
PR\764443EL.doc PE405.890v02-00

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 










 2009

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

2008/2073(INI)

26.1.2009

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με τον αντίκτυπο της Συνθήκης της Λισαβόνας στην ανάπτυξη της 
θεσμικής ισορροπίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(2008/2073(INI))

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Jean-Luc Dehaene



PE405.890v02-00 2/18 PR\764443EL.doc

EL

PR_INI

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ................................3



PR\764443EL.doc 3/18 PE405.890v02-00

EL

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τον αντίκτυπο της Συνθήκης της Λισαβόνας στην ανάπτυξη της θεσμικής 
ισορροπίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(2008/2073(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της 6ης Μαρτίου 2008,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη της Λισαβόνας για την τροποποίηση της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η οποία 
υπεγράφη στις 13 Δεκεμβρίου 20071

έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Φεβρουαρίου 2008 σχετικά με τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας2

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 11ης και 12ης 
Δεκεμβρίου 2008,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και τη 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A6-0000/2008),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας ενισχύει τη θεσμική ισορροπία της 
Ένωσης, δεδομένου ότι ενδυναμώνει τις βασικές λειτουργίες καθενός από τα θεσμικά 
όργανα, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο τους αντίστοιχους ρόλους τους εντός ενός 
θεσμικού πλαισίου στο οποίο η συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων αποτελεί 
βασικό στοιχείο της επιτυχίας της διαδικασίας ολοκλήρωσης της Ένωσης,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας μετασχηματίζει την πρώην «κοινοτική 
μέθοδο», προσαρμόζοντας και ενισχύοντάς την, σε «μέθοδο τις Ένωσης» σύμφωνα με 
την οποία, ουσιαστικά:

– το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθορίζει τους γενικούς πολιτικούς προσανατολισμούς και 
προτεραιότητες,

– η Επιτροπή προάγει το κοινό συμφέρον της Ένωσης και αναλαμβάνει τις κατάλληλες 
πρωτοβουλίες για τον σκοπό αυτόν,

– το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ασκούν από κοινού νομοθετικά και 
δημοσιονομικά καθήκοντα με βάση τις προτάσεις της Επιτροπής,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας επεκτείνει τη συγκεκριμένη μέθοδο 
λήψης αποφάσεων από την Ένωση σε νέους τομείς των νομοθετικών και δημοσιονομικών 

                                               
1 ΕΕ C 306, 17.12.2007, σελ. 1.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0055.
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δραστηριοτήτων της,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας προβλέπει ότι το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο δύναται, με ομοφωνία και με την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να 
επεκτείνει την ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία και τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, 
ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο τη μέθοδο της Ένωσης,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που ο στόχος της νέας Συνθήκης είναι να απλοποιήσει 
και να ενισχύσει τη συνεκτικότητα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του 
Συμβουλίου, η συνύπαρξη χωριστής Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του 
Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων (και της Ευρωομάδας), σε συνδυασμό με τη 
συνέχιση ενός συστήματος ισότιμης εναλλαγής για τις προεδρίες των άλλων συνθέσεων 
του Συμβουλίου, μπορεί να μειώσει τη λειτουργικότητα της Ένωσης,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα διαδικασία για την εκλογή του Προέδρου της Επιτροπής 
καθιστά αναγκαίες την εξέταση των αποτελεσμάτων των εκλογών και κατάλληλες 
διαβουλεύσεις μεταξύ εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου πριν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προτείνει τον υποψήφιό του,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, εάν η Συνθήκη της Λισαβόνας τεθεί σε ισχύ κατά την έναρξη 
του 2009, ο άμεσος ορισμός του Προέδρου του Συμβουλίου και του Ύπατου 
Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας 
(Ύπατος Εκπρόσωπος) μερικούς μήνες πριν από τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο όχι μόνο θα δυσχεράνει τη διασφάλιση της απαραίτητης γεωγραφικής και 
δημογραφικής ισορροπίας που προβλέπεται στη Συνθήκη, αλλά και της απαραίτητης 
πολιτικής ισορροπίας και της ισορροπίας των φύλων, αλλά και θα δημιουργήσει μια 
δύσκολη κατάσταση που μπορεί να αποδυναμώσει ορισμένους από τους βασικούς 
παράγοντες της ευρωπαϊκής πολιτικής διαδικασίας,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οργάνωση της διοργανικής συνεργασίας στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων θα είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία της δράσης της Ένωσης,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα Συνθήκη αναγνωρίζει την αυξανόμενη σημασία του 
στρατηγικού πολυετούς και του επιχειρησιακού ετήσιου προγραμματισμού για να 
διασφαλισθεί μια ομαλή σχέση μεταξύ των θεσμικών οργάνων και η αποδοτική εφαρμογή 
των διαδικασιών λήψης αποφάσεων, και τονίζει τον ρόλο της Επιτροπής ως εισηγήτριας 
των κύριων διαδικασιών προγραμματισμού,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ισχύων επταετής δημοσιονομικός προγραμματισμός σημαίνει 
ότι, κατά διαστήματα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή, κατά τη διάρκεια μιας 
πλήρους νομοθετικής περιόδου, δεν θα μπορούν να λαμβάνουν βασικές πολιτικές 
δημοσιονομικές αποφάσεις κατά τη διάρκεια της θητείας τους, παγιδευμένοι σε ένα 
πλαίσιο που ενέκριναν οι προκάτοχοί τους, το οποίο θα διαρκέσει έως το τέλος της 
θητείας τους,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας θεσπίζει μια νέα και ολοκληρωμένη 
προσέγγιση στην εξωτερική δράση της Ένωσης – ωστόσο με ειδικούς μηχανισμούς για τη 
λήψη αποφάσεων για ζητήματα σχετικά με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική 
ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) – καθώς επίσης δημιουργεί μια θέση με τη διπλή ιδιότητα του 
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Ύπατου Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου που θα υποστηρίζεται από μια ειδική εξωτερική 
υπηρεσία ως το βασικό στοιχείο που θα καθιστά λειτουργική αυτή τη νέα και 
ολοκληρωμένη προσέγγιση,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας θεσπίζει ένα νέο σύστημα εξωτερικής 
εκπροσώπησης της Ένωσης, που ουσιαστικά ανατίθεται, σε διαφορετικά επίπεδα, στον 
Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στον Πρόεδρο της Επιτροπής και στον Ύπατο 
Εκπρόσωπο και που θα απαιτεί προσεκτική διατύπωση και ισχυρό συντονισμό μεταξύ 
των διαφόρων αρμόδιων για την εκπροσώπηση αυτή, προκειμένου να αποφευχθούν οι 
επιζήμιες συγκρούσεις αρμοδιοτήτων και η περιττή επανάληψη,

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 11ης και 12ης Δεκεμβρίου 
συμφώνησε ότι, σε περίπτωση ενάρξεως ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας μέχρι το 
τέλος του έτους, θα έκανε χρήση της δυνατότητας που παρέχει η παρούσα συνθήκη με 
σκοπό να διατηρηθεί η σύνθεση της Επιτροπής στη σημερινή της μορφή του ενός 
Μέλους ανά κράτος μέλος,

Γενική αξιολόγηση

1. επικροτεί τις θεσμικές καινοτομίες της Συνθήκης της Λισαβόνας, που δημιουργούν τις 
προϋποθέσεις για μια ανανεωμένη και βελτιωμένη θεσμική ισορροπία εντός της Ένωσης, 
επιτρέποντας στα θεσμικά όργανα να λειτουργούν πιο αποδοτικά, ανοικτά και 
δημοκρατικά και καθιστώντας την Ένωση ικανή να παράγει καλύτερα αποτελέσματα που 
θα ανταποκρίνονται περισσότερο στις προσδοκίες των πολιτών της και να διαδραματίζει 
τον ρόλο της πλήρως ως παγκόσμιος παράγοντας στη διεθνή σκηνή·

2. τονίζει ότι ενισχύεται ο ουσιαστικός πυρήνας των λειτουργιών κάθε θεσμικού οργάνου, 
επιτρέποντας σε καθένα από αυτά να αναπτύσσει τον ρόλο του με αποτελεσματικότερο 
τρόπο, αλλά προειδοποιεί ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο απαιτεί κάθε θεσμικό όργανο να 
διαδραματίζει τον ρόλο του σε μόνιμη συνεργασία με τα άλλα θεσμικά όργανα, 
προκειμένου να επιτευχθούν θετικά αποτελέσματα για ολόκληρη την Ένωση·

Ενίσχυση της ειδικής «μεθόδου της Ένωσης» για τη λήψη αποφάσεων ως βάση της 
διοργανικής ισορροπίας

3. επικροτεί το γεγονός ότι τα ουσιαστικά στοιχεία της «κοινοτικής μεθόδου» – το δικαίωμα 
πρωτοβουλίας της Επιτροπής και η κοινή λήψη αποφάσεων από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο – έχουν διατηρηθεί και ενισχυθεί από τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας, δεδομένου ότι:

– το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο γίνεται θεσμικό όργανο του οποίου ο ειδικός ρόλος ως προς 
την παροχή της ώθησης και των προσανατολισμών της Ένωσης ενισχύεται, 
καθορίζοντας με αυτόν τον τρόπο τους στρατηγικούς στόχους και τις προτεραιότητές 
του χωρίς να παρεμβαίνει στην κανονική άσκηση των νομοθετικών και 
δημοσιονομικών αρμοδιοτήτων της Ένωσης·

– επιβεβαιώνεται ο ρόλος της Επιτροπής ως του «κινητήρα» που καθοδηγεί την 
ευρωπαϊκή δραστηριότητα, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ότι το μονοπώλιό της 
ως προς τις νομοθετικές πρωτοβουλίες παραμένει άθικτο (και μάλιστα ενισχύεται), 
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κυρίως στη διαδικασία του προϋπολογισμού·

– οι αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως κλάδου της νομοθετικής εξουσίας 
ενισχύονται, καθόσον η συνήθης νομοθετική διαδικασία (όπως θα ονομάζεται η 
τρέχουσα διαδικασία συναπόφασης) γίνεται ο γενικός κανόνας (εκτός αν οι Συνθήκες 
ορίζουν ότι πρέπει να εφαρμοστεί ειδική νομοθετική διαδικασία) και επεκτείνεται 
σχεδόν σε όλους τους τομείς της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων της 
δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων·

– επιβεβαιώνεται και διατηρείται ο ρόλος του Συμβουλίου ως του άλλου κλάδου της
νομοθετικής εξουσίας – ωστόσο με έναν βαθμό υπεροχής σε ορισμένους σημαντικούς 
τομείς – συγκεκριμένα λόγω του ότι διασαφηνίζεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας ότι 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν ασκεί νομοθετικές λειτουργίες·

– η νέα διαδικασία του προϋπολογισμού θα βασίζεται κατά παρόμοιο τρόπο σε μια 
διαδικασία κοινής λήψης αποφάσεων, ισότιμα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, που θα καλύπτει όλα τα είδη δαπανών, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο θα αποφασίζουν επίσης από κοινού σχετικά με το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο, και στις δύο περιπτώσεις με πρωτοβουλία της Επιτροπής·

– η διάκριση μεταξύ των νομοθετικών και των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων και η 
αναγνώριση του ειδικού εκτελεστικού ρόλου της Επιτροπής υπό τον ισότιμο έλεγχο 
των δύο κλάδων της νομοθετικής εξουσίας θα βελτιώσει την ποιότητα της ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας·

– όσον αφορά την εξουσία σύναψης συνθηκών της Ένωσης, αναγνωρίζεται ο ρόλος της 
Επιτροπής (σε στενή συνεργασία με τον Ύπατο Εκπρόσωπο) όσον αφορά την 
ικανότητα διεξαγωγής διαπραγματεύσεων (ακόμα και σε θέματα ΚΕΠΠΑ), και θα 
απαιτείται η έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη σύναψη από το 
Συμβούλιο μιας νέας σειράς συμφωνιών·

4. επικροτεί το γεγονός ότι η Συνθήκη ορίζει ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δύναται με 
ομοφωνία, και με την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να επεκτείνει τη λήψη 
αποφάσεων με ειδική πλειοψηφία και τη συνήθη νομοθετική διαδικασία σε τομείς στους 
οποίους δεν εφαρμόζονται ακόμα·

5. τονίζει ότι, γενικά, αυτές οι μεταβατικές ρήτρες αποκαλύπτουν μια πραγματική τάση προς 
την ευρύτερη δυνατή εφαρμογή της «μεθόδου της Ένωσης», και συνεπώς καλεί το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να αξιοποιήσει όσο το δυνατόν καλύτερα αυτές τις ευκαιρίες που 
προσφέρει η Συνθήκη·

6. υποστηρίζει ότι η πλήρης αξιοποίηση όλων των θεσμικών και διαδικαστικών καινοτομιών 
που θεσπίζει η Συνθήκη της Λισαβόνας απαιτεί σε βάθος μόνιμη συνεργασία μεταξύ των 
θεσμικών οργάνων που συμμετέχουν στις διάφορες διαδικασίες, και που θα επωφελείται 
πλήρως από τους νέους μηχανισμούς που προβλέπονται στη Συνθήκη, ιδίως από τις 
διοργανικές συμφωνίες·

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
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7. επικροτεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι η νέα Συνθήκη αναγνωρίζει πλήρως το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ως έναν από τους δύο κλάδους των νομοθετικών και δημοσιονομικών 
αρμοδιοτήτων της Ένωσης, ενώ αναγνωρίζεται επίσης ο ρόλος του στην έγκριση πολλών 
πολιτικών αποφάσεων, σημαντικών για τη ζωή της Ένωσης, και τα καθήκοντα πολιτικού 
ελέγχου του ενισχύονται και επεκτείνονται, ωστόσο σε μικρότερο βαθμό, ακόμα και στον 
τομέα της ΚΕΠΠΑ·

8. τονίζει ότι η εν λόγω αναγνώριση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απαιτεί την 
πλήρη συνεργασία των άλλων θεσμικών οργάνων, κυρίως όσον αφορά την έγκαιρη 
διαβίβαση στο Κοινοβούλιο όλων των εγγράφων που είναι απαραίτητα για την άσκηση 
των καθηκόντων του, ισότιμα με το Συμβούλιο, καθώς και την πρόσβαση και συμμετοχή 
του σε σχετικές ομάδες εργασίας και συνεδριάσεις που διεξάγονται σε άλλα θεσμικά 
όργανα ισότιμα με τους άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων· καλεί 
τα τρία θεσμικά όργανα να εξετάσουν το ενδεχόμενο σύναψης διοργανικών συμφωνιών 
που θα διατυπώνουν τις βέλτιστες πρακτικές σε αυτούς τους τομείς, προκειμένου να 
βελτιστοποιήσουν την αμοιβαία συνεργασία τους·

9. υποστηρίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει το ίδιο να πραγματοποιήσει τις 
απαραίτητες εσωτερικές μεταρρυθμίσεις προκειμένου να προσαρμόσει τη δομή, τις 
διαδικασίες και τις μεθόδους εργασίας του στις νέες αρμοδιότητες και στις ενισχυμένες 
απαιτήσεις του προγραμματισμού και της διοργανικής συνεργασίας που απορρέουν από 
τη Συνθήκη της Λισαβόνας· αναμένει με ενδιαφέρον τα συμπεράσματα της ομάδας 
εργασίας για τη μεταρρύθμιση του Κοινοβουλίου και υπενθυμίζει ότι η αρμόδια επιτροπή 
του ασχολείται επί του παρόντος με τη μεταρρύθμιση του Κανονισμού του προκειμένου 
να τον προσαρμόσει στη Συνθήκη της Λισαβόνας1·

10. επικροτεί το γεγονός ότι η νέα Συνθήκη επεκτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 
δικαίωμα πρωτοβουλίας όσον αφορά την αναθεώρηση των Συνθηκών, αναγνωρίζει ότι το 
Κοινοβούλιο έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στη Συνέλευση και ότι απαιτείται η έγκρισή 
του σε περίπτωση που το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κρίνει ότι δεν υπάρχει λόγος να 
συγκληθεί η Συνέλευση· θεωρεί ότι η αναγνώριση αυτή συνηγορεί υπέρ του να 
αναγνωρισθεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει το δικαίωμα να συμμετέχει πλήρως 
στη Διακυβερνητική Διάσκεψη (ΔΚΔ) με παρόμοιους όρους με την Επιτροπή· θεωρεί ότι, 
αξιοποιώντας την εμπειρία των δύο προηγούμενων ΔΚΔ, ένας διοργανικός διακανονισμός 
θα μπορούσε στο μέλλον να καθορίσει τις κατευθυντήριες γραμμές για την οργάνωση των 
ΔΚΔ, κυρίως σε σχέση με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και με θέματα 
που αφορούν τη διαφάνεια·

11. σημειώνει τις μεταβατικές διευθετήσεις που αφορούν τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου· υπενθυμίζει ότι, εάν τεθούν σε εφαρμογή οι διευθετήσεις αυτές όπως 
προβλέπεται στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 11ης και 12ης 
Δεκεμβρίου, το μέτρο αυτό θα πρέπει να τύχει της πολιτικής έγκρισης ή ακόμη και της 
συναίνεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εάν πρόκειται να ληφθεί σε νομικό πλαίσιο 
που απαιτεί τέτοιας μορφής συναίνεση·

                                               
1 Σχέδιο έκθεσης του κ. Corbett σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

υπό το φως των προτάσεων της Ομάδας Εργασίας για τη μεταρρύθμιση του Κοινοβουλίου όσον αφορά την 
εργασία στην Ολομέλεια και τις εκθέσεις πρωτοβουλίας (PE 400.716 v01-00).
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Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

12. θεωρεί ότι η επίσημη αναγνώριση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ως χωριστού αυτόνομου 
θεσμικού οργάνου, με τις συγκεκριμένες αρμοδιότητές του που καθορίζονται ρητώς στις 
Συνθήκες, συνεπάγεται την εκ νέου εστίαση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο 
βασικό καθήκον της παροχής της απαραίτητης πολιτικής ώθησης και του καθορισμού των 
γενικών προσανατολισμών και στόχων της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

13. επίσης επικροτεί τον προσδιορισμό στη Συνθήκη της Λισαβόνας του ουσιαστικού ρόλου 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε σχέση με την αναθεώρηση των Συνθηκών, καθώς και σε 
σχέση με ορισμένες αποφάσεις θεμελιώδους σημασίας για την πολιτική ζωή της Ένωσης 
– όσον αφορά θέματα όπως οι υποψηφιότητες για τα πιο σημαντικά πολιτικά αξιώματα, η 
επίλυση των πολιτικών αδιεξόδων σε διάφορες διαδικασίες λήψης αποφάσεων και η 
χρήση μηχανισμών ευελιξίας – που θεσπίζονται με ή χωρίς τη συμμετοχή του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου·

14. τονίζει τον ιδιαίτερο πρωταγωνιστικό ρόλο που θα διαδραματίζει το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο στον τομέα της εξωτερικής δράσης, ειδικά όσον αφορά την ΚΕΠΠΑ, όπου τα 
καθήκοντά του σχετικά με τον εντοπισμό των στρατηγικών συμφερόντων, τον 
προσδιορισμό των στόχων και τον καθορισμό των γενικών κατευθυντήριων γραμμών της 
εν λόγω πολιτικής είναι ζωτικής σημασίας· επισημαίνει στο πλαίσιο αυτό την ανάγκη 
στενής συμμετοχής του Συμβουλίου, του Προέδρου της Επιτροπής και του Ύπατου 
Εκπροσώπου στην προετοιμασία των εργασιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στον 
συγκεκριμένο τομέα·

15. υποστηρίζει ότι η ανάγκη να βελτιωθεί η διοργανική συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου συνηγορεί υπέρ της βελτιστοποίησης των 
όρων υπό τους οποίους ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμμετέχει στις 
συζητήσεις στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που θα μπορούσαν ενδεχομένως να διευθετηθούν 
με μια διοργανική συμφωνία σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων·
θεωρεί ότι θα ήταν χρήσιμο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να επισημοποιήσει επιπλέον 
αυτούς τους όρους στον εσωτερικό Κανονισμό του·

Η σταθερή Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

16. επικροτεί τη δημιουργία μιας σταθερής μακροπρόθεσμης Προεδρίας του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, που θα συμβάλει στο να διασφαλισθεί η μεγαλύτερη συνέχεια και η 
συνεκτικότητα των εργασιών του εν λόγω θεσμικού οργάνου και συνεπώς της δράσης της 
Ένωσης·

17. τονίζει τον ουσιαστικό ρόλο που θα διαδραματίζει ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου στη θεσμική ζωή της Ένωσης, όχι ως Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης –
κάτι που δεν θα είναι – αλλά ως Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αρμόδιος να 
προωθεί τις εργασίες του, να διασφαλίζει την προετοιμασία και τη συνέχεια των εργασιών 
του, να προάγει τη συναίνεση μεταξύ των μελών του, να ενημερώνει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και να εκπροσωπεί, στο επίπεδό του και με την επιφύλαξη των 
αρμοδιοτήτων του Ύπατου Εκπροσώπου, την Ένωση εξωτερικά σε σχέση με την 
ΚΕΠΠΑ·
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18. υπενθυμίζει ότι η προετοιμασία των συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και η 
συνέχεια των εργασιών του πρέπει να διασφαλίζονται από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της Επιτροπής και με βάση τις εργασίες του 
Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων, κάτι που προϋποθέτει αμοιβαία επαφή και στενή 
συνεργασία μεταξύ του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Προεδρίας του 
Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων·

19. θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι είναι ουσιαστικό να υπάρχει ισορροπημένη και 
συνεργατική σχέση ανάμεσα στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και στον 
Πρόεδρο της Επιτροπής, στην εκ περιτροπής Προεδρία και, όσον αφορά την εξωτερική 
εκπροσώπηση της Ένωσης σε θέματα ΚΕΠΠΑ, στον Ύπατο Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο·

20. υπενθυμίζει ότι, παρόλο που η νέα Συνθήκη προβλέπει ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα 
υποστηρίζεται από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου, οι ειδικές δαπάνες του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πρέπει να επισημαίνονται σε χωριστό τμήμα του 
προϋπολογισμού και να συμπεριλαμβάνουν ειδικά κονδύλια για τον Πρόεδρο του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο οποίος σε κάθε περίπτωση πρέπει να υποστηρίζεται από το 
ιδιαίτερο γραφείο του, που πρέπει να δημιουργηθεί με λογικούς όρους·

Το Συμβούλιο

21. επικροτεί τα μέτρα που λήφθηκαν στη Συνθήκη της Λισαβόνας για την εξέταση του 
ρόλου του Συμβουλίου ως του δεύτερου κλάδου της νομοθετικής και δημοσιονομικής 
εξουσίας της Ένωσης που μοιράζεται – αν και ακόμα με έναν βαθμό υπεροχής σε 
ορισμένους τομείς – το κύριο βάρος της λήψης αποφάσεων με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, εντός ενός θεσμικού συστήματος που έχει εξελιχθεί σταδιακά σύμφωνα με 
μια κοινοβουλευτική λογική δύο νομοθετικών σωμάτων·

22. τονίζει τον ουσιαστικό ρόλο που αποδίδει η Συνθήκη της Λισαβόνας στο Συμβούλιο 
Γενικών Υποθέσεων – και συνεπώς στον Πρόεδρό του – με σκοπό να διασφαλισθεί η 
συνέπεια και η συνέχεια των εργασιών των διαφορετικών συνθέσεων του Συμβουλίου, 
καθώς και η προετοιμασία και η συνέχεια των εργασιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (σε 
συνεργασία με τον Πρόεδρό του και τον Πρόεδρο της Επιτροπής) ·

23. τονίζει ότι ο ιδιαίτερος ρόλος του Συμβουλίου στην προετοιμασία, στον καθορισμό και 
στην εφαρμογή της ΚΕΠΠΑ απαιτεί ενισχυμένο συντονισμό μεταξύ του Προέδρου του 
Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και του Ύπατου Εκπροσώπου ως προέδρου του 
Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, και μεταξύ αυτών και του Προέδρου του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου·

24. εκφράζει την πεποίθησή του ότι ο διαχωρισμός που προβλέπεται στη Συνθήκη της 
Λισαβόνας μεταξύ του ρόλου του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και του ρόλου του 
Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων απαιτεί διαφορετική συγκρότηση των δύο αυτών 
συνθέσεων του Συμβουλίου, ιδίως επειδή η ευρύτερη έννοια των εξωτερικών σχέσεων 
της Ένωσης όπως προβλέπεται στις Συνθήκες όπως τροποποιήθηκαν από τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας θα δυσχεραίνει ολοένα και περισσότερο την ταυτόχρονη θητεία και στις δύο 
συνθέσεις του Συμβουλίου· συνεπώς πιστεύει ότι είναι επιθυμητό οι υπουργοί 
Εξωτερικών να επικεντρώνονται κυρίως στις δραστηριότητες του Συμβουλίου 
Εξωτερικών Υποθέσεων·
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25. στο πλαίσιο αυτό, θεωρεί αναγκαίο οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων – ιδίως ο 
πρωθυπουργός/αρχηγός κράτους του κράτους μέλους που αναλαμβάνει την Προεδρία του 
Συμβουλίου - να συμμετέχουν στενά στις εργασίες του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων, 
είτε άμεσα είτε μέσω εξουσιοδοτημένου υπουργού, προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή 
λειτουργία του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων ως του οργάνου που είναι αρμόδιο για 
τον συντονισμό των διαφορετικών συνθέσεων του Συμβουλίου και για την διαιτησία όσον 
αφορά τις προτεραιότητες και την επίλυση συγκρούσεων που σήμερα παραπέμπονται 
υπερβολικά εύκολα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο·

26. αναγνωρίζει τους κινδύνους αποτυχίας του συντονισμού μεταξύ των διαφορετικών 
συνθέσεων του Συμβουλίου λόγω του νέου συστήματος των Προεδριών, και τονίζει, με 
σκοπό την αποφυγή αυτών των κινδύνων, τη σημασία που έχουν οι «νέες» σταθερές 
δεκαοκτάμηνες «τρόικες» (ομάδες τριών Προεδριών), που θα μοιράζονται τις προεδρίες 
των διαφορετικών συνθέσεων του Συμβουλίου (εκτός του Συμβούλιο Εξωτερικών 
Υποθέσεων και της Ευρωομάδας), και της COREPER προκειμένου να διασφαλίζεται η 
συνεκτικότητα, η συνέπεια και η συνέχεια των εργασιών του Συμβουλίου ως συνόλου και 
να διασφαλίζεται η διοργανική συνεργασία που απαιτείται για την ομαλή διεξαγωγή των 
νομοθετικών και δημοσιονομικών διαδικασιών με απόφαση από κοινού με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο·

27. θεωρεί ζωτικής σημασίας να αναπτύξουν οι τρόικες στενή και μόνιμη συνεργασία 
καθ’ όλη την κοινή θητεία τους· τονίζει τη σημασία του κοινού προγράμματος κάθε 
δεκαοκτάμηνης τρόικας για τη λειτουργία της Ένωσης, όπως περιγράφεται εκτενώς στην 
παράγραφο 51 του παρόντος ψηφίσματος· καλεί τις τρόικες να παρουσιάζουν το κοινό 
πρόγραμμά τους στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου στην αρχή της κοινής θητείας τους·

28. θεωρεί ότι ο πρωθυπουργός/αρχηγός κράτους του κράτους μέλους που αναλαμβάνει την 
Προεδρία του Συμβουλίου θα διαδραματίζει βασικό ρόλο στη διασφάλιση της συνοχής 
ολόκληρης της ομάδας των Προεδριών και της συνεκτικότητας των εργασιών των 
διαφορετικών συνθέσεων του Συμβουλίου, καθώς και στην παροχή του απαραίτητου 
συντονισμού με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ειδικά σε σχέση με την προετοιμασία και τη 
συνέχεια των εργασιών του·

29. τονίζει επίσης ότι ο πρωθυπουργός/αρχηγός κράτους που αναλαμβάνει την εκ περιτροπής
Προεδρία του Συμβουλίου πρέπει να αποτελεί τον προνομιούχο συνομιλητή του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τις δραστηριότητες της Προεδρίας· θεωρεί ότι 
πρέπει να προσκαλείται να μιλήσει στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου, όπου θα 
παρουσιάζει το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων της Προεδρίας και τον απολογισμό των 
εξελίξεων και των αποτελεσμάτων που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της εξάμηνης 
θητείας της, καθώς επίσης θα παρουσιάζει προς συζήτηση οποιοδήποτε άλλο σχετικό 
πολιτικό θέμα που προκύπτει κατά τη διάρκεια της θητείας της Προεδρίας του·

30. τονίζει ότι, όπως έχει η κατάσταση όσον αφορά την ανάπτυξη της Ένωσης, τα θέματα που 
αφορούν την ασφάλεια και την άμυνα εξακολουθούν να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
της ΚΕΠΠΑ, και θεωρεί ότι, για τον λόγο αυτόν, πρέπει να παραμείνουν στην 
αρμοδιότητα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, υπό την προεδρία του Ύπατου 
Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου, με την πρόσθετη συμμετοχή των υπουργών Άμυνας όποτε 
κρίνεται απαραίτητο·
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Η Επιτροπή

31. επικροτεί την επιβεβαίωση του καίριου ρόλου της Επιτροπής ως του «κινητήρα» που 
καθοδηγεί τη δραστηριότητα της Ένωσης, μέσω:

– της αναγνώρισης του οιονεί μονοπωλίου της νομοθετικής πρωτοβουλίας, που 
επεκτείνεται σε όλους τους τομείς δραστηριότητας της Ένωσης εκτός από την 
ΚΕΠΠΑ, και ενισχύεται ιδιαίτερα σε δημοσιονομικά θέματα·

– της ενίσχυσης του ρόλου της στη διευκόλυνση της συμφωνίας μεταξύ των δύο 
κλάδων της νομοθετικής και δημοσιονομικής εξουσίας·

– της ενίσχυσης του ρόλου της ως της «εκτελεστικής αρχής» της Ένωσης όποτε η 
εφαρμογή των διατάξεων του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτεί κοινή 
προσέγγιση, με το Συμβούλιο να αναλαμβάνει αυτόν τον ρόλο μόνο σε θέματα 
ΚΕΠΠΑ και σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις που ορίζονται στις νομοθετικές 
πράξεις·

32. επικροτεί επίσης την ενίσχυση της θέσης του Προέδρου στο Σώμα των Επιτρόπων, 
κυρίως όσον αφορά τη θεσμική υποχρέωση λογοδοσίας των Επιτρόπων προς αυτόν και 
την εσωτερική οργάνωση της Επιτροπής, που δημιουργεί τις προϋποθέσεις που 
απαιτούνται για να ενισχυθεί η ηγεσία του στην Επιτροπή και να βελτιωθεί η συνοχή της  
θεωρεί ότι αυτή η ενίσχυση θα μπορούσε να ενδυναμωθεί περαιτέρω λαμβάνοντας υπόψη 
τη συμφωνία μεταξύ των Αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων με σκοπό να διατηρηθεί η 
αναλογία ενός Μέλους της Επιτροπής ανά κράτος μέλος·

Εκλογή του Προέδρου της Επιτροπής

33. τονίζει ότι η εκλογή του Προέδρου της Επιτροπής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
κατόπιν πρότασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα μεταβάλει τον χαρακτήρα του 
διορισμού του·

34. τονίζει ότι η εν λόγω εκλογή θα αυξήσει τη δημοκρατική νομιμότητα του Προέδρου της 
Επιτροπής και θα ενισχύσει τη θέση του τόσο στο εσωτερικό της Επιτροπής (όσον αφορά 
τη θέση της στις εσωτερικές σχέσεις με τους άλλους Επιτρόπους) όσο και στις 
διοργανικές σχέσεις γενικά·

35. θεωρεί ότι η αυξημένη νομιμότητα του Προέδρου της Επιτροπής θα ωφελήσει επίσης την 
Επιτροπή συνολικά, ενισχύοντας την ικανότητά της να δρα ως ένας ανεξάρτητος φορέας 
προώθησης του κοινού ευρωπαϊκού συμφέροντος και ως η κινητήρια δύναμη της 
ευρωπαϊκής δράσης·

36. υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι το γεγονός ότι ένας υποψήφιος για το αξίωμα του 
Προέδρου της Επιτροπής μπορεί να προταθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που 
αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία, και ότι η εκλογή του εν λόγω υποψηφίου από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαιτεί την πλειοψηφία των μελών που το απαρτίζουν, συνιστά 
ένα περαιτέρω κίνητρο που παρακινεί όλους όσοι συμμετέχουν στη διαδικασία να 
αναπτύξουν τον απαραίτητο διάλογο με σκοπό να διασφαλίσουν την επιτυχή έκβαση της 
διαδικασίας·
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37. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεσμεύεται από τη Συνθήκη της Λισαβόνας να 
λάβει «υπόψη τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» και, πριν ορίσει τον 
υποψήφιο, να προβεί «στις κατάλληλες διαβουλεύσεις», που δεν είναι επίσημες θεσμικές 
επαφές μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων· επιπλέον υπενθυμίζει ότι η δήλωση 11 που 
προσαρτάται στην Τελική Πράξη της Συνθήκης της Λισαβόνας1 απαιτεί στο πλαίσιο αυτό 
«αναγκαίες διαβουλεύσεις στο καταλληλότερο πλαίσιο» μεταξύ των εκπροσώπων του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου·

38. προτείνει ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να λαμβάνει εντολή από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (μόνος ή με μια αντιπροσωπεία) να διεξάγει τις εν λόγω 
διαβουλεύσεις, να διαβουλεύεται με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με 
σκοπό την οργάνωση των αναγκαίων συναντήσεων με καθέναν από τους αρχηγούς των 
πολιτικών ομάδων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενδεχομένως συνοδευόμενος από τους 
αρχηγούς (ή μια αντιπροσωπεία) των ευρωπαϊκών πολιτικών οικογενειών και στη 
συνέχεια ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο·

Διαδικασία υποψηφιοτήτων

39. θεωρεί ότι, όπως προβλέπεται στη δήλωση 6 που προσαρτάται στην προαναφερθείσα 
Τελική Πράξη, η επιλογή των προσώπων που καλούνται να αναλάβουν τα αξιώματα του 
Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Προέδρου της Επιτροπής και του Ύπατου 
Εκπροσώπου πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ανάγκη σεβασμού της γεωγραφικής και 
δημογραφικής πολυμορφίας της Ένωσης και των κρατών μελών της·

40. θεωρεί επιπλέον ότι, κατά τη διαδικασία υποψηφιοτήτων για τα σημαντικότερα πολιτικά 
αξιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη και οι ευρωπαϊκές πολιτικές 
οικογένειες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όχι μόνο τα κριτήρια της γεωγραφικής και 
δημογραφικής ισορροπίας που προβλέπονται στη Συνθήκη της Λισαβόνας, αλλά και 
κριτήρια που βασίζονται στην πολιτική ισορροπία και στην ισορροπία των φύλων·

41. θεωρεί στο πλαίσιο αυτό ότι, ιδανικά, η διαδικασία υποψηφιοτήτων πρέπει να λάβει χώρα 
έπειτα από τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου να ληφθούν υπόψη 
τα εκλογικά αποτελέσματα, τα οποία θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην επιλογή 
του Προέδρου της Επιτροπής· επισημαίνει ότι μόνο μετά από την εκλογή του θα είναι 
δυνατόν να διασφαλισθεί η απαιτούμενη ισορροπία·

42. στο πλαίσιο αυτό, προτείνει ως πιθανό πρότυπο την ακόλουθη διαδικασία και το 
χρονοδιάγραμμα για τις υποψηφιότητες, που θα μπορούσαν να συμφωνηθούν από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο:

– εβδομάδες 1 και 2 μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές: εγκατάσταση των πολιτικών ομάδων 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

– εβδομάδα 3 μετά τις εκλογές: διαβουλεύσεις μεταξύ του Προέδρου του Ευρωπαϊκού 

                                               
1 Δήλωση 11 η οποία προσαρτάται στην Τελική Πράξη της Διακυβερνητικής Διάσκεψης η οποία ενέκρινε τη 

Συνθήκη της Λισαβόνας, σχετικά με το άρθρο 9Δ παράγραφοι 6 και 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (άρθρο 17 παράγραφοι 6 και 7 στα άρθρα που φέρουν νέα αρίθμηση στη Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση).
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Συμβουλίου και του Προέδρου του Κοινοβουλίου, ακολουθούμενες από χωριστές 
συναντήσεις μεταξύ του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και των προέδρων 
των πολιτικών ομάδων (ενδεχομένως και με τους προέδρους των ευρωπαϊκών 
πολιτικών οικογενειών ή με περιορισμένες αντιπροσωπείες)·

– εβδομάδα 4 μετά τις εκλογές: πρόταση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που θα 
λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων που αναφέρονται στην 
προηγούμενη περίπτωση, για τον υποψήφιο για την Προεδρία της Επιτροπής·

– εβδομάδες 5 και 6 μετά τις εκλογές: επαφές μεταξύ του υποψήφιου για την Προεδρία 
της Επιτροπής και των πολιτικών ομάδων· παρουσίαση του εν λόγω υποψηφίου στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τον 
υποψήφιο για την Προεδρία της Επιτροπής·

– Ιούλιος/Αύγουστος/Σεπτέμβριος: ο εκλεγμένος Πρόεδρος της Επιτροπής συμφωνεί με 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχετικά με την υποψηφιότητα του Ύπατου Εκπροσώπου 
και προτείνει τον κατάλογο υποψήφιων Επιτρόπων (συμπεριλαμβανομένου του 
Ύπατου Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου)·

– Σεπτέμβριος: το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εγκρίνει τον κατάλογο των υποψήφιων 
Επιτρόπων (συμπεριλαμβανομένου του Ύπατου Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου)·

– Σεπτέμβριος/Οκτώβριος: ακροάσεις των υποψήφιων Επιτρόπων και του υποψήφιου 
Ύπατου Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

– Οκτώβριος: το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψηφίζει για ολόκληρο το Σώμα των 
Επιτρόπων (συμπεριλαμβανομένου του Ύπατου Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου)· το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εγκρίνει τη νέα Επιτροπή· η νέα Επιτροπή αναλαμβάνει τα 
καθήκοντά της·

– Νοέμβριος: το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προτείνει τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου·

43. τονίζει ότι το προτεινόμενο σενάριο πρέπει σε κάθε περίπτωση να αρχίσει να εφαρμόζεται 
από το 2014 και εξής·

44. θεωρεί ότι η πιθανή έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας έως το τέλος του έτους 
2009 επιβάλλει την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να εξασφαλισθεί ότι η διαδικασία για την επιλογή 
του Προέδρου της επόμενης Επιτροπής καθώς και για τον ορισμό της μελλοντικής 
Επιτροπής θα σέβεται σε κάθε περίπτωση την ουσία των νέων αρμοδιοτήτων τις οποίες η 
Συνθήκη της Λισαβόνας αναγνωρίζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επί του θέματος 
αυτού·

45. θεωρεί ότι εάν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δρομολογήσει τη διαδικασία για τον ορισμό του 
Προέδρου της νέας Επιτροπής χωρίς καθυστέρηση αμέσως μετά τις εκλογές του Ιουνίου 
20091 για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα πρέπει να λάβει δεόντως 
υπόψη το απαραίτητο χρονοδιάγραμμα ώστε να περατωθεί ατύπως η διαδικασία 
συναπόφασης, όπως προβλέπεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας· θεωρεί ότι ο Πρόεδρος 
της Επιτροπής, ο οποίος είναι δυνατόν να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

                                               
1 Όπως αναφέρεται στη δήλωση για τον ορισμό της νέας Επιτροπής που συμφωνήθηκε στις 11 και 12 

Δεκεμβρίου 2008.
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σύμφωνα με τη διαδικασία της Νίκαιας, είναι δυνατόν στη συνέχεια να εκλεγεί σύμφωνα 
με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, εφόσον αυτή τεθεί σε ισχύ, χωρίς να χρειάζεται να 
επαναληφθεί ολόκληρη η διαδικασία ορισμού·

46. τονίζει ότι, σε κάθε περίπτωση, σε ό,τι αφορά τον ορισμό του νέου σώματος Επιτρόπων, η 
διαδικασία θα δρομολογηθεί μόνο εφόσον γνωστοποιηθούν τα αποτελέσματα του νέου 
δημοψηφίσματος στην Ιρλανδία· διαπιστώνει ότι τα θεσμικά όργανα θα είναι πλήρως 
ενήμερα για το μελλοντικό νομικό πλαίσιο εντός του οποίου η νέα Επιτροπή θα ασκεί την 
εντολή της και θα λάβουν δεόντως υπόψη τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους στη 
διαδικασία, καθώς και τη σύνθεση, δομή και αρμοδιότητες της νέας Επιτροπής· σε 
περίπτωση θετικής έκβασης του δημοψηφίσματος, η από πλευράς Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου επίσημη έγκριση του νέου σώματος Επιτρόπων θα ισχύσει μόνο μετά από 
την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας και την εκλογή του Προέδρου της 
Επιτροπής·

47. υπενθυμίζει ότι εάν το δημοψήφισμα στην Ιρλανδία δεν έχει θετική έκβαση, θα 
εφαρμοσθεί σε κάθε περίπτωση πλήρως η Συνθήκη της Νίκαιας και ότι η νέα Επιτροπή 
θα πρέπει να συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις δυνάμει των οποίων ο αριθμός των 
μελών της είναι κατώτερος του αριθμού των κρατών μελών· τονίζει ότι σ' αυτή την 
περίπτωση, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει να λάβει απόφαση σε ό,τι αφορά τον 
συγκεκριμένο αριθμό των μελών αυτής της ολιγαριθμότερης Επιτροπής· υπογραμμίζει 
την πολιτική βούληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να διασφαλισθεί ο αυστηρός 
σεβασμός των διατάξεων αυτών·

Προγραμματισμός

48. θεωρεί ότι ο προγραμματισμός, τόσο σε στρατηγικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο, θα 
είναι απαραίτητος προκειμένου να διασφαλίζεται η αποδοτικότητα και η συνεκτικότητα 
της δράσης της Ένωσης·

49. συνεπώς, επικροτεί το γεγονός ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας απαιτεί συγκεκριμένα τον 
προγραμματισμό ως μέσο ενίσχυσης της ικανότητας δράσης των θεσμικών οργάνων και 
προτείνει να οργανωθούν αρκετές ταυτόχρονες διαδικασίες προγραμματισμού σύμφωνα 
με τα κατωτέρω:

– το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή πρέπει να καταλήγουν σε 
νομοθετική «συμφωνία» ή «πρόγραμμα», με βάση τους ευρείς στρατηγικούς στόχους 
και τις προτεραιότητες που παρουσιάζει η Επιτροπή στην αρχή της θητείας της, και 
που πρέπει να αποτελούν το αντικείμενο κοινής συζήτησης με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, με στόχο την επίτευξη συνεννόησης (ενδεχομένως 
υπό τη μορφή μιας ειδικής διοργανικής συμφωνίας, ακόμα και όταν αυτή δεν είναι 
νομικά δεσμευτική) μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων σχετικά με τους κοινούς 
στόχους και τις προτεραιότητες για την πενταετή νομοθετική περίοδο·

– με βάση την εν λόγω συμφωνία ή το πρόγραμμα, η Επιτροπή πρέπει στη συνέχεια να 
αναπτύσσει περαιτέρω τις ιδέες της για τον δημοσιονομικό προγραμματισμό και να 
παρουσιάζει, έως τα τέλη Ιουνίου του έτους μετά τις εκλογές, τις προτάσεις της για 
ένα πενταετές πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο – συνοδευόμενες από τον κατάλογο 
των νομοθετικών προτάσεων που απαιτούνται προκειμένου να τεθούν σε εφαρμογή τα 
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αντίστοιχα προγράμματα – που πρέπει στη συνέχεια να συζητηθούν και να εγκριθούν 
από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με τη διαδικασία που 
προβλέπεται στις Συνθήκες, έως το τέλος του ιδίου έτους·

– αυτό θα δίνει τη δυνατότητα στην Ένωση να έχει ένα πενταετές πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο έτοιμο να τεθεί σε ισχύ στην αρχή του έτους N+21, 
προσφέροντας συνεπώς σε κάθε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε κάθε η Επιτροπή τη 
δυνατότητα να αποφασίζουν για τον «δικό τους» προγραμματισμό·

50. θεωρεί ότι η υιοθέτηση αυτού του συστήματος πενταετούς δημοσιονομικού και πολιτικού 
προγραμματισμού θα απαιτήσει την παράταση του τρέχοντος δημοσιονομικού πλαισίου 
που περιλαμβάνεται στη διοργανική συμφωνία για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση2 έως το τέλος του 2015, με το επόμενο να τίθεται σε ισχύ στις 
αρχές του 2016·

51. προτείνει ότι, με βάση τη νομοθετική συμφωνία/πρόγραμμα, και λαμβάνοντας υπόψη το 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο:

– η Επιτροπή πρέπει να παρουσιάζει το ετήσιο νομοθετικό πρόγραμμα και το 
πρόγραμμα εργασίας της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, με σκοπό 
μια κοινή συζήτηση που θα δίνει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να προβαίνει στις 
αναγκαίες προσαρμογές·

– το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, σε διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πρέπει 
να εγκρίνει έναν επιχειρησιακό προγραμματισμό των δραστηριοτήτων κάθε ομάδας 
των τριών Προεδριών για ολόκληρη τη διάρκεια της δεκαοκτάμηνης θητείας τους, 
που θα χρησιμεύει ως πλαίσιο για το επιμέρους επιχειρησιακό πρόγραμμα κάθε 
Προεδρίας για τους έξι μήνες δραστηριοτήτων τους·

Εξωτερικές σχέσεις

52. τονίζει τη σημασία της νέας διάστασης που εισάγει η Συνθήκη της Λισαβόνας στην 
εξωτερική δράση της Ένωσης ως συνόλου, συμπεριλαμβανομένης της ΚΕΠΠΑ, που, σε 
συνδυασμό με τη νομική προσωπικότητα της Ένωσης και τις θεσμικές καινοτομίες στον 
τομέα αυτόν (κυρίως τη δημιουργία της θέσης του Ύπατου Εκπροσώπου με τη διπλή 
ιδιότητα και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ)), θα μπορούσε να 
αποτελέσει έναν αποφασιστικό παράγοντα για τη συνεκτικότητα και την 
αποτελεσματικότητα της δράσης της Ένωσης στον εν λόγω τομέα και να ενισχύσει την 
προβολή της ως παγκόσμιου παράγοντα·

53. ζητεί όλες οι αποφάσεις σε θέματα εξωτερικής δράσης να καθορίζουν τη νομική βάση 
σύμφωνα με την οποία εγκρίνονται, προκειμένου να διευκολύνεται η αναγνώριση της 
διαδικασίας που ακολουθείται για την έγκρισή τους και της διαδικασίας που πρέπει να 
ακολουθείται για την εφαρμογή τους·

                                               
1 N σημαίνει «έτος ευρωπαϊκών εκλογών».
2 Διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και 

της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (ΕΕ C 139 της 14.6.2006, 
σ. 1). Συμφωνία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 371/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2008 (ΕΕ L 128 της 16.5.2008, σ. 8.)
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Ύπατος Εκπρόσωπος/Αντιπρόεδρος

54. κρίνει τη δημιουργία του αξιώματος του Ύπατου Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου με τη διπλή 
ιδιότητα ως ένα θεμελιώδες μέτρο για να διασφαλισθεί η συνεκτικότητα και η προβολή 
ολόκληρης της εξωτερικής δράσης της Ένωσης·

55. τονίζει ότι ο Ύπατος Εκπρόσωπος/Αντιπρόεδρος πρέπει να ορίζεται από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία, με την έγκριση του Προέδρου της Επιτροπής, και 
πρέπει επίσης να λαμβάνει την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως Αντιπρόεδρος 
της Επιτροπής, μαζί με ολόκληρο το Σώμα των Επιτρόπων· καλεί τον Πρόεδρο της 
Επιτροπής να διασφαλίζει ότι η Επιτροπή ασκεί πλήρως τις αρμοδιότητες της στο πλαίσιο 
αυτό, έχοντας υπόψη ότι, ως Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, ο Ύπατος Εκπρόσωπος θα 
διαδραματίζει βασικό ρόλο στη διασφάλιση της συνοχής και της καλής λειτουργίας του 
Σώματος των Επιτρόπων, και ότι ο Πρόεδρος έχει το πολιτικό και θεσμικό καθήκον να 
διασφαλίζει ότι ο Ύπατος Εκπρόσωπος διαθέτει τις ικανότητες που απαιτούνται για να 
ενώσει το Σώμα των Επιτρόπων· τονίζει επίσης ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να 
γνωρίζει τη συγκεκριμένη διάσταση του ρόλου του Ύπατου Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου 
και πρέπει να προβεί από την έναρξη της διαδικασίας στις απαραίτητες διαβουλεύσεις με 
τον Πρόεδρο της Επιτροπής, προκειμένου να διασφαλίσει την επιτυχή της ολοκλήρωση·
υπενθυμίζει ότι θα ασκήσει πλήρως την κρίση του σχετικά με τις πολιτικές και θεσμικές 
ικανότητες του υποψήφιου Ύπατου Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων του όσον αφορά τον ορισμό νέας Επιτροπής·

56. τονίζει ότι η ΕΥΕΔ θα διαδραματίζει βασικό ρόλο στην υποστήριξη των δραστηριοτήτων 
του Ύπατου Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου και θα αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της 
επιτυχίας της νέας ολοκληρωμένης προσέγγισης της εξωτερικής δράσης της Ένωσης·
τονίζει ότι για την έναρξη της λειτουργίας της νέας υπηρεσίας θα απαιτηθεί επίσημη 
πρόταση του Ύπατου Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου, που θα είναι δυνατή μόνο όταν θα έχει 
αναλάβει τα καθήκοντά του και που μπορεί να εγκριθεί από το Συμβούλιο μόνο μετά την 
έγκριση της Επιτροπής και τη γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· δηλώνει την 
πρόθεσή του να ασκήσει πλήρως τις δημοσιονομικές του αρμοδιότητες σε σχέση με τη 
δημιουργία της ΕΥΕΔ·

57. τονίζει ότι τα καθήκοντα του Ύπατου Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου είναι εξαιρετικά 
επαχθή και θα απαιτούν ιδιαίτερο συντονισμό με τα άλλα θεσμικά όργανα, ειδικά με τον 
Πρόεδρο της Επιτροπής, προς τον οποίο θα είναι πολιτικά υπόλογος στους τομείς των 
εξωτερικών σχέσεων που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Επιτροπής, της εκ 
περιτροπής Προεδρίας του Συμβουλίου και του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου·

58. επισημαίνει ότι η εκπλήρωση των στόχων που οδήγησαν στη δημιουργία του αξιώματος 
του Ύπατου Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου θα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από μια σχέση 
πολιτικής εμπιστοσύνης μεταξύ του Προέδρου της Επιτροπής και του Ύπατου 
Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου, και στην ικανότητα του Ύπατου 
Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου για γόνιμη συνεργασία με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, με την εκ περιτροπής Προεδρία του Συμβουλίου και με τους άλλους 
Επιτρόπους που αναλαμβάνουν, υπό τον συντονισμό του, την άσκηση συγκεκριμένων 
αρμοδιοτήτων σχετικά με τις εξωτερικές δράσεις της Ένωσης·

59. καλεί την Επιτροπή και τον Ύπατο Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο να αξιοποιήσουν πλήρως τη 
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δυνατότητα να παρουσιάζουν κοινές πρωτοβουλίες στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων, 
προκειμένου να ενισχυθεί η συνοχή των διαφορετικών πεδίων δράσης της Ένωσης στη 
διεθνή σκηνή και να αυξηθεί η πιθανότητα έγκρισης των εν λόγω πρωτοβουλιών από το 
Συμβούλιο σε σχέση με την ΚΕΠΠΑ·

60. υποστηρίζει ότι είναι σημαντικό να ληφθούν ορισμένα πρακτικά μέτρα για την 
ελάφρυνση των καθηκόντων του Ύπατου Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου:

– ο Ύπατος Εκπρόσωπος/Αντιπρόεδρος πρέπει να προτείνει τον ορισμό ειδικών 
εκπροσώπων, με σαφή εντολή που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 33 της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να τον υποστηρίζουν σε συγκεκριμένους 
τομείς των αρμοδιοτήτων του σε θέματα ΚΕΠΠΑ (οι εν λόγω ειδικοί εκπρόσωποι, 
που ορίζονται από το Συμβούλιο, πρέπει επίσης να υποβάλλονται σε ακρόαση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να ενημερώνουν τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
σχετικά με τις δραστηριότητές τους)·

– πρέπει κατά το δυνατόν να συντονίζει τις δραστηριότητές του σε τομείς εκτός της 
ΚΕΠΠΑ με τους Επιτρόπους που έχουν αρμοδιότητες σε αυτούς τους τομείς και 
πρέπει να τους αναθέτει τα καθήκοντά του της διεθνούς εκπροσώπησης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτούς τους τομείς όποτε κρίνεται απαραίτητο·

– κατά την απουσία του από τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων 
πρέπει να αντικαθίσταται από τον Υπουργό Εξωτερικών του κράτους μέλους που 
ασκεί την εκ περιτροπής Προεδρία του Συμβουλίου τη συγκεκριμένη περίοδο, κάτι 
που θα απαιτεί στενή συνεργασία μεταξύ τους·

– όποτε αδυνατεί να συμμετέχει σε διεθνείς συναντήσεις ή εκδηλώσεις σε υπουργικό 
επίπεδο στον τομέα της ΚΕΠΠΑ, πρέπει με αίτημά του να αντικαθίσταται είτε από 
τον Υπουργό Εξωτερικών του κράτους μέλους που ασκεί την εκ περιτροπής Προεδρία 
τη συγκεκριμένη περίοδο ή από ειδικό εκπρόσωπο εάν η συνάντηση/εκδήλωση αφορά 
θέματα εντός του πεδίου των αρμοδιοτήτων του·

Εκπροσώπηση

61. θεωρεί ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας θεσπίζει ένα αποτελεσματικό, αν και πολύπλοκο, 
σύστημα για την εξωτερική εκπροσώπηση της Ένωσης και προτείνει τη διατύπωσή του 
σύμφωνα με τις ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές:

– ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου εκπροσωπεί την Ένωση σε επίπεδο 
αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων σε θέματα που αφορούν την ΚΕΠΠΑ, αλλά δεν 
αναλαμβάνει την αρμοδιότητα να διεξάγει πολιτικές διαπραγματεύσεις εξ ονόματος 
της Ένωσης, που αντίθετα είναι καθήκον του Ύπατου Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου·
μπορεί επίσης να κληθεί να εκπληρώσει έναν συγκεκριμένο ρόλο εκπροσώπησης του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε ορισμένες διεθνείς εκδηλώσεις·

– ο Πρόεδρος της Επιτροπής αναλαμβάνει την εκπροσώπηση της Ένωσης στο ανώτατο 
επίπεδο σε σχέση με το σύνολο των εξωτερικών σχέσεων της Ένωσης ή με 
οποιεσδήποτε ειδικές τομεακές πολιτικές που εμπίπτουν στο πεδίο της εξωτερικής 
δράσης της Ένωσης (εξωτερικό εμπόριο κλπ.)· ο Ύπατος Εκπρόσωπος/Αντιπρόεδρος 
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ή ο αρμόδιος/εντεταλμένος Επίτροπος μπορούν επίσης να αναλαμβάνουν τον 
συγκεκριμένο ρόλο υπό την εποπτεία της Επιτροπής·

– ο Ύπατος Εκπρόσωπος/Αντιπρόεδρος εκπροσωπεί την Ένωση σε υπουργικό επίπεδο 
ή σε διεθνείς οργανισμούς σχετικά με θέματα που αφορούν την ΚΕΠΠΑ 
(διαπραγμάτευση και εκτέλεση) ή τη συνολική εξωτερική δράση της Ένωσης, καθώς 
και σε άλλους ειδικούς τομείς της εξωτερικής δράσης της Ένωσης (αλλά τότε 
υπόκειται στις αποφάσεις του Σώματος των Επιτρόπων)· αναλαμβάνει επίσης τα 
καθήκοντα της εξωτερικής εκπροσώπησης ως Πρόεδρος του Συμβουλίου Εξωτερικών 
Υποθέσεων·

62. θεωρεί ότι, σε ορισμένες ειδικές καταστάσεις, είναι επίσης πιθανό ο Πρόεδρος του 
Συμβουλίου, συγκεκριμένα ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων (κυρίως ο 
πρωθυπουργός του κράτους μέλους που ασκεί την Προεδρία), αλλά και ο Πρόεδρος μιας 
ειδικής τομεακής σύνθεσης του Συμβουλίου, να κληθεί να ασκήσει τα καθήκοντά του της 
εξωτερικής εκπροσώπησης της Ένωσης, σε συμφωνία με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου και τον Ύπατο Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο·

63. τονίζει τη σημασία του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ όλων των διαφορετικών 
μερών αρμόδιων για τα εν λόγω διαφορετικά καθήκοντα εξωτερικής εκπροσώπησης της 
Ένωσης, προκειμένου να διασφαλισθεί η συνεκτικότητα και η προβολή της Ένωσης στη 
διεθνή σκηνή·

°

° °

64. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα και την έκθεση της 
Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων στα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών, στο 
Συμβούλιο και στην Επιτροπή.
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