίου". Αυτό ανταποκρίνεται στις δύο 
δυνητικές επιλογές στο άρθρο 251 ΣΕΚ για μια πρώιμη ολοκλήρωση της διαδικασίας 
συναπόφασης σε πρώτη ανάγνωση.

Η αναθεωρημένη δήλωση αναγνωρίζει την πρακτική των άτυπων διαπραγματεύσεων μεταξύ 
των οργάνων και της οριστικοποίησης, μέσω ανταλλαγής επιστολών, των συμφωνιών που 
επιτυγχάνονται κατά τις διαπραγματεύσεις αυτές.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

Σε αντίθεση με το προηγούμενο τμήμα (ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ) το τμήμα αυτό (ΔΕΥΤΕΡΗ 
ΑΝΑΓΝΩΣΗ) διαθέτει ένα μόνο επί μέρους τμήμα μετά τις γενικές εισαγωγικές 
παρατηρήσεις: "Συμφωνία κατά το στάδιο της δεύτερης ανάγνωσης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο".

Το σημείο 20 θεσπίζει την αρχή της διαβούλευσης με σκοπό τον ορισμό μιας αμοιβαία 
αποδεκτής ημερομηνίας για τη διαβίβαση των κοινών θέσεων. Αν και η διατύπωση του 
κειμένου είναι λιγότερο δεσμευτική από εκείνη στην οποία αποσκοπούσε το Κοινοβούλιο, 
θεωρήθηκε αποδεκτή ως μέρος ενός συνολικού συμβιβασμού. Ακόμα και στην ισχύουσα 
μορφή της, η νέα διάταξη αποτυπώνει την προθυμία του Συμβουλίου να λάβει υπόψη του το 
χρονοδιάγραμμα εργασιών του Κοινοβουλίου κατά τον ορισμό της ημερομηνίας για τη 
διαβίβασης μιας κοινής θέσης.

Το σημείο 21 στο υποτμήμα "Συμφωνία κατά το στάδιο της δεύτερης ανάγνωσης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο" αποτυπώνει πλέον το ρόλο των διοργανικών επαφών που έχουν 
ήδη καθιερωθεί και διαδραματίζουν περισσότερο κεντρικό ρόλο και θεσπίζει ένα βασικό 
χρονοδιάγραμμα για τη συνέχισή τους (δηλαδή μόλις διαβιβαστεί η κοινή θέση στο 
Κοινοβούλιο προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία).

Όπως στην περίπτωση του προηγούμενου τμήματος στο υποτμήμα "Συμφωνία κατά το 
στάδιο της κοινής θέσης του Συμβουλίου" (σημείο 18), εισάγεται ένα σημείο για την τυπική 
αναγνώριση της βέλτιστης πρακτικής της ανταλλαγής επιστολών για την οριστικοποίηση 
συμφωνιών που έχουν επιτευχθεί μέσω άτυπων διαπραγματεύσεων (σημείο 23).

ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗ

Δύο νέα σημεία προστίθενται στην αρχή του τμήματος αυτού. (ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗ) της 
δήλωσης. Σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές που έχουν αναπτυχθεί με την πάροδο του 
χρόνου, προτείνεται οι τριμερείς συνεδριάσεις να συγκαλούνται μόλις καθίσταται σαφές ότι 
δεν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία σε δεύτερη ανάγνωση. Οι συνεδριάσεις αυτές θα 
συνεχίσουν να λαμβάνουν χώρα καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας συνδιαλλαγής 
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προκειμένου να προετοιμαστεί το έδαφος για την επίτευξη συμφωνίας (σημεία 24 και 25).

Στο σημείο 29 προστίθεται μια διευκρινιστική πρόταση με την οποία θεσπίζονται τα κριτήρια 
για τον καθορισμό από κοινού των ημερομηνιών και ημερησίων διατάξεων των 
συνεδριάσεων της Επιτροπής Συνδιαλλαγής από τους συμπροέδρους (τον Πρόεδρο του 
Κοινοβουλίου και τον Πρόεδρο του Συμβουλίου).

Το σημείο 30 επιβεβαιώνει την πρακτική των συμπροέδρων της Επιτροπής Συνδιαλλαγής να 
εξετάζουν διάφορα μη αμφισβητούμενα θέματα (θέματα Α) της ημερήσιας διάταξης χωρίς 
συζήτηση, γεγονός που καθιστά τη διαδικασία περισσότερο ευέλικτη.

Το σημείο 32 υιοθετεί πλέον την αρχή της ισοβαρούς χρήσης των εγκαταστάσεων του 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Στο σημείο 33 η γνώμη της Επιτροπής σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου και τις 
τροπολογίες του Κοινοβουλίου προστίθεται στον κατάλογο των εγγράφων που τίθενται στη 
διάθεση της Επιτροπής Συνδιαλλαγής. Το σημείο 33 διευκρινίζει επίσης ότι το κοινό έγγραφο 
εργασίας των αντιπροσωπειών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου είναι 
απαραίτητο προκειμένου να εντοπίζονται εύκολα τα ουσιώδη ζητήματα και να 
αντιμετωπίζονται περισσότερο αποτελεσματικά. Επιπλέον, η προθεσμία για την υποβολή της 
γνώμης της Επιτροπής παρατείνεται από δύο σε τρεις εβδομάδες μετά την επίσημη παραλαβή 
του αποτελέσματος της ψηφοφορίας στο Κοινοβούλιο προκειμένου να υπάρξει ένα 
περισσότερο εφικτό χρονοδιάγραμμα.

Το σημείο 36 επιβεβαιώνει την αρχή ότι η οριστική διατύπωση από νομική - γλωσσική 
άποψη πρέπει να λαμβάνει χώρα πριν από την επίσημη έγκριση των προταθέντων κειμένων 
από τους δύο συμπροέδρους, επιτρέπει ωστόσο σε εξαιρετικές περιπτώσεις την υποβολή ενός 
προκαταρκτικού κοινού σχεδίου στους δύο συμπροέδρους της Επιτροπής Συνδιαλλαγής πριν 
από την οριστική από νομική - γλωσσική άποψη διατύπωση, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο 
προκειμένου να τηρηθούν οι αυστηρές προθεσμίες που θεσπίζει το άρθρο 251 ΣΕΚ. 

Το σημείο 37 προσθέτει μια νέα ρύθμιση σύμφωνα με την οποία τα έγγραφα εργασίας που 
χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συνδιαλλαγής είναι διαθέσιμα στο 
μητρώο κάθε οργάνου, μόλις περατωθεί η διαδικασία. Αυτό συμβάλλει στη βελτίωση της 
διαφάνειας της διαδικασίας λήψης απόφασης.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Το σημείο 40 του τμήματος αυτού (ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) επιβεβαιώνει την αρχή ότι σε 
σχέση με την οριστική από νομική - γλωσσική άποψη διατύπωση οι υπηρεσίες του 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου συνεργάζονται σε ισότιμη βάση. Το σημείο 41 απαγορεύει 
ρητώς οποιεσδήποτε αλλαγές σε ένα ήδη συμφωνηθέν κείμενο χωρίς την έγκριση των 
εκπροσώπων του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σε κατάλληλο επίπεδο.

Μια ακόμη βελτίωση στο κείμενο της δήλωσης αποτελεί η διευκρίνιση που παρέχεται στο 
σημείο 42 σύμφωνα με την οποία κατά την οριστική διατύπωση λαμβάνονται δεόντως υπόψη 
οι διαφορετικές διαδικασίες των δύο νομοθετικών σωμάτων. Προκειμένου να αποτρέπονται 
καταχρήσεις της διαδικασίας αυτής, τα όργανα δεν μπορούν να χρησιμοποιούν τις προθεσμίες 
για την οριστική από νομική - γλωσσική διατύπωση του εγγράφου για να επανέλθουν σε 
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συζητήσεις επί θεμάτων ουσίας. 

Για τη βελτίωση της συνοχής των εγγράφων, το σημείο 43 ορίζει ότι τα όργανα συμφωνούν 
σε κοινή παρουσίαση των κειμένων και το σημείο 44 προσθέτει ότι, στο μέτρο του δυνατού, 
τα όργανα προσπαθούν να χρησιμοποιούν κοινώς αποδεκτές τυποποιημένες ρήτρες (ιδίως 
όσον αφορά διατάξεις που αφορούν την άσκηση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων, την 
έναρξη ισχύος, τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και την εφαρμογή των πράξεων καθώς και το 
σεβασμό του δικαιώματος πρωτοβουλίας της Επιτροπής).

Με στόχο την προώθηση της διαφάνειας και την αποφυγή μη ισόρροπων μονομερών 
δηλώσεων, τα όργανα συμφωνούν να οργανώνουν, στο μέτρο του δυνατού, κοινά 
ανακοινωθέντα Τύπου και κοινές συνεντεύξεις Τύπου για να ανακοινώνουν την επιτυχή 
έκβαση των εργασιών τους (σημείο 45). Στη συνάρτηση αυτή, το σημείο 47 προβλέπει πλέον 
την υπογραφή σημαντικών συμφωνηθέντων κειμένων σε κοινή τελετή που οργανώνεται κάθε 
μήνα παρουσία των μέσων ενημέρωσης. Επιπλέον, οι Πρόεδροι των δύο οργάνων λαμβάνουν 
τα κείμενα προς υπογραφή στις αντίστοιχες γλώσσες τους.

Το σημείο 48 έχει αναθεωρηθεί προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια όσον αφορά 
το χρόνο κατά τον οποίο τα συμφωνηθέντα νομοθετικά κείμενα αναμένεται να δημοσιευθούν 
στην Επίσημη Εφημερίδα και ορίζει ότι το κανονικό χρονοδιάγραμμα είναι δύο μήνες από 
την έκδοση της νομοθετικής πράξης εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.

Το σημείο 49 διευκρινίζει τη διαδικασία αντιμετώπισης τεχνικών ή προφανών σφαλμάτων 
που εντοπίζονται στα κείμενα τόσο πριν όσο και μετά την έγκριση ενός κειμένου.

Συμπερασματικά, η αναθεωρημένη δήλωση που υποβλήθηκε στο Κοινοβούλιο προς έγκριση 
βελτιώνει τόσο τη δομή όσο και το περιεχόμενο της αντίστοιχης εκδοχής του 1999 
προσθέτοντας μια σειρά σημαντικών διατάξεων, οι οποίες προσαρμόζουν το έγγραφο στις 
ισχύουσες βέλτιστες πρακτικές και οι οποίες αποσκοπούν να ενισχύσουν τη συνεργασία 
μεταξύ των τριών οργάνων με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της 
ποιότητας της ενωσιακής νομοθεσίας.


	657811el.doc

