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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΡΙΣΘΕΝΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟ 

Μάρος Σέφτσοβιτς  

Ορισθέντα αντιπρόεδρο, αρμόδιο για τις Διοργανικές σχέσεις και τις 

Προβλέψεις 

 

1. Γενική επάρκεια, προσήλωση στην ευρωπαϊκή ιδέα και προσωπική ανεξαρτησία 

Ποιες πλευρές των προσωπικών σας προσόντων και της εμπειρίας σας έχουν ιδιαίτερη σημασία για την 

ανάδειξή σας σε επίτροπο και την προώθηση του ευρωπαϊκού γενικού συμφέροντος, ιδίως στον τομέα για 

τον οποίο θα έχετε την ευθύνη; Τι είναι αυτό που σας παρακινεί;  Πώς θα συνεισφέρετε στην προώθηση 

του στρατηγικού προγράμματος της Επιτροπής; Πώς θα εφαρμόσετε την ενσωμάτωση της διάστασης του 

φύλου και θα συμπεριλάβετε την προοπτική του φύλου σε όλους τους τομείς πολιτικής του 

χαρτοφυλακίου σας; Ποιες εγγυήσεις ανεξαρτησίας μπορείτε να δώσετε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

πώς θα εξασφαλίσετε ότι οποιεσδήποτε παρελθούσες, τρέχουσες ή μελλοντικές σας δραστηριότητες δεν 

θέτουν εν αμφιβόλω την εκτέλεση των καθηκόντων σας εντός της Επιτροπής; 

Πιστεύω ότι διαθέτω τα κατάλληλα προσόντα και επαγγελματικές εμπειρίες ώστε να συμβάλω στο 

ευρωπαϊκό γενικό συμφέρον. 

Μετά την ολοκλήρωση των πανεπιστημιακών σπουδών μου στις διεθνείς σχέσεις και μετά την είσοδό 

μου στη διπλωματική υπηρεσία το 1990, ασχολήθηκα ενεργά με τις ευρωπαϊκές υποθέσεις επί σχεδόν 

είκοσι έτη. Έχω αποκτήσει λεπτομερείς γνώσεις σχετικά με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και έχω 

επιδείξει σταθερή προσήλωση στην ευρωπαϊκή ιδέα. Πρώτα, ως μόνιμος αντιπρόσωπος της 

Σλοβακίας στην ΕΕ, στη συνέχεια ως επίτροπος αρμόδιος για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τον 

πολιτισμό και τη νεολαία (στο τέλος της Επιτροπής Barroso I), αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδιος 

για τις διοργανικές σχέσεις και τη διοίκηση (στην Επιτροπή Barroso II) και αντιπρόεδρος για την 

Ενεργειακή Ένωση, που αποτελεί μία από τις δέκα κύριες προτεραιότητες της τρέχουσας θητείας της 

Επιτροπής.  

Την τελευταία δεκαετία, κατέβαλα προσπάθειες για να προωθήσω το ευρωπαϊκό συμφέρον, να 

οικοδομήσω στενές σχέσεις με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και να βοηθήσω την Ευρώπη να αναλάβει 

ηγετικό ρόλο στη μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας. Ειδικότερα είμαι περήφανος για τις 

φιλόδοξες πρωτοβουλίες μας που είναι ταυτόχρονα καινοτόμες και με ισχυρή κοινωνική διάσταση: 

την ευρωπαϊκή συμμαχία για τους συσσωρευτές, την πρωτοβουλία για τις περιφέρειες με 

ανθρακωρυχεία σε μεταβατικό στάδιο, την έξυπνη χρηματοδότηση για έξυπνα κτίρια ή τον ευρωπαϊκό 

κόμβο επενδυτικών συμβουλών (URBIS). Επίσης, συμμετείχα ενεργά στις συζητήσεις και τη λήψη 

αποφάσεων στο Σώμα των επιτρόπων.  

Η στενή σχέση και η εποικοδομητική συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπήρξαν βασική μου 

αρχή που με καθοδηγούσε καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας μου ως μέλους της Επιτροπής.  

Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας μου ως αντιπροέδρου αρμόδιου για τις διοργανικές σχέσεις και 

τη διοίκηση, διαπραγματεύθηκα για παράδειγμα τη συμφωνία πλαίσιο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

εξ ονόματος της Επιτροπής. Ως αντιπρόεδρος αρμόδιος για την Ενεργειακή Ένωση, συνεργάστηκα 

πολύ στενά με τους συννομοθέτες για την επίτευξη συναίνεσης επί όλων των νομοθετικών προτάσεων 



 

2 
 

στο πλαίσιο αυτού του έργου. Σύμφωνα με την πεποίθησή μου ότι η Ενεργειακή Ένωση δεν μπορεί να 

οικοδομηθεί μόνο στις Βρυξέλλες, ήρθα σε επαφή με μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου — καθώς 

και με βουλευτές των εθνικών κοινοβουλίων — ώστε να συμμετάσχουν σε διάφορα έργα, μεταξύ 

άλλων στην περιοδεία για την προώθηση της Ενεργειακής Ένωσης στα κράτη μέλη. Ομοίως, σε στενή 

συνεργασία με τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μερίμνησα ώστε το έργο μας στο 

πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τις περιφέρειες με ανθρακωρυχεία σε μεταβατικό στάδιο να φθάσει 

στις αντίστοιχες εκλογικές τους περιφέρειες και να υπερβεί την παρούσα θητεία της Επιτροπής.  

Εάν εγκριθεί ο διορισμός μου ως αντιπροέδρου, θα ήθελα να αξιοποιήσω την πείρα αυτή για την 

εδραίωση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και, με τον τρόπο 

αυτόν, για τη βελτίωση της δημοκρατικής νομιμοποίησης στην Ευρώπη.  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πρωταρχικής σημασίας για την εκλεγείσα πρόεδρο, Ούρσουλα φον 

ντερ Λάιεν, η οποία οραματίζεται να δώσει στους πολίτες ισχυρότερο λόγο στη διαμόρφωση του 

προγράμματός μας και στην αναβάθμιση των φιλοδοξιών μας. Ισχυρότερο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

σημαίνει ισχυρότερη Ευρώπη.  

Τούτο συνεπάγεται και την ισότιμη μεταχείριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

καθώς και την ανάπτυξη των πολιτικών μας σχέσεων με τα εθνικά κοινοβούλια.  

Η εκλεγείσα πρόεδρος φον ντερ Λάιεν έχει δεσμευθεί να ενισχύσει την ειδική σχέση που έχουμε με το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η σχέση αυτή είναι καίριας σημασίας για την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ 

των πολιτών και των θεσμικών οργάνων που τους υπηρετούν, προκειμένου να μειωθεί το χάσμα 

μεταξύ προσδοκιών και πραγματικότητας, αλλά και να προβληθεί καλύτερα το έργο της Ευρώπης 

υπέρ των πολιτών.  

Η ιδιαίτερη σχέση μας θα πρέπει να είναι προς όφελος των πολιτών.  

Έχοντας αυτό κατά νουν, θα μεριμνήσω ώστε μαζί με όλους τους συναδέλφους μου στο Σώμα των 

επιτρόπων να συνεργαστούμε απρόσκοπτα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εκπλήρωση αυτού 

του στόχου, καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας μας. Τα διάφορα στοιχεία αυτής της δέσμευσης 

περιγράφονται λεπτομερώς στην απάντησή μου στην επόμενη ερώτηση.  

Εάν εγκριθεί ο διορισμός μου ως αντιπροέδρου, θα ενισχύσω περαιτέρω την ενσωμάτωση της 

διάστασης του φύλου. Η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου κατοχυρώνεται ήδη στη Συνθήκη για 

τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την οποία «σε όλες τις δράσεις της, η Ένωση 

επιδιώκει να εξαλειφθούν οι ανισότητες και να προαχθεί η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών». 

Αποτελεί επίσης μέρος της «Στρατηγικής δέσμευσης για την ισότητα των φύλων 2016-2019» της 

Επιτροπής, στην οποία αναφέρεται ότι η προώθηση της ισότητας των φύλων πρέπει να διασφαλίζεται 

με την εφαρμογή μιας προοπτικής για την ισότητα των φύλων σε κάθε πτυχή των παρεμβάσεων της 

ΕΕ. 

Η εκλεγείσα πρόεδρος φον ντερ Λάιεν έχει θέσει την ισότητα των φύλων ψηλά στην ατζέντα της και 

δεσμεύθηκε να δώσει πρώτη το παράδειγμα συγκροτώντας ένα πλήρως ισορροπημένο από άποψη 

φύλου Σώμα Επιτρόπων. Σκοπεύω να εφαρμόσω στην ομάδα μου την ίδια αρχή.  

Δεσμεύομαι επίσης να βασιστώ στην πρωτοβουλία No-Women-No-Panel, η οποία ξεκίνησε τον 

Φεβρουάριο, και έχω ως στόχο τη διοργάνωση δημόσιων εκδηλώσεων από την Επιτροπή με ισόρροπη 

εκπροσώπηση των φύλων στα πάνελ.  

Μια νέα στρατηγική για την ισότητα των φύλων αποτελεί ευκαιρία για την περαιτέρω ανάπτυξη της 

έννοιας και της εφαρμογής της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ. 
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Όταν ενσωματώνεται πιο δυναμικά η διάσταση του φύλου στη χάραξη πολιτικής, αξιοποιούνται 

καλύτερα οι πόροι, η πολιτική γίνεται πιο αποτελεσματική, υποστηρίζεται η βιώσιμη ανάπτυξη και οι 

κοινωνίες γίνονται πιο δίκαιες. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να εξακολουθήσουν να λαμβάνονται 

υπόψη οι επιπτώσεις της διάστασης του φύλου κατά την προετοιμασία όλων των προτάσεων της 

Επιτροπής. Οι επιπτώσεις αυτές αποτυπώνονται στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την πρόταση 

όταν είναι σημαντικές. 

Τέλος, δεσμεύομαι να τηρώ απαρέγκλιτα, ευθύς εξαρχής μετά τον ενδεχόμενο διορισμό μου, τις 

υποχρεώσεις ανεξαρτησίας, διαφάνειας, αμεροληψίας και διαθεσιμότητας, όπως ορίζονται στο 

άρθρο 17 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο άρθρο 245 της Συνθήκης 

για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Κατά την παρελθούσα και την παρούσα θητεία μου ως μέλους του Σώματος των επιτρόπων, τήρησα 

όλες τις υποχρεώσεις έναντι του θεσμικού οργάνου, μεταξύ άλλων με την υποβολή και 

επικαιροποίηση όλων των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων, όπως απαιτείται. Τήρησα επίσης 

πλήρως το γράμμα και το πνεύμα των Συνθηκών της ΕΕ και την υποχρέωση να ενεργώ προς το 

ευρωπαϊκό συμφέρον. 

Εάν εγκριθεί ο διορισμός μου ως μέλους του Σώματος των επιτρόπων, θα συνεχίσω να τηρώ πλήρως 

το γράμμα και το πνεύμα της Συνθήκης.  Ειδικότερα, θα τηρώ την υποχρέωση να ενεργώ προς το 

ευρωπαϊκό συμφέρον και χωρίς να λαμβάνω υποδείξεις από οποιαδήποτε κυβέρνηση ή οποιονδήποτε 

άλλο φορέα. Θα τηρήσω επίσης τον κώδικα δεοντολογίας των μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 

τις διατάξεις του περί συγκρούσεως συμφερόντων. Η δήλωση συμφερόντων μου είναι πλήρης και 

προσβάσιμη στο κοινό και θα την επικαιροποιήσω γρήγορα, εάν παραστεί ανάγκη λόγω κάποιας 

αλλαγής. 

 

2. Διαχείριση του χαρτοφυλακίου και συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Πώς θα εκτιμούσατε τον ρόλο σας ως μέλους του Σώματος των επιτρόπων; Από ποια άποψη θα 

θεωρούσατε ότι είστε υπεύθυνος και υπόλογος απέναντι στο Κοινοβούλιο για τις ενέργειές σας και τις 

ενέργειες των υπηρεσιών σας; Ποιες συγκεκριμένες δεσμεύσεις είστε διατεθειμένος να αναλάβετε σε 

σχέση με τη διευρυμένη διαφάνεια, την αυξημένη συνεργασία και την αποτελεσματική επακολούθηση των 

θέσεων του Κοινοβουλίου και των αιτημάτων για νομοθετικές πρωτοβουλίες; Σε σχέση με σχεδιασμένες 

πρωτοβουλίες ή συνεχιζόμενες διαδικασίες, είστε διατεθειμένος να παρέχετε στο Κοινοβούλιο 

πληροφορίες και έγγραφα σε ίση βάση με το Συμβούλιο; 

Η συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι υψίστης σημασίας για μένα.  

Εάν εγκριθεί ο διορισμός μου ως μέλους του Σώματος των επιτρόπων, θα αναλάβω πλήρως την 

πολιτική ευθύνη για τις δραστηριότητες στο πεδίο των αρμοδιοτήτων μου, όπως καθορίζονται στην 

επιστολή ανάθεσης καθηκόντων που μου εστάλη στις 10 Σεπτεμβρίου 2019. Αποδίδω μεγάλη 

σημασία στην αρχή της συλλογικότητας και θα συνεργαστώ πλήρως με τα άλλα μέλη του Σώματος 

για τον σκοπό αυτό. Θα προωθήσω δραστήρια τη συμμετοχή των συναδέλφων μου στον σχεδιασμό 

και την υλοποίηση των πρωτοβουλιών προτεραιότητας που έχουμε αναλάβει.  

Θα προσπαθήσω ειδικότερα να διασφαλίσω ότι οικοδομούμε στιβαρές πολιτικές με βάση την ευρεία 

συναίνεση των φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων, μέσω της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μας με το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  

Η αποτελεσματική και ειλικρινής διοργανική συνεργασία είναι ουσιαστικής σημασίας για να 

λειτουργήσει το θεσμικό σύστημα της ΕΕ, καθώς και για την αποτελεσματικότητα και τη 

νομιμοποίηση του συστήματος λήψης αποφάσεων της ΕΕ. Στηρίζεται σε ορισμένες κατευθυντήριες 
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αρχές τις οποίες δεσμεύομαι πλήρως να ακολουθήσω. Μεταξύ αυτών είναι το ανοικτό πνεύμα, η 

αμοιβαία εμπιστοσύνη, η αποδοτικότητα και η τακτική ανταλλαγή πληροφοριών. Οι πολιτικές 

κατευθύνσεις και οι επιστολές ανάθεσης καθηκόντων της εκλεγείσης προέδρου, Ούρσουλας φον ντερ 

Λάιεν αντικατοπτρίζουν πλήρως τις αρχές αυτές και τονίζουν τον στόχο της ενίσχυσης της ειδικής 

σχέσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής.  

Εάν εγκριθεί ο διορισμός μου ως αντιπροέδρου για τις διοργανικές σχέσεις και τις προβλέψεις, θα 

εργαστώ σκληρά για την επίτευξη αυτού του στόχου και θα μεριμνήσω ώστε να τηρούνται και να 

εφαρμόζονται πλήρως οι διατάξεις της συμφωνίας πλαισίου του 2010 για τις σχέσεις μεταξύ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και της διοργανικής συμφωνίας για τη 

βελτίωση του νομοθετικού έργου του 2016.  

Για παράδειγμα:  

Επακολούθηση των θέσεων του Κοινοβουλίου και αιτήματα για νομοθετικές πρωτοβουλίες 

Η εκλεγείσα πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υποστηρίζει το δικαίωμα πρωτοβουλίας του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεσμεύθηκε ότι, όταν το Κοινοβούλιο, με την πλειοψηφία των μελών 

του, εγκρίνει ψηφίσματα με τα οποία ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις, το 

Σώμα των επιτρόπων θα ανταποκρίνεται υποβάλλοντας νομοθετική πράξη, με πλήρη σεβασμό των 

αρχών της αναλογικότητας, της επικουρικότητας και της βελτίωσης της νομοθεσίας.  

Στο πλαίσιο αυτής της δέσμευσης, θα μεριμνήσω ώστε όλα τα μέλη της Επιτροπής να συνεργάζονται 

στενά με τις σχετικές κοινοβουλευτικές επιτροπές, καθώς και να έχουν ενεργό συμμετοχή και να 

παρίστανται κατά την προετοιμασία των ψηφισμάτων σύμφωνα με το άρθρο 225 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μεριμνήσω επίσης ώστε τα ψηφίσματα αυτά να συζητούνται 

εγκαίρως σε επίπεδο Σώματος των επιτρόπων.  

Πιστεύω ακράδαντα ότι αυτό θα βελτιώσει τον διάλογο, θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη και την 

αντίληψη ότι συνεργαζόμαστε για την επίτευξη ενός κοινού στόχου. 

Η Επιτροπή θα ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου εντός τριών 

μηνών από την έγκρισή τους, σύμφωνα με τη συμφωνία-πλαίσιο.  

Γενική συνεργασία  

Θα στηρίξω τους στόχους που έχει διακηρύξει η εκλεγείσα πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για 

στενή συνεργασία όλων των επιτρόπων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε όλα τα στάδια της 

διαδικασίας χάραξης πολιτικής και του πολιτικού διαλόγου — αυξάνοντας έτσι τη συμμετοχή μας σε 

πολιτικό επίπεδο σε όλες τις σχετικές συνεδριάσεις των επιτροπών και στο πλαίσιο του τριμερούς 

διαλόγου.  

Θα μεριμνήσω ώστε οι κοινοβουλευτικές επιτροπές να συμμετέχουν σε οποιεσδήποτε σημαντικές 

εξελίξεις στον τομέα ευθύνης μου. Θα μεριμνήσω για την ισότιμη μεταχείριση του Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας και ως μέλος του Σώματος 

που είναι υπόλογο στα άμεσα εκλεγμένα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  

Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής, κοινή δήλωση και πολυετής προγραμματισμός 

Θα συνεχίσω την πρακτική της διοργάνωσης ετήσιας συνάντησης μεταξύ της Διάσκεψης των 

προέδρων των επιτροπών και ολόκληρου του Σώματος των επιτρόπων, πριν από την έγκριση του 

προγράμματος εργασίας της Επιτροπής. Θα συνεχίσουμε επίσης να ξεκινούμε σε αυτή τη βάση τις 
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συζητήσεις με τον συννομοθέτη για τη θέσπιση κοινών προτεραιοτήτων που απαριθμούνται στην 

κοινή δήλωση. 

Τέλος, θα συνεργαστώ ενεργά με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την προετοιμασία του πρώτου 

πολυετούς προγράμματος, σύμφωνα με τη Συνθήκη της ΕΕ (άρθρο 17 παράγραφος 1 της Συνθήκης 

για την Ευρωπαϊκή Ένωση) και τη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.   

Προβλέψεις 

Θεωρώ ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι που υπαγορεύουν τη σύνδεση των διοργανικών σχέσεων με τις 

στρατηγικές προβλέψεις. 

Σκοπεύω να συζητώ διεξοδικά τη μελλοντική ετήσια έκθεση προβλέψεων με το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο. Τούτο θα δίνει την ευκαιρία να αξιολογούνται οι τρέχοντες και οι επερχόμενοι 

ανασταλτικοί παράγοντες, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε συλλογικά να οικοδομήσουμε 

μια νοοτροπία ανθεκτικότητας και ετοιμότητας απέναντι στις αυξανόμενες απειλές, τις 

μεταβαλλόμενες μορφές εργασίας, την αύξηση των ανισοτήτων, τη μετάβαση σε καθαρές μορφές 

ενέργειας και την επιτάχυνση του βιομηχανικού μετασχηματισμού (συμπεριλαμβανομένης της 

ψηφιοποίησης). Στο πλαίσιο των προβλέψεων, θα πρέπει να συμφωνούμε σε ένα κοινό όραμα, μια 

εργαλειοθήκη για τα μέτρα πολιτικής, τις δεσμεύσεις των ενδιαφερόμενων μερών και άλλες 

συνεργατικές στρατηγικές.  

Με τον τρόπο αυτό θα δίνεται η ευκαιρία στα θεσμικά μας όργανα να αναπτύξουν ένα ισχυρό 

αφήγημα για να μετατραπεί το μακροπρόθεσμο όραμά μας σε πραγματικότητα, εξετάζοντας όλες τις 

πρωτοβουλίες πολιτικής (όχι μόνο τις νομοθετικές), ώστε να εφοδιάζουν τους πολίτες μας με τα μέσα 

για να αντιμετωπίσουν τους ανέμους της αλλαγής που πνέουν και να αποκτήσουν ολοένα και 

μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην ικανότητά τους να διαμορφώνουν το μέλλον τους, γεγονός που θα 

οδηγήσει επίσης σε λιγότερο πολωμένες πολιτικές ρητορικές.  

Έτσι θα τεθούν στέρεα θεμέλια για να συζητείται η ευθυγράμμιση των στρατηγικών μας 

προτεραιοτήτων, η διαμόρφωση προγράμματος και η χάραξη πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ, ούτως ώστε οι 

προβλέψεις να αποτελούν συναινετικό και αναπόσπαστο μέρος του πολυετούς προγραμματισμού.  

Βελτίωση της νομοθεσίας  

Θέλω να συνεργαστώ με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ώστε να διασφαλιστεί ότι η νομοθεσία μας είναι 

τεκμηριωμένη και πληροί τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα ποιότητας. 

Ο αποτελεσματικός διοργανικός διάλογος θα είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την εφαρμογή του 

θεματολογίου για τη βελτίωση της νομοθεσίας (και ιδίως την τήρηση των αρχών της επικουρικότητας 

και της αναλογικότητας, την ενίσχυση της εκτίμησης επιπτώσεων, τη διαβούλευση με τα 

ενδιαφερόμενα μέρη, την προώθηση του προγράμματος βελτίωσης της καταλληλότητας και της 

αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου (REFIT), την αξιολόγηση, την απλούστευση και τον 

περιορισμό της γραφειοκρατίας) και την τήρηση της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του 

νομοθετικού έργου.  

Διαφάνεια 

Στις πολιτικές κατευθύνσεις της εκλεγείσης προέδρου, Ούρσουλας φον ντερ Λάιεν, τονίζεται ότι, για 

να επανακτηθεί η πίστη των πολιτών στην Ένωση, τα θεσμικά μας όργανα πρέπει να είναι ανοικτά και 

άμεμπτα ως προς τα ζητήματα διαφάνειας. Θα συνεργαστώ στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

το Συμβούλιο για μεγαλύτερη διαφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας. Οι 
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πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ποιους συναντούμε, με ποιους συζητούμε και ποιες θέσεις πρεσβεύουμε 

στη νομοθετική διαδικασία, ως θεσμικά όργανα που τους υπηρετούν. Η ενίσχυση της διοργανικής 

συνεργασίας μέσω της προώθησης της διαφάνειας και της λογοδοσίας θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη 

στα θεσμικά όργανα της ΕΕ. 

Ως εκ τούτου, δεσμεύομαι πλήρως να εφαρμόσω το ευρύ φάσμα διατάξεων σχετικά με τη διαφάνεια 

και τη ροή πληροφοριών που περιλαμβάνεται στη συμφωνία-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής και στη διοργανική συμφωνία του 2016 για τη 

βελτίωση του νομοθετικού έργου. Ειδικότερα, θα μεριμνήσω ώστε οι διατάξεις αυτές να γίνονται 

σεβαστές στο πλαίσιο των διαρθρωμένων διαλόγων μου και λοιπών επαφών με επιτροπές του 

Κοινοβουλίου.  

Θα συνεχίσω να υποστηρίζω τη δημιουργία μιας κοινής βάσης δεδομένων για τους νομοθετικούς 

φακέλους σε συνεργασία με τα άλλα θεσμικά όργανα, όπως συμφωνήθηκε στη διοργανική συμφωνία 

του 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Εξάλλου, θα χρειαστούν περαιτέρω εργασίες για 

την πλήρη υλοποίηση του μητρώου εκτελεστικών και κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων και την 

ολοκλήρωση των διοργανικών διαπραγματεύσεων σχετικά με το Μητρώο Διαφάνειας.  

Παροχή πληροφοριών και εγγράφων 

Πέραν της ανωτέρω δήλωσής μου σχετικά με τη διασφάλιση της συμμετοχής των κοινοβουλευτικών 

επιτροπών σε οποιεσδήποτε σημαντικές εξελίξεις στον τομέα ευθύνης μου, συγχρόνως και επί ίσοις 

όροις με το Συμβούλιο, έχω πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι η παροχή πληροφοριών και εγγράφων 

αποτελεί ουσιαστική πτυχή της εμβάθυνσης της εταιρικής σχέσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και της Επιτροπής. Ως εκ τούτου, δεσμεύομαι να εφαρμόσω πλήρως τις σχετικές 

διατάξεις της συμφωνίας-πλαισίου μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων και της διοργανικής 

συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.  

 

Ερωτήσεις από την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 

3. Δικαίωμα πρωτοβουλίας του ΕΚ 

 
Επιπροσθέτως της δέσμευσης που ανέλαβε η εκλεγείσα Πρόεδρος να δίδει συνέχεια με 

νομοθετική πράξη στα ψηφίσματα του ΕΚ όπου ζητείται από την Επιτροπή να υποβάλει 

νομοθετικές προτάσεις, θα μπορούσατε να αναφέρετε ποιες άλλες συγκεκριμένες δεσμεύσεις 

είστε έτοιμος να αναλάβετε για την ενίσχυση του δικαιώματος πρωτοβουλίας του Κοινοβουλίου - 

γενικά ή σε συγκεκριμένους τομείς πολιτικής - ιδίως όσον αφορά προτάσεις για αλλαγή των 

συνθηκών, τροποποίηση της συμφωνίας-πλαισίου μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

της Επιτροπής και/ή τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού 

έργου;  
Ποια νομοθετική συνέχεια προτίθεστε να δώσετε στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 25ης 

Οκτωβρίου 2016, που εγκρίθηκε δυνάμει του άρθρου 225 της ΣΛΕΕ, και ζητούσε από την 

Επιτροπή μια νομοθετική πρωτοβουλία για τη θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, 

το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα (P8_TA (2016) 0409);  

 

Υποστηρίζω, όπως όρισε η εκλεγείσα πρόεδρος φον ντερ Λάιεν στις πολιτικές κατευθύνσεις, το 

δικαίωμα πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεσμεύομαι για την έμπρακτη υλοποίησή 

του, ώστε να μπορεί η Επιτροπή να ανταποκρίνεται με νομοθετική πράξη στα ψηφίσματα του 

Κοινοβουλίου που εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 225 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης από την πλειοψηφία των μελών του, με πλήρη σεβασμό των αρχών της 

αναλογικότητας, της επικουρικότητας και της βελτίωσης της νομοθεσίας. 
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Για να εξασφαλιστεί ότι δίνεται γρήγορα συνέχεια σε αυτά τα νομοθετικά ψηφίσματα, τα θεσμικά μας 

όργανα πρέπει να διεξάγουν εξαρχής εποικοδομητικό διάλογο υπό συνθήκες διαφάνειας.  

Η Επιτροπή θα προτείνει τη στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε κάθε στάδιο του 

σχεδιασμού και της συζήτησης αυτών των ψηφισμάτων. Στην πράξη, θα μεριμνήσω ώστε όλα τα μέλη 

της Επιτροπής να συνεργάζονται εξαρχής στενά με τις αντίστοιχες κοινοβουλευτικές επιτροπές. Θα 

πρέπει να θέσουμε σε εφαρμογή έναν μηχανισμό έγκαιρης πληροφόρησης για τη διασφάλιση μόνιμου 

διαλόγου μεταξύ της Επιτροπής και των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Όλα τα μέλη του Σώματος των 

επιτρόπων θα πρέπει επίσης να είναι έτοιμα να συζητήσουν τη σύλληψη και την προετοιμασία των 

ψηφισμάτων του Κοινοβουλίου και να συνεργαστούν στενά με τα μέλη του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου σε κάθε στάδιο του σχεδιασμού και της συζήτησης.  

Mε τον τρόπο αυτό θα βελτιωθεί ο διάλογος και θα ενισχυθεί η εμπιστοσύνη και η αντίληψη ότι 

συνεργαζόμαστε για την επίτευξη ενός κοινού στόχου. Επιπλέον, η στενή συνεργασία μεταξύ του 

Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, ήδη από τα αρχικά στάδια, θα συμβάλει στη μέγιστη δυνατή 

κατανόηση επί της ουσίας. 

Θα μεριμνήσω ώστε, μόλις εγκρίνεται ένα ψήφισμα, το Σώμα των επιτρόπων να ενημερώνεται 

σχετικά και να διεξάγει πολιτική συζήτηση για τα ζητήματα που θίγει το εν λόγω ψήφισμα. Οι νέες 

μέθοδοι εργασίας της Επιτροπής θα καθιερώσουν αυτή τη νέα διαδικασία σε πολιτικό επίπεδο, 

προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα μέλη του Σώματος θα συνοδεύουν καθ’ όλη τη διάρκεια της 

διαδικασίας, θα συζητούν και, τελικά, θα ανταποκρίνονται στα ψηφίσματα του άρθρου 225 της 

ΣΛΕΕ.  

Η Επιτροπή θα ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εντός τριών μηνών από την έγκριση του 

αντίστοιχου ψηφίσματος στην ολομέλεια, σύμφωνα με τη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του 

νομοθετικού έργου1. Ειδικότερα, θα μεριμνήσω ώστε η απάντηση στο ψήφισμα του ΕΚ να δίδεται με 

τον ταχύτερο και αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο. 

Στο πλαίσιο του ρόλου μου ως αντιπροέδρου για τις διοργανικές σχέσεις και τις προβλέψεις, θα 

συνεργαστώ στενά με όλα τα μέλη του Σώματος των επιτρόπων, ώστε να διασφαλιστεί ότι η 

διαδικασία αυτή θα τηρείται πλήρως και θα αποτυπώνει τις διοργανικές συζητήσεις μας περί 

πολυετούς σχεδιασμού.  

Γενικότερα, θα διοργανώσουμε, από την αρχή της θητείας μας, ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τους 

κύριους στόχους και τις προτεραιότητες πολιτικής των τριών θεσμικών οργάνων για τη νέα περίοδο, 

ενώ θα ορίσουμε, στο μέτρο του δυνατού, ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα, σύμφωνα με τη διοργανική 

συμφωνία του 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (παράγραφος 5). 

Στις πολιτικές κατευθύνσεις της, η εκλεγείσα πρόεδρος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο κράτος δικαίου 

και πρότεινε έναν ολοκληρωμένο μηχανισμό για το κράτος δικαίου με πανευρωπαϊκή εμβέλεια και 

ετήσια υποβολή αντικειμενικών εκθέσεων. Τόνισε επίσης την ανάγκη να ενισχυθεί ο ρόλος του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κάτι που προωθείται από την αντιπρόεδρο για τις αξίες και τη διαφάνεια 

και από τον επίτροπο δικαιοσύνης, ιδίως με τη μορφή ετήσιου κύκλου εξέτασης θεμάτων κράτους 

δικαίου που θα καλύπτει όλα τα κράτη μέλη. 

 

4. Το δικαίωμα του ΕΚ για εξέταση των πραγμάτων 

Ποια εργαλεία θεωρείτε απαραίτητα για ένα ουσιαστικό δικαίωμα του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου για εξέταση των πραγμάτων, ώστε να δοθεί στο Κοινοβούλιο ένα νέο νομικό 

πλαίσιο που θα ενισχύει τις εξεταστικές του αρμοδιότητες, σύμφωνα με το άρθρο 226 της ΣΛΕΕ; 

Μπορείτε να δεσμευτείτε ότι δεν θα φεισθείτε προσπαθειών για την επανέναρξη των 

                                                           
1 Διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1-14). 
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διαπραγματεύσεων που έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο και αφορούν την έκδοση κανονισμού που θα 

διέπει την άσκηση του δικαιώματος εξέτασης των πραγμάτων από το Κοινοβούλιο και ότι θα 

εμπλέξετε ενεργά την Επιτροπή στη διαδικασία; 

Η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης2 αναγνωρίζει τον ρόλο του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την εξέταση των πραγμάτων και τον πολιτικό 

έλεγχο. Πιστεύω ότι στόχος κάθε μέσου ή εργαλείου που θέτει σε εφαρμογή τις διατάξεις 

αυτές είναι να εγγυάται ότι οι καταγγελίες περί παραβάσεων ή κακής διοίκησης κατά την 

εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης εξετάζονται δεόντως και ότι μπορούν να ληφθούν μέτρα 

διόρθωσής τους.  

Στο πλαίσιο αυτό, κατανοώ πλήρως τις προσπάθειες του Κοινοβουλίου να θεσπίσει μια 

επικαιροποιημένη νομοθετική πράξη και, ως εκ τούτου, να αντικαταστήσει την απόφαση 

95/167/ΕΚ, περί των λεπτομερών διατάξεων άσκησης του δικαιώματος εξέτασης των 

πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με έναν επικαιροποιημένο και κατάλληλο για 

τον επιδιωκόμενο σκοπό κανονισμό, προτεινόμενο από το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

επί του οποίου θα συναινέσουν η Επιτροπή και το Συμβούλιο.  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε το 2012 πρόταση επανεξέτασης του συστήματος, και εν 

συνεχεία προέβη σε διαδοχικές (επίσημες ή ανεπίσημες) τροποποιήσεις της. Η Επιτροπή 

συμμετείχε σε εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά 

με την προτεινόμενη επανεξέταση, η οποία κατέληξε σε εξεύρεση κοινού εδάφους για 

ορισμένα στοιχεία.  

Ασφαλώς λαμβάνω επίσης υπόψη το πλέον πρόσφατο ανεπίσημο έγγραφο που εγκρίθηκε από 

την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου τον Απρίλιο του 2018. Το 

ανεπίσημο έγγραφο περιέχει διάφορες εποικοδομητικές προτάσεις από την σκοπιά της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά i) τους κανόνες για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής, 

ii) τους διαδικαστικούς κανόνες που ισχύουν για τις έρευνές της, iii) την καθιέρωση 

κεντρικού σημείου επαφής για εξέταση των πραγμάτων, iv) παραπομπές στον κανονισμό 

45/20013 (που αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό 2018/17254) και στη συμφωνία-πλαίσιο 

μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής5.  

Εξακολουθούν να υπάρχουν νομικά και θεσμικά ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν κατά τις 

διοργανικές διαπραγματεύσεις.  

Συμφωνώ πάντως ότι πρέπει να υπάρχει μια κατάλληλη νομική πράξη, η οποία να σέβεται 

πλήρως τα θεσμικά προνόμια και τα σχετικά νομικά πλαίσια των κρατών μελών. Είμαι 

συνεπώς πρόθυμος να συμμετάσχω σε εποικοδομητικό τριμερή διάλογο για την εξεύρεση των 

                                                           
2Το άρθρο 226 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με δική του 

πρωτοβουλία σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία, μετά από έγκριση του Συμβουλίου και της Επιτροπής, καθορίζει 

τις λεπτομερείς διατάξεις άσκησης του δικαιώματος εξέτασης των πραγμάτων. 
3  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία των 

φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της 

Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).  
4 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά 

όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39). 
5  ΕΕ L 204 της 20.11.2010, σ. 47.  
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κατάλληλων λύσεων στα εκκρεμή ζητήματα που εξακολουθούν να βρίσκονται στο τραπέζι 

των διαπραγματεύσεων. 

 

Ερωτήσεις από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 
 
5. Η παράγραφος 10 της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου του 

Απριλίου 2016 ορίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να εξετάζει άμεσα και λεπτομερώς τις αιτήσεις 

υποβολής προτάσεων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για πράξεις της Ένωσης δυνάμει του 

άρθρου 225 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το άρθρο 225 της 

ΣΛΕΕ υποχρεώνει την Επιτροπή να ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τους λόγους 

μη υποβολής πρότασης, όταν το Κοινοβούλιο έχει υποβάλει σχετικό αίτημα.  
 Το Κοινοβούλιο εκφράζει τη λύπη του διότι, παρά το γεγονός ότι οι απαντήσεις της 

Επιτροπής στα εν λόγω ψηφίσματα που βασίζονται στο άρθρο 225 της ΣΛΕΕ είναι πιο 

λεπτομερείς και πιο έγκαιρες, φαίνονται να προέρχονται από τις υπηρεσίες της Επιτροπής και 

δεν συνιστούν πολιτική αντίδραση του Σώματος της Επιτροπής στο ψήφισμα του 

Κοινοβουλίου.  Ως ορισθείς Επίτροπος αρμόδιος για την εφαρμογή της διοργανικής 

συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, πώς προτίθεστε να διορθώσετε αυτή την 

κατάσταση; Ως Αντιπρόεδρος αρμόδιος για τις διοργανικές σχέσεις, πώς προτίθεστε να 

διασφαλίσετε στην πράξη την εκπλήρωση της δέσμευσης που διατυπώνεται στις επιστολές 

ανάθεσης αποστολής όλων των υποδειχθέντων Επιτρόπων όσον αφορά την ενίσχυση της 

ειδικής εταιρικής σχέσης της Επιτροπής με το Κοινοβούλιο και ιδίως όσον αφορά το 

δικαίωμα πρωτοβουλίας του Κοινοβουλίου;  Πώς θα μετουσιωθεί σε πράξη η πρόθεση της 

Επιτροπής να είναι «ενεργός και παρούσα κατά την εκπόνηση ψηφισμάτων με τα οποία 

ζητείται από την Επιτροπή να νομοθετήσει» και πώς θα διασφαλίσετε τον σεβασμό του 

Κοινοβουλίου κατά τη διαδικασία αυτή;  
 

Στις πολιτικές κατευθύνσεις, η εκλεγείσα πρόεδρος φον ντερ Λάιεν δεσμεύθηκε ότι η Επιτροπή θα 

ανταποκρίνεται στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου που εγκρίνονται με πλειοψηφία των μελών του, 

σύμφωνα με το άρθρο 225 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με 

νομοθετική πράξη, με πλήρη σεβασμό των αρχών της αναλογικότητας, της επικουρικότητας και 

της βελτίωσης της νομοθεσίας. 

Όπως επίσης αναφέρθηκε στην απάντησή μου στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, η 

Επιτροπή θα προτείνει τη στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε κάθε στάδιο 

σχεδιασμού και συζήτησης αυτών των ψηφισμάτων. Στο πλαίσιο του ρόλου μου ως αντιπροέδρου 

για τις διοργανικές σχέσεις και τις προβλέψεις, θα ενθαρρύνω όλα τα μέλη της Επιτροπής να 

συνεργάζονται στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ιδίως με τις επιτροπές του, από τα πρώτα 

στάδια της διαδικασίας του άρθρου 225 και με πλήρη σεβασμό των προνομίων του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου. Στην πράξη, η Επιτροπή θα είναι έτοιμη να συζητήσει κάθε τέτοια πρόταση με τις 

αρμόδιες επιτροπές του ΕΚ, τη συμμόρφωσή της με τις αρχές της επικουρικότητας και της 

αναλογικότητας, καθώς και με τους κανόνες για τη βελτίωση της νομοθεσίας, πριν από την 

έγκριση του ψηφίσματος από την ολομέλεια. Mε τον τρόπο αυτό θα βελτιωθεί ο διάλογος και θα 

ενισχυθεί η εμπιστοσύνη και η αντίληψη ότι συνεργαζόμαστε για την επίτευξη ενός κοινού 

στόχου. Επιπλέον, η στενή συνεργασία μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, ήδη από τα 

αρχικά στάδια, θα συμβάλει στη μέγιστη δυνατή κατανόηση επί της ουσίας.  

Στο πλαίσιο του ρόλου μου ως αντιπροέδρου για τις διοργανικές σχέσεις και τις προβλέψεις, θα 

δίνω δεόντως συνέχεια στη δέσμευση της εκλεγείσης προέδρου ότι η Επιτροπή θα ανταποκρίνεται 

με νομοθετική πρόταση στα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 225 

της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πλήρη σεβασμό των αρχών της 

αναλογικότητας, της επικουρικότητας και της βελτίωσης της νομοθεσίας. Θα μεριμνώ ώστε το 

Σώμα των επιτρόπων να αξιολογεί κάθε ψήφισμα και, συνεπώς, να αντιδρά από πολιτική σκοπιά.  



 

10 
 

Η Επιτροπή θα ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εντός τριών μηνών από την έγκριση του 

αντίστοιχου ψηφίσματος στην ολομέλεια, σύμφωνα με τη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση 

του νομοθετικού έργου6.  

 
6. Στις 7 Δεκεμβρίου 2018, η Επιτροπή υπέβαλε συντονισμένο σχέδιο για την τεχνητή 

νοημοσύνη. Η Επιτροπή αναγνωρίζει, στο σχέδιο αυτό, ότι η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) 

μεταμορφώνει τον κόσμο μας, για παράδειγμα, βελτιώνοντας τα προϊόντα, τις διεργασίες και 

τα επιχειρηματικά μοντέλα σε όλους τους οικονομικούς τομείς. Η ΤΝ μεταμορφώνει επίσης 

τις δημόσιες υπηρεσίες. Οι αλλαγές που επιφέρει η ΤΝ εγείρουν μια σειρά από ζητήματα, 

αρχής γενομένης από τα δεοντολογικά ζητήματα και τα θέματα αστικής ευθύνης. Οι πολίτες 

μας εκφράζουν τόσο ενθουσιασμό όσο και φόβους για την περαιτέρω ανάπτυξη της ΤΝ και 

τις πρακτικές της επιπτώσεις για τις θέσεις εργασίας τους, τα μοντέλα εκπαίδευσης και 

κατανάλωσης και τις επιχειρήσεις. Ο διεθνής ανταγωνισμός είναι σκληρότερος από ποτέ, με 

μαζικές επενδύσεις στις ΗΠΑ και την Κίνα. Το σχέδιο του 2018, ωστόσο, δεν φαίνεται να 

αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο οι αλλαγές που επιφέρει η ΤΝ θα πρέπει να 

αντικατοπτρίζονται στη νομοθεσία της ΕΕ ούτε στον τρόπο με τον οποίο η προηγούμενη 

νομοθεσία θα πρέπει να προσαρμοσθεί στην τρέχουσα κατάσταση, όπου η ΤΝ καλείται να 

διαδραματίσει έναν πρωταρχικό ρόλο.  
 Η εκλεγείσα πρόεδρος επιθυμεί να σας αναθέσει το καθήκον να προεδρεύετε της πλατφόρμας 

REFIT και, ως εκ τούτου, θα έχετε το προνόμιο να υποβάλετε προτάσεις στο Σώμα σχετικά 

με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να γίνει αποτελεσματικότερη και πιο αποδοτική η ρύθμιση 

της ΕΕ βάσει της συζήτησης στην πλατφόρμα. Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεστε να αναλάβετε 

για να διασφαλίσετε ότι η ΤΝ λαμβάνεται δεόντως υπόψη από την πλατφόρμα REFIT κατά 

τον έλεγχο της καταλληλότητας και των επιδόσεων της ισχύουσας νομοθεσίας, χωρίς να 

υπονομεύονται οι σχετικοί κανόνες περί προστασίας των δεδομένων (ΓΚΠΔ) και 

ιδιωτικότητας;  
 
 Η τεχνητή νοημοσύνη θα καταστήσει δυνατή την ευρείας κλίμακας αυτοματοποίηση των 

αποφάσεων και των διαδικασιών, με τεράστιες δυνατότητες αύξησης της αποδοτικότητας και της 

παραγωγικότητας σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Ταυτόχρονα, η τεχνολογία αυτή, η οποία 

βασίζεται σε αλγόριθμους αυτοεκμάθησης και αυτοβελτίωσης, μπορεί να εγείρει πληθώρα 

ζητημάτων πολιτικής, για παράδειγμα όσον αφορά τη λογοδοσία και την κοινωνική αποδοχή.  
 
 Το κανονιστικό πλαίσιο για την τεχνητή νοημοσύνη που εξήγγειλε η εκλεγείσα πρόεδρος στις 

πολιτικές κατευθύνσεις θα διασφαλίζει ότι η ανάπτυξη και εγκατάσταση συστημάτων τεχνητής 

νοημοσύνης σε προϊόντα και υπηρεσίες θα πραγματοποιείται με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων και θα λειτουργεί με αξιόπιστο τρόπο (νόμιμο, δεοντολογικό και άρτιο) σε ολόκληρη 

την ενιαία αγορά της ΕΕ.  
 

Μια τέτοια προσέγγιση θα προσδώσει κανονιστική σαφήνεια, θα εμπνεύσει εμπιστοσύνη, θα 

δημιουργήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και θα παράσχει κίνητρα για επενδύσεις στην 

ευρωπαϊκή βιομηχανία. Αναμένεται να βελτιώσει την ανάπτυξη και την υιοθέτηση της τεχνητής 

νοημοσύνης στην ΕΕ, προστατεύοντας παράλληλα την ικανότητα της Ευρώπης για καινοτομία.  

 
Οι εργασίες μας για την τεχνητή νοημοσύνη θα βασιστούν βεβαίως στο υφιστάμενο πλαίσιο 

πολιτικής που όρισε η απερχόμενη Επιτροπή, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται η στρατηγική 

«Τεχνητή νοημοσύνη για την Ευρώπη» του Απριλίου 2018, το συντονισμένο σχέδιο για την 

τεχνητή νοημοσύνη του Δεκεμβρίου 2018 και η πρόσφατη ανακοίνωση που καθορίζει την 

ευρωπαϊκή προσέγγιση για τα δεοντολογικά ζητήματα που αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη.  

  

                                                           
6 Διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1-14). 
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 Όπως αναφέρθηκε στην επιστολή ανάθεσης καθηκόντων που μου απέστειλε η εκλεγείσα πρόεδρος 

φον ντερ Λάιεν, θα προεδρεύω της πλατφόρμας REFIT, μιας ομάδας εμπειρογνωμόνων που θα 

συμβουλεύει την Επιτροπή σχετικά με τρόπους απλούστευσης της νομοθεσίας της ΕΕ και μείωσης 

του φόρτου για τους τελικούς δικαιούχους και χρήστες.  
 
 Η πλατφόρμα αυτή θα αποτελέσει σημαντική πηγή πληροφοριών, από τους άμεσα 

ενδιαφερόμενους, σχετικά με τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στον διοικητικό φόρτο. Ως 

πρόεδρος της νέας πλατφόρμας, θα διασφαλίσω επίσης ότι θα λαμβάνει πλήρως υπόψη την 

τεχνητή νοημοσύνη όταν εξετάζει τις επιδόσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Η πλατφόρμα θα 

ενεργεί σε πλήρη συμμόρφωση με τους κανόνες προστασίας των δεδομένων (ΓΚΠΔ), τηρώντας τα 

υψηλότερα δυνατά πρότυπα όσον αφορά την προστασία των δεδομένων στην ΕΕ. 
 
 Ως πρόεδρος της πλατφόρμας REFIT, δεσμεύομαι απολύτως να ανταποκρίνομαι σε όλες τις 

γνωμοδοτήσεις της και να μεριμνώ ώστε να τροφοδοτούν δεόντως τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων. Για να εξασφαλιστεί ότι λαμβάνονται υπόψη όλες οι πτυχές, θα συνεργαστώ στενά με 

την αντιπρόεδρο που θα είναι αρμόδια για μια Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή, τον 

επίτροπο δικαιοσύνης και τον επίτροπο για την έρευνα και την καινοτομία. 

 
Γενικότερα, θέλω να εξασφαλίσω ότι η διαδικασία REFIT δεν θα στρέφεται μόνο προς το 

παρελθόν, ήτοι στην αξιολόγηση της παρελθούσας επίδοσης των μέσων πολιτικής μας, αλλά θα 

εμπεριέχει και ένα ισχυρό στοιχείο πρόβλεψης, ώστε να εγγυάται την αποτελεσματικότητα των 

πολιτικών μας. Από την άποψη αυτή, το παράδειγμα της τεχνητής νοημοσύνης είναι εξαιρετικό. 

Σκοπεύω να ανανεώσω την εντολή της πλατφόρμας REFIT (ώστε να ανταποκρίνεται σε 

προκλήσεις του μέλλοντος). Θα μεριμνήσω επίσης ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 

συμμετέχει ενεργά και να ενημερώνεται εκ του σύνεγγυς.  
 

 
7. Η διοργανική συμφωνία του 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου παραμένει σε 

στάδιο υλοποίησης. Με ποιον τρόπο προτίθεστε να διευκολύνετε και να επιταχύνετε τις 

διαπραγματεύσεις σχετικά με τις πρακτικές ρυθμίσεις συνεργασίας και ανταλλαγής 

πληροφοριών για διεθνείς συμφωνίες και σχετικά με την ευθυγράμμιση της κανονιστικής 

διαδικασίας με έλεγχο (ΚΔΕ) και με ποιον τρόπο σκοπεύετε να εφαρμόσετε στην πράξη τα μη 

δεσμευτικά κριτήρια εφαρμογής των άρθρων 290 και 291 της ΣΛΕΕ; 

 
Η διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου άρχισε να ισχύει από το 2016. 

Εξακολουθεί να ισχύει και να είναι σημαντική, ενώ η ορθή εφαρμογή και η συνεχής συμμετοχή 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής εξακολουθούν να αποτελούν 

προτεραιότητα. Σύμφωνα με την παράγραφο 50 της συμφωνίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 

Συμβούλιο και η Επιτροπή οφείλουν να παρακολουθούν την εφαρμογή της συμφωνίας από κοινού 

και σε τακτική βάση. Στο πνεύμα της εξασφάλισης μόνιμου διαλόγου μεταξύ της Επιτροπής και 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο οποίος αποτελεί ζήτημα προτεραιότητας, όπως αναφέρεται στις 

πολιτικές κατευθύνσεις της εκλεγείσης προέδρου, δεσμεύομαι να πραγματοποιώ τακτικό πολιτικό 

διάλογο με τα άλλα θεσμικά όργανα σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας με σκοπό τον 

προσδιορισμό πιθανών τομέων βελτίωσης. 

 
 Όσον αφορά την παράγραφο 40 σχετικά με τις διεθνείς συμφωνίες, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ 

των τριών θεσμικών οργάνων σχετικά με τις πρακτικές ρυθμίσεις της συνεργασίας και της 

ανταλλαγής πληροφοριών για διεθνείς συμφωνίες έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο, αλλά δεν 

έχουν ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με τη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου 

(παράγραφος 40), θα ενθαρρύνω όλα τα μέρη να επαναλάβουν τις πολιτικές διαπραγματεύσεις και 

είμαι έτοιμος να συνεργαστώ περαιτέρω με το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη ώστε η διαδικασία 

αυτή να ολοκληρωθεί.  
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Όσον αφορά την Επιτροπή, υπό το πρίσμα της δέσμευσης της εκλεγείσης προέδρου να 

εξασφαλίσει υψηλό βαθμό διαφάνειας, ως αντιπρόεδρος για τις διοργανικές σχέσεις θα ενθαρρύνω 

τους συναδέλφους μου να ενημερώνουν τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ιδίως πριν από 

σημαντικά γεγονότα και σε βασικά στάδια των διεθνών διαπραγματεύσεων. Θα έχω ιδίως στενή 

συνεργασία με τον Ύπατο Εκπρόσωπο, ο οποίος είναι αρμόδιος για τον συντονισμό της 

εξωτερικής δράσης και την ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεσμεύομαι να εφαρμόζω 

πλήρως τις διατάξεις της συμφωνίας-πλαισίου και της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του 

νομοθετικού έργου, διασφαλίζοντας, μεταξύ άλλων, ισότιμη μεταχείριση του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου κατά την παροχή πληροφοριών και τη διαβίβαση εγγράφων. 

 
Στον τομέα των κατ’ εξουσιοδότηση και των εκτελεστικών πράξεων, τα τρία θεσμικά όργανα, από 

κοινού, έχουν σημειώσει πραγματική πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Μετά τις νομοθετικές προτάσεις 

της Επιτροπής για την ευθυγράμμιση 168 νομοθετικών πράξεων που εξακολουθούν να 

αναφέρονται στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο (και για τρεις τέτοιες πράξεις στον τομέα της 

δικαιοσύνης), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφώνησαν ως προς την 

ευθυγράμμιση 64 από τις εν λόγω πράξεις στις αρχές του τρέχοντος έτους με τον κανονισμό 

2019/1243 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για την 

προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής 

διαδικασίας με έλεγχο στα άρθρα 290 και 291 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Όσον αφορά τις υπόλοιπες πράξεις, τα τρία θεσμικά όργανα αναγνώρισαν, με κοινή 

δήλωση, την ανάγκη να δοθεί υψηλή προτεραιότητα στην άμεση ευθυγράμμιση όλων των βασικών 

πράξεων που εξακολουθούν να αναφέρονται στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο. Δεσμεύομαι 

πλήρως να συνεργαστώ με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την επίτευξη συμφωνίας και 

είμαι έτοιμος για την ταχεία εκκίνηση των διαπραγματεύσεων για τις υπόλοιπες αυτές πράξεις. 

 
Στις αρχές του τρέχοντος έτους, τα τρία θεσμικά όργανα συμφώνησαν επίσης επί ενός συνόλου μη 

δεσμευτικών κριτηρίων οριοθέτησης σχετικά με την εφαρμογή των κατ’ εξουσιοδότηση και των 

εκτελεστικών πράξεων, που δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα τον Ιούλιο. Τα κριτήρια 

αυτά θα διευκολύνουν και θα εξορθολογίσουν τις συζητήσεις σχετικά με την επιλογή 

εξουσιοδότησης. Η πρακτική εφαρμογή τους αποτελεί καθήκον και των τριών θεσμικών οργάνων. 

Για την Επιτροπή αυτό σημαίνει, καταρχάς, να διασφαλίσει ότι τα κριτήρια αυτά λαμβάνονται 

υπόψη κατά την κατάρτιση νομοθετικών προτάσεων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο θα πρέπει με τη σειρά τους να διασφαλίσουν ότι τα κριτήρια αυτά τηρούνται και 

εφαρμόζονται στις νομοθετικές διαπραγματεύσεις, η δε Επιτροπή θα διαδραματίσει ενεργό ρόλο 

για τον σκοπό αυτό. Επιπλέον, τα τρία θεσμικά όργανα συμφώνησαν ότι η εφαρμογή αυτών των 

κριτηρίων μπορεί να συζητείται σε ετήσια βάση, τόσο σε πολιτικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο, στο 

πλαίσιο της γενικής παρακολούθησης της εφαρμογής της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση 

του νομοθετικού έργου. Θα φροντίσω να δώσουμε συνέχεια στην εν λόγω δέσμευση.     
 
Ένα σημαντικό στοιχείο για να εξηγηθεί η χρήση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων γενικότερα, 

αλλά και για να διευκολυνθεί η ευθυγράμμιση και η εφαρμογή των κριτηρίων οριοθέτησης, είναι 

ότι η Επιτροπή τηρεί πλήρως τις δεσμεύσεις που ανέλαβε στο πλαίσιο της διοργανικής συμφωνίας 

για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, όσον αφορά ιδίως τη συστηματική διαβούλευση με 

εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και την ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα 

μεριμνήσω ώστε η Επιτροπή να ανταποκρίνεται πλήρως στις δεσμεύσεις αυτές. Το νέο μητρώο 

των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που επεξεργάστηκαν και εγκαινίασαν από κοινού τα τρία 

θεσμικά μας όργανα στα τέλη του 2017 αύξησε σημαντικά τη διαφάνεια και την αμοιβαία 

εμπιστοσύνη στον εν λόγω τομέα. Το μητρώο αυτό είναι το πρώτο διοργανικό εργαλείο 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που έχει ποτέ υπάρξει, προσφέρει δε μια ολοκληρωμένη εικόνα του 

κύκλου ζωής των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Έχουν επίσης αρχίσει εργασίες για τη βελτίωση 

του μητρώου τεκμηρίωσης των εργασιών σχετικά με τις εκτελεστικές πράξεις — το μητρώο 

επιτροπολογίας — οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το 2020, οπότε το μητρώο αυτό θα 

ενοποιηθεί με το μητρώο των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.  

 



 

13 
 

 
Ερώτηση από την Επιτροπή Αναφορών 

8.  Η Επιτροπή Αναφορών εξετάζει σημαντικό αριθμό αναφορών που υποβάλλονται από 

ενδιαφερόμενους πολίτες, οι οποίοι δεν είναι ικανοποιημένοι με την εφαρμογή ή την επιβολή 

του δικαίου της ΕΕ. Περίπου τα 2/3 των αναφορών αυτών διαβιβάζονται στην Επιτροπή για 

λεπτομερή διερεύνηση του θέματος. Η επιτροπή έχει παρατηρήσει ότι η Επιτροπή, στις 

απαντήσεις της, καταλήγει συχνότερα στο συμπέρασμα ότι «ορισμένες μεμονωμένες 

περιπτώσεις εικαζόμενης πλημμελούς εφαρμογής συχνά μπορούν να αντιμετωπιστούν 

ικανοποιητικά μέσω άλλων, καταλληλότερων μηχανισμών σε επίπεδο (ΕΕ και σε) εθνικό 

επίπεδο» και ότι «εφόσον προβλέπεται αποτελεσματική έννομη προστασία, η Επιτροπή θα 

κατευθύνει, κατά γενικό κανόνα, τους άμεσα καταγγέλλοντες στο εθνικό επίπεδο» (ανακοίνωση 

«Δίκαιο της ΕΕ: Καλύτερη εφαρμογή για καλύτερα αποτελέσματα»). 
 Με ποιον συγκεκριμένο τρόπο προτίθεστε να ενισχύσετε τον ρόλο της Επιτροπής ως 

θεματοφύλακα των Συνθηκών και να διασφαλίσετε ότι η εικαζόμενη πλημμελής εφαρμογή 

του δικαίου της ΕΕ παρακολουθείται δεόντως και διορθώνεται σε επίπεδο ΕΕ και ότι δεν 

κατευθύνονται επανειλημμένως οι αναφέροντες στο εθνικό επίπεδο; 

 
Η Επιτροπή αποδίδει μεγάλη σημασία στη συμβολή των πολιτών, των επιχειρήσεων και άλλων 

ενδιαφερόμενων μερών στον εντοπισμό παραβιάσεων του δικαίου της ΕΕ. Συχνά οι διαδικασίες 

επί παραβάσει κινούνται βάσει των πληροφοριών που παρέχονται από τους καταγγέλλοντες. Τούτο 

συμβάλλει σημαντικά στον ρόλο μας ως θεματοφύλακα της Συνθήκης. 

Στην ανακοίνωση του 2016 με τίτλο «Δίκαιο της ΕΕ: Καλύτερη εφαρμογή για καλύτερα 

αποτελέσματα», η Επιτροπή παρουσίασε πιο στρατηγική προσέγγιση της πολιτικής της για την 

επιβολή της νομοθεσίας. Έβαλε έτσι στο στόχαστρο τις σημαντικότερες παραβιάσεις του δικαίου 

της ΕΕ που επηρεάζουν τα συμφέροντα των πολιτών της και των επιχειρήσεών της. Η προσέγγιση 

αυτή έχει αποδώσει καρπούς σε συγκεκριμένους τομείς πολιτικής (όπως η προστασία του 

περιβάλλοντος ή του κράτους δικαίου). 

Εάν υπάρχει αποτελεσματική έννομη προστασία, η Επιτροπή παραπέμπει, κατά γενικό κανόνα, 

τους καταγγέλλοντες στους φορείς που είναι καλύτερα εξοπλισμένοι να χειριστούν την καταγγελία 

και να δώσουν γρήγορα απάντηση στο σχετικό ζήτημα.  Η έμφαση δίνεται στην επίτευξη 

αποτελεσμάτων. Η Επιτροπή εξακολουθεί να διαδραματίζει τον ρόλο του θεματοφύλακα της 

Συνθήκης και να χειρίζεται υποθέσεις όταν, για παράδειγμα, υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά το 

εθνικό δίκαιο ή όταν μια μεμονωμένη καταγγελία παραπέμπει σε γενική πρακτική που είναι 

ασυμβίβαστη με το δίκαιο της ΕΕ ή σε συστηματική μη συμμόρφωση με το δίκαιο της ΕΕ. Η 

Επιτροπή θα εξακολουθήσει επίσης να χειρίζεται υποθέσεις όταν δεν υπάρχουν άλλα μέσα 

έννομης προστασίας.  

Είμαι έτοιμος να προσέλθω στην Επιτροπή Αναφορών κατά την παρουσίαση της ετήσιας έκθεσής 

της. Επιπλέον, εάν υπάρχει σημαντικός αριθμός αναφορών σχετικά με συγκεκριμένο θέμα, θα 

ενθαρρύνω την παρουσία του αρμόδιου μέλους ή των αρμόδιων μελών του Σώματος των 

επιτρόπων, ώστε να προσέλθουν και να συζητήσουν το θέμα στη συνεδρίαση της επιτροπής στην 

οποία συζητούνται οι εν λόγω αναφορές, ώστε να δούμε τι μπορεί να γίνει για την αντιμετώπιση 

των προβληματισμών που διατυπώνονται. Γενικότερα, η Επιτροπή θα συνεργαστεί στενά με την 

Επιτροπή Αναφορών για την καθοδήγηση, την παροχή συμβουλών και την ενθάρρυνση των 

πολιτών να χρησιμοποιούν τον καταλληλότερο μηχανισμό επίλυσης προβλημάτων. Είναι 

αυτονόητο ότι κατά την διεξαγωγή των εργασιών μας, θα μεριμνήσω ώστε η Επιτροπή να 

εξακολουθεί να τηρεί τα πρότυπα χρηστής διοικητικής συμπεριφοράς στις σχέσεις της με τους 

πολίτες και να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της χρηστής διοίκησης κατά την εξέταση 

καταγγελιών των αναφερόντων σχετικά με παραβιάσεις του δικαίου της ΕΕ. 

 


