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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των 
εθνικών κοινοβουλίων βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας
(2008/2120(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο της Συνθήκης του Άμστερνταμ σχετικά με τον ρόλο των 
εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

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

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

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Φεβρουαρίου 2002 σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εθνικών κοινοβουλίων στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής 
οικοδόμησης1,

– έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές για τις σχέσεις μεταξύ κυβερνήσεων και 
κοινοβουλίων για κοινοτικά θέματα (ελάχιστα πρότυπα) της 27ης Ιανουαρίου 2003 (τις 
"κατευθυντήριες γραμμές της Κοπεγχάγης για τα κοινοβούλια")2, που εγκρίθηκαν κατά 
την XXVIIIη διάσκεψη των επιτροπών κοινοτικών και ευρωπαϊκών υποθέσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (COSAC),

– έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της 21ης Ιουνίου 2008 για τη 
διακοινοβουλευτική συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση3,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της XLής COSAC που διεξήχθη στο Παρίσι στις 4 
Νοεμβρίου 2008, και ειδικά το σημείο 1,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της υποεπιτροπής του κοινοβουλίου της Ιρλανδίας "Το μέλλον 
της Ιρλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση" του Νοεμβρίου 2008, ιδίως τις παραγράφους 29 
έως 37 της περίληψης, στις οποίες ζητείται εκτενώς η ενίσχυση του κοινοβουλευτικού 
ελέγχου των εθνικών κυβερνήσεων ως μελών του Συμβουλίου,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού,

                                               
1 Εγκρίθηκε βάσει της έκθεσης A5-0023/2002 της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (έκθεση Napolitano) 
(ΕΕ C 284 E της 21.11.2002, σελ. 322.).
2 ΕΕ C 154 της 2.7.2003, σελ. 1.
3 Αναθεωρημένο κείμενο που συμφωνήθηκε από τη διάσκεψη των προέδρων των κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης κατά τη συνεδρίασή της στη Λισαβόνα στις 20/21 Ιουνίου 2008.
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– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Ανάπτυξης
(A6-0000/2008),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το τελευταίο ψήφισμα που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
για το θέμα των σχέσεων με τα εθνικά κοινοβούλια ανάγεται στο 2002 και, ως εκ τούτου,
είναι καιρός για επαναξιολόγηση,

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,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Ευρωπαϊκή Συνέλευση πραγματοποιήθηκε μια εξαιρετική 
συνεργασία μεταξύ των εκπροσώπων των εθνικών κοινοβουλίων και των εκπροσώπων 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά επίσης μεταξύ αυτών και των εκπροσώπων των 
κοινοβουλίων των υποψηφίων προς ένταξη χωρών,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι επέτυχε η διεξαγωγή διασκέψεων των κοινοβουλίων1 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,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια οι σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων έχουν βελτιωθεί και έχουν διαφοροποιηθεί,
και ότι αυξάνεται ο αριθμός των δραστηριοτήτων που διεξάγονται σε επίπεδο 
κοινοβουλίων γενικά, αλλά και σε επίπεδο κοινοβουλευτικών επιτροπών,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στη μελλοντική ανάπτυξη σχέσεων πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διάφορων υφισταμένων πρακτικών,

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,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι μορφές διακοινοβουλευτικής συνεργασίας πρέπει να
είναι σύμφωνες με δύο βασικές αρχές: την αρχή της αύξησης της αποτελεσματικότητας 
και την αρχή του κοινοβουλευτικού εκδημοκρατισμού,

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 

                                               
1 "Joint Parliamentary Meetings".
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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,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να αναπτυχθούν πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές βάσει 
των οποίων οι εκπρόσωποι και τα όργανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα μπορούν να 
αποφασίζουν για τις μελλοντικές ενέργειες που αφορούν τις σχέσεις του με τα εθνικά 
κοινοβούλια και την εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης της Λισαβόνας σχετικά με 
τα εθνικά κοινοβούλια,

Η συμβολή της Συνθήκης της Λισαβόνας στην ανάπτυξη των σχέσεων

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:

Δικαιώματα ενημέρωσης σχετικά με:

– την αξιολόγηση πολιτικών που εφαρμόζονται στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης·

– διαβουλεύσεις της Μόνιμης Επιτροπής για την Εσωτερική Ασφάλεια·

– προτάσεις τροποποίησης των Συνθηκών·

– αιτήσεις για ένταξη στην Ένωση·

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

– προτάσεις για μέτρα που συμπληρώνουν τη Συνθήκη·

Δικαιώματα ενεργού συμμετοχής:

– στη σωστή λειτουργία της Ένωσης (γενική διάταξη)·

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

– σε συνελεύσεις που ασχολούνται με τροποποιήσεις της Συνθήκης·

Δικαιώματα ένστασης για:

– 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·

– μέτρα δικαστικής συνεργασίας σε θέματα αστικού δικαίου (οικογενειακό δίκαιο)·
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– περιπτώσεις παραβίασης της αρχής της επικουρικότητας, με προσφυγή στο 
Δικαστήριο (εφόσον το επιτρέπει η εθνική νομοθεσία)·

Σημερινές σχέσεις

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:

– τακτικές συναντήσεις της Μικτής Επιτροπής (τουλάχιστον δύο φορές το εξάμηνο)·

– ad hoc διακοινοβουλευτικές συνεδριάσεις σε επίπεδο επιτροπών με πρωτοβουλία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του κοινοβουλίου του κράτους μέλους που ασκεί την 
Προεδρία του Συμβουλίου·

– διακοινοβουλευτικές συνεδριάσεις σε επίπεδο προεδριών επιτροπών·

– συνεργασία σε επίπεδο κοινοβουλευτικών αρχηγών στο πλαίσιο της διάσκεψης των 
προέδρων των κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

– επισκέψεις μελών εθνικών κοινοβουλίων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να 
συμμετάσχουν σε συνεδριάσεις αντίστοιχων ειδικών επιτροπών·

– συναντήσεις στο πλαίσιο των πολιτικών Ομάδων ή κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
μεταξύ πολιτικών από όλα τα κράτη μέλη και μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Μελλοντικές σχέσεις

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

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

5. θεωρεί ότι οι τακτικές διμερείς συνεδριάσεις των αντίστοιχων ειδικών επιτροπών της 
Μικτής Επιτροπής και οι ad hoc διακοινοβουλευτικές συνεδριάσεις σε επίπεδο 
επιτροπών, που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
επιτρέπουν τη διεξαγωγή διαλόγου σε πρώιμο στάδιο σχετικά με τρέχουσα ή 
σχεδιαζόμενη νομοθεσία ή πολιτικές πρωτοβουλίες και πρέπει, ως εκ τούτου, να 
διατηρηθούν και να εξελιχθούν συστηματικά σε ένα μόνιμο δίκτυο ομόλογων επιτροπών·
θεωρεί ότι πριν ή μετά από τέτοιες συνεδριάσεις μπορούν να διεξάγονται ad hoc διμερείς 
συνεδριάσεις επιτροπών με αντικείμενο συγκεκριμένες εθνικές ανησυχίες· και ότι στη 
διάσκεψη των προέδρων των επιτροπών είναι δυνατόν να ανατεθεί η εκπόνηση και ο 
συντονισμός ενός προγράμματος για τις δραστηριότητες ειδικών επιτροπών με εθνικά 
κοινοβούλια·

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·
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7. θεωρεί ότι μορφές συνεργασίας πέραν αυτών που προαναφέρθηκαν θα μπορούσαν να 
συνεισφέρουν σημαντικά στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πολιτικού χώρου και πρέπει 
να αναπτυχθούν περαιτέρω και να διαφοροποιηθούν·

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·

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 δυνατότητα δημιουργίας των τεχνικών προϋποθέσεων για 
βιντεοδιασκέψεις μεταξύ των εισηγητών στις ειδικές επιτροπές των εθνικών 
κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

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·

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

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

13. υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα εθνικά κοινοβούλια είναι σημαντικοί παράγοντες όσον 
αφορά τη μεταφορά της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και ότι θα είχε μεγάλη σημασία ένας 
μηχανισμός ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών στον τομέα αυτόν·

14. παρατηρεί σε αυτό το πλαίσιο ότι η δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κοινοβουλίων, της ιστοσελίδας IPEX1 , συνιστά ένα 
σημαντικό βήμα προόδου διότι καθίσταται δυνατός ο έλεγχος εγγράφων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στο επίπεδο των εθνικών κοινοβουλίων όπως και σε αυτό του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και ενδεχομένως η μεταφορά τους σε εθνικό δίκαιο από τα εθνικά 
κοινοβούλια σε πραγματικό χρόνο· θεωρεί για το λόγο αυτό ως απαραίτητη την 
κατάλληλη οικονομική χρηματοδότηση αυτού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τεχνικώς 
αναπτυχθέντος και λειτουργούντος συστήματος·

15. σχεδιάζει μια πλέον συστηματική παρακολούθηση του προνομοθετικού διαλόγου μεταξύ 

                                               
1 IPEX: Interparliamentary EU Information Exchange (Διακοινοβουλευτική ΕΕ Ανταλλαγή Πληροφοριών), 
ετέθη επισήμως σε λειτουργία τον Ιούλιο του 2006



PE415.140v02-00 8/12 PR\763944EL.doc

EL

των εθνικών κοινοβουλίων και της Επιτροπής (την αποκαλούμενη πρωτοβουλία 
Μπαρόζο), προκειμένου να είναι ήδη σε μια πρώιμη φάση της νομοθετικής διαδικασίας 
ενημερωμένο όσον αφορά τη θέση των εθνικών κοινοβουλίων· καλεί τα εθνικά 
κοινοβούλια να δίδουν συγχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις σ'αυτό το πλαίσιο 
εκδιδόμενες γνωμοδοτήσεις τους· 

16. χαιρετίζει την πρόοδο που έχει πραγματοποιηθεί κατά τα τελευταία έτη κατά την 
ανάπτυξη μιας συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών 
κοινοβουλίων στον τομέα των εξωτερικών υποθέσεων, της ασφάλειας και της άμυνας·

17. διαπιστώνει εκ νέου με ανησυχία ότι είναι ανεπαρκής η υπευθυνότητα για τις οικονομικές 
ρυθμίσεις όσον αφορά την ΚΕΠΠΑ και την ΕΠΑΑ1 ενώπιον των κοινοβουλίων και ότι 
για το λόγο αυτό πρέπει να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού και των 
εθνικών κοινοβουλίων, προκειμένου να επιτευχθεί ένας δημοκρατικός έλεγχος όλων των 
πτυχών αυτών των πολιτικών2·

18. καλεί προς το συμφέρον της συνοχής και της αποτελεσματικότητας και προκειμένου να 
αποφεύγεται η επικάλυψη, να διαλυθεί η κοινοβουλευτική συνέλευση της 
Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης, αφής στιγμής η Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση με τη θέση σε ισχύ 
της Συνθήκης της Λισαβόνας εντάσσεται πλήρως και οριστικώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

Ο ρόλος της COSAC

19. θεωρεί ότι ο πολιτικός ρόλος της COSAC πρέπει να οριοθετηθεί στο μέλλον σε στενή 
συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων, και 
ότι η COSAC πρέπει να παραμείνει κατά κύριο λόγο, σε συμφωνία με το πρωτόκολλο της 
Συνθήκης του Άμστερνταμ σχετικά με τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα βήμα συζήτησης για την ανταλλαγή πληροφοριών και τον 
διάλογο για γενικά πολιτικά θέματα και βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τον έλεγχο των 
εθνικών κυβερνήσεων3· δεύτερον, θεωρεί ότι η ανταλλαγή πληροφοριών και ο διάλογος 
πρέπει να επικεντρώνονται σε νομοθετικές δραστηριότητες που αφορούν τον χώρο 
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης και στην τήρηση της αρχής της επικουρικότητας 
σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης·

20. είναι αποφασισμένο να εκπληρώσει ολοκληρωτικά τον ρόλο του, να εκτελέσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά τη λειτουργία της COSAC και να συνεχίσει να παρέχει 
τεχνική υποστήριξη στη γραμματεία της COSAC και τους εκπροσώπους των εθνικών 
κοινοβουλίων·

21. υπενθυμίζει ότι οι δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών 
κοινοβουλίων στο πλαίσιο της COSAC πρέπει να λειτουργούν συμπληρωματικά και να 
μην υφίστανται κατακερματισμό ή εκμετάλλευση από εξωτερικούς παράγοντες·

                                               
1 Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας και ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας και άμυνας
2 Διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής της 17ης 
Μαΐου 2006 για τη δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (ΕΕ C 139 της 14ης Ιουνίου 
2006, σελ.1) και άρθρο 28 παράγραφος 3 ΣΕΕ)
3 Βλ. τις κατευθυντήριες γραμμές για τις σχέσεις μεταξύ κυβερνήσεων και κοινοβουλίων για κοινοτικά θέματα 
(ελάχιστα πρότυπα) που αναφέρθηκαν πιο πάνω.
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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·

23. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I. Ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών 
κοινοβουλίων

Οι σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων ήταν έως 
τις πρώτες άμεσες εκλογές των βουλευτών τρόπον τινά "οργανικές", στο μέτρο που τα μέλη 
του Σώματος ήταν απεσταλμένοι των εθνικών κοινοβουλίων. Με την άμεση εκλογή, αυτή η 
σύνδεση σταμάτησε και προέκυψε το θέμα πώς θα μπορούσε και θα έπρεπε να διαμορφωθεί 
μελλοντικά αυτή η σχέση. Μετά από ένα αρκετά μεγάλο διάστημα στο οποίο έλαβαν χώρα 
μεμονωμένες επαφές χωρίς κανονιστικό πλαίσιο, έγινε για πρώτη φορά με τη Συνθήκη του 
Μάαστριχτ προσπάθεια διάρθρωσης των αμοιβαίων αυτών σχέσεων. Σε δύο δηλώσεις για τη 
Συνθήκη του Μάαστριχτ υπογραμμίστηκε ότι τα εθνικά κοινοβούλια διαδραματίζουν ρόλο 
όσον αφορά την κοινοτική νομοθεσία, ότι πρέπει να ενημερώνονται έγκαιρα από τις 
κυβερνήσεις σχετικά με νομοθετικά σχέδια και ότι επιβάλλεται η συνεργασία μεταξύ των 
εθνικών κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου1. Η συνεργασία αυτή θα μπορούσε 
μεταξύ άλλων να συνίσταται στη διεξαγωγή τακτικών συναντήσεων και στην αμοιβαία 
παραχώρηση διευκολύνσεων. 

Το ίδιο διάστημα γεννήθηκε η διάσκεψη των επιτροπών κοινοτικών και ευρωπαϊκών 
υποθέσεων των κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COSAC) που συνέρχεται κάθε έξι 
μήνες με συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με σκοπό ιδίως την ανταλλαγή 
εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τον έλεγχο των εθνικών κυβερνήσεων 
σχετικά με θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής. Η COSAC μπορεί να απευθύνει "εισηγήσεις" στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή, που όμως δεν είναι δεσμευτικές 
για τα κοινοβούλια που συμμετέχουν. Η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
συνίσταται στην αποστολή εξαμελούς αντιπροσωπείας, δύο από τα μέλη της οποίας είναι 
αντιπρόεδροι που ασχολούνται ιδίως με τις σχέσεις με τα εθνικά κοινοβούλια.

Το πρωτόκολλο της Συνθήκης του Άμστερνταμ για τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων 
θεσμοθέτησε αυτή τη δομή και την κατέστησε συμβατικό δίκαιο. Το πρωτόκολλο παροτρύνει 
τα εθνικά κοινοβούλια να συμμετέχουν πιο ενεργά στις δραστηριότητες της Ένωσης και να 
εκφράζουν τις απόψεις τους για θέματα που τα αφορούν ιδιαίτερα. Για τον σκοπό αυτόν 
προβλέπει ταχύτερη διαβίβαση εγγράφων της Επιτροπής και προθεσμία έξι εβδομάδων πριν 
να μπορεί το Συμβούλιο να αρχίσει διαβουλεύσεις για ένα κείμενο.

Η "Δήλωση σχετικά με το μέλλον της Ένωσης" που εγκρίθηκε από τη Διάσκεψη της Νίκαιας 
προέβλεπε να συμμετάσχουν τα εθνικά κοινοβούλια σε ευρεία συζήτηση, στην οποία έπρεπε 
μεταξύ άλλων να διευκρινιστεί ο "ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων στο ευρωπαϊκό 
οικοδόμημα". Ως εκ τούτου, μία από τις έντεκα ομάδες εργασίας της επόμενης Ευρωπαϊκής 
Συνέλευσης είχε ως αντικείμενο τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων. Στην τελική της 
έκθεση, η ομάδα εργασίας δήλωσε ότι τα εθνικά κοινοβούλια πρέπει να χρησιμοποιούν όλα 
τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους για να επηρεάσουν το Συμβούλιο μέσω των 
κυβερνήσεών τους. Η "εδραίωση" της Ένωσης στα κράτη μέλη αποτελεί καθήκον των 

                                               
1 Δηλώσεις 13 και 14.
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εθνικών κοινοβουλίων. Η σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι ανταγωνιστική. Οι 
ρόλοι τους είναι διαφορετικοί, έχουν όμως τον κοινό στόχο να φέρουν την Ένωση πιο κοντά 
στους πολίτες και να συνεισφέρουν με τον τρόπο αυτόν στην ενίσχυση της δημοκρατικής 
νομιμότητας της Ένωσης1.

Το 2002 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αφιέρωσε μια διεξοδική έκθεση στις σχέσεις του με τα 
εθνικά κοινοβούλια2. Στο ψήφισμα αυτό δήλωσε ότι ο προβληματισμός των εθνικών
κοινοβουλίων περί Ευρωπαϊκής Ένωσης καθιστά αναγκαίο έναν καλύτερο και σαφέστερο 
προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων τους έναντι των εθνικών κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Το ζητούμενο είναι ιδίως η επίτευξη στενότερης και αποτελεσματικότερης 
συνεργασίας μεταξύ των εθνικών κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου3. Η 
αναγκαία κοινοβουλευτικοποίηση της Ένωσης πρέπει να βασισθεί σε δύο πυλώνες: αφενός,
στην επέκταση των εξουσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για όλες τις αποφάσεις της 
Ένωσης και, αφετέρου, στην ενίσχυση των εξουσιών των εθνικών κοινοβουλίων έναντι των 
κυβερνήσεών τους4. Αναφορικά με την πρακτική πλευρά των σχέσεων, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο πρότεινε να αναπτυχθεί περαιτέρω και να συστηματοποιηθεί η συνεργασία 
μεταξύ των εκάστοτε επιτροπών στο σύνολο των τομέων που αφορούν την ευρωπαϊκή 
ολοκλήρωση, μεταξύ άλλων στους τομείς της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής
ασφάλειας, της οικονομικής και νομισματικής ένωσης, του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης και των συνταγματικών υποθέσεων5.

Στα πρωτόκολλα της Συνταγματικής Συνθήκης που αφορούν τον ρόλο των εθνικών 
κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας 
και της αναλογικότητας, παραχωρήθηκε για πρώτη φορά στα εθνικά κοινοβούλια η 
δυνατότητα ελέγχου μιας νομοθετικής πρότασης αναφορικά με την τήρηση της αρχής της 
επικουρικότητας, εφόσον συμμετέχει το ένα τρίτο των κοινοβουλίων (διαδικασία της 
"κίτρινης κάρτας"). Στα ίδια πρωτόκολλα της Συνθήκης της Λισαβόνας, που ονομάζεται και 
Μεταρρυθμιστική Συνθήκη, το δικαίωμα αυτό συμπληρώθηκε με τη δυνατότητα κατάρριψης 
μιας νομοθετικής πρότασης με πλειοψηφία των κοινοβουλίων και πλειοψηφία στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και με την πλειοψηφία του 55% των μελών του Συμβουλίου 
(διαδικασία της "κόκκινης κάρτας"). Αυτή η καινοτομία άπτεται και της σχέσης του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τα εθνικά κοινοβούλια, καθώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
πρέπει να τηρεί προθεσμία οκτώ εβδομάδων για να μπορέσει να ολοκληρώσει τις 
διαβουλεύσεις του για μια πρόταση και πρέπει στο διάστημα αυτό να λαμβάνει υπόψη τις 
αιτιολογημένες γνώμες που του διαβιβάζονται. Ακόμα, πρέπει να προσαρμόσει τον 
Κανονισμό του στα νέα δεδομένα. Μολονότι η πρακτική σημασία αυτού του νέου θεσμού θα 
φανεί μόνο μετά από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, ο θεσμός έχει 
ασφαλώς μια "συμβολική" σημασία που δεν πρέπει να υποτιμάται, επειδή τα εθνικά 
κοινοβούλια αναγνωρίζονται για πρώτη φορά επίσημα ως παράγοντες σε επίπεδο ΕΕ. 

II. Συμπεράσματα

                                               
1 Έγγραφο CONV 35302 της 22.10.2002, σελ. 2 και 3.
2 Ψήφισμα της 7.2.2002, έκθεση A5-0023/2002 της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, εισηγητής: Giorgio 
Napolitano.
3 Παράγραφος 1 του ψηφίσματος.
4 Παράγραφος 3 του ψηφίσματος.
5 Παράγραφος 13 του ψηφίσματος.
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Ποια συμπεράσματα μπορούν να συναχθούν από την εξέλιξη των σχέσεων μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων που περιγράψαμε; Πρώτον, ότι 
δεν υπάρχει πλέον ανταγωνισμός. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν αντιμετώπισε μόνο 
ευνοϊκά την ενίσχυση του ρόλου των εθνικών κοινοβουλίων, αλλά και την υποστήριξε 
ενεργά. Ακόμα, οι ενδιαφερόμενοι αναγνώρισαν ότι μόνον εφόσον δρουν συμπληρωματικά 
θα μπορέσουν να αποκτήσουν μεγαλύτερο κοινοβουλευτικό έλεγχο επί της εκτελεστικής 
εξουσίας τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών μελών. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων έχουν να κάνουν με τους ίδιους υπουργούς, είτε 
υπό την ιδιότητά τους ως εκπροσώπων της κυβέρνησης είτε υπό την ιδιότητά τους ως 
εκπροσώπων του Συμβουλίου Υπουργών. Και οι δύο πλευρές πρέπει να αποφεύγουν τις 
διπλές δραστηριότητες και τις αντιζηλίες. Οι σχέσεις τους πρέπει να υλοποιηθούν ως μια 
συνεργασία που πρέπει να είναι πιο δομημένη, όχι όμως αναγκαστικά και πιο τυποποιημένη. 
Η πρόταση ψηφίσματος που προηγείται του παρόντος κειμένου περιλαμβάνει μια σειρά 
σχετικών πρακτικών προτάσεων. Από την άλλη, η διακοινοβουλευτική συνεργασία δεν 
πρέπει να καταλήγει σε ανάμειξη στα δικαιώματα των κοινοβουλίων που αφορούν την 
εξουσία λήψης αποφάσεων. Κάθε μορφή διακοινοβουλευτικής συνεργασίας πρέπει να είναι 
συμβουλευτική, να μην περιλαμβάνει αποφάσεις σχετικές με τις υφιστάμενες διαδικασίες
λήψης αποφάσεων της Ένωσης και να χαρακτηρίζεται από αμοιβαία αναγνώριση μεταξύ των 
κοινοβουλίων και μεταξύ των βουλευτών, που είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας1.

                                               
1 Andreas Maurer, The Lisbon Treaty: New options for and recent trends of interparliamentary cooperation (Η 
Συνθήκη της Λισαβόνας: νέες δυνατότητες και πρόσφατες τάσεις διακοινοβουλευτικής συνεργασίας), Ομιλία 
στο πλαίσιο της ετήσιας διάσκεψης ανταποκριτών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Κοινοβουλευτικής Έρευνας και 
Τεκμηρίωσης, Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου 2008, σ. 7 
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