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Η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
θεμελιώνεται στην αντιπροσωπευτική 
δημοκρατία.

Οι πολίτες εκπροσωπούνται άμεσα στο επίπεδο 
της ΕΕ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τα κράτη μέλη εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
από τους αρχηγούς των κρατών ή κυβερνήσεών τους και στο 
Συμβούλιο από τις κυβερνήσεις τους, που είναι δημοκρατικά 
υπόλογοι είτε έναντι των εθνικών τους κοινοβουλίων, είτε 
έναντι των πολιτών τους.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα 
εθνικά κοινοβούλια καθορίζουν από 
κοινού την οργάνωση και την προώ-
θηση αποτελεσματικής και τακτικής 
διακοινοβουλευτικής συνεργασίας στο 
εσωτερικό της ΕΕ.

..ενημερώνονται από τα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ και να 
τους κοινοποιούνται τα σχέδια 
νομοθετικών πράξεων της ΕΕ.

...διασφαλίζουν την τήρηση της 
αρχής της επικουρικότητας.

...συμμετέχουν στους 
μηχανισμούς αξιολόγησης στα 
πλαίσια του χώρου ελευθερίας, 
ασφάλειας και δικαιοσύνης, και 
να συμπράττουν στον πολιτικό 
έλεγχο της Europol και στην 
αξιολόγηση των δραστηριοτήτων 
της Eurojust.

...συμμετέχουν στις διαδικασίες 
αναθεώρησης των Συνθηκών της 
ΕΕ.

...ενημερώνονται σχετικά με τις 
αιτήσεις προσχώρησης στην ΕΕ.

...λαμβάνουν μέρος στη 
διακοινοβουλευτική συνεργασία 
μεταξύ εθνικών κοινοβουλίων και 
με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Πηγές: Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα εθνικά κοινοβούλια συμβάλλουν ενεργά 
στην καλή λειτουργία της Ένωσης με το να...

Διάσκεψη κοινοβουλευτικών οργάνων ειδικευμέ-
νων στις υποθέσεις της Ένωσης δύναται να υποβά-
λει οποιαδήποτε εισήγηση κρίνει σκόπιμη ενώπιον 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και 
της Επιτροπής. Η διάσκεψη αυτή προωθεί επίσης την 
ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών 
μεταξύ των εθνικών κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.

ΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

751 MEPs
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Το παρόν έγγραφο εκδόθηκε από τη  

Διεύθυνση Σχέσεων με τα Εθνικά Κοινοβούλια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,  

η οποία αποτελεί τμήμα της Γενικής Διεύθυνσης Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

 

Διευθύντρια: Christine Verger, christine.verger@ep.europa.eu  

Προϊστάμενος της Μονάδας Θεσμικής Συνεργασίας: Pekka Nurminen, 

pekka.nurminen@ep.europa.eu  

Προϊσταμένη της Μονάδας Νομοθετικού Διαλόγου: Patrizia Maria Prode, 

patrizia.prode@ep.europa.eu   

Το χειρόγραφο ολοκληρώθηκε από τον: Michael Alfons, michael.alfons@ep.europa.eu  

Το χειρόγραφο ολοκληρώθηκε στις 29 Απριλίου 2016 

 

relnatparl@ep.europa.eu  

www.europarl.europa.eu/relnatparl  

 

Φωτογραφία του εμπρόσθιου εξωφύλλου: Εναρκτήρια συνεδρίαση της «Ευρωπαϊκής 

Κοινοβουλευτικής Εβδομάδας» 2015, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 

2015. 

Όλες οι φωτογραφίες και οι εικόνες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, 2016. 

 

 

 

Η Διεύθυνση Σχέσεων με τα Εθνικά Κοινοβούλια συμβουλεύει τα πολιτικά όργανα, τους 

βουλευτές και τη γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της θεσμικής τους 

συνεργασίας και του νομοθετικού διαλόγου με τα εθνικά κοινοβούλια. Παρέχει στήριξη σε 

διακοινοβουλευτικές δραστηριότητες, συμβάλλει στην εφαρμογή των διατάξεων των 

Συνθηκών που αφορούν τη διακοινοβουλευτική συνεργασία στο ΕΚ και παρέχει 

εμπειρογνωμοσύνη σε όλον τον νομοθετικό κύκλο και άλλες πολιτικές αρμοδιότητες του ΕΚ.  

Η Διεύθυνση Σχέσεων με τα Εθνικά Κοινοβούλια ενεργεί ως κέντρο γνώσης με σκοπό την 

ενημέρωση σχετικά με τα εθνικά κοινοβούλια και παρέχει πληροφορίες στη διοίκηση του ΕΚ 

σχετικά με βέλτιστες πρακτικές που ακολουθούνται στα εθνικά κοινοβούλια. Εκπροσωπεί το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα διοικητικά δίκτυα διακοινοβουλευτικής συνεργασίας. 

Διαχειρίζεται τις σχέσεις με τους υπαλλήλους που εκπροσωπούν τα εθνικά κοινοβούλια στις 

Βρυξέλλες και διατηρεί στενούς δεσμούς με τις διοικήσεις τους.  

mailto:christine.verger@ep.europa.eu
mailto:pekka.nurminen@ep.europa.eu
mailto:patrizia.prode@ep.europa.eu
mailto:michael.alfons@ep.europa.eu
mailto:relnatparl@ep.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/relnatparl
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Πρόλογος των αρμοδίων για τις σχέσεις με τα εθνικά κοινοβούλια Αντιπροέδρων του 

ΕΚ 

 

Η παρούσα έκθεση είναι η τέταρτη ετήσια έκθεση που αφορά την εξέλιξη των σχέσεων μεταξύ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων βάσει της Συνθήκης της 

Λισαβόνας, η οποία δημοσιεύεται από τη Διεύθυνση Σχέσεων με τα Εθνικά Κοινοβούλια του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ενώ η τελευταία ετήσια έκθεση 2013/2014 περιλάμβανε ορισμένες 

εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν στις αρχές του 2014, δεν εκδόθηκε ξεχωριστή έκθεση για το 

συγκεκριμένο έτος λόγω των ευρωπαϊκών εκλογών. Η παρούσα έκθεση ανασκοπεί τις 

υπόλοιπες εκδηλώσεις του 2014 και όλες τις εκδηλώσεις του 2015 και επισημαίνει τις 

τρέχουσες τάσεις στο πλαίσιο της διακοινοβουλευτικής συνεργασίας.  

 

Η διακοινοβουλευτική συνεργασία δεν πραγματοποιείται εν κενώ, αλλά διαμορφώνεται από τις 

τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις. Τα τελευταία δύο χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετώπισε -

και συνεχίζει να αντιμετωπίζει- πλήθος προκλήσεων. Η μετανάστευση, η οικονομική και 

χρηματοπιστωτική κρίση, η τρομοκρατία, η ανεργία των νέων, οι πόλεμοι και η αναταραχή στη 

γειτονιά μας καθώς και η κλιματική αλλαγή έδειξαν πόσο αλληλένδετες και αλληλοεξαρτώμενες 

έχουν γίνει οι χώρες μας και πόσο δύσκολη εξακολουθεί να είναι ενίοτε η αντιμετώπιση αυτών 

των προκλήσεων μέσω κοινών απαντήσεων.  

 

Οι προκλήσεις αυτές αποτέλεσαν το κυρίαρχο θέμα πολλών διακοινοβουλευτικών συζητήσεων 

τα τελευταία δύο χρόνια. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι οι ανταλλαγές αυτές 

αποτελούν φόρα συνάντησης και αναπληροφόρησης μεταξύ ευρωπαϊκής και εθνικής πολιτικής, 

επωφελή και για τις δύο πλευρές. Όπως επισημαίνεται στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων, «στόχος τους, ειδικότερα, είναι να δίνουν τη 

δυνατότητα στα εθνικά κοινοβούλια να λαμβάνουν υπόψη, κατά τη διάρκεια των εθνικών 

συζητήσεων, την ευρωπαϊκή προοπτική, και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λαμβάνει υπόψη, 

κατά τη διάρκεια του ευρωπαϊκού διαλόγου, τις εθνικές προοπτικές».  

 

Στο ψήφισμά του του 2014, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπογραμμίζει ότι στόχος της 

διακοινοβουλευτικής συνεργασίας είναι «η προώθηση της ανταλλαγής πληροφοριών και ορθών 

πρακτικών μεταξύ των εθνικών κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με στόχο 

την άσκηση αποτελεσματικότερου ελέγχου και πληρέστερης συμβολής, χωρίς να θίγονται οι 

αντίστοιχες αρμοδιότητές τους», «η διασφάλιση της αποτελεσματικής άσκησης των 
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κοινοβουλευτικών αρμοδιοτήτων σε θέματα της ΕΕ» και «η προώθηση μιας πραγματικά 

ευρωπαϊκής κοινοβουλευτικής και πολιτικής διάστασης».  

 

Σήμερα, αυτή η συνεργασία λαμβάνει πολλές διαφορετικές μορφές, μεταξύ άλλων τις εξής: 

διασκέψεις και συνεδριάσεις, επισκέψεις και τηλεδιασκέψεις, επιγραμμικά δίκτυα και βάσεις 

δεδομένων. Όπως και τα προηγούμενα έτη, έτσι και το 2014 και το 2015 η Διεύθυνση Σχέσεων 

με τα Εθνικά Κοινοβούλια εργάστηκε ακούραστα προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι βουλευτές 

και οι υπάλληλοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν στη διάθεσή τους τα κατάλληλα μέσα 

για να ενισχύσουν τη συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια. Οι ειδικά σχεδιασμένες υπηρεσίες 

της Διεύθυνσης περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την προετοιμασία ενημερώσεων και 

σημειώσεων, τη διοργάνωση συνεδριάσεων και τηλεδιασκέψεων και τη συντήρηση 

πληροφοριακών δικτύων, όπως το σύστημα διακοινοβουλευτικής ηλεκτρονικής ανταλλαγής 

πληροφοριών σε επίπεδο ΕΕ (IPEX) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κοινοβουλευτικής Έρευνας και 

Τεκμηρίωσης (ECPRD), ή νέες εξελίξεις όπως η βάση δεδομένων των «αντίστοιχων 

επιτροπών» ή η ανανεωμένη βάση δεδομένων των εγγράφων των εθνικών κοινοβουλίων 

«Connect».   

 

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η διακοινοβουλευτική συνεργασία μπορεί να συμβάλει στην 

οικοδόμηση γεφυρών και στην ενθάρρυνση της συναίνεσης σε αυτούς τους ταραχώδεις καιρούς 

και είμαστε πεπεισμένοι ότι η παρούσα έκθεση καταδεικνύει το εύρος και το βάθος που έχει 

αναπτύξει αυτή η συνεργασία σήμερα. 
 

 
Ramón Luis Valcárcel Siso 

Αντιπρόεδρος 

 

            
Anneli Jäätteenmäki 

Αντιπρόεδρος 
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1. Εισαγωγή 

 

Η παρούσα ετήσια έκθεση βασίζεται στις προηγούμενες εκθέσεις που έχει εκδώσει η 

Διεύθυνση Σχέσεων με τα Εθνικά Κοινοβούλια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Προσδιορίζει μια σειρά σημαντικών εξελίξεων και τάσεων στη διακοινοβουλευτική 

συνεργασία των τελευταίων δύο ετών και στη συνέχεια αναλύει διεξοδικότερα τη θεσμική 

κοινοβουλευτική συνεργασία και τις διακοινοβουλευτικές συνεδριάσεις που διεξήχθησαν 

κατά την περίοδο αυτή.  

 

Μετά την περιγραφή της παρούσας κατάστασης ακολουθούν κεφάλαια σχετικά με τον 

μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης, τον άτυπο πολιτικό διάλογο και μέσα ανταλλαγής 

πληροφοριών και δικτύωσης. Λεπτομερή στατιστικά στοιχεία διατίθενται στα παραρτήματα. 

 

Οι προηγούμενες ετήσιες εκθέσεις, καθώς και οι τελευταίες ειδήσεις, δημοσιεύσεις και 

στατιστικές διατίθενται στον ιστότοπο της Διεύθυνσης Σχέσεων με τα Εθνικά Κοινοβούλια 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, www.europarl.europa.eu/relnatparl.  

 

 

2. Βασικές εξελίξεις και τάσεις της διακοινοβουλευτικής συνεργασίας 

 

2.1. Οι ευρωπαϊκές εκλογές, το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η νέα Επιτροπή 

 

Το 2014, το πολιτικό τοπίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σηματοδοτήθηκε από τις εκλογές του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Μάιο και τη σύσταση νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον 

Νοέμβριο. Για πρώτη φορά, και τα δύο γεγονότα συνδέθηκαν μέσω της διαδικασίας του 

«Spitzenkandidaten», κατά την οποία οι πολιτικές ομάδες που κατέβηκαν στις εκλογές 

πρότειναν υποψηφίους για τη θέση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

Όσον αφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι εκλογές πρόσφεραν επίσης την ευκαιρία 

απολογισμού και περαιτέρω ανάπτυξης των σχέσεών του με τα εθνικά κοινοβούλια. Όσον 

αφορά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο νέος Πρόεδρός της, Jean-Claude Juncker, τόνισε ότι η 

σχέση της με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί τη βάση της δημοκρατικής νομιμότητάς της 

και ανήγγειλε επίσης την πρόθεσή του να διαμορφώσει μια νέα εταιρική σχέση με τα εθνικά 

κοινοβούλια.  

 

Όπως και το 2009, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκμεταλλεύτηκε το τέλος της 

κοινοβουλευτικής περιόδου για να προβεί σε απολογισμό της διακοινοβουλευτικής 

συνεργασίας και να υποβάλει προτάσεις για τη μελλοντική ανάπτυξή της. Βάσει έκθεσης που 

εκπόνησε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, Carlo Casini, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε, στις 16 Απριλίου 2014, 

έκθεση σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών 

κοινοβουλίων (2013/2185(ΙΝΙ)). Στο εν λόγω ψήφισμα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

επιδοκίμασε τα μέτρα που έχουν ληφθεί μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της 

Λισαβόνας, προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των εθνικών κοινοβουλίων και 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  

 

Το ψήφισμα διατύπωνε μια σειρά προτάσεων για την εμβάθυνση του διαλόγου αυτού. Για 

παράδειγμα, στενότερη συνεργασία μεταξύ των εισηγητών όσον αφορά συγκεκριμένα 

νομοθετικά ζητήματα ή τακτικές, θεματικά δομημένες και αποτελεσματικές συνεδριάσεις 

μεταξύ των πολιτικών ομάδων και των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων στο πλαίσιο της 

ενωσιακής διακοινοβουλευτικής συνεργασίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπογράμμιζε 

http://www.europarl.europa.eu/relnatparl
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επίσης ότι η διακοινοβουλευτική συνεργασία οφείλει πάντα να έχει ως στόχο να φέρει σε 

ουσιαστική επαφή «τα κατάλληλα πρόσωπα, την κατάλληλη στιγμή για το σωστό θέμα», 

ώστε οι αποφάσεις που λαμβάνονται στο πλαίσιο των αντίστοιχων τομέων αρμοδιοτήτων, να 

εμπλουτίζονται με την προσθετική αξία ενός γνήσιου διαλόγου και μιας κατάλληλης 

αντιπαράθεσης, και εξέφρασε την άποψη ότι η Διάσκεψη των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών 

Ενωσιακών Υποθέσεων (COSAC) οφείλει να παραμείνει ένα πεδίο τακτικής ανταλλαγής 

απόψεων, πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τις πρακτικές πτυχές του 

κοινοβουλευτικού ελέγχου. 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διασφάλισε τη διεξαγωγή συνεχούς διαλόγου με τα εθνικά 

κοινοβούλια καθ’ όλη την περίοδο των εκλογών και συμμετείχε ενεργά στις θεσμικές 

διακοινοβουλευτικές συνεδριάσεις που διοργανώθηκαν στα κοινοβούλια των κρατών μελών 

της ΕΕ, για παράδειγμα τη Διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης που διεξήχθη στο Βίλνιους τον Απρίλιο του 2014 ή τη συνεδρίαση ολομέλειας της 

COSAC που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα τον Ιούνιο του 2014.  

 

Παρά τη φυσιολογική μείωση του αριθμού διακοινοβουλευτικών συνεδριάσεων που 

διοργάνωσαν οι επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την περίοδο των εκλογών, 

μετά τις εκλογές η άφιξη μεγάλου αριθμού νέων βουλευτών, η σύσταση των επιτροπών του 

και το φορτωμένο πολιτικό πρόγραμμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο έδωσαν νέα ώθηση στη 

διακοινοβουλευτική δραστηριότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το 2015, οι επιτροπές 

διοργάνωσαν περισσότερες συζητήσεις με τα εθνικά κοινοβούλια από τα περισσότερα 

προηγούμενα έτη, συμπεριλαμβανομένων άλλων δραστηριοτήτων όπως επισκέψεις 

αντιπροσωπειών ή τηλεδιασκέψεις. Οι εξελίξεις αυτές περιγράφονται λεπτομερέστερα στο 

κεφάλαιο 4 σχετικά με τις διακοινοβουλευτικές συνεδριάσεις· λεπτομερή στατιστικά 

στοιχεία διατίθενται στα παραρτήματα.  

 

Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η «ειδική σχέση» με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

κατείχε εξέχουσα θέση στην ατζέντα της, όπως και οι σχέσεις με τα εθνικά κοινοβούλια. Στις 

επιστολές ανάθεσης αποστολής που απηύθυνε ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Jean-Claude 

Juncker, στους ορισθέντες Επιτρόπους μετά την εκλογή του το 2014, υπογράμμιζε ότι «η 

σχέση της Επιτροπής με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί τη βάση της δημοκρατικής 

νομιμότητάς μας». Όσον αφορά τα εθνικά κοινοβούλια, ο Πρόεδρος Juncker τόνισε ότι 

ανέμενε από όλους τους Επιτρόπους να δεσμευτούν σε μια νέα εταιρική σχέση με τα εθνικά 

κοινοβούλια.  

 

Η Επιτροπή έλαβε υπόψη αυτήν τη δέσμευση στο πρόγραμμα εργασίας της για το 2016, το 

οποίο εγκρίθηκε στις 27 Οκτωβρίου 2015, όπου δήλωνε ότι «[τ]ο περασμένο έτος εντείναμε 

τη συνεργασία και τον διάλογο της Επιτροπής με τα εθνικά κοινοβούλια, τόσο από πλευράς 

συνεδριάσεων και ανταλλαγών απόψεων με τις κοινοβουλευτικές επιτροπές όσο και με μια 

ανανεωμένη δέσμευση για τον πολιτικό διάλογο επί των σχεδίων προτάσεων» και 

ανακοίνωνε ότι «Το 2016 σκοπεύουμε να προχωρήσουμε περαιτέρω με πρόσθετα μέτρα για 

να διασφαλιστεί ότι τα εθνικά κοινοβούλια διαδραματίζουν ισχυρό ρόλο στη χάραξη της 

ευρωπαϊκής πολιτικής.»  
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2.2. Διακοινοβουλευτική συνεργασία σχετικά με την οικονομική διακυβέρνηση 

 

Τα τελευταία δύο έτη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια εδραίωσαν 

περαιτέρω τον μεταξύ τους διάλογο στον τομέα της οικονομικής διακυβέρνησης. Βάσει των 

συμπερασμάτων της Διάσκεψης των Προέδρων των Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

του Απριλίου 2015, η Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για τη Σταθερότητα, τον Οικονομικό 

Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε τον κανονισμό της στο 

Λουξεμβούργο στις 10 Νοεμβρίου 2015. Η εν λόγω συμφωνία επί διαδικαστικών θεμάτων 

αναμένεται να δώσει στη Διάσκεψη τη δυνατότητα να επικεντρωθεί αποκλειστικά στην ουσία 

των επερχόμενων πολιτικών προκλήσεων. 

 

Ενώ οι θεμελιώδεις αρχές της δημοκρατικής νομιμότητας και της λογοδοσίας πρέπει να 

διασφαλίζονται σε επίπεδο λήψης και υλοποίησης των αποφάσεων, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ήταν επί μακρόν της άποψης ότι η διακοινοβουλευτική συνεργασία μπορεί να 

διαδραματίσει σημαντικό συμπληρωματικό ρόλο στην ανταλλαγή ιδεών και βέλτιστων 

πρακτικών στον τομέα της οικονομικής διακυβέρνησης. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό 

να ανατρέξουμε αναλυτικότερα στην εξέλιξη αυτής της συνεργασίας, αν και προηγείται της 

περιόδου αναφοράς της παρούσας δημοσίευσης.  

 

Ιστορικό 

 

Τον Μάρτιο του 2011, στον απόηχο της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η 

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

διοργάνωσε συνεδρίαση με τα εθνικά κοινοβούλια προκειμένου να συζητηθούν οι πρώτες 

εμπειρίες τους με το «Ευρωπαϊκό Εξάμηνο», τον ετήσιο κύκλο καθοδήγησης και εποπτείας 

των οικονομικών πολιτικών της ΕΕ που είχε θεσπιστεί τότε. Κατόπιν πρωτοβουλίας της 

Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, της Επιτροπής Απασχόλησης και 

Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Προϋπολογισμών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

διοργάνωσε, τον Φεβρουάριο του 2012, διακοινοβουλευτική εκδήλωση για το Ευρωπαϊκό 

Εξάμηνο περί Συντονισμού των Οικονομικών Πολιτικών. Τον Ιανουάριο του 2013, η εν 

λόγω συνεδρίαση αναπτύχθηκε περαιτέρω, μετονομάστηκε σε «Ευρωπαϊκή 

Κοινοβουλευτική Εβδομάδα» και έκτοτε διοργανώνεται στις αρχές κάθε έτους.  

 

Το άρθρο 13 της Συνθήκης για τη Σταθερότητα, τον Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην 

Οικονομική και Νομισματική Ένωση («Δημοσιονομικό Σύμφωνο») προέβλεπε την 

οργάνωση «διάσκεψης των εκπροσώπων των συναφών επιτροπών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και των εκπροσώπων των συναφών επιτροπών των εθνικών κοινοβουλίων, με 

σκοπό τη συζήτηση των δημοσιονομικών πολιτικών και άλλων ζητημάτων που εμπίπτουν 

στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας συνθήκης». Κατά τη Διάσκεψη των Προέδρων των 

Κοινοβουλίων της ΕΕ στη Λευκωσία τον Απρίλιο του 2013, επιτεύχθηκε συμφωνία για την 

υλοποίηση των διατάξεων του εν λόγω άρθρου της Συνθήκης. Η Διακοινοβουλευτική 

Διάσκεψη που αναφέρεται στο άρθρο 13 του Δημοσιονομικού Συμφώνου συνεδρίασε για 

πρώτη φορά από τις 16 έως τις 17 Οκτωβρίου 2013 στο Βίλνιους, συνεδρίαση που 

διοργάνωσε το λιθουανικό Κοινοβούλιο. 

 

Σημαντικές εξελίξεις το 2014 

Η δεύτερη Διάσκεψη του άρθρου 13 διοργανώθηκε από κοινού από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και τη Βουλή των Ελλήνων στις Βρυξέλλες. Υπό τον τίτλο «Ευρωπαϊκή 

Κοινοβουλευτική Εβδομάδα», συνδυάστηκε με την διακοινοβουλευτική εκδήλωση για το 
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Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, που διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Από τις 20 έως τις 

22 Ιανουαρίου 2014, η Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Εβδομάδα συνάθροισε περίπου 140 

βουλευτές εθνικών κοινοβουλίων, 60 βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και περίπου 

100 υπαλλήλους από τα εθνικά κοινοβούλια.  

 

Μεταξύ των ομιλητών υψηλού επιπέδου περιλαμβάνονταν ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, Martin Schulz, ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Βαγγέλης 

Μεϊμαράκης, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, José Manuel Barroso, ο Πρόεδρος του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Herman Van Rompuy, και ο Πρόεδρος του γερμανικού 

Κοινοβουλίου, Norbert Lammert. Τα υπό συζήτηση θέματα εκτείνονταν από την 

αντιμετώπιση των μακροοικονομικών ανισορροπιών στην Ευρώπη και τη δημοκρατική 

νομιμότητα των προγραμμάτων οικονομικής αναπροσαρμογής έως την προώθηση της 

ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης στην Ευρώπη και την ενισχυμένη 

δημοσιονομική εποπτεία στην ΟΝΕ. 

 

Η τρίτη Διάσκεψη διοργανώθηκε από το ιταλικό Κοινοβούλιο από τις 29 έως τις 30 

Σεπτεμβρίου 2014 στη Ρώμη. Η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποτελείτο 

από 14 βουλευτές και της Διάσκεψης συμπροέδρευσαν ο Αντιπρόεδρος Olli Rehn και ο 

Roberto Gualtieri, Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Οι 

συζητήσεις επικεντρώθηκαν στον ρόλο των επενδύσεων στην τόνωση της ανάπτυξης, στα 

εργαλεία οικονομικής και δημοσιονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ, στην τραπεζική ένωση 

και στον συντονισμό των ευρωπαϊκών φορολογικών πολιτικών με ιδιαίτερη έμφαση στην 

ψηφιακή οικονομία. Η τελευταία συνεδρίαση της εκδήλωσης αφιερώθηκε στη συζήτηση του 

προτεινόμενου κανονισμού της Διάσκεψης.  

 

Σημαντικές εξελίξεις το 2015 

Η Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Εβδομάδα 2015 έλαβε χώρα από τις 3 έως τις 4 

Φεβρουαρίου 2015 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες. Η εκδήλωση συγκέντρωσε 

περίπου 70 βουλευτές του ΕΚ και περίπου 110 βουλευτές από όλη την ΕΕ για τη συζήτηση 

οικονομικών, δημοσιονομικών και κοινωνικών θεμάτων. 

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Εβδομάδας έλαβαν χώρα δύο εκδηλώσεις. Η 

πρώτη ήταν η διακοινοβουλευτική συνεδρίαση σχετικά με τους κύκλους των Ευρωπαϊκών 

Εξαμήνων 2014 και 2015, στο πλαίσιο της εκπόνησης των εκθέσεων του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου για τις προτεραιότητες που θα τεθούν στον επόμενο κύκλο του Ευρωπαϊκού 

Εξαμήνου με βάση την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης. Σκοπός αυτής της εκδήλωσης 

ήταν η ενίσχυση της δημοκρατικής διάστασης της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στην ΕΕ, 

καθώς και η εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών κοινοβουλίων και του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με σκοπό να ελέγχονται διεξοδικά οι ενέργειες της εκτελεστικής 

εξουσίας τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στο πλαίσιο του κύκλου του 

Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.  

 

Η δεύτερη εκδήλωση ήταν η Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη βάσει του άρθρου 13 της 

Συνθήκης για τη Σταθερότητα, τον Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην Οικονομική και 

Νομισματική Ένωση (ΣΣΣΔ). Τη Διάσκεψη διοργάνωσαν και προέδρευσαν από κοινού το 

λετονικό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σκοπός αυτής της εκδήλωσης ήταν 

να συζητηθούν θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 13 του 

Δημοσιονομικού Συμφώνου, με έμφαση στο νέο σχέδιο υποδομών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

στις βέλτιστες πρακτικές κατά την εφαρμογή του Δημοσιονομικού Συμφώνου και στην 

κοινωνική διάσταση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης.  
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Μεταξύ των ομιλητών της Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Εβδομάδας 2015 

περιλαμβάνονταν ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Martin Schulz, η Πρόεδρος 

του λετονικού Κοινοβουλίου, Ināra Mūrniece, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Jean-

Claude Juncker, και ο Pierre Moscovici, Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομικών και 

Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Φορολογίας και Τελωνείων.   

 

Η φθινοπωρινή συνεδρίαση της «Διάσκεψης του άρθρου 13» διοργανώθηκε από τη Βουλή 

των Αντιπροσώπων του Λουξεμβούργου στις 9 και 10 Νοεμβρίου στο Λουξεμβούργο. Η 

αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποτελείτο από 12 βουλευτές και 

προέδρευσε ο Roberto Gualtieri, Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής 

Πολιτικής. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στην κοινωνική διάσταση της ΟΝΕ, τον 

κοινοβουλευτικό έλεγχο, τον θεμιτό φορολογικό ανταγωνισμό και την οικονομική ανάπτυξη. 

Μεταξύ των βασικών ομιλητών περιλαμβάνονταν ο Πρόεδρος της Βουλής των 

Αντιπροσώπων του Λουξεμβούργου, Mars Di Bartolomeo, ο Πρωθυπουργός του 

Λουξεμβούργου, Xavier Bettel, καθώς και οι Alain Lamassoure, βουλευτής του ΕΚ, και 

Roberto Gualtieri.  

 

Κατόπιν μακρών διαπραγματεύσεων και βάσει των αρχών που συμφωνήθηκαν από τη 

Διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων της ΕΕ στη Ρώμη τον Απρίλιο του 2015, η 

Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη ενέκρινε επίσης τον κανονισμό της στο Λουξεμβούργο. Στον 

κανονισμό ορίζεται ότι η διάσκεψη, σύμφωνα με το άρθρο 13 της Συνθήκης για τη 

Σταθερότητα, τον Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική 

Ένωση καλείται «Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για τη Σταθερότητα, τον Οικονομικό 

Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση». 

 

Σύμφωνα με τον κανονισμό, η Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη παρέχει ένα πλαίσιο 

συζήτησης και ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών κατά την υλοποίηση των 

διατάξεων της Συνθήκης προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των εθνικών 

κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να στηριχθεί η διασφάλιση της 

δημοκρατικής λογοδοσίας στον τομέα της οικονομικής διακυβέρνησης και της 

δημοσιονομικής πολιτικής στην ΕΕ, και ιδίως στην ΟΝΕ, λαμβανομένης υπόψη της 

κοινωνικής διάστασης και υπό την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των κοινοβουλίων της ΕΕ.  

 

Ο κανονισμός διευκρινίζει επίσης ότι η Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη συνεδριάζει 

τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, σε συντονισμό με τον κύκλο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. 

Το πρώτο εξάμηνο κάθε έτους, θα συνεδριάζει στις Βρυξέλλες και θα συνδιοργανώνεται και 

θα συμπροεδρεύεται από το κοινοβούλιο της προεδρίας και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Το δεύτερο εξάμηνο κάθε έτους, θα συνεδριάζει στο κράτος μέλος που έχει την προεδρία της 

ΕΕ και θα προεδρεύεται από το Κοινοβούλιο της προεδρίας.  

 

Η τροποποίηση του εν λόγω κανονισμού προϋποθέτει απόφαση με συναίνεση και πρέπει να 

είναι σύμφωνη με το πλαίσιο που έχει οριστεί από τη Διάσκεψη των Προέδρων των 

Κοινοβουλίων της ΕΕ. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διακοινοβουλευτική 

συνεργασία που συμφωνήθηκαν από τους προέδρους των εθνικών κοινοβουλίων και του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Λισαβόνα το 2008, η Διάσκεψη των Προέδρων εποπτεύει 

τον συντονισμό των διακοινοβουλευτικών δραστηριοτήτων της ΕΕ. Ήταν συνεπώς ιδιαίτερα 

σημαντικό να συμπεριλάβει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ειδική αναφορά στο πλαίσιο που 

όρισε η Διάσκεψη των Προέδρων στον εν λόγω κανονισμό. 
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Η εν λόγω συμφωνία επί διαδικαστικών θεμάτων αναμένεται να δώσει στη Διάσκεψη τη 

δυνατότητα να επικεντρωθεί αποκλειστικά στην ουσία των επερχόμενων πολιτικών 

προκλήσεων. Αυτό έδειξαν και οι επίκαιρες συζητήσεις κατά την πρώτη Διακοινοβουλευτική 

Διάσκεψη που διοργανώθηκε μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού.  Στις 17 Φεβρουαρίου 

2016, το ολλανδικό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσαν τα εθνικά 

κοινοβούλια στη Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για τη Σταθερότητα, τον Οικονομικό 

Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις 16 Φεβρουαρίου 2016, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε επίσης τα εθνικά κοινοβούλια στη διακοινοβουλευτική 

συνεδρίαση σχετικά με τους κύκλους του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2015/2016. Και οι δύο 

εκδηλώσεις αποτελούσαν μέρος της Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Εβδομάδας 2016 και 

συμμετείχαν σε αυτές περίπου 45 βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 130 βουλευτές 

εθνικών κοινοβουλίων και 120 συνοδοί υπάλληλοι. 

 

Ο διακοινοβουλευτικός διάλογος για την οικονομία και συναφή θέματα συνεχίστηκε επίσης 

και εκτός της Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Εβδομάδας και της Διακοινοβουλευτικής 

Διάσκεψης. Τα τελευταία δύο χρόνια, οι επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

συνέχισαν την πρακτική της διεξαγωγής στοχοθετημένων συζητήσεων με τους ομολόγους 

τους από τα εθνικά κοινοβούλια. Τον Σεπτέμβριο του 2014 και του 2015, η Επιτροπή 

Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής διοργάνωσε την ετήσια της ανταλλαγή απόψεων 

με τα εθνικά κοινοβούλια για τη συζήτηση του σχεδίου έκθεσής της σχετικά με το 

Ευρωπαϊκό Εξάμηνο. Τον Ιούνιο του 2015, η Ειδική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα 

παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος (TAXE) κάλεσε επίσης τα εθνικά κοινοβούλια σε 

ανταλλαγή απόψεων με θέμα «Επιθετικός φορολογικός σχεδιασμός και δημοκρατικός 

έλεγχος: ο ρόλος των κοινοβουλίων».  

 

2.3. Διακοινοβουλευτική συνεργασία για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική 

ασφαλείας 

 

Η Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας 

και την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΔΚΔ ΚΕΠΠΑ/ΚΠΑΑ) αποτελεί τη 

διακοινοβουλευτική πλατφόρμα συζήτησης σχετικά με την εξωτερική πολιτική και την πολιτική 

ασφάλειας και άμυνας της ΕΕ. Στη Διάσκεψη, η οποία διοργανώνεται δύο φορές το χρόνο από 

το Κοινοβούλιο του κράτους μέλους της ΕΕ που έχει την εκ περιτροπής προεδρία του 

Συμβουλίου σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συμμετέχουν τακτικά περίπου 

100 βουλευτές από όλη την ΕΕ. Επιπροσθέτως, η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καλεί τακτικά τα εθνικά κοινοβούλια στις συνεδριάσεις της στις 

Βρυξέλλες, συμπληρώνοντας τον διακοινοβουλευτικό διάλογο σε αυτόν τον κρίσιμο τομέα 

πολιτικής.    

 

Το 2014, η τέταρτη και η πέμπτη Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για την ΚΕΠΠΑ/ΚΠΑΑ 

πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα (3-4 Απριλίου) και στη Ρώμη (5-7 Νοεμβρίου). Το 2015, η 

έκτη και η έβδομη Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη πραγματοποιήθηκαν στη Ρίγα (4-6 

Μαρτίου) και στο Λουξεμβούργο (5-6 Σεπτεμβρίου). Της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου στις συνεδριάσεις αυτές προέδρευσε ο Elmar Brok, Πρόεδρος της Επιτροπής 

Εξωτερικών Υποθέσεων. 

 

Σημαντικές εξελίξεις το 2014 

Στην Αθήνα, οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στην Ανατολική Εταιρική Σχέση, με ιδιαίτερη 

έμφαση στην ουκρανική κρίση, τη Νότια Γειτονία (Συρία, Αίγυπτος και Μέση Ανατολή) και 
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στη συνέχεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Άμυνας 2013, και ιδίως τη θαλάσσια διάσταση 

και τον ρόλο των κοινοβουλίων στην ανάπτυξη των στρατιωτικών δυνάμεων στο πλαίσιο της 

ΚΠΑΑ. Τρία εργαστήρια διοργανώθηκαν με θέμα «Η στρατηγική της ΕΕ για την ασφάλεια 

στη θάλασσα, η θαλάσσια διάσταση της ΚΠΑΑ», «Εξελίξεις στη Μέση Ανατολή» και 

«Ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ, κοινοβουλευτικές διαδικασίες 

και πρακτικές λήψης αποφάσεων». 

 

Η πέμπτη Διάσκεψη στη Ρώμη ήταν η πρώτη μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2014, με τη 

συμμετοχή της νέας Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την 

Πολιτική Ασφαλείας και Αντιπροέδρου της Επιτροπής (ΥΕ/ΑΠ), Federica Mogherini. Τα 

κύρια θέματα που συζητήθηκαν ήταν η Ουκρανία, η Συρία και το Ιράκ, η Μέση Ανατολή, η 

Λιβύη, οι μάχιμες μονάδες της ΕΕ, οι σχέσεις ΕΕ-Αφρικής και τα Δυτικά Βαλκάνια. 

Ακολούθησαν τρία ειδικευμένα εργαστήρια με θέμα «Το μέλλον των μάχιμων μονάδων της 

ΕΕ», «Σχέσεις ΕΕ-Αφρικής» και «Περιφερειακή σταθερότητα και διεύρυνση προς τα Δυτικά 

Βαλκάνια».  

 

Στη Ρώμη, η Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη ολοκλήρωσε την αναθεώρηση του τρόπου 

λειτουργίας της, η οποία είχε δρομολογηθεί σύμφωνα με τις αποφάσεις της Διάσκεψης των 

Προέδρων των Κοινοβουλίων της ΕΕ και τα συμπεράσματα της πρώτης 

Διακοινοβουλευτικής Διάσκεψης που πραγματοποιήθηκε το 2012. Αποφασίστηκε ότι η 

Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη θα έπρεπε να συνεχίσει να διοργανώνεται στο πλαίσιο του 

υφιστάμενου κανονισμού και ότι θα έπρεπε να δοθεί έμφαση στη βελτίωση των βέλτιστων 

πρακτικών για τη διεξαγωγή της Διακοινοβουλευτικής Διάσκεψης. Συμφωνήθηκε ένα 

έγγραφο με θέμα «Βέλτιστες πρακτικές» το οποίο παρείχε συμπληρωματική καθοδήγηση 

σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων και επιπλέον επιβεβαίωνε τον ρόλο-κλειδί του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη. Κατά τη συνεδρίασή της 

στη Ρώμη τον Απρίλιο του 2015, η Διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων της ΕΕ 

εξέφρασε την ικανοποίησή της για την ολοκλήρωση της αναθεώρησης. 

 

Σημαντικές εξελίξεις το 2015 

Κατά τη συνεδρίαση στη Ρίγα, τα κύρια θέματα που συζητήθηκαν στη Διακοινοβουλευτική 

Διάσκεψη ήταν η καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης, η 

κατάσταση στην Ουκρανία, η ευρωπαϊκή γειτονία (Ανατολική Εταιρική Σχέση/Σύνοδος 

κορυφής της Ρίγα και Νότια Γειτονία/Μεσόγειος και Μέση Ανατολή) και η ΚΠΑΑ, ιδίως το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Άμυνας του Ιουνίου 2015. Τα τέσσερα ειδικευμένα εργαστήρια 

επικεντρώθηκαν στα εξής θέματα: «Η σύνοδος της Ρίγα - Αναπροσδιορισμός της 

Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης», «Η ευρωπαϊκή απάντηση στην αστάθεια και τις απειλές στη 

Νότιο Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή», «Ο υβριδικός πόλεμος - νέα πρόκληση ασφαλείας 

για την Ευρώπη» και «Προκλήσεις και λύσεις για την ανάπτυξη των μάχιμων μονάδων της 

ΕΕ». 

 

Στις συζητήσεις της Διάσκεψης στο Λουξεμβούργο τον Σεπτέμβριο του 2015 κυριάρχησαν 

το θέμα της μετανάστευσης, η κατάσταση στην ευρωπαϊκή γειτονία, η αναθεώρηση της 

Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, η στρατηγική ασφαλείας της ΕΕ, η άμυνα και ο 

αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής στην ασφάλεια. Στην πρώτη σύνοδο ολομέλειας για την 

Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και τις προτεραιότητες και τις στρατηγικές στον τομέα της 

ΚΕΠΠΑ/ΚΠΑΑ κυριάρχησαν ως επί το πλείστον το θέμα της μετανάστευσης και οι 

πρόσφατες εξελίξεις στην ευρωπαϊκή γειτονιά. Στη συζήτηση εθίγησαν επίσης και άλλα 

θέματα σχετικά με την ΚΕΠΠΑ/ΚΠΑΑ, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας της νέας 

παγκόσμιας στρατηγικής για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας, σε σχέση 



 

- 14 - 

με την οποία η ΥΕ/ΑΠ τόνισε ότι θα εκτιμούσε τη συμβολή των εθνικών κοινοβουλίων και 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η δεύτερη σύνοδος ολομέλειας επικεντρώθηκε στην 

κλιματική αλλαγή στο πλαίσιο της ασφάλειας. Τρία ειδικευμένα εργαστήρια διεξήχθησαν 

παράλληλα και επικεντρώθηκαν στην πιο λειτουργική διαχείριση των μεταναστευτικών 

ροών, στην ενίσχυση των μη στρατιωτικών αποστολών ΚΠΑΑ και στη συνέχεια που θα 

έπρεπε να δοθεί στην υλοποίηση των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Άμυνας 

του Ιουνίου 2015. 

 

Εν συνεχεία της πρόσκλησης της ΥΕ/ΑΠ για υποβολή ιδεών και προτάσεων για τη νέα 

παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ, μετά τη Διάσκεψη, ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας της 

Βουλής των Αντιπροσώπων του Λουξεμβούργου στη Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη 

απηύθυνε επιστολές σε όλα τα εθνικά κοινοβούλια ζητώντας σχετικές εισηγήσεις. Η Βουλή 

των Αντιπροσώπων του Λουξεμβούργου συγκέντρωσε τις εισηγήσεις αυτές και τις 

μεταβίβασε στην ΥΕ/ΑΠ τον Δεκέμβριο του 2015. 

 

Παράλληλα με τις συνεδριάσεις της Διακοινοβουλευτικής Διάσκεψης, η Επιτροπή 

Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καλεί τακτικά τους ομολόγους της 

από τα εθνικά κοινοβούλια στις Βρυξέλλες. Τον Δεκέμβριο του 2014, διοργάνωσε 

συνεδρίαση των διακοινοβουλευτικών επιτροπών με θέμα «Το πρόγραμμα εξωτερικής 

δράσης της ΕΕ - Δυτικά Βαλκάνια». Συνεδρίαση που διεξήχθη τον Μάιο του 2015 

επικεντρώθηκε στο θέμα «Η αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας - Προοπτικές 

στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Άμυνας του Ιουνίου 2015» και τον Νοέμβριο του 2015 βουλευτές 

των κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συζήτησαν τα θέματα «Πόλεμοι δι' 

αντιπροσώπων στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής και συνέχεια 

που θα δοθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Άμυνας του Ιουνίου, συμπεριλαμβανομένης της 

συνολικής στρατηγικής της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας». 

 

2.4. Τα εθνικά Κοινοβούλια στο ευρωπαϊκό πλαίσιο 

 

Τα τελευταία χρόνια, τα εθνικά κοινοβούλια διατύπωσαν διάφορες προτάσεις για τη βελτίωση 

του τρόπου άσκησης των προνομίων τους και ξεκίνησαν συζήτηση για τη δημιουργία νέων 

μέσων με στόχο τη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπέβαλε επίσης πρόταση προκειμένου να συνεργαστεί για 

την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ.  

 

Διατυπώθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις από κοινοβούλια που είναι πιο ενεργά στον τομέα, 

ειδικότερα το Κοινοβούλιο της Δανίας, την ολλανδική Βουλή των Αντιπροσώπων και τη 

Βουλή των Λόρδων του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι προτάσεις αυτές περιλαμβάνουν την 

αποτελεσματικότερη χρήση των ελέγχων επικουρικότητας με τη βελτίωση της διαδικασίας 

της «κίτρινης κάρτας» (μεταξύ άλλων, μέσω της επέκτασης της χρονικής περιόδου από 8 σε 

12 εβδομάδες και της προσθήκης ελέγχου αναλογικότητας), την εξέταση του ενδεχομένου 

θέσπισης της λεγόμενης «πράσινης κάρτας» που θα επέτρεπε στα εθνικά κοινοβούλια να 

διατυπώνουν προτάσεις νομοθετικών πρωτοβουλιών και τη διασφάλιση της συμμετοχής των 

εθνικών κοινοβουλίων στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής.  

 

Οι εν λόγω προτάσεις συζητήθηκαν αρχικά στο πλαίσιο άτυπων ομάδων ή ομάδων εργασίας 

στις οποίες κλήθηκαν από τους διοργανωτές και άλλα εθνικά κοινοβούλια προκειμένου να 

διερευνηθούν ενδεχόμενες εξελίξεις. Η λετονική και η λουξεμβουργιανή προεδρία της 

COSAC απάντησαν θετικά στο αίτημα περί εξέτασης των θεμάτων αυτών στις εξαμηνιαίες 
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εκθέσεις της COSAC και περί οργάνωσης διεξοδικών ανταλλαγών απόψεων επί του θέματος 

κατά τις συνεδριάσεις της COSAC (βλ. κεφάλαιο 3.1). 

 

Παράλληλα με τις προαναφερθείσες πρωτοβουλίες που ανέλαβαν τα ίδια τα εθνικά 

κοινοβούλια, τον Νοέμβριο του 2015 ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, David 

Cameron, απηύθυνε επιστολή στον Donald Tusk, Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 

όπου προσδιόριζε τους τομείς που απαιτούσαν μεταρρύθμιση. Στην εν λόγω επιστολή, ο 

πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου πρότεινε μια νέα ρύθμιση με την οποία ομάδες 

εθνικών κοινοβουλίων θα μπορούσαν από κοινού να μπλοκάρουν ανεπιθύμητες νομοθετικές 

προτάσεις, διαδικασία που συχνά αναφέρεται ως «κόκκινη κάρτα». Κατά τη συνεδρίασή του 

στις 18-19 Φεβρουαρίου 2016, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε σε ένα σύνολο 

ρυθμίσεων που περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, έναν μηχανισμό για τις περιπτώσεις που οι 

αιτιολογημένες γνώμες των εθνικών κοινοβουλίων για τη μη συμμόρφωση σχεδίου 

νομοθετικής πράξης της Ένωσης με την αρχή της επικουρικότητας, οι οποίες αποστέλλονται 

εντός 12 εβδομάδων από τη μεταβίβαση του σχεδίου, αντιπροσωπεύουν περισσότερες από το 

55% των ψήφων. Οι ρυθμίσεις αυτές θα τεθούν σε ισχύ κατά την ημερομηνία όταν η 

κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα ενημερώσει τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου 

ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει αποφασίσει να παραμείνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

Η σημασία του υφιστάμενου πλαισίου Συνθήκης και θεσμική ισορροπία 

Από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η διακοινοβουλευτική συνεργασία μπορεί 

να συμβάλει σε εποικοδομητικές ανταλλαγές πληροφοριών, στην από κοινού εξέταση των 

προβλημάτων, στον αμοιβαίως επωφελή διάλογο και στην ομαλότερη μεταφορά της 

νομοθεσίας της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δήλωσε διατεθειμένο να 

διερευνήσει τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης των εν ισχύ μέσων για την υλοποίηση των 

πρωτοκόλλων 1 και 2 της Συνθήκης της Λισαβόνας και για την ενίσχυση του διαλόγου 

μεταξύ των εθνικών κοινοβουλίων και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, υπό την 

προϋπόθεση ότι αυτό θα γίνει στο πλαίσιο των υφιστάμενων διατάξεων της Συνθήκης και της 

συνολικής θεσμικής ισορροπίας σε επίπεδο ΕΕ. 

 

Η πρόταση συνεργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την εφαρμογή της νομοθεσίας 

της ΕΕ 

Ενόψει της μεγαλύτερης συμμετοχής των εθνικών κοινοβουλίων στη συζήτηση για τον 

έλεγχο και την αξιολόγηση της νομοθεσίας της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιδίωξε να 

αναπτύξει μια νέα μορφή συνεργασίας. Ελπίζει σε μια κοινή προσπάθεια προκειμένου να 

διαμορφωθεί μια περισσότερο εμπεριστατωμένη αξιολόγηση σχετικά με το κατά πόσον η 

νομοθεσία της ΕΕ εφαρμόζεται ορθά στην πράξη και σε ποιον βαθμό παράγει τα επιθυμητά 

αποτελέσματα για τους πολίτες, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Τον Ιούνιο 

του 2014, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απηύθυνε επιστολή στους ομολόγους 

του στα εθνικά κοινοβούλια, ζητώντας τη γνώμη τους σχετικά με τις προτάσεις 

τροποποίησης της υφιστάμενης νομοθεσίας της ΕΕ που περιλαμβάνονταν στο πρόγραμμα 

εργασίας της Επιτροπής για το 2014. Στην πρώτη αυτή επιστολή δόθηκε συνέχεια από τον 

Γενικό Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Μάρτιο και τον Δεκέμβριο του 2015, 

για τα προγράμματα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα έτη 2015 και 2016.  

 

Οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να συμβάλουν στην 

προετοιμασία «αξιολογήσεων εφαρμογής», οι οποίες θα διαβιβαστούν στις αρμόδιες 

επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προτού εξετάσουν τη νέα σχετική νομοθετική 

πρόταση. Γίνεται επίσης μνεία σε οποιαδήποτε άλλη πληροφορία από τα εθνικά κοινοβούλια 

σχετικά με την υλοποίηση, την εφαρμογή ή την αποτελεσματικότητα της νομοθεσίας της ΕΕ 
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που θα μπορούσε να βοηθήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συντάσσει αναλυτικότερες 

«ευρωπαϊκές αξιολογήσεις εφαρμογής». Οι εν λόγω ενημερώσεις προς τους βουλευτές και 

τις επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι διαθέσιμες προς τα εθνικά κοινοβούλια 

και το ευρύ κοινό στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επίγνωση των διαφορών που υφίστανται στα εθνικά 

συνταγματικά πλαίσια και του γεγονότος ότι δεν αναλαμβάνουν όλα τα εθνικά κοινοβούλια 

δραστηριότητες ελέγχου και αξιολόγησης, ωστόσο παραμένει πεπεισμένο ότι η ανταλλαγή 

πληροφοριών όσον αφορά την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα της νομοθεσίας της 

ΕΕ μπορεί να παράσχει ανεκτίμητη στήριξη προκειμένου να αποφασιστεί πώς μπορεί να 

βελτιωθεί η νομοθεσία της ΕΕ. Για τον λόγο αυτόν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξετάζει το 

ενδεχόμενο δημιουργίας άτυπου πλαισίου που θα δίνει τη δυνατότητα ανταλλαγής αυτών των 

πληροφοριών με διάφορους τρόπους, λ.χ. μέσω διμερών επαφών και επισκέψεων μελέτης. 

 

Η εν λόγω πρωτοβουλία αποτελεί έναν σαφέστατο τρόπο περαιτέρω βελτίωσης της 

διακοινοβουλευτικής και διυπηρεσιακής συνεργασίας και έχει στόχο την ενίσχυση των 

διαύλων επικοινωνίας. Η ιδέα έτυχε θετικής αποδοχής όταν παρουσιάστηκε στη συνεδρίαση 

των Γενικών Γραμματέων των κοινοβουλίων της ΕΕ στη Ρώμη τον Μάρτιο του 2015. Η 

COSAC επίσης εξέφρασε την ικανοποίησή της για αυτή τη νέα ιδέα κατά την εισήγησή της 

που εγκρίθηκε κατά τη LIII συνεδρίασή της στη Ρίγα τον Ιούνιο του 2015 και επισήμανε ότι 

«τα κοινοβούλια έχουν εκφράσει ευρέως την προθυμία τους για ανταλλαγή βέλτιστων 

πρακτικών και μερισμό ιδεών σε σχέση με την κοινοβουλευτική παρακολούθηση της 

μεταφοράς, υλοποίησης και επιβολής της ενωσιακής νομοθεσίας με το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη θέση ορισμένων εθνικών κοινοβουλίων ότι η 

εν λόγω παρακολούθηση εναπόκειται στην αρμοδιότητα της εκτελεστικής αρχής και/ή της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής.» Η προθυμία ενίσχυσης της συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο σε επιλεγμένους νομοθετικούς φακέλους επίσης αναφέρθηκε, με σαφή 

αναφορά στην «ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των εισηγητών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων». 

 

Περισσότερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση: οι προοπτικές 

Συνερχόμενοι στη Ρώμη στις 14 Σεπτεμβρίου 2015, οι Πρόεδροι της ιταλικής Βουλής των 

Αντιπροσώπων, της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, του γερμανικού Κοινοβουλίου και της 

Βουλής των Αντιπροσώπων του Λουξεμβούργου δήλωσαν ότι είναι πεπεισμένοι πως πρέπει 

να δοθεί νέα ώθηση στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.  

 

Οι τέσσερις Πρόεδροι των Κοινοβουλίων υπέγραψαν δήλωση με τίτλο «Περισσότερη 

ευρωπαϊκή ολοκλήρωση: οι προοπτικές», η οποία τόνιζε ότι «χρειάζεται περισσότερη, όχι 

λιγότερη Ευρώπη για να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, τόσο σε 

εσωτερικό όσο και σε εξωτερικό επίπεδο». Στη δήλωση επισημαίνεται ότι «χρειάζεται 

περισσότερη πολιτική ολοκλήρωση», ότι «απαιτείται ενίσχυση της Οικονομικής και 

Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) της Ευρώπης, καθώς και της κοινωνικής διάστασής της» και 

ότι «χρειάζεται μεγαλύτερη προσήλωση στο όραμα των ιδρυτικών πατέρων». 

 

Τους επόμενους μήνες, η δήλωση αυτή υπεγράφη από πολλούς άλλους προέδρους εθνικών 

κοινοβουλίων και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Schulz χαιρέτισε την 

πρωτοβουλία. Κατά τον χρόνο σύνταξης της παρούσας έκθεσης, η δήλωση προβλεπόταν να 

συζητηθεί στη Διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων της ΕΕ του 2016 στο 

Λουξεμβούργο. 
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3. Θεσμική κοινοβουλευτική συνεργασία 

 

3.1. Η Διάσκεψη των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Ενωσιακών Υποθέσεων (COSAC) 

 

Η COSAC, η Διάσκεψη των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Ενωσιακών Υποθέσεων, 

συστάθηκε τον Νοέμβριο του 1989 στο Παρίσι. Η μοναδικότητά της έγκειται στο ότι αποτελεί 

το μοναδικό διακοινοβουλευτικό φόρουμ που κατοχυρώνεται στις Συνθήκες (Πρωτόκολλο 

αριθ. 1 σχετικά με το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση). Το εθνικό 

κοινοβούλιο του κράτους μέλους που ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου 

διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στον προσδιορισμό της κατεύθυνσης και του έργου της COSAC. 

Υποστηρίζεται από μια προεδρική Τρόικα, στην οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι μόνιμο 

μέλος, και βασίζεται στην οργανωτική υποστήριξη μιας μικρής γραμματείας, η οποία 

φιλοξενείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με επικεφαλής έναν αποσπασμένο υπάλληλο 

εθνικού κοινοβουλίου («μόνιμο μέλος»).   

 

Το 2014 και το 2015 υπήρξε μια αυξανόμενη τάση προς την επιβεβαίωση της 

διακοινοβουλευτικής φύσης των συζητήσεων της COSAC λόγω της πρόσκλησης 

μεγαλύτερου αριθμού βουλευτών ως βασικών ομιλητών και λιγότερων εκπροσώπων των 

εθνικών εκτελεστικών σωμάτων και του ευρωπαϊκού εκτελεστικού σώματος. Αυτή η εξέλιξη 

υποστηρίχθηκε και ενθαρρύνθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως μέλος της «τρόικας» 

της COSAC (η "τρόικα" αποτελείται από το προηγούμενο, το παρόν και το μελλοντικό 

κοινοβούλιο της προεδρίας, καθώς και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο). Είναι αξιοσημείωτο 

το γεγονός ότι όλες οι προεδρίες αγωνίστηκαν για να ενισχύσουν όχι μόνο την ισόρροπη 

επιλογή θεμάτων και βασικών ομιλητών, αλλά και τη σύνθεση των ομάδων και τον τρόπο 

διεξαγωγής των συζητήσεων. Οι αντιπρόσωποι μπόρεσαν να συμμετάσχουν και να 

συνεργαστούν σε διάφορες παράλληλες εκδηλώσεις, λ.χ. μέσω της διαδικασίας των 

έκτακτων παρεμβάσεων («catch the eye») για πιο ζωντανές ανταλλαγές και πρόσθετες 

παρουσιάσεις πρωτοβουλιών των εθνικών κοινοβουλίων. 

 

Η επιλογή των θεμάτων έδειξε την προθυμία των προεδριών να επιβεβαιώσουν την COSAC 

ως το κατάλληλο φόρουμ για ανοικτές και περιεκτικές συζητήσεις σχετικά με τις 

σημαντικότερες εξελίξεις στην ΕΕ και στη διεθνή σκηνή. Η εξωτερική πολιτική και η 

πολιτική γειτονίας, η εμπορική, η ενεργειακή και η οικονομική πολιτική της ΕΕ 

περιλαμβάνονταν στις προτεραιότητες της ημερήσιας διάταξης, ενώ σαφής πρόθεση ήταν η 

συμβολή στις συζητήσεις άλλων ειδικευμένων διακοινοβουλευτικών διασκέψεων, σε ένα 

πλαίσιο ισόρροπης αλληλεπίδρασης, το οποίο θα αναγνώριζε πλήρως τις αντίστοιχες εντολές 

τους, ούτως ώστε να αποφευχθεί κάθε αντιπαραγωγική αλληλεπικάλυψη ή ανταγωνισμός. Οι 

ευρωπαϊκές εκλογές του 2014 και η πέμπτη επέτειος από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης 

της Λισαβόνας επίσης επηρέασαν τον καθορισμό της ημερήσιας διάταξης. 

 

Σύμφωνα με μια προσφάτως καθιερωθείσα παράδοση, η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου διασφάλισε ισχυρότερη παρουσία στις εργασίες της COSAC: κατά την 

ελληνική, την ιταλική, τη λετονική και τη λουξεμβουργιανή προεδρία, 10 βουλευτές του ΕΚ 

-Αντιπρόεδροι, πρόεδροι επιτροπών και εισηγητές- κλήθηκαν να απευθυνθούν στην COSAC 

ως βασικοί ομιλητές και δύο βουλευτές του ΕΚ κλήθηκαν ως «πρώτοι παρεμβαίνοντες». Οι 

παρεμβάσεις τους και οι εισηγήσεις τους στις συζητήσεις που επακολούθησαν παρείχαν 

ανεκτίμητες γνώσεις σχετικά με τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα που 

εκτείνονται από την κρίση στην Ουκρανία, τις πολιτικές της ΕΕ στη Μεσόγειο και την 

Ανατολική Ευρώπη έως την ενεργειακή και την εμπορική πολιτική της ΕΕ ή την 

επανεξέταση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». 
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Οι βουλευτές του ΕΚ παρενέβησαν επίσης ως βασικοί ομιλητές σε θέματα θεσμικής φύσης, 

όπως: οι σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων, η 

δημοκρατική νομιμότητα και η ευρωπαϊκή ηγεσία, το μέλλον της υπερεθνικής δημοκρατίας 

πέντε χρόνια μετά την έναρξη ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας, το πολυετές πρόγραμμα 

εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο ρόλος των κοινοβουλίων. Τα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης των συνόδων ολομελείας εξετάζονταν επίσης συχνά στις εξαμηνιαίες 

εκθέσεις στις οποίες όλα τα εθνικά κοινοβούλια συμβάλλουν και το αποτέλεσμα αυτών των 

εκθέσεων λαμβανόταν δεόντως υπόψη στην εισήγηση και τα συμπεράσματα που 

εγκρίνονταν. 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δέχτηκε επανειλημμένως τα συγχαρητήρια και τις ευχαριστίες 

διαφόρων αντιπροσωπειών των εθνικών κοινοβουλίων για την πάγια και ενεργό στήριξή του 

στη μακροπεριφερειακή ολοκλήρωση, για την αποφασιστική συμβολή του στη σημαντική 

βελτίωση της δέσμης μέτρων για την πολιτική συνοχής 2014-2020 και την επίτευξη τελικής 

συμφωνίας και για το ψήφισμά του, της 15ης Ιανουαρίου 2015 σχετικά με την κατάσταση 

στην Ουκρανία. Επιπλέον, ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον έλεγχο των 

οργανισμών της ΕΕ αναγνωρίστηκε στην εισήγηση της LIII COSAC. 

 

Τα τελευταία έτη εδραιώθηκε επίσης η υφιστάμενη τάση ενημέρωσης της COSAC μέσω 

επίσημων επιστολών ή σύντομων παρεμβάσεων σχετικά με τα αποτελέσματα των κοινών 

συνεδριάσεων που διεξάγονται πριν από κάθε σύνοδο ολομέλειας της COSAC από τους 

εκπροσώπους των επιτροπών ενωσιακών υποθέσεων περιορισμένου αριθμού εθνικών 

κοινοβουλίων1. Η συμβολή τους επικροτήθηκε και σε ορισμένες περιπτώσεις συνέβαλε στην 

επιλογή των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.   

 

Ανταποκρινόμενη τάχιστα στις σημαντικές εξελίξεις στη διεθνή σκηνή, η COSAC ενέκρινε 

διάφορες δηλώσεις σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία. Η δήλωση της ολομέλειας της 

LIII COSAC σχετικά με τις πρόσφατες απαγορεύσεις εισόδου πολιτικών και μόνιμων 

υπαλλήλων της ΕΕ από τη Ρωσική Ομοσπονδία υπεβλήθη αρχικά από τον Ramón Luis 

Valcárcel Siso, Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και τροποποιήθηκε περαιτέρω 

και εγκρίθηκε ομόφωνα στην ολομέλεια. 

 

Παράλληλα με τη διεξαγωγή εις βάθος ανταλλαγών απόψεων σχετικά με τις κρίσιμες 

εξελίξεις στις υποθέσεις της ΕΕ, η COSAC εξέτασε τον ρόλο της και τους πρακτικούς 

τρόπους ενίσχυσης της συμμετοχής των εθνικών κοινοβουλίων στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της ΕΕ. Αυτό έγινε κατόπιν πρωτοβουλίας των Προεδριών της COSAC ή ως 

απάντηση σε αιτήματα διαφόρων τμημάτων και οι εγκριθείσες εισηγήσεις και τα 

συμπεράσματα αντανακλούσαν τα αποτελέσματα της συζήτησης.  

 

Η COSAC παρείχε κατάλληλη πλατφόρμα για τη συνοπτική παρουσίαση διαφόρων ιδεών 

και προτάσεων των εθνικών κοινοβουλίων:  

 της έκθεσης της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του δανέζικου Κοινοβουλίου με 

23 συστάσεις σχετικά με τρόπους ενίσχυσης του ρόλου των εθνικών κοινοβουλίων σε 

μια μεταβαλλόμενη ευρωπαϊκή διακυβέρνηση (συνεδρίαση των προέδρων της LI 

COSAC)· 

                                                 
1 Χώρες της ομάδας του Βίζεγκραντ (Ουγγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Πολωνία και Σλοβακία), 

«Κοινοβουλευτικό Φόρουμ της Βαλτικής» (Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία και Πολωνία), Εθνοσυνέλευση της 

Σλοβενίας (Državni zbor) και κροατικό Κοινοβούλιο (Hrvatski sabor) ή Συνεδρίαση των Προέδρων των 

Επιτροπών Ενωσιακών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων του Νότου της ΕΕ. 
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 της έκθεσης «Ahead in Europe» (Η μελλοντική πορεία της Ευρώπης) σχετικά με το 

πώς θα μπορούσαν η ολλανδική Βουλή των Αντιπροσώπων και τα κοινοβούλια των 

κρατών μελών να επηρεάσουν περισσότερο την ευρωπαϊκή διαδικασία λήψης 

αποφάσεων (σύνοδος ολομέλειας της LI COSAC)·  

 της έκθεσης της Βουλής των Λόρδων του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με τον ρόλο 

των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (σύνοδος ολομέλειας της LI 

COSAC)·  

 η βελτίωση της διαδικασίας της «κίτρινης κάρτας», η διερεύνηση της λεγόμενης 

«πράσινης κάρτας» (ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου) και η διασφάλιση ενός ρόλου 

στα εθνικά κοινοβούλια όσον αφορά το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής 

περιλαμβάνονταν μεταξύ των προτεραιοτήτων της ημερήσιας διάταξης τόσο της 

COSAC όσο και των άτυπων συνεδριάσεων των διακοινοβουλευτικών ομάδων. Κατ' 

εξαίρεση, τα αποτελέσματα αυτών των άτυπων συνεδριάσεων παρουσιάζονταν στις 

συνεδριάσεις της COSAC.  

 

Κατάλογος των θεμάτων και των βασικών ομιλητών όλων των συνεδριάσεων της COSAC το 

2014 και το 2015 διατίθεται στο Παράρτημα Ι. 

 

Η «πράσινη κάρτα» 

Βάσει πρότασης που υπέβαλε ο Πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής της ΕΕ στη Βουλή των 

Λόρδων του Ηνωμένου Βασιλείου, η «πράσινη κάρτα» σχεδιάστηκε με στόχο την ανάληψη 

νέας νομοθετικής δράσης ή την τροποποίηση ή την κατάργηση της υφιστάμενης νομοθεσίας, 

συμπεριλαμβανομένων κατ’ εξουσιοδότηση ή εκτελεστικών πράξεων.  

 

Στις συζητήσεις της COSAC, εκφράστηκαν επιφυλάξεις σχετικά με τη συμβατότητα της 

«πράσινης κάρτας» με τη Συνθήκη, τη μεταφορά της στο εθνικό δίκαιο και τον αντίκτυπό της 

στη θεσμική ισορροπία. Ως αποτέλεσμα των τροπολογιών του Κοινοβουλίου, οι οποίες 

εγκρίθηκαν ομόφωνα, η Εισήγηση της LIII COSAC αναφέρεται στην «πράσινη κάρτα» ως 

«μια νέα, ενισχυμένη μορφή πολιτικού διαλόγου» και τονίζει την ανάγκη συμμόρφωσης της 

«πράσινης κάρτας» με τις υφιστάμενες διατάξεις της Συνθήκης και με τη διοργανική 

ισορροπία δυνάμεων. 

 

Η Βουλή των Λόρδων παρουσίασε την πρώτη πρόταση καθιέρωσης πράσινης κάρτας στον 

τομέα της σπατάλης τροφίμων, η οποία συνυπεγράφη από 16 εκ των 41 προέδρων των 

ευρωπαϊκών επιτροπών των εθνικών κοινοβουλίων και υπεβλήθη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

στις 22 Ιουλίου 2015. Η Επιτροπή έλαβε υπόψη το αίτημα για υιοθέτηση μιας περισσότερο 

στρατηγικής προσέγγισης ως προς τη μείωση της σπατάλης τροφίμων και δεσμεύτηκε να 

δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις προτάσεις των κοινοβουλίων. 

 

Έκτοτε, προτάσεις για πράσινη κάρτα έχουν υποβληθεί από τη γαλλική Εθνοσυνέλευση 

(σχετικά με τη φορολογία των πολυεθνικών εταιρειών) και το λετονικό Κοινοβούλιο 

(σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων).  

 

Η εξέταση του πεδίου εφαρμογής και της διαδικασίας της «πράσινης κάρτας» συνεχίστηκε 

στο πλαίσιο ομάδας εργασίας της COSAC που συστάθηκε από τη λουξεμβουργιανή 

προεδρία της COSAC. Οι εργασίες της ομάδας επιβεβαίωσαν την ευρεία συναίνεση για 

αυτήν τη μη δεσμευτική μορφή ενισχυμένου και συντονισμένου πολιτικού διαλόγου. Όσον 

αφορά τα διαδικαστικά θέματα, συμφωνήθηκε να ακολουθηθεί μια ευέλικτη πορεία χωρίς να 

θιγεί το δικαίωμα νομοθετικής πρωτοβουλίας της Επιτροπής και με πλήρη σεβασμό στις 

ισχύουσες διατάξεις της Συνθήκης και στη διοργανική ισορροπία των δυνάμεων. 
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Βελτίωση της διαδικασίας της «κίτρινης κάρτας» 

Στα συμπεράσματα της Διάσκεψης των Προέδρων των Κοινοβουλίων της ΕΕ του 2014, 

ανατίθεται στην COSAC να διερευνήσει τις δυνατότητες αποτελεσματικότερης χρήσης των 

ελέγχων επικουρικότητας. Τα αποτελέσματα των συνεδριάσεων των άτυπων 

διακοινοβουλευτικών ομάδων και τα πορίσματα των εξαμηνιαίων εκθέσεων της COSAC 

παρείχαν στην COSAC εκτενή στοιχεία σχετικά με τρόπους βελτίωσης της παρούσας 

διαδικασίας επικουρικότητας. Τα τρία κυριότερα ζητήματα που εθίγησαν ήταν: η εξέταση 

του ενδεχομένου επέκτασης της προθεσμίας των 8 εβδομάδων, η κατάρτιση ανεπίσημων 

κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τη διεξαγωγή των αξιολογήσεων επικουρικότητας και 

τη διαδικασία αιτιολογημένης γνώμης, καθώς και η βελτίωση της έγκαιρης υποβολής και της 

ποιότητας των απαντήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 

Η COSAC κάλεσε τα κοινοβούλια να συνεργαστούν στενά για την κατάρτιση εθελοντικού, 

μη δεσμευτικού ανεπίσημου συνόλου βέλτιστων πρακτικών και κατευθυντήριων γραμμών 

όσον αφορά τον έλεγχο επικουρικότητας στο πλαίσιο της COSAC. Στο πλαίσιο αυτό, η 

ομάδα εργασίας της COSAC Ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου μέσω της θέσπισης «πράσινης 

κάρτας» και βελτίωση της διαδικασίας αιτιολογημένης γνώμης («κίτρινη κάρτα») πρότεινε οι 

αιτιολογημένες γνώμες να μνημονεύουν τη νομοθετική πρόταση στην οποία αναφέρονται, να 

ορίζουν με σαφήνεια ότι το κείμενο είναι αιτιολογημένη γνώμη, να περιλαμβάνουν 

μετάφραση ή σύνοψη του κειμένου στην αγγλική και στη γαλλική γλώσσα, σύνοψη της 

επιχειρηματολογίας, τη νομική βάση και την αιτιολόγηση.  

 

Η COSAC κάλεσε την Επιτροπή να εξαιρέσει τις περιόδους αναστολής των εργασιών στα 

θεσμικά όργανα της ΕΕ και την περίοδο από τα μέσα Δεκεμβρίου έως τις διακοπές του Νέου 

Έτους από την προθεσμία των 8 εβδομάδων που προβλέπουν οι Συνθήκες για τον έλεγχο 

επικουρικότητας. Η Επιτροπή κλήθηκε επίσης να συνεχίσει τις προσπάθειές της για τη 

διασφάλιση καλύτερης ποιότητας και πιο έγκαιρων απαντήσεων στις αιτιολογημένες γνώμες. 

 

3.2. Η Διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων της ΕΕ (EUSC) 

 

Η EUSC είναι το καθοδηγητικό όργανο της διακοινοβουλευτικής συνεργασίας και συνεδριάζει 

την άνοιξη κάθε έτους στη χώρα η οποία κατείχε την προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ κατά το 

δεύτερο εξάμηνο του προηγούμενου έτους. Πριν από την EUSC διεξάγεται προπαρασκευαστική 

συνεδρίαση των Γενικών Γραμματέων των κοινοβουλίων των χωρών που συμμετέχουν. 

 

Σημαντικές εξελίξεις το 2014 

Η Διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων της ΕΕ του 2014 διοργανώθηκε από το 

λιθουανικό Κοινοβούλιο και διεξήχθη στο Βίλνιους από τις 6 έως τις 8 Απριλίου. 

Επικεντρώθηκε κυρίως στη διακοινοβουλευτική συνεργασία με τις χώρες της Ανατολικής 

Εταιρικής Σχέσης. Εκπρόσωποι των χωρών αυτών κλήθηκαν να συμμετάσχουν στη 

συνεδρίαση.  

 

Οι Πρόεδροι εξέφρασαν βαθιά ανησυχία για την ουκρανική κρίση και την παράνομη 

προσάρτηση της Κριμαίας και τάχθηκαν υπέρ της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της 

εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας. Επικρότησαν την υπογραφή των πολιτικών 

διατάξεων της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας, ελπίζοντας ότι οι υπόλοιπες διατάξεις θα 

υπογραφούν το συντομότερο δυνατόν. Εν συνεχεία, οι Πρόεδροι τόνισαν τη στρατηγική 

σημασία της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, συμπεριλαμβανομένων των χωρών της 

Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης για την ΕΕ και την ευρύτερη ευρωπαϊκή περιοχή. 
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Οι Πρόεδροι συζήτησαν επίσης τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην αντιμετώπιση των 

επιπτώσεων της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης και εξέφρασαν τις ανησυχίες 

τους για τον μεγάλο αριθμό ανέργων στην ΕΕ, ιδίως το υψηλό επίπεδο ανεργίας μεταξύ των 

νέων.  

 

Κατά τον απολογισμό που πραγματοποιήθηκε πέντε χρόνια μετά την έναρξη ισχύος της 

Συνθήκης της Λισαβόνας, οι Πρόεδροι χαιρέτισαν τη μεγαλύτερη συμμετοχή των εθνικών 

κοινοβουλίων στη νομοθετική διαδικασία της ΕΕ και επισήμαναν ότι τα εθνικά κοινοβούλια 

έχουν γίνει όλο και πιο ενεργά στη χρήση του δικαιώματός τους να εκδίδουν αιτιολογημένες 

γνώμες. Υπογράμμισαν όμως ότι θα έπρεπε να καταβληθούν προσπάθειες προκειμένου να 

καταστεί αποτελεσματικότερη η συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων στη νομοθετική 

διαδικασία της Ένωσης, προκειμένου να μπορούν τα εθνικά κοινοβούλια να διαμορφώνουν 

με θετικό τρόπο τη νομοθεσία της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, υποστήριξαν την πρωτοβουλία για 

τον πολιτικό διάλογο που δρομολόγησε ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Barroso, το 

2006 και κάλεσαν τη νέα Επιτροπή να τη συνεχίσει.  

 

Όσον αφορά τη διακοινοβουλευτική συνεργασία στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας 

και της δικαιοσύνης, οι Πρόεδροι αναγνώρισαν τα επιτεύγματα του πολυετούς 

προγράμματος της Στοκχόλμης και εξέφρασαν την άποψη ότι η κατάρτιση νέων 

στρατηγικών κατευθυντηρίων γραμμών θα ενίσχυε τον τομέα αυτόν. Τόνισαν την ανάγκη να 

προωθηθεί η πλήρης υλοποίηση της κοινής μεταναστευτικής πολιτικής και των επιχειρήσεων 

της ΕΕ στα εξωτερικά σύνορα, ούτως ώστε να σωθούν ζωές στη θάλασσα και παράλληλα να 

καταπολεμηθεί η εμπορία ανθρώπων και να προωθηθεί η αρχή της αλληλεγγύης και της 

δίκαιης κατανομής των ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών.  

 

Σημαντικές εξελίξεις το 2015 

Η Διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων της ΕΕ διεξήχθη στη Ρώμη από την 19η έως 

την 21η Απριλίου 2015. Με διοργανωτή το ιταλικό Κοινοβούλιο, οι συζητήσεις 

επικεντρώθηκαν στην ανάπτυξη, τα θεμελιώδη δικαιώματα, τον ρόλο των Κοινοβουλίων της 

Ένωσης στη διαπραγμάτευση διεθνών συνθηκών και στην ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου. 

Οι Πρόεδροι συμφώνησαν στις βασικές αρχές του κανονισμού της Διακοινοβουλευτικής 

Διάσκεψης για τη Σταθερότητα, τον Οικονομικό Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην ΕΕ 

(«Διάσκεψη του άρθρου 13», βλ. Κεφάλαιο 2.2).  

 

Η οικονομική κρίση ήταν το κυρίαρχο θέμα, αν και οι Πρόεδροι αναγνώρισαν ότι η 

ευρωπαϊκή οικονομία δείχνει σημάδια ανάκαμψης. Κατά τη συζήτηση μέτρων για την 

αντιμετώπιση των προβλημάτων, συμφώνησαν στην ανάγκη εύρεσης καινοτόμων λύσεων 

που θα μπορούσαν αφενός να αντιμετωπίσουν τις διαρθρωτικές αδυναμίες και αφετέρου να 

εκμεταλλευτούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ιδιαίτερες οικονομικές και κοινωνικές 

ιδιότητες της ΕΕ. Ως εκ τούτου, επικρότησαν τις νέες πρωτοβουλίες που ανέλαβαν τα 

θεσμικά όργανα της ΕΕ, ιδίως το «επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη» και τη δέσμη 

προτάσεων για την οικοδόμηση μιας ενεργειακής ένωσης.  

 

Κατά τη συζήτηση για τα θεμελιώδη δικαιώματα, οι Πρόεδροι τόνισαν ότι η ΕΕ αποτελεί 

σημείο αναφοράς όσον αφορά την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αναγνώρισαν 

την ανάγκη αυστηρότερων και εντατικότερων διαδικασιών για την παρακολούθηση του 

επιπέδου προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων στα κράτη μέλη. Οι Πρόεδροι τόνισαν 

επίσης τη σημασία κατάλληλου νομικού πλαισίου για την προστασία των δικαιωμάτων των 

εθνικών μειονοτήτων και άλλων μειονοτήτων, όπως οι Ρομά. Οι Πρόεδροι παρακολούθησαν 

με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την προετοιμασία προγράμματος για τη μετανάστευση. Μετά τις 
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πρόσφατες ανθρωπιστικές τραγωδίες στη Μεσόγειο, εξέφρασαν την ελπίδα ότι η Επιτροπή 

θα δείξει την ισχυρότερη δυνατή φιλοδοξία προς την εύρεση κοινών ευρωπαϊκών λύσεων με 

πνεύμα αλληλεγγύης και κατανομής των ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών. Επιπροσθέτως, 

οι Πρόεδροι υπέγραψαν δήλωση με θέμα «Ενίσχυση των επιχειρήσεων διάσωσης στη 

Μεσόγειο».  

 

Οι Πρόεδροι τόνισαν επίσης τον σημαντικό ρόλο που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν τα 

κοινοβούλια της ΕΕ στις διαπραγματεύσεις για τις τρέχουσες προτεινόμενες εμπορικές 

συμφωνίες και, στο πλαίσιο αυτό, εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την απόφαση του 

Συμβουλίου να εξουσιοδοτήσει την Επιτροπή να δημοσιοποιήσει για πρώτη φορά τις 

διαπραγματευτικές εντολές της. Εξέφρασαν την εκτίμησή τους για την αποφασιστική 

δέσμευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ενεργοποιήσει και να εφαρμόσει τις νέες 

εξουσίες που του έχουν ανατεθεί από τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Οι Πρόεδροι 

επιβεβαίωσαν εκ νέου ότι πρέπει να δοθεί στα εθνικά κοινοβούλια η δυνατότητα άσκησης 

ειδικών αρμοδιοτήτων σε σχέση με όσο το δυνατόν περισσότερες συμφωνίες ελεύθερων 

συναλλαγών και, γενικότερα, να τους δοθεί μεγαλύτερη πρόσβαση στις πληροφορίες που 

αφορούν τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις, ούτως ώστε να μπορούν ενδεχομένως να 

γνωστοποιούν τους προσανατολισμούς τους στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων παρά να 

έχουν εξουσίες παρέμβασης που να περιορίζονται αποκλειστικά στη διαδικασία επικύρωσης. 

 

Οι Πρόεδροι επισήμαναν ότι, παρόλο που δεν προβλέπεται ρητώς στις Συνθήκες, ο πολιτικός 

διάλογος αποτελεί σήμερα τον κυριότερο δίαυλο αλληλεπίδρασης μεταξύ των εθνικών 

κοινοβουλίων και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Οι Πρόεδροι κάλεσαν την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή να βελτιώσει την ταχύτητα και την ποιότητα των απαντήσεών της στις εισηγήσεις 

που λαμβάνει από τα εθνικά κοινοβούλια και χαιρέτισαν τις πρωτοβουλίες της νέας 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και ιδίως τη δέσμευση των Ευρωπαίων Επιτρόπων να αυξήσουν τον 

αριθμό των συνεδριάσεων με τα εθνικά κοινοβούλια. Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρόεδρος του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Martin Schulz, πρότεινε μια τροπολογία στα συμπεράσματα της 

συνεδρίασης, η οποία εγκρίθηκε και όριζε ότι «Οι Πρόεδροι προσβλέπουν στην ενίσχυση του 

πολιτικού διαλόγου μεταξύ των εθνικών κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των εισηγητών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων». 

 

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έλαβε επίσης μέρος στις διαπραγματεύσεις των 

αρχών του κανονισμού της Διακοινοβουλευτικής Διάσκεψης για τη Σταθερότητα, τον 

Οικονομικό Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση και συνέβαλε στην επίτευξη δίκαιων και 

ισόρροπων συμβιβασμών.  
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4. Διακοινοβουλευτικές συνεδριάσεις 

 

4.1. Διακοινοβουλευτικές Συνεδριάσεις - πιο εστιασμένες ανταλλαγές απόψεων μεταξύ 

εμπειρογνωμόνων 

 

Το 2014 και το 2015, συνεχίστηκε η τάση προς μικρότερες, περισσότερο εστιασμένες 

διακοινοβουλευτικές συζητήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι περισσότερες από τις 

συνεδριάσεις που οργανώνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σήμερα είναι 

«Διακοινοβουλευτικές Συνεδριάσεις Επιτροπών», οι οποίες οργανώνονται με την πρωτοβουλία 

μίας ή περισσότερων επιτροπών του ΕΚ με τη βοήθεια της Διεύθυνσης Σχέσεων με τα Εθνικά 

Κοινοβούλια. Τα εθνικά κοινοβούλια καλούνται επίσης περιστασιακά στη συζήτηση ενός 

συγκεκριμένου θέματος της ημερήσιας διάταξης της τακτικής συνεδρίασης μιας επιτροπής.  

 

Λόγω των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το 2014 οργανώθηκαν μόνο έξι 

επίσημες διακοινοβουλευτικές συνεδριάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τρεις από αυτές 

ήταν συνεδριάσεις που διεξάγονται κάθε χρόνο, για παράδειγμα η Ευρωπαϊκή 

Κοινοβουλευτική Εβδομάδα, η καθιερωμένη συνεδρίαση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των 

Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον εορτασμό της 

Διεθνούς Ημέρας της Γυναίκας και η ετήσια ανταλλαγή απόψεων της Επιτροπής 

Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του ΕΚ με τα εθνικά κοινοβούλια σχετικά με το 

σχέδιο έκθεσης για τον κύκλο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, που διεξάγεται στη διάρκεια μιας 

τακτικής συνεδρίασης επιτροπών.  

 

Επιπλέον, τον Φεβρουάριο του 2014 οι τότε Αντιπρόεδροι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

για τις σχέσεις με τα εθνικά κοινοβούλια, Miguel Ángel Martínez και Othmar Karas, 

διοργάνωσαν κοινοβουλευτικό φόρουμ με θέμα «Τα κοινοβούλια της ΕΕ στην παγκόσμια 

διακυβέρνηση» και τον Μάρτιο του 2014 διοργανώθηκε συνεδρίαση μεικτής επιτροπής από 

την Επιτροπή πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων με την 

αντίστοιχη επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων σχετικά με τις μελλοντικές προτεραιότητες 

στον εν λόγω τομέα πολιτικής. Τον Δεκέμβριο του 2014, η Επιτροπή Εξωτερικών 

Υποθέσεων κάλεσε τους εθνικούς βουλευτές σε συζήτηση με θέμα «Το πρόγραμμα 

εξωτερικής δράσης της ΕΕ - Δυτικά Βαλκάνια». 

 

Μετά τη σύσταση των επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εν συνεχεία των εκλογών, 

η διακοινοβουλευτική συνεργασία το 2015 εντάθηκε και οργανώθηκαν τουλάχιστον 16 

συνεδριάσεις με τα εθνικά κοινοβούλια το έτος εκείνο. Πρόκειται για τον δεύτερο 

μεγαλύτερο αριθμό των τελευταίων ετών, ο οποίος ξεπεράστηκε μόνο το 2013 όταν 

οργανώθηκαν 17 τέτοιες συνεδριάσεις, και αποτελεί ένδειξη της σημασίας που αποδίδει το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στον διάλογο με τα εθνικά κοινοβούλια.  

 

Πέρα από τις καθιερωμένες προαναφερθείσες συνεδριάσεις, πολλές επιτροπές διοργάνωσαν 

επίσης συζητήσεις με τα εθνικά κοινοβούλια για πρώτη φορά έπειτα από πολλά χρόνια, για 

παράδειγμα η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού τον Οκτώβριο («Διευρωπαϊκά δίκτυα 

μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών συνδέσεων») ή η Επιτροπή 

Πολιτισμού και Παιδείας τον Δεκέμβριο («Πολιτική για την εκπαίδευση και τη νεολαία»).  

 

Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, η μεγαλύτερη συνεδρίαση με τα εθνικά κοινοβούλια των 

κρατών μελών της ΕΕ που διεξήχθη το 2015 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες 

ήταν η Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Εβδομάδα με συμμετέχοντες 112 εθνικούς βουλευτές 

από κράτη μέλη της ΕΕ, η οποία περιγράφεται λεπτομερέστερα στο Κεφάλαιο 2.2. της 
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παρούσας έκθεσης. Από άποψη προσέλευσης εθνικών βουλευτών, ακολούθησαν η 

συνεδρίαση που διοργανώθηκε από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 

Ασφάλειας των Τροφίμων τον Μάρτιο για να συζητηθεί η διάσκεψη του Παρισιού για την 

κλιματική αλλαγή («Από την COP 21 του Παρισιού έως το 2050:  χάρτης πορείας προς μια 

καινοτόµο και ενεργειακά αποδοτική Ευρώπη µε χαµηλές εκποµπές άνθρακα») στην οποία 

έλαβαν μέρος 47 εθνικοί βουλευτές και 44 βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η 

ανταλλαγή απόψεων που οργανώθηκε από την Ειδική Επιτροπή σχετικά με τις Φορολογικές 

Αποφάσεις τύπου «Tax Ruling» και άλλα Mέτρα Παρόμοιου Χαρακτήρα ή Αποτελέσματος 

τον Ιούνιο («Επιθετικός φορολογικός σχεδιασμός και δημοκρατικός έλεγχος: ο ρόλος των 

κοινοβουλίων») με τη συμμετοχή 39 βουλευτών και 42 βουλευτών του ΕΚ και η συνεδρίαση 

που διοργανώθηκε από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 

Υποθέσεων τον Σεπτέμβριο («Η κατάσταση στη Μεσόγειο και η ανάγκη για μια ολιστική 

προσέγγιση όσον αφορά τη μετανάστευση») με 37 βουλευτές και 47 βουλευτές του ΕΚ. 

 

Σε άλλες, πιο εξειδικευμένες συνεδριάσεις για στοχευόμενο ακροατήριο περιλαμβάνονταν 

ένα εργαστήριο της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων με θέμα «Διασυνοριακές δραστηριότητες 

στην ΕΕ» τον Φεβρουάριο, ακρόαση στην Επιτροπή Αναφορών με θέμα «Το δικαίωμα 

αναφοράς» τον Ιούνιο και μια συνεδρίαση διακοινοβουλευτικής επιτροπής που διοργάνωσε η 

Επιτροπή Ανάπτυξης με θέμα «Ανεκπλήρωτοι αναπτυξιακοί στόχοι της χιλιετίας 

και επίτευξη των νεοσυμφωνηθέντων στόχων βιώσιμης ανάπτυξης» τον Οκτώβριο. 

 

Συνολικά, οι συνεδριάσεις με τα εθνικά κοινοβούλια που διοργανώθηκαν στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες συγκέντρωσαν 279 βουλευτές του ΕΚ και 296 εθνικούς 

βουλευτές το 2014 και 561 βουλευτές του ΕΚ και 499 εθνικούς βουλευτές το 2015.  

 

Κατάλογος όλων των διακοινοβουλευτικών συνεδριάσεων που διοργανώθηκαν από 

επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2014 και το 2015, καθώς και αναλυτικές 

στατιστικές διατίθενται στο Παράρτημα ΙΙ. 

 

Οι υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διοργανώνουν επίσης συνεδριάσεις και 

ανταλλαγές με τους ομολόγους τους από τις διοικήσεις των εθνικών κοινοβουλίων. Για 

παράδειγμα, τον Ιανουάριο του 2015, η Διεύθυνση Στήριξης της Δημοκρατίας του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία παρέχει βοήθεια για την παρακολούθηση εκλογών και 

για την ανάπτυξη ικανοτήτων, συγκάλεσε συνεδρίαση υπαλλήλων των εθνικών 

κοινοβουλίων που ασχολούνται με τον τομέα της στήριξης της δημοκρατίας και της 

ανάπτυξης ικανοτήτων στις Βρυξέλλες. 

 

4.2. Διμερείς επισκέψεις - μια ευέλικτη και αποτελεσματική μέθοδος 

 

Οι διμερείς επισκέψεις παρέχουν την ευκαιρία διεξαγωγής ενός πιο ανεπίσημου και 

εστιασμένου διαλόγου, και συνήθως οργανώνονται με την πρωτοβουλία του εθνικού 

κοινοβουλίου ή κοινοβουλευτικού σώματος που πραγματοποιεί την επίσκεψη. Η Διεύθυνση 

Σχέσεων με τα Εθνικά Κοινοβούλια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παρέχει μια σειρά ειδικά 

σχεδιασμένων υπηρεσιών στις επιτροπές, στα όργανα και στις υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και στα εθνικά κοινοβούλια. Αυτές οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων 

συμβουλές για την κατάρτιση του πλέον στοχευμένου και ενδιαφέροντος προγράμματος 

συνεδριάσεων, καθώς και παροχή υλικοτεχνικής υποστήριξης, αιθουσών συνεδρίασης και 

διερμηνείας. 
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Λόγω των ευρωπαϊκών εκλογών, πραγματοποιήθηκαν μόνο 20 επισκέψεις από εθνικά 

κοινοβούλια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το πρώτο εξάμηνο του 2014 που οργανώθηκαν με 

την υποστήριξη της Διεύθυνσης Σχέσεων με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Το δεύτερο εξάμηνο 

του 2014 σημειώθηκε ταχεία αύξηση στον αριθμό και τη συχνότητα αυτών των επισκέψεων, 

τόσο σε πολιτικό όσο και σε διοικητικό επίπεδο, καθώς οργανώθηκαν 31 τέτοιες επισκέψεις 

με την υποστήριξη της Διεύθυνσης. 

 

Ωστόσο, το 2015 ο αριθμός αυτών των επισκέψεων που οργανώθηκαν με την υποστήριξη της 

Διεύθυνσης εκτοξεύθηκε στις 91, υπογραμμίζοντας την αυξανόμενη σημασία της 

διακοινοβουλευτικής συνεργασίας. Οι συμμετέχοντες και τα θέματα αυτών των επισκέψεων 

καταδεικνύουν το εύρος και το βάθος που έχει επιτύχει αυτή η συνεργασία τα τελευταία 

χρόνια: Πρόεδροι εθνικών κοινοβουλίων ή κοινοβουλευτικών σωμάτων -για παράδειγμα, οι 

επισκέψεις της Προέδρου της ολλανδικής Βουλής των Αντιπροσώπων τον Σεπτέμβριο του 

2014, του Προέδρου της γαλλικής Γερουσίας τον Απρίλιο του 2015 ή της Προέδρου της 

ιταλικής Βουλής των Αντιπροσώπων τον Δεκέμβριο του 2015-, επισκέψεις εργασίας 

επιτροπών και προέδρων επιτροπών που καλύπτουν ευρύ φάσμα τομέων πολιτικής -μεταξύ 

άλλων εσωτερικές υποθέσεις, περιβάλλον, ανάπτυξη και πολλούς ακόμη- και μεγάλος 

αριθμός επισκέψεων υπαλλήλων από εθνικά κοινοβούλια, που προέρχονται από πολλούς 

διαφορετικούς τομείς κοινοβουλευτικού έργου. 

 

Ένας λεπτομερής κατάλογος όλων των επισκέψεων από εθνικά κοινοβούλια στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο που οργανώθηκαν το 2014 και το 2015 με την υποστήριξη της Διεύθυνσης 

Σχέσεων με τα Εθνικά Κοινοβούλια είναι διαθέσιμος στο παράρτημα ΙΙΙ. 

 

4.3. Βιντεοδιασκέψεις 

 

Οι βιντεοδιασκέψεις προσφέρουν πολλές ευκαιρίες διακοινοβουλευτικής συνεργασίας. Τα 

τελευταία δύο χρόνια, η διοίκηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανέπτυξε μια τεχνική λύση 

που επιτρέπει τη διεξαγωγή βιντεοδιασκέψεων με εξαιρετική ποιότητα εικόνας και ήχου, καθώς 

και διερμηνεία σε διάφορες γλώσσες. 

 

Η βιντεοδιάσκεψη γίνεται όλο και πιο δημοφιλής στη διακοινοβουλευτική συνεργασία. Η 

Διεύθυνση Σχέσεων με τα Εθνικά Κοινοβούλια συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες τεχνικές 

υπηρεσίες στη διοίκηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για να εξασφαλίσει την παροχή της 

βέλτιστης δυνατής εξυπηρέτησης στα επίσημα όργανα και στους βουλευτές. Το 2013 και το 

2014 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διεξήγαγε μια τεχνική έρευνα για τη συγκέντρωση 

πληροφοριών σχετικά με τα συστήματα βιντεοδιάσκεψης που είναι διαθέσιμα στα εθνικά 

κοινοβούλια. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι περισσότερα από τα μισά εθνικά 

κοινοβουλευτικά σώματα είχαν στη διάθεσή τους συστήματα βιντεοδιάσκεψης.  

 

Αυτή η νέα τεχνολογία μπορεί να υποστηρίξει τη διακοινοβουλευτική συνεργασία με 

πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Για παράδειγμα, μπορεί να παρέχει τη δυνατότητα στα 

κοινοβούλια να παραμένουν σε επαφή για ένα συγκεκριμένο ζήτημα ή να κανονίζουν 

συζητήσεις για τρέχοντα θέματα χωρίς να υπάρχει ανάγκη για χρονοβόρες υλικοτεχνικές 

προετοιμασίες. Ιδού ορισμένα πρακτικά παραδείγματα από την τελευταία διετία:  

 Οι ιταλοί βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου χρησιμοποίησαν τη 

βιντεοδιάσκεψη για να κρατήσουν επαφή με το ιταλικό Κοινοβούλιο κατά τις 

προετοιμασίες για την ιταλική Προεδρία το δεύτερο εξάμηνο του 2014.  

 Στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τον ενιαίο μηχανισμό εξυγίανσης για τις 

τράπεζες, τον Φεβρουάριο του 2014, η Επιτροπή Οικονομικών του γερμανικού 
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Κοινοβουλίου συζήτησε αυτό το σημαντικό ζήτημα με τον εισηγητή του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και τους σκιώδεις εισηγητές μέσω βιντεοδιάσκεψης.  

 Τον Οκτώβριο του 2015, η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 

Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οργάνωσε συζήτηση με την 

Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης με θέμα τη 

μεταναστευτική κρίση.  

 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το ολλανδικό Κοινοβούλιο επίσης έκαναν χρήση της 

βιντεοδιάσκεψης για να προετοιμάσουν τη Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για τη 

Σταθερότητα, τον Οικονομικό Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, τον Φεβρουάριο του 2016. 

 

Αυτά είναι μόνο ορισμένα παραδείγματα του πώς αυτή η νέα τεχνολογία μπορεί να 

συμπληρώσει τους παραδοσιακούς τρόπους διακοινοβουλευτικής συνεργασίας.  Αν και δεν 

θα αντικαταστήσει ποτέ ολοκληρωτικά τις πρόσωπο με πρόσωπο συνεδριάσεις, έχει 

εξελιχθεί σε ένα χρήσιμο εργαλείο, του οποίου οι πλήρεις δυνατότητες δεν έχουν ακόμη 

διερευνηθεί πλήρως. 

 

 

5. Ο μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης και ο άτυπος πολιτικός διάλογος 

 

Το Πρωτόκολλο αριθ. 2 που επισυνάπτεται στις Συνθήκες της ΕΕ προβλέπει έναν μηχανισμό 

επανεξέτασης της προτεινόμενης νομοθεσίας που δεν εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον οποίο συμμετέχουν τα εθνικά κοινοβούλια, τον αποκαλούμενο 

«μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης». Ως εκ τούτου, τα εθνικά Κοινοβούλια δύνανται να 

επανεξετάζουν τα σχέδια νομοθετικών πράξεων εντός οκτώ εβδομάδων από τη διαβίβασή τους 

και να εκδίδουν «αιτιολογημένη γνώμη», εάν θεωρούν ότι μια νομοθετική πρόταση της ΕΕ δεν 

συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας. Το Πρωτόκολλο προβλέπει μια διαδικασία 

υποχρεωτικής επανεξέτασης από το θεσμικό όργανο που εκδίδει μια νομοθετική πρόταση, που 

συνήθως είναι η Επιτροπή, όταν οι αιτιολογημένες γνώμες που λαμβάνονται υπερβαίνουν τα 

καθορισμένα ανώτατα όρια (διαδικασίες γνωστές ανεπισήμως ως «κίτρινη κάρτα» και 

«πορτοκαλί κάρτα»). 

Επιπλέον, το Πρωτόκολλο αριθ. 1 που επισυνάπτεται στις Συνθήκες της ΕΕ απαιτεί να 

προωθούνται τα έγγραφα διαβούλευσης (πράσινες και λευκές βίβλοι και ανακοινώσεις) 

απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα εθνικά κοινοβούλια. Τα εθνικά κοινοβούλια 

συχνά σχολιάζουν επίσης αυτά τα έγγραφα· στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτό αναφέρεται 

συνήθως ως «άτυπος πολιτικός διάλογος».  

 

Μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης 

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, οι γραπτές παρατηρήσεις από τα εθνικά Κοινοβούλια 

σε σχέδια νομοθετικών πράξεων εκτείνονται πέρα από το ζήτημα της επικουρικότητας και 

πραγματεύονται την ουσία των προτάσεων. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αυτές οι 

παρατηρήσεις αναφέρονται ως «εισηγήσεις».  

 

Από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας τον Δεκέμβριο του 2009, περισσότερα 

από 500 σχέδια νομοθετικών πράξεων εστάλησαν από την Επιτροπή στα εθνικά κοινοβούλια 

προς εξέταση, σύμφωνα με τους όρους του Πρωτοκόλλου 2. Ως απάντηση, εστάλησαν 

περισσότερες από 2.000 παρατηρήσεις από τα εθνικά κοινοβούλια. Από αυτές, μόνο 300 

περίπου (15% περίπου) ήταν αιτιολογημένες γνώμες που υποστήριζαν ότι υπήρχε παραβίαση 

της αρχής της επικουρικότητας, ενώ η συντριπτική πλειονότητα (περίπου 85%) ήταν 

εισηγήσεις που αφορούσαν την ουσία των προτάσεων.  
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Τούτο καταδεικνύει ότι τα εθνικά κοινοβούλια δεν έχουν χρησιμοποιήσει αυτόν τον 

μηχανισμό για να αναστείλουν τη νομοθετική διαδικασία σε επίπεδο ΕΕ. Μέχρι στιγμής, τα 

εθνικά κοινοβούλια έχουν φθάσει μόνο δύο φορές στο όριο που απαιτείται για να κινηθεί η 

διαδικασία επανεξέτασης που αποκαλείται «κίτρινη κάρτα»: το 2012 για την πρόταση 

«Monti II» σχετικά με το δικαίωμα στην απεργία, την οποία η Επιτροπή στη συνέχεια 

απέσυρε (αν και όχι για λόγους επικουρικότητας), και το 2013 για την Ευρωπαϊκή 

Εισαγγελία, όπου η Επιτροπή διατήρησε την πρότασή της.  

 

Ο αριθμός των νέων νομοθετικών πράξεων μειώθηκε σημαντικά το 2014 και το 2015, 

καταρχάς λόγω της μεταβατικής περιόδου μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές και κατόπιν ως 

αποτέλεσμα του εστιασμένου πολιτικού προγράμματος της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Αυτό, με τη σειρά του, οδήγησε επίσης σε μείωση των παρατηρήσεων από τα εθνικά 

κοινοβούλια που έλαβε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το 2014, τα εθνικά κοινοβούλια 

διαβίβασαν 13 αιτιολογημένες γνώμες και 138 εισηγήσεις, και το 2015 εξέδωσαν 8 

αιτιολογημένες γνώμες και 82 εισηγήσεις.  

 

Όπως περιγράφεται ανωτέρω, τα τελευταία χρόνια ορισμένα εθνικά κοινοβούλια 

παρουσίασαν προτάσεις για βελτίωση του μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης, για 

παράδειγμα αυξάνοντας το χρονικό πλαίσιο των οκτώ εβδομάδων ή προσθέτοντας έναν 

έλεγχο στην αρχή της αναλογικότητας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περιέλαβε τη δική του 

αξιολόγηση του μηχανισμού στο ψήφισμά του της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με τις 

σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων («έκθεση 

Casini»). Στο ψήφισμά του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι πιστεύει 

«ότι ο μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης πρέπει να αναθεωρείται και να χρησιμοποιείται 

ως εργαλείο αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ ευρωπαϊκών και εθνικών θεσμικών 

οργάνων», ότι επικροτεί «το γεγονός ότι ο εν λόγω μηχανισμός χρησιμοποιείται στην πράξη 

και ως δίαυλος διαβούλευσης και συνεργατικού διαλόγου μεταξύ των διαφόρων οργάνων 

στο πλαίσιο του πολυεπίπεδου συστήματος της ΕΕ» και ότι πιστεύει «ότι τα θεσμικά όργανα 

οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που εκδίδουν τα εθνικά 

κοινοβούλια ώστε να γίνεται κατανοητό τι πρέπει να κάνει η Ένωση προκειμένου να 

επιτυγχάνονται καλύτερα οι στόχοι των προβλεπόμενων νομοθετικών μέτρων και ζητεί από 

την Επιτροπή να απαντά άμεσα και λεπτομερώς στις αιτιολογημένες γνώμες και στις 

προτάσεις των εθνικών κοινοβουλίων». 

 

Λεπτομερή στατιστικά στοιχεία για τις αιτιολογημένες γνώμες και τις εισηγήσεις που 

ελήφθησαν στο πλαίσιο του μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης το 2014 και το 2015 είναι 

διαθέσιμα στο παράρτημα IV. 

 

Άτυπος πολιτικός διάλογος 

Το 2014 και το 2015, τα εθνικά κοινοβούλια συνέχισαν να χρησιμοποιούν ενεργά τον «άτυπο 

πολιτικό διάλογο». Μέσω αυτού του -όπως δείχνει η ονομασία του, άτυπου- διαύλου, 

αποστέλλουν σχόλια για νομοθετικούς φακέλους που εμπίπτουν στην αποκλειστική 

αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άρα δεν υπόκεινται στον μηχανισμό έγκαιρης 

προειδοποίησης, καθώς και για ένα ευρύ φάσμα μη νομοθετικών εγγράφων ή εν εξελίξει 

συζητήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για παράδειγμα έγγραφα διαβούλευσης από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από το 2009, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει λάβει περίπου 1.400 

τέτοιες εισηγήσεις από εθνικά κοινοβούλια, οι οποίες δημοσιεύονται σε βάση δεδομένων στο 

εσωτερικό δίκτυο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  
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Πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - μεταρρύθμιση του εκλογικού νόμου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Στις 11 Νοεμβρίου 2015, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε μια πρόταση απόφασης του 

Συμβουλίου που ενέκρινε τις διατάξεις για την τροποποίηση της πράξης περί εκλογής των 

αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση καθολική ψηφοφορία 

(2015/0907(APP)), και στη συνέχεια τη διαβίβασε στα εθνικά κοινοβούλια των κρατών 

μελών της ΕΕ.  

Με πρωτοβουλία της ολλανδικής Βουλής των Αντιπροσώπων, μια ομάδα εθνικών 

κοινοβουλίων απηύθυνε επιστολή στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

εκφράζοντας τις ανησυχίες τους για τις επικοινωνιακές ελλείψεις όσον αφορά τη διαβίβαση 

της πρότασης. Στην απάντησή του, ο Πρόεδρος Schulz αντιμετώπισε αυτές τις ανησυχίες και 

περιέγραψε λεπτομερώς τη διαδικασία διαβίβασης.  

 

Επιπλέον, κατά τον χρόνο σύνταξης της παρούσας έκθεσης, δεκαέξι εθνικά κοινοβούλια ή 

κοινοβουλευτικά σώματα έχουν αντιδράσει στην πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: η 

τσεχική Βουλή των Αντιπροσώπων, η τσεχική Γερουσία, η ολλανδική Γερουσία, η 

ολλανδική Βουλή των Αντιπροσώπων, το φινλανδικό Κοινοβούλιο, η γαλλική 

Εθνοσυνέλευση, η γαλλική Γερουσία, το ιρλανδικό Κοινοβούλιο, το λιθουανικό 

Κοινοβούλιο, η λουξεμβουργιανή Βουλή των Αντιπροσώπων, η πολωνική Sejm και η 

πολωνική Γερουσία, η ρουμανική Βουλή των Αντιπροσώπων, το σουηδικό Κοινοβούλιο, η 

βρετανική Βουλή των Κοινοτήτων και η βρετανική Βουλή των Λόρδων.  

 

Στις απαντήσεις του προς τα εθνικά κοινοβούλια, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, Martin Schulz, τα ευχαρίστησε για τις παρατηρήσεις τους, δηλώνοντας ότι 

παρέπεμψε τις παρατηρήσεις τους στην αρμόδια επιτροπή και υπογραμμίζοντας την 

πεποίθησή του ότι θα συνεισφέρουν σημαντικά στην περαιτέρω εξέταση αυτού του 

ζητήματος. Ο Πρόεδρος έγραψε ότι θα υπάρξει ανοιχτός διάλογος για αυτό το σημαντικό 

θέμα στη σύνοδο για την «Ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης» της επερχόμενης Διάσκεψης 

των Προέδρων των Κοινοβουλίων της ΕΕ στο Λουξεμβούργο, στις 22-24 Μαΐου 2016, και 

τόνισε ότι ο ίδιος και οι συνάδελφοί του προσβλέπουν στη συνέχιση του πολύτιμου διαλόγου 

για αυτό το ζήτημα με τα εθνικά κοινοβούλια τους επόμενους μήνες. 

 

 

6. Εργαλεία για την ανταλλαγή πληροφοριών και τη δικτύωση 

 

6.1. Διακοινοβουλευτική ανταλλαγή πληροφοριών στην ΕΕ (IPEX) 

 

Στον ιστότοπο διακοινοβουλευτικής ανταλλαγής πληροφοριών στην ΕΕ (IPEX), τα 

κοινοβούλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταλλάσσουν έγγραφα και πληροφορίες που αφορούν 

στην ΕΕ. Δημιουργήθηκε κατόπιν σύστασης της Διάσκεψης των Προέδρων της ΕΕ στη Ρώμη το 

2000 και εγκαινιάστηκε στη Διάσκεψη των Προέδρων στην Κοπεγχάγη το 2006. Έκτοτε, τα 

εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών της ΕΕ και οι υποψήφιες χώρες, καθώς και το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχουν συνεισφέρει εισάγοντας πληροφορίες που σχετίζονται με 

θέματα της ΕΕ. Μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας τον Δεκέμβριο του 2009, 

ο ιστότοπος ανανεώθηκε τον Ιούλιο του 2011, προκειμένου να ανταποκριθεί στις επερχόμενες 

προκλήσεις.   

 

Τα δύο τελευταία χρόνια, το IPEX έχει εδραιώσει τη θέση του ως απαραίτητο εργαλείο για 

τη διακοινοβουλευτική συνεργασία. Οι συνεχείς μικρές βελτιώσεις κατέστησαν το IPEX όλο 

και περισσότερο αξιόπιστο ως βάση δεδομένων και ως δίκτυο ανταλλαγής πληροφοριών 
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μεταξύ των κοινοβουλίων της ΕΕ. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στη δικτύωση και στους 

χρήστες του IPEX. Στο πλαίσιο αυτό, διεξήχθησαν συναντήσεις προώθησης σε ορισμένα 

εθνικά κοινοβούλια, καθώς και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και μια πρώτη διάσκεψη των 

χρηστών του IPEX διεξήχθη στην Κοπεγχάγη τον Ιανουάριο του 2015.  

 

Αυτά τα δύο χρόνια υπήρξαν επίσης δύο προεδρίες του IPEX, από το λιθουανικό 

Κοινοβούλιο και την ιταλική Βουλή των Αντιπροσώπων, αντίστοιχα. Τα κύρια 

χαρακτηριστικά των δύο προεδριών ήταν οι νέες κατευθυντήριες γραμμές του IPEX που 

εκδόθηκαν κατά τη Διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων της ΕΕ στη Ρώμη τον 

Απρίλιο του 2015, η πρώτη διάσκεψη των χρηστών του IPEX στην Κοπεγχάγη, μια 

συζήτηση για τον ρόλο του IPEX και αρκετές βελτιώσεις στον ιστότοπο. Οι νέες 

κατευθυντήριες γραμμές καθιερώνουν μια εκ περιτροπής προεδρία του συμβουλίου, δίνοντας 

σε όλα τα κοινοβούλια και τα κοινοβουλευτικά σώματα τη δυνατότητα να προεδρεύουν στο 

συμβούλιο και να έχουν ισχυρότερο αίσθημα κοινής ευθύνης για τη λειτουργία του IPEX. 

 

Η συζήτηση για τον ρόλο του IPEX ξεκίνησε κατά τη λιθουανική προεδρία του IPEX. 

Υπήρξε γενική συναίνεση ότι η ανταλλαγή πληροφοριών θα πρέπει να επεκταθεί σε όλες τις 

συναφείς με την ΕΕ δραστηριότητες και ότι το στοιχείο της δικτύωσης θα πρέπει να 

ενισχυθεί χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα εργαλεία στο IPEX, για παράδειγμα τα «ad 

hoc» φόρουμ και την ενότητα «Νέα από τα κοινοβούλια». Στις ετήσιες συνεδριάσεις τους το 

2014 και 2015, οι Γενικοί Γραμματείς των κοινοβουλίων της ΕΕ υποστήριξαν και 

αναγνώρισαν τις προσπάθειες που κατέβαλαν όλα τα κοινοβούλια για να καταστήσουν το 

IPEX ένα αξιόπιστο κοινοβουλευτικό εργαλείο.  

 

Η διάσκεψη των χρηστών του IPEX αποκάλυψε πόσο σημαντικές ήταν οι δραστηριότητες 

προώθησης για το κοινοβουλευτικό προσωπικό και τις επιτροπές. Σε αυτό το πλαίσιο, ο 

ρόλος των ανταποκριτών αποδείχθηκε ουσιώδης. Έχοντας αυτό υπόψη, η ετήσια συνεδρίαση 

των ανταποκριτών που διεξήχθη στη Βιέννη τον Νοέμβριο του 2015 ήταν κυρίως 

αφιερωμένη στη βελτίωση και στην ενίσχυση της δικτύωσης, και στο πώς θα αναπτυχθούν 

και θα εφαρμοστούν τα συμπεράσματα της Διάσκεψης των Προέδρων των Κοινοβουλίων της 

ΕΕ του 2015, καθώς και οι προτάσεις βελτιώσεων που προέκυψαν από τη διάσκεψη των 

χρηστών στην Κοπεγχάγη.  

 

Το IPEX δημοσιεύει επί του παρόντος περισσότερες από 70.000 σελίδες από εθνικά 

κοινοβούλια, διαθέτοντας πληροφορίες σχετικές με τον έλεγχο για περισσότερα από 10.000 

έγγραφα που προέρχονται από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και συνδέονται με σχεδόν 8.500 

φακέλους. Το 2015, ο συνολικός αριθμός νομοθετικών και μη νομοθετικών εγγράφων που 

καταγράφηκαν στο IPEX ήταν 805 (2014: 933). 

 

Το 2015, τον ιστότοπο του IPEX επισκέφθηκαν 234.480 μοναδικοί επισκέπτες. Ο αριθμός 

αυτός συνιστά μείωση σε σχέση με το 2014, αλλά είναι πολύ πάνω από τα επίπεδα που 

καταγράφηκαν το 2012 και το 2013 (2014: 281.592· 2013: 201.538· 2012: 70.505). Ο 

αριθμός των σελίδων που δέχτηκαν επίσκεψη το 2015 -σχεδόν 7 εκατομμύρια- ακολούθησε 

το ίδιο μοτίβο αύξησης που παρατηρήθηκε και το 2012 και το 2013, το οποίο ξεπέρασαν 

μόνο τα αποτελέσματα ρεκόρ του προηγούμενου έτους (2014: 10.515.505 σελίδες με 

επίσκεψη· 2013: 5.364.448· 2012: 4.969.713).  
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6.2. Ευρωπαϊκό Κέντρο Κοινοβουλευτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης (ECPRD) 

 

Τελώντας υπό την κοινή διαχείριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Κοινοβουλευτικής 

Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, το ECPRD μετρά 66 κοινοβουλευτικά σώματα 

(περιλαμβανομένων 41 στην Ευρωπαϊκή Ένωση) από 54 χώρες και ευρωπαϊκά θεσμικά 

όργανα ως μέλη. Σχεδόν 120 ανταποκριτές και αναπληρωτές ανταποκριτές εκπροσωπούν το 

αντίστοιχο κοινοβούλιό τους στο δίκτυο και συνεισφέρουν στις κύριες δραστηριότητες του 

ECPRD, που περιλαμβάνουν εντατική ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών.  

 

Τα τελευταία δύο έτη, το ECPRD έχει παραμείνει μοναδική πηγή συγκριτικών πληροφοριών 

στην Ευρώπη. Οι κύριες δραστηριότητες του ECPRD περιλαμβάνουν σεμινάρια και 

συγκριτικά αιτήματα για νομοθετικά και κοινοβουλευτικά θέματα. Τα σεμινάρια του ECPRD 

διοργανώνονται από τα κοινοβούλια μέλη του και διεξάγονται συνήθως πέντε ως έξι φορές 

τον χρόνο. Η Γραμματεία του ECPRD, ως μέρος της Διεύθυνσης Σχέσεων με τα Εθνικά 

Κοινοβούλια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παρείχε συνεχή υλικοτεχνική υποστήριξη για 

την οργάνωση εκδηλώσεων. 

 

Τον Απρίλιο του 2015, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οργάνωσε, έπειτα από πολύ καιρό, το 

πρώτο του σεμινάριο ECPRD. Οι τρεις Γενικές Διευθύνσεις Καινοτομίας και Τεχνολογικής 

Υποστήριξης, η ΓΔ Επικοινωνίας και η Προεδρία οργάνωσαν από κοινού τη 13η έκδοση του 

σεμιναρίου «Parli@ments on the Net» υπό τον τίτλο «Επικοινωνία, ψηφιοποίηση των 

διαδικασιών και διαφάνεια στα κοινοβούλια». Την εκδήλωση παρακολούθησαν 

περισσότεροι από 80 εμπειρογνώμονες από εθνικά κοινοβούλια και έλαβε πολύ θετικά 

σχόλια. 

 

Όσον αφορά τα συγκριτικά αιτήματα, τα κοινοβούλια μέλη του ECPRD υπέβαλαν το 2014 

συνολικά 268 αιτήματα για νομοθετικά και κοινοβουλευτικά ζητήματα στο δίκτυο. Ο 

αριθμός των αιτημάτων αυξήθηκε το 2015 σε 287, πλησιάζοντας το ρεκόρ του 2012. Το 

2014, αυτά τα αιτήματα είχαν ως αποτέλεσμα 6.606 απαντήσεις, ενώ ο αριθμός απαντήσεων 

για το 2015 αντιστοιχεί σε 6.530 εισηγήσεις. Τα αριθμητικά στοιχεία δεν επιβεβαιώνουν 

απλώς τη διαρκή ανάγκη για πληροφορίες που εκφράζουν τα μέλη και οι υπηρεσίες των 

κοινοβουλίων, αλλά συνεπάγονται επίσης σημαντικό φόρτο εργασίας για το δίκτυο.  

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ο κύριος χρηματοδότης του ECPRD όσον αφορά το 

προσωπικό, την αποζημίωση για τα έξοδα ταξιδίου ορισμένων κοινοβουλίων μελών και τη 

φιλοξενία του ιστότοπου του ECPRD. Ως αντάλλαγμα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

βασίζεται σημαντικά στο δίκτυο όταν οι υπηρεσίες χρειάζονται πληροφορίες και βέλτιστες 

πρακτικές.  

 

Η Διεύθυνση Σχέσεων με τα Εθνικά Κοινοβούλια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ως 

φορέας διευκόλυνσης, παρέχει υποστήριξη στην αντίστοιχη υπηρεσία για την επεξεργασία 

των αιτημάτων. Το 2014, υπέβαλε πέντε αιτήματα στο δίκτυο, περιλαμβανομένων δύο που 

αφορούσαν βέλτιστες πρακτικές στα κοινοβούλια σχετικά με την εκπροσώπηση 

συμφερόντων. Το 2015, σημειώθηκε σημαντική αύξηση στα αιτήματα του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, με 13 αιτήματα συνολικά. Αυτή η εξέλιξη μπορεί να εξηγηθεί από το 

υψηλότερο επίπεδο ενημέρωσης στο Σώμα και τη συνεχή χρήση των υπηρεσιών του ECPRD 

από ορισμένους βασικούς πελάτες. Από τα 13 αιτήματα, δύο αφορούσαν τη διαχείριση των 

οικονομικών συμφερόντων των βουλευτών του ΕΚ και δύο αφορούσαν ζητήματα σχετικά με 

τη διαδικασία άρσης της ασυλίας τους. Αιτήματα για τις παραμέτρους και τον στρατηγικό 

σχεδιασμό στα κοινοβούλια υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Στρατηγικού 
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πλαισίου εκτέλεσης.  Ένα αίτημα για την εκτίμηση επιπτώσεων στα κοινοβούλια πρέπει να 

θεωρηθεί ως συνεισφορά στο σύστημα «Ολοκλήρωση του νομοθετικού κύκλου». Ένα 

αίτημα για τις νομικές πτυχές της ρομποτικής μπορεί να θεωρηθεί ως προσπάθεια 

εντοπισμού άλλων κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση που εργάζονται σε παρόμοια 

θέματα, ώστε να θεμελιωθεί μια πιο λεπτομερής ανταλλαγή πληροφοριών.   

 

Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις, άλλες υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

επικοινώνησαν με τη Διεύθυνση Σχέσεων με τα Εθνικά Κοινοβούλια για να παράσχουν 

πληροφορίες σχετικά με εθνικά κοινοβούλια που μπορούσαν να απαντηθούν 

χρησιμοποιώντας δεδομένα αποθηκευμένα στον ιστότοπο του ECPRD.  

 

Το 2014, η Διεύθυνση Σχέσεων με τα Εθνικά Κοινοβούλια συντόνισε 21 απαντήσεις του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αιτήματα από άλλα κοινοβούλια, κυρίως για διοικητικά και 

διαδικαστικά θέματα. Είκοσι εισηγήσεις υποβλήθηκαν το 2015, και πάλι για ευρύ φάσμα 

θεμάτων.  

 

Επιπλέον, ο ιστότοπος του ECPRD αναπτύχθηκε περισσότερο. Το 2014, αυτό το έργο 

εστιάστηκε κυρίως στην εφαρμογή των αποτελεσμάτων του «Προγράμματος συγκριτικών 

κοινοβουλευτικών δεδομένων». Από το 2015, τα νέα «Κοινοβουλευτικά ενημερωτικά 

δελτία» για κάθε κοινοβούλιο συγκεντρώνουν σε ένα μέρος όλα τα διαθέσιμα βασικά 

δεδομένα, τις επαφές και τις δραστηριότητες αιτημάτων και απαντήσεων. Αυτό επιτρέπει την 

ανάκτηση πληροφοριών σχετικά με ένα κοινοβούλιο οι οποίες δεν μπορούν να βρεθούν 

αλλού. 

 

Επικαιρότητα σε σχέση με τα κοινοβούλια της Ευρώπης 

Το 2014, η Διεύθυνση Σχέσεων με τα Εθνικά Κοινοβούλια έθεσε επίσης σε εφαρμογή μια 

νέα υπηρεσία πληροφοριών που ονομάζεται «Spotlight on Parliaments in Europe». Ο στόχος 

αυτής της πρωτοβουλίας είναι να εκμεταλλευτεί καλύτερα τον πλούτο των πληροφοριών που 

διατηρούνται στη βάση δεδομένων αιτημάτων του ECPRD και να ενημερώνει όχι μόνο τους 

βουλευτές του ΕΚ αλλά και άλλες ειδικές ομάδες στόχους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

για θέματα που σχετίζονται στενά με το θεματικό τους έργο. Το «Spotlight» συνοψίζει την 

έκβαση επιλεγμένων συγκριτικών αιτημάτων που ανταλλάχθηκαν μεταξύ κοινοβουλίων του 

ECPRD. Οκτώ εκδόσεις τεσσάρων σελίδων το μέγιστο έχουν εκδοθεί από τον Οκτώβριο του 

2014 για θέματα όπως τα δικαιώματα συμμετοχής των βουλευτών του ΕΚ στο αντίστοιχο 

εθνικό τους κοινοβούλιο ή οι κατάλογοι των ασφαλών χωρών καταγωγής σύμφωνα με τους 

νόμους περί ασύλου στα κράτη μέλη της ΕΕ. Οι αντιδράσεις που καταγράφηκαν κατά την 

έναρξη αυτού του προγράμματος ήταν θετικές και ενθαρρυντικές.  

 

Ένας λεπτομερής κατάλογος των συνεδριάσεων του ECPRD, τα συγκριτικά αιτήματα που 

εκδόθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μια επισκόπηση των εκδόσεων «Spotlight on 

Parliaments in Europe» του 2014 και 2015 είναι διαθέσιμα στο Παράρτημα V. 

 

6.3. Άλλα εργαλεία  

 

Η Διεύθυνση Σχέσεων με τα Εθνικά Κοινοβούλια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εργάζεται 

διαρκώς για να βελτιώσει τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους οι βουλευτές και το 

προσωπικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία με τα 

εθνικά κοινοβούλια. Δείτε εδώ ορισμένα παραδείγματα του έργου της Διεύθυνσης το 2014 και 

το 2015. 
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Connect - Η βάση δεδομένων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που περιέχει τα έγγραφα των 

εθνικών κοινοβουλίων 

Η Διεύθυνση Σχέσεων με τα Εθνικά Κοινοβούλια διαχειρίζεται τη βάση δεδομένων Connect 

στο εσωτερικό δίκτυο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία περιέχει όλα τα συναφή με 

την ΕΕ έγγραφα που έχουν διαβιβάσει επισήμως τα εθνικά κοινοβούλια στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο από το 2010.  

 

Επί του παρόντος, οι βουλευτές του ΕΚ, οι βοηθοί, οι πολιτικές ομάδες, οι γραμματείες των 

επιτροπών και άλλοι υπάλληλοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και οι εκπρόσωποι 

των εθνικών κοινοβουλίων στις Βρυξέλλες μπορούν να έχουν πρόσβαση στη βάση 

δεδομένων του εσωτερικού δικτύου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διεύθυνση 

http://www.connect.ep.parl.union.eu.  

 

Το 2014, η Διεύθυνση Σχέσεων με τα Εθνικά Κοινοβούλια δρομολόγησε ένα μείζον έργο 

τεχνολογίας των πληροφοριών με σκοπό να μεταφέρει τη βάση δεδομένων Connect από το 

εσωτερικό δίκτυο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον δημόσια προσβάσιμο ιστότοπό της, 

http://www.europarl.europa.eu/relnatparl. Η νέα βάση δεδομένων προβλέπεται ότι θα είναι 

διαθέσιμη στα τέλη του 2016 ή στις αρχές του 2017.  

 

Προγράμματα στήριξης του «Κοινοβουλίου της Προεδρίας» 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει προωθήσει σταθερά την εντατική συνεργασία μεταξύ της 

διοίκησής του και των διοικήσεων των εθνικών κοινοβουλίων. Η διακοινοβουλευτική 

συνεργασία και οι ανταλλαγές εντατικοποιούνται στην προπαρασκευαστική φάση της 

κοινοβουλευτικής διάστασης κάθε Προεδρίας. Όταν το κοινοβούλιο μιας χώρας που ασκεί 

την εκ περιτροπής Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πρώτη φορά ζητεί 

γραπτώς τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να προετοιμάσει τις 

δραστηριότητές του στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διάστασης της Προεδρίας, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να συνεισφέρει στο κόστος του προγράμματος από κοινού 

με το αντίστοιχο κοινοβούλιο εντός των ορίων της ορθής οικονομικής διαχείρισης. 

 

Το 2014-2015, η Διεύθυνση Σχέσεων με τα Εθνικά Κοινοβούλια συμφώνησε σε ένα τέτοιο 

πρόγραμμα στήριξης για τα κοινοβούλια της Λετονίας και της Σλοβακίας.  Με σκοπό να 

συμβάλουν στην επιτυχία της κοινοβουλευτικής διάστασης της λετονικής Προεδρίας, 

οργανώθηκαν διάφορες επισκέψεις μελών του λετονικού Κοινοβουλίου, παράλληλα με 

επισκέψεις μελέτης για εμπειρογνώμονες από το λετονικό Κοινοβούλιο στις επιτροπές και τις 

υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

συμφώνησε στην απόσπαση ενός λετονού υπαλλήλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη 

γραμματεία της COSAC ως εκπροσώπου της λετονικής Προεδρίας της COSAC για μια 

18μηνη εντολή.  

Παρόμοιες δραστηριότητες τόσο για βουλευτές όσο και για κοινοβουλευτικό προσωπικό 

οργανώθηκαν τον Νοέμβριο του 2015 ως προετοιμασία της επερχόμενης σλοβακικής 

Προεδρίας. Βασιζόμενο στην προηγούμενη εμπειρία απόσπασης, που αποδείχθηκε 

εποικοδομητική και αμοιβαία επωφελής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ικανοποίησε το αίτημα 

του σλοβακικού Κοινοβουλίου για απόσπαση ενός σλοβάκου υπαλλήλου του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου στη γραμματεία της COSAC στη διάρκεια της σλοβακικής Προεδρίας της 

COSAC. 

 

Κατάλογος αντίστοιχων επιτροπών (CorCom) 

Φιλοξενούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο Κατάλογος αντίστοιχων επιτροπών 

(CorCom) είναι μια μοναδική και φιλική προς τον χρήστη βάση δεδομένων που περιέχει 

http://www.connect.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/relnatparl
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πληροφορίες για όλες τις επιτροπές στα εθνικά κοινοβούλια και στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο. 

 

Παρότι η διακοινοβουλευτική συνεργασία εντατικοποιήθηκε την τελευταία διετία, ο 

εντοπισμός της κατάλληλης επαφής μεταξύ 41 εθνικών κοινοβουλευτικών σωμάτων 

εξακολουθούσε περιστασιακά να αποτελεί πρόκληση. Για τον λόγο αυτόν, το 2014 η 

Διεύθυνση Σχέσεων με τα Εθνικά Κοινοβούλια αναδιαμόρφωσε πλήρως τον προϋπάρχοντα 

«Κατάλογο αντίστοιχων επιτροπών» της και έθεσε εκ νέου σε λειτουργία αυτό το μοναδικό 

και φιλικό προς τον χρήστη εργαλείο αναζήτησης.  

 

Οι βουλευτές του ΕΚ, οι βοηθοί, οι πολιτικές ομάδες, οι γραμματείες των επιτροπών και 

άλλοι υπάλληλοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορούν τώρα να έχουν πρόσβαση στον 

νέο Κατάλογο στο εσωτερικό δίκτυο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στη διεύθυνση 

http://www.corcom.ep.parl.union.eu, όπου μπορούν σε ελάχιστο χρόνο να έχουν στη διάθεσή 

τους μια λίστα όλων των εθνικών κοινοβουλευτικών επιτροπών των οποίων η πολιτική 

αρμοδιότητα αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

περιλαμβανομένων των ονομάτων των προέδρων της αντίστοιχης επιτροπής, των στοιχείων 

επικοινωνίας με τη γραμματεία, των συνδέσμων προς τους ιστοτόπους της επιτροπής, κ.λπ. 

 

Η Διεύθυνση Σχέσεων με τα Εθνικά Κοινοβούλια είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του 

Καταλόγου, αλλά τα ίδια τα δεδομένα παρέχονται από τους εκπροσώπους των εθνικών 

κοινοβουλίων στις Βρυξέλλες. Παρόλο που έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να 

εντοπιστούν οι εθνικές κοινοβουλευτικές επιτροπές που αντιστοιχούν περισσότερο στις 

επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι αρμοδιότητες 

των κοινοβουλευτικών επιτροπών δεν είναι πάντοτε άμεσα συγκρίσιμες. 

 

Οι εκπρόσωποι των εθνικών κοινοβουλίων στις Βρυξέλλες μπορούν να έχουν πρόσβαση 

στον Κατάλογο από τους υπολογιστές των γραφείων τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  

 

Όπως πάντα στη διακοινοβουλευτική συνεργασία, ο στόχος είναι να έρχονται σε επαφή τα 

σωστά άτομα τη σωστή στιγμή για το σωστό θέμα. 

 

Εκπρόσωποι των εθνικών κοινοβουλίων στις Βρυξέλλες 

Η Διεύθυνση Σχέσεων με τα Εθνικά Κοινοβούλια φιλοξενεί τους εκπροσώπους των εθνικών 

κοινοβουλίων στις Βρυξέλλες και τους παρέχει γραφεία, αίθουσες συνεδριάσεων και 

τεχνολογική υποδομή. Πλέον, όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν έναν εκπρόσωπο του 

κοινοβουλίου τους στις Βρυξέλλες. Ένας επικαιροποιημένος κατάλογος των εκπροσώπων 

είναι διαθέσιμος στη σελίδα «Επαφές εθνικών κοινοβουλίων» στη διεύθυνση 

http://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/about/contacts.html.  

 

 

http://www.corcom.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/about/contacts.html
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Συνεδριάσεις της COSAC – Θέματα και βασικοί ομιλητές 

 

Εκδήλωση Θέματα Βασικοί ομιλητές/μέλη ομάδων 
Συνεδρίαση των προέδρων της 

COSAC, 

Αθήνα, 26-27 Ιανουαρίου 2014 

 Επανασύνδεση της Ευρώπης 

με τους πολίτες της: ο ρόλος 

των θεσμικών οργάνων 

 

 Ανταλλαγή απόψεων για τις 

σχέσεις μεταξύ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και των εθνικών κοινοβουλίων 

 

 

 

 Προτεραιότητες της ελληνικής 

Προεδρίας του Συμβουλίου 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 Maroš ŠEFČOVIČ, Αντιπρόεδρος της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για τις 

διοργανικές σχέσεις και τη διοίκηση 

 

 Carlo CASINI, Πρόεδρος της Επιτροπής 

Συνταγματικών Υποθέσεων του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εισηγητής του 

ΕΚ για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και των εθνικών 

κοινοβουλίων 

 

 Ευάγγελος ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, Αναπληρωτής 

Πρωθυπουργός, Υπουργός Εξωτερικών της 

Ελληνικής Δημοκρατίας 

Συνεδρίαση ολομέλειας της 51ης 

COSAC, Αθήνα, 15-17 Ιουνίου 

2014 

 

 Πορεία των εργασιών της 

ελληνικής Προεδρίας του 

Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 

 

 Προκλήσεις για την ΕΕ: η 

κρίση στην Ουκρανία 

 

 

 Δημοκρατική νομιμότητα και 

ευρωπαϊκή ηγεσία: η ημέρα 

μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές 

 

 

 

 

 

 Συνεδρίαση του φόρουμ 

γυναικών της COSAC 

 

- Το γυναικείο κεφάλαιο στο 

πλαίσιο της οικονομικής και 

χρηματοπιστωτικής κρίσης 

- Οικονομική και 

χρηματοπιστωτική κρίση: ο 

αντίκτυπος στις γυναίκες 

 

- Ενσωμάτωση της διάστασης 

του φύλου στην αναπτυξιακή 

στρατηγική της ΕΕ 

 

 

 Επανεξέταση της ευρωπαϊκής 

στρατηγικής για την 

απασχόληση 

 

 Αντώνης ΣΑΜΑΡΑΣ, Πρωθυπουργός της 

Ελλάδας 

 

 

 

 Elmar BROK, Πρόεδρος της Επιτροπής 

Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου 

 

 Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ, 

Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, αρμόδιος για τις σχέσεις με 

τα εθνικά κοινοβούλια, Κωνσταντίνος 

Τασούλας, βουλευτής, πρόεδρος του 

Ινστιτούτου Δημοκρατίας «Κωνσταντίνος 

Καραμανλής», Ελλάδα 

 

 

 

 

 Αικατερίνη ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ-

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ, Πρόεδρος της Ειδικής 

Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ελληνικού 

Κοινοβουλίου 

 

 

 Marija Aušrinė PAVILIONIENĖ, βουλευτής 

του λιθουανικού Κοινοβουλίου, συντονίστρια 

του φόρουμ γυναικών της COSAC 

 

 

 Lászlo ANDOR, Επίτροπος για την 

Απασχόληση, τις Κοινωνικές Υποθέσεις και 

την Ένταξη 
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 Επένδυση στην ευρωπαϊκή 

νεολαία: ο τρόπος εξόδου από 

την οικονομική κρίση 

 

 Σύστημα εγγυήσεων για τους 

νέους: βέλτιστες πρακτικές 

 

 Ενθάρρυνση της 

δημιουργικότητας και της 

επιχειρηματικότητας των νέων 

 

 

 Paulo MOTA PINTO, Πρόεδρος της 

Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της 

Συνέλευσης της Δημοκρατίας, Πορτογαλία 

 

 Silvia MODIG, βουλευτής του φινλανδικού 

Κοινοβουλίου 

 

 Zanda KALNIŅA-LUKAŠEVICA, Πρόεδρος 

της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του 

λετονικού Κοινοβουλίου 

Συνεδρίαση των προέδρων της 

COSAC 

Ρώμη, 17-18 Ιουλίου 2014 

 

 Προτεραιότητες της ιταλικής 

Προεδρίας και προοπτικές για 

την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά 

τις ευρωπαϊκές εκλογές 

 

 

 

 Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και 

επενδυτικά ταμεία 2014-2020 

 

 Sandro GOZI, Υφυπουργός παρά τη 

Προεδρία του Συμβουλίου των Υπουργών 

αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, 

Maroš ŠEFČOVIČ, Αντιπρόεδρος της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για τις 

διοργανικές σχέσεις και τη διοίκηση 

 

 Graziano DELRIO, Υφυπουργός παρά τη 

Προεδρία του Συμβουλίου των Υπουργών, 

αρμόδιος για τις περιφερειακές πολιτικές 

συνοχής και τον αθλητισμό, Johannes HAHN, 

Επίτροπος της ΕΕ για την περιφερειακή 

πολιτική 

52η COSAC 

Ρώμη, 30 Νοεμβρίου-  

2 Δεκεμβρίου 2014 

 

 Πορεία των εργασιών της 

ιταλικής Προεδρίας του 

Συμβουλίου της ΕΕ 

 

 Το μέλλον της υπερεθνικής 

δημοκρατίας 5 χρόνια μετά 

την έναρξη ισχύος της 

συνθήκης της Λισαβόνας: 

ποιος ο ρόλος των 

ευρωπαϊκών θεσμικών 

οργάνων και των εθνικών 

κοινοβουλίων; 

 

 

 

 

 

 Επανεξέταση της στρατηγικής 

«Ευρώπη 2020»: ανάπτυξη, 

απασχόληση, 

ανταγωνιστικότητα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Προοπτικές της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης: παγκόσμιος 

ρόλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και προβολή των 

πολιτικών της στη Μεσόγειο 

 Matteo RENZI, Πρόεδρος του ιταλικού 

Συμβουλίου Υπουργών 

 

 

 Frans TIMMERMANS, πρώτος 

Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Danuta Maria HÜBNER, Πρόεδρος της 

Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Timothy 

BOSWELL, Πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής 

ΕΕ της βρετανικής Βουλής των Λόρδων, 

Marc ANGEL, Πρόεδρος της Επιτροπής 

Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της 

Βουλής των Αντιπροσώπων του 

Λουξεμβούργου 

 

 

 Pier Carlo PADOAN, Υπουργός Οικονομίας 

και Οικονομικών της Ιταλίας, Danielle 

AUROI, Πρόεδρος της Επιτροπής 

Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της γαλλικής 

Εθνοσυνέλευσης, Gunther KRICHBAUM, 

Πρόεδρος της Επιτροπής Υποθέσεων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης του γερμανικού 

Bundestag, Juan MOSCOSO DEL PRADO, 

μέλος της Επιτροπής Οικονομικών και της 

Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του 

ισπανικού Cortes Generales 

 

 Ramón Luis VALCÁRCEL SISO, 

Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, Claudio MARTINI, μέλος της 

Επιτροπής Πολιτικών της ΕΕ της ιταλικής 

Senato della Repubblica, Lolita ČIGĀNE, 
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και στην Ανατολική Ευρώπη 

 

 

 

 

 

 Δημοκρατικός έλεγχος των 

ευρωπαϊκών οργανισμών 

 

 

 

Πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών 

Υποθέσεων του λετονικού Saeima, Sandro 

GOZI, Υφυπουργός παρά τη Προεδρία του 

Συμβουλίου των Υπουργών, αρμόδιος για τις 

ευρωπαϊκές υποθέσεις 

 

 Morten KJÆRUM, διευθυντής του 

Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

ΕΕ και συντονιστής του Δικτύου 

Ευρωπαϊκών Οργανισμών για το 2014, 

William CASH, Πρόεδρος της Επιτροπής 

Ευρωπαϊκού Ελέγχου της βρετανικής Βουλής 

των Κοινοτήτων 

Συνεδρίαση των προέδρων της 

COSAC 

Ρίγα, 2 Φεβρουαρίου 2015 

 

 Προτεραιότητες της λετονικής 

Προεδρίας του Συμβουλίου 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

προοπτικές για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση μετά την εκλογή της 

νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

 

 

 

 Ανατολική Εταιρική Σχέση και 

μελλοντικές προκλήσεις 

 

 Zanda KALNIŅA-LUKAŠEVICA, 

κοινοβουλευτική γραμματέας του 

Υπουργείου Εξωτερικών της Δημοκρατίας 

της Λετονίας, Frans TIMMERMANS, πρώτος 

Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 

τη βελτίωση της νομοθεσίας, τις διοργανικές 

σχέσεις, το κράτος δικαίου και τον Χάρτη 

των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 

 

 Urban AHLIN, πρόεδρος του σουηδικού 

Riksdag, Edgars RINKĒVIČS, Υπουργός 

Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Λετονίας, 

Ostap SEMERAK, πρώτος Αντιπρόεδρος της 

Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης του 

ουκρανικού Verkhova Rada 

Συνεδρίαση ολομέλειας της 53ης 

COSAC 

Ρίγα, 31 Μαΐου - 2 Ιουνίου 2015 

 

 Πορεία των εργασιών της 

λετονικής Προεδρίας του 

Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 

 

 Ενεργειακή πολιτική της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

τρέχουσα κατάσταση, 

προκλήσεις και ευκαιρίες 

 

 

 

 Εμπορική πολιτική της ΕΕ για 

την επόμενη πενταετία: 

εστίαση στις 

διαπραγματεύσεις ΕΕ-ΗΠΑ 

για την TTIP 

 

 

 

 Μέλλον του κοινοβουλευτικού 

ελέγχου των ευρωπαϊκών 

υποθέσεων 

 

-Συμμετοχή των εθνικών 

κοινοβουλίων στη λήψη 

αποφάσεων σε επίπεδο ΕΕ: 

τρέχουσα κατάσταση και  

επισκόπηση των υφιστάμενων 

μέσων 

 

-Πράσινη κάρτα: προς έναν 

 Laimdota STRAUJUMA, Πρωθυπουργός της 

Δημοκρατίας της Λετονίας 

 

 

 

 Maroš ŠEFČOVIČ, Αντιπρόεδρος της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ενεργειακή 

Ένωση, Jerzy BUZEK, Πρόεδρος της 

Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και 

Ενέργειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

Petr HLOBIL, πρόεδρος της Green 10 

 

 Cecilia MALMSTRÖM, Επίτροπος Εμπορίου 

της ΕΕ, Artis PABRIKS, μέλος της 

Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Herman DE CROO, μέλος του φλαμανδικού 

Κοινοβουλίου, Gunter KRICHBAUM, 

Πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών 

Υποθέσεων του γερμανικού Bundestag. 

 

 

 

 Dominic HANNIGAN, Πρόεδρος της Κοινής 
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ενισχυμένο πολιτικό διάλογο 

 

 

 

 

-Το πολυετές πρόγραμμα 

εργασίας της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής και ο ρόλος των 

κοινοβουλίων  

 

 

Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του 

ιρλανδικού Oireachtas, Paolo TANCREDI, 

Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικών της 

ΕΕ της ιταλικής Camera dei Deputati. 

 

 Maria João RODRIGUES, μέλος της 

Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών 

Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, Danielle AUROI, Πρόεδρος 

της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της 

γαλλικής Assemblée Nationale 

Συνεδρίαση των προέδρων της 

COSAC 

Λουξεμβούργο, 12-13 Ιουλίου 

2015 

 

 Προτεραιότητες της 

λουξεμβουργιανής Προεδρίας 

του Συμβουλίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 

 Ενίσχυση του πολιτικού 

διαλόγου με την εισαγωγή 

μιας «πράσινης κάρτας» και 

βελτίωση της διαδικασίας 

αιτιολογημένης γνώμης 

(«κίτρινη κάρτα») 

 Nicolas SCHMIT, Υπουργός Εργασίας, 

Απασχόλησης και Κοινωνικής και 

Αλληλέγγυας Οικονομίας 

 

 

 Paulo MOTA PINTO, Πρόεδρος της 

Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της 

πορτογαλικής Assembleia da República, 

Timothy BOSWELL, Πρόεδρος της 

Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης της 

βρετανικής Βουλής των Λόρδων, Frans 

TIMMERMANS, πρώτος Αντιπρόεδρος της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση της 

νομοθεσίας, τις διοργανικές σχέσεις, το 

κράτος δικαίου και τον Χάρτη των 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 

 

Συνεδρίαση ολομέλειας της 54ης 

COSAC 

Λουξεμβούργο, 29 Νοεμβρίου -  

1 Δεκεμβρίου 2015 

 

 Κοινή πολιτική ασύλου και 

πολιτική νόμιμης 

μετανάστευσης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Καταπολέμηση της παράτυπης 

μετανάστευσης και 

διασφάλιση των εξωτερικών 

συνόρων της Ευρώπης 

 

 Στρατηγική για την ψηφιακή 

ενιαία αγορά της Ευρώπης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Πολιτική διεύρυνσης 

 

 Gaston STRONCK, διευθυντής διεθνών 

οικονομικών σχέσεων και ευρωπαϊκών 

υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών και 

Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Laura 

FERRARA, μέλος της Επιτροπής 

Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 

Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, Jean-Pierre SCHEMBRI, 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το 

Άσυλο (EASO) 

 

 Michele BORDO, Πρόεδρος της Επιτροπής 

Πολιτικών της ΕΕ της Camera dei Deputati 

της Ιταλίας, Αντιναύαρχος Hervé BLEJEAN, 

υποδιοικητής της EUNAVFOR MED 

 

 Andrus ANSIP, Αντιπρόεδρος της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ψηφιακή 

Ενιαία Αγορά, Jean-Paul ZENS, πρώτος 

σύμβουλος της κυβέρνησης, Υπηρεσία 

Μέσων Ενημέρωσης και Επικοινωνιών, 

Υπουργείο Επικρατείας του Μεγάλου 

Δουκάτου του Λουξεμβούργου, Kalle 

PALLING, Πρόεδρος της Επιτροπής 

Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Riigikogu της 

Εσθονίας, Angelika MLINAR, μέλος του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
 

 Simon MORDUE, Διευθυντής του τομέα 

«Στρατηγική και Τουρκία», DG NEAR, 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Kamal Izidor 

SHAKER, Πρόεδρος της Επιτροπής 
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Υποθέσεων ΕΕ του Drzavni zbor της 

Σλοβενίας, Gunther KRICHBAUM, 

Πρόεδρος της Επιτροπής Υποθέσεων ΕΕ του 

γερμανικού Bundestag 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II -Διακοινοβουλευτικές συνεδριάσεις που οργανώθηκαν από τις 

επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες 

 

2014 

 
 Συμμετοχή 

Εθνικά κοινοβούλια ΕΚ 

Επιτροπή του 

ΕΚ 

Εκδήλωση Βουλευτές Κοινοβούλια Σώματα Βουλευτές 

 

ECON/ 

EMPL/ 
BUDG 

20-22 Ιανουαρίου 

Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Εβδομάδα:   

διακοινοβουλευτική διάσκεψη σχετικά με την 
οικονομική διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(άρθρο 13 της Συνθήκης για τη Σταθερότητα, τον 

Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση (ΣΣΣΔ))* 
Κύκλοι 2013 και 2014 του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου  

136 28 41 58 

 18 Φεβρουαρίου 

Κοινοβουλευτικό φόρουμ που διοργανώθηκε από 

τους Miguel Angel Martínez & Othmar Karas, 
Αντιπροέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για 

τις σχέσεις με τα εθνικά κοινοβούλια:  

«Τα κοινοβούλια της ΕΕ στην παγκόσμια 
διακυβέρνηση» 

28 15 16 8 

 

FEMM 

5 Μαρτίου 

Διακοινοβουλευτική συνεδρίαση επιτροπών: 
«Πρόληψη της βίας σε βάρος των γυναικών – Μια 

πρόκληση για όλους» 

34 20 22 8 

LIBE 19 Μαρτίου 
Κοινή συνεδρίαση επιτροπών:  

«Μελλοντικές προτεραιότητες στον τομέα των 

πολιτικών ελευθεριών, της δικαιοσύνης και των 
εσωτερικών υποθέσεων» 

37 24 19 60 

ECON 23 Σεπτεμβρίου 

Ανταλλαγή απόψεων με εθνικά κοινοβούλια: 

 «Ο κύκλος του 2014 του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου» 

18 9 11 47 

AFET 1-2 Δεκεμβρίου 

Διακοινοβουλευτική συνεδρίαση επιτροπών: 

«Το πρόγραμμα εξωτερικής δράσης της ΕΕ - Δυτικά 

Βαλκάνια» 

43 27 34 98 

 

2015 

 
 Συμμετοχή 

Εθνικά κοινοβούλια ΕΚ 

Επιτροπή του 

ΕΚ 

Εκδήλωση Βουλευτές Κοινοβούλια Σώματα Βουλευτές 

 
 

ECON/ 

EMPL/ 
BUDG 

2-4 Φεβρουαρίου 
Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Εβδομάδα: 

Κύκλοι 2014-2015 του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 

Διάσκεψη βάσει του άρθρου 13 της Συνθήκης για τη 
Σταθερότητα, τον Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση 

στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση* 

112 28 42 73 

LIBE 23-24 Φεβρουαρίου 
Διακοινοβουλευτική συνεδρίαση επιτροπών: 

«Δέσμη μέτρων για την έξυπνη διαχείριση των 

συνόρων: ευρωπαϊκές προκλήσεις, εθνικές εμπειρίες, 
μελλοντική πορεία» 

25 16 20 40 

JURI 26 Φεβρουαρίου 

Εργαστήριο: 

«Φόρουμ αστικό δίκαιο και δικαιοσύνη: 
διασυνοριακές δραστηριότητες στην ΕΕ - 

διευκόλυνση της ζωής των πολιτών» 

11 11 11 5 

FEMM 5 Μαρτίου 
Διακοινοβουλευτική συνεδρίαση επιτροπών: 

«Ενίσχυση της θέσης των γυναικών και των 

κοριτσιών μέσω της εκπαίδευσης» 

34 17 26 16 

ENVI 30 Μαρτίου 47 21 27 44 
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Διακοινοβουλευτική συνεδρίαση επιτροπών: 

«Από την COP 21 του Παρισιού έως το 2050:«   

 »χάρτης πορείας προς μια καινοτόμο και ενεργειακά 

αποδοτική Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές άνθρακα» 

AFET 4-5 Μαΐου 

Διακοινοβουλευτική συνεδρίαση επιτροπών: 
«Αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας -

 Προοπτικές στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Άμυνας του 

Ιουνίου 2015» 

35 20 26 48 

 

 Συμμετοχή 

Εθνικά κοινοβούλια ΕΚ 

Επιτροπή του 

ΕΚ 

Εκδήλωση Βουλευτές Κοινοβούλια Σώματα Βουλευτές 

LIBE 28-29 Μαΐου 

Διακοινοβουλευτική συνεδρίαση επιτροπών: 
«Διάσκεψη για τη δημοκρατική εποπτεία των 

υπηρεσιών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση» 

34 17 21 36 

TAXE 17 Ιουνίου 

Ανταλλαγή απόψεων με εθνικά κοινοβούλια: 
«Επιθετικός φορολογικός σχεδιασμός και 

δημοκρατικός έλεγχος: ο ρόλος των κοινοβουλίων» 

39 18 20 42 

PETI 23 Ιουνίου 
Ακρόαση με τα εθνικά κοινοβούλια: 

«Το δικαίωμα υποβολής αναφορών» 

7 6 6 18 

ECON 15 Σεπτεμβρίου 
Ανταλλαγή απόψεων με εθνικά κοινοβούλια:  

«Ο κύκλος του 2015 του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου» 

18 11 12 32 

LIBE 23 Σεπτεμβρίου 

Διακοινοβουλευτική συνεδρίαση επιτροπών: 
«Μετανάστευση (στο πλαίσιο της κατάστασης στη 

Μεσόγειο και της ανάγκης για μια ολιστική 

προσέγγιση)» 

37 17 19 47 

TRAN 13 Οκτωβρίου 

Διακοινοβουλευτική συνεδρίαση επιτροπών: 

«Διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) 
περιλαμβανομένων των διασυνοριακών συνδέσεων» 

30 14 17 23 

DEVE 13 Οκτωβρίου 

Διακοινοβουλευτική συνεδρίαση επιτροπών: 

«Ανεκπλήρωτοι αναπτυξιακοί στόχοι της χιλιετίας 
και εφαρμογή των νεο-συμφωνηθέντων στόχων 

βιώσιμης ανάπτυξης» 

12 7 8 17 

AFET 10 Νοεμβρίου 
Διακοινοβουλευτική συνεδρίαση επιτροπών: 

«Πόλεμοι δι᾽ αντιπροσώπων στην περιοχή της Μέσης 

Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής και συνέχεια που 
θα δοθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Άμυνας του 

Ιουνίου, συμπεριλαμβανομένης της παγκόσμιας 

στρατηγικής της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική και 
την πολιτική ασφαλείας» 

20 13 16 71 

AFCO 19 Νοεμβρίου 

Διακοινοβουλευτική συνεδρίαση επιτροπών: 
«Η μελλοντική θεσμική εξέλιξη της Ένωσης: 

βελτίωση του πολιτικού διαλόγου μεταξύ του ΕΚ και 

των εθνικών κοινοβουλίων και ενίσχυση του ελέγχου 
στην εκτελεστική εξουσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο» 

20 13 14 26 

CULT 3 Δεκεμβρίου 

Διακοινοβουλευτική συνεδρίαση επιτροπών: 

«Εκπαίδευση και πολιτική για τη νεολαία» 

18 11 12 23 

 

 

 

* Αυτή η επισκόπηση παραθέτει τις διακοινοβουλευτικές διασκέψεις με τους τίτλους που χρησιμοποιήθηκαν 

στα επίσημα προγράμματα συνεδρίασης. Στις 10 Νοεμβρίου 2015, η Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη ενέκρινε 

τον Κανονισμό της που αναφέρει: «Η διάσκεψη, σύμφωνα με το άρθρο 13 της Συνθήκης για τη Σταθερότητα, τον 

Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση καλείται “Διακοινοβουλευτική 

Διάσκεψη για τη Σταθερότητα, τον Οικονομικό Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση”, 

εφεξής Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για τη ΣΟΣΔ.» 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III -Επισκέψεις των εθνικών κοινοβουλίων στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο 

 

 
Αυτή η επισκόπηση παραθέτει όλες τις επισκέψεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που οργανώθηκαν με την 

υποστήριξη της Διεύθυνσης Σχέσεων με τα Εθνικά Κοινοβούλια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και τις 

βιντεοδιασκέψεις μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εθνικών κοινοβουλίων που οργανώθηκαν με την 

υποστήριξή της. Δεν αποτελεί εξαντλητικό κατάλογο όλων των επισκέψεων βουλευτών ή υπαλλήλων εθνικών 

κοινοβουλίων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  

 

Εάν δεν ορίζεται ρητώς κάτι διαφορετικό, όλα τα δεδομένα αφορούν επισκέψεις σε πολιτικό επίπεδο (π.χ. το 

«Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων» αναφέρεται σε μια επίσκεψη από μέλη της Επιτροπής Ευρωπαϊκών 

Υποθέσεων, ενώ το «Υπάλληλοι της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης» αναφέρεται σε μια επίσκεψη σε 

επίπεδο προσωπικού). 
 

 

2014 
 
Ημερομηνία Χώρα/Σώμα Επιτροπή/Άλλο 

8/1/2014 Ηνωμένο Βασίλειο - House of 

Lords 

Ειδική Επιτροπή 

8/1/2014 Ιρλανδία - Houses of the 

Oireachtas 

Επιτροπή Εργασίας, Επιχειρήσεων και Καινοτομίας 

20/1/2014 Ηνωμένο Βασίλειο - House of 

Lords 

Υποεπιτροπή Εσωτερικών Υποθέσεων 

21/1/2014 Σουηδία - Riksdag Επιτροπή Κοινωνικής Ασφάλισης  

22/1/2014 Φινλανδία - Eduskunta Υπάλληλοι επιτροπής 

28/1/2014 Ηνωμένο Βασίλειο - House of 

Lords 

Υποεπιτροπή Εσωτερικών Υποθέσεων 

11/2/2014 Ιρλανδία - Houses of the 

Oireachtas 

Κοινή Επιτροπή Υποθέσεων της ΕΕ 

11/2/2014 Ηνωμένο Βασίλειο - House of 

Commons 

Επιτροπή Περιβαλλοντικού Ελέγχου 

17/2/2014 Κάτω Χώρες - Tweede Kamer Επίσκεψη μέλους του Κοινοβουλίου 

20/2/2014 Ηνωμένο Βασίλειο - House of 

Commons 

Υπάλληλοι 

5/3/2014 Ιταλία - Senato 

Ιταλία - Camera dei Deputati 

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων (βιντεοδιάσκεψη) 

Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων (βιντεοδιάσκεψη) 

27-28/3/2014 Δανία - Folketing Υπάλληλοι της Γραμματείας της Επιτροπής 

Υποθέσεων της ΕΕ 

1/4/2014 Δανία - Folketing Επίσκεψη της Eva Kjer Hansen, Προέδρου της 

Επιτροπής Υποθέσεων της ΕΕ  

3/4/2014 Σουηδία - Riksdag Αντιπροσωπεία μελών του Κοινοβουλίου 

3-4/4/2014 Ηνωμένο Βασίλειο - House of 

Commons 

Υπάλληλοι 

15/5/2014 Αυστρία - Nationalrat Υπάλληλοι της Parlamentsdirektion  

5/6/2014 Αυστρία - Nationalrat Επίσκεψη του επικεφαλής της νομικής, νομοθετικής 

και ερευνητικής υπηρεσίας της Parlamentsdirektion  

23/6/2014 Ηνωμένο Βασίλειο - House of 

Lords 

Επίσκεψη εξοικείωσης με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ 

(υπάλληλοι) 

25/6/2014 Ηνωμένο Βασίλειο - 

Westminster Foundation for 

Democracy 

Αντιπροσωπεία υπαλλήλων από τη Νομοθετική 

Συνέλευση της Ανατολικής Αφρικής - EALA 

27/6/2014 Λετονία - Saeima Προετοιμασίες για τη λετονική Προεδρία 

(βιντεοδιάσκεψη) 

8/9/2014 Κάτω Χώρες - Tweede Kamer Επίσκεψη της Anouchka van Miltenburg, Προέδρου  

11-12/9/2014 Αυστρία - Nationalrat Υπάλληλοι της υπηρεσίας επισκεπτών και 
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εκδηλώσεων της Parlamentsdirektion  

24-25/9/2014 Ηνωμένο Βασίλειο - House of 

Lords 

Οικονομική και Δημοσιονομική Υποεπιτροπή ΕΕ 

30/9/2014 Σουηδία - Riksdag Υπάλληλοι της Επιτροπής Άμυνας και της Επιτροπής 

Βιομηχανίας και Εμπορίου  

1-2/10/2014 Δανία - Folketing Υπάλληλοι της Γραμματείας της Επιτροπής  

6-7/10/2014 Δανία - Folketing Υπάλληλοι της Γραμματείας της Επιτροπής  

9/10/2014 Λετονία - Saeima Επίσκεψη της Zanda Kalniņa – Lukaševica, Προέδρου 

της Επιτροπής Υποθέσεων της ΕΕ 

15/10/2014 Εσθονία - Δημοκρατία της 

Εσθονίας 

Επίσκεψη του Toomas Hendrik Ilves, Προέδρου της 

Δημοκρατίας της Εσθονίας 

31/10/2014 Κάτω Χώρες - Tweede Kamer Υπάλληλοι 

3-4/11/2014 Φινλανδία - Eduskunta Αντιπροσωπεία μελών του Κοινοβουλίου 

4-5/11/2014 Ηνωμένο Βασίλειο - House of 

Lords 

Υποεπιτροπή Εσωτερικής Αγοράς 

10/11/2014 Κάτω Χώρες - Tweede Kamer Υπάλληλοι 

11-12/11/2014 Συμβούλιο των Βορείων 

Χωρών 

Επιτροπή Περιβάλλοντος 

12-13/11/2014 Ηνωμένο Βασίλειο - House of 

Lords 

Υπάλληλοι 

13/11/2014 Σουηδία - Riksdag Υπάλληλοι του Τμήματος Επικοινωνιών 

13/11/2014 Ηνωμένο Βασίλειο - Ιρλανδία 

- British-Irish Parliamentary 

Assembly 

Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 

13-14/11/2014 Ηνωμένο Βασίλειο - House of 

Commons 

Υπάλληλοι της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης 

17-18/11/2014 Ιρλανδία - Houses of the 

Oireachtas 

Υπάλληλοι  

18-19/11/2014 Ηνωμένο Βασίλειο - House of 

Lords 

Υποεπιτροπή Εσωτερικών Υποθέσεων, Υγείας και 

Εκπαίδευσης 

19/11/2014 Γαλλία - Assemblée Νationale Επιτροπή Άμυνας και Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 

19-20/11/2014 Γαλλία - Assemblée Νationale Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 

19-20/11/2014 Ηνωμένο Βασίλειο - House of 

Commons 

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών 

Υποθέσεων 

19-20/11/2014 Τσεχική Δημοκρατία - 

Poslanecká Snemovna 

Εκλογική Επιτροπή  

3/12/2014 Ιταλία - Camera dei Deputati Επίσκεψη της Rosy Bindi, Προέδρου, και άλλων 

μελών της Κοινοβουλευτικής Εξεταστικής Επιτροπής 

για τη Μαφία 

4/12/2014 Σουηδία - Riksdag Υπάλληλοι της Μονάδας Πληροφόρησης της ΕΕ 

9/12/2014 Ιταλία - Camera dei Deputati Εξεταστική Επιτροπή για τα Απόβλητα 

9/12/2014 Λετονία - Saeima Επίσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών 

Προϋπολογισμού, Κοινωνικών Θεμάτων, Ευρωπαϊκών 

Υποθέσεων και Οικονομίας 

9/12/2014 Σλοβενία - Državni Zbor Αντιπροσωπεία μελών του Κοινοβουλίου 

11/12/2014 Γερμανία - Bundestag Επιτροπή Υποθέσεων ΕΕ 

12/12/2014 Κάτω Χώρες - Tweede Kamer Υπάλληλοι 

12/12/2014 Πολωνία - Sejm Αντιπροσωπεία μελών του Κοινοβουλίου 

 

 

2015 
 

Ημερομηνία Χώρα / Σώμα Επιτροπή / Άλλο 

19/1/2015 Δανία - Folketing Υπάλληλοι 

19/1/2015 Λετονία - Saeima Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων  

20/1/2015 Γαλλία - Sénat Επίσκεψη του Jean Bizet, Προέδρου, και του Simon 

Sutour, Αντιπροέδρου της Επιτροπής Υποθέσεων της 

ΕΕ 
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21/1/2015 Κάτω Χώρες - Tweede Kamer Επίσκεψη μέλους του Κοινοβουλίου 

21/1/2015 Κύπρος - Βουλή των 

Αντιπροσώπων 

Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-

Παθόντων 

21/1/2015 Γαλλία - Assemblée Νationale Αντιπροσωπεία μελών του Κοινοβουλίου 

21-22/1/2015 Κάτω Χώρες - Tweede Kamer Επιτροπή Υποδομών και Περιβάλλοντος 

21-22/1/2015 Φινλανδία - Eduskunta Αντιπροσωπεία μελών του Κοινοβουλίου 

22/1/2015 Ηνωμένο Βασίλειο - House of 

Commons 

Επιτροπή Δημοσίων Λογαριασμών 

22/1/2015 Συμβούλιο των Βορείων 

Χωρών 

Αντιπροσωπεία μελών 

26/1/2015 Γαλλία - Assemblée Νationale Επίσκεψη της Danielle Auroi, Προέδρου της 

Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 

26/1/2015 Ιταλία - Senato & Camera dei 

Deputati 

Υπάλληλοι 

28/1/2015 Ηνωμένο Βασίλειο - House of 

Commons 

Ενέργεια και κλιματική αλλαγή  

28/1/2015 Ισπανία - Cortes Generales Αντιπροσωπεία μελών του Κοινοβουλίου 

28-29/02/2015 Ουγγαρία - Εθνοσυνέλευση Υπάλληλοι 

2/2/2015 Γαλλία - Assemblée Νationale Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 

4/2/2015 Γερμανία - Bundestag Επιτροπή Αθλητισμού 

5/2/2015 Γαλλία - Sénat & Assemblée 

Νationale 

Αντιπροσωπεία μελών του Κοινοβουλίου 

16-17/2/2015 Αυστρία - Nationalrat Υπάλληλοι 

25/2/2015 Ιρλανδία - Houses of the 

Oireachtas 

Κοινή Επιτροπή Δικαιοσύνης, Άμυνας και Ισότητας 

2-4/3/2015 Πολωνία - Sejm Υπάλληλοι του Γραφείου Αλληλογραφίας και 

Πληροφοριών της Καγκελαρίας 

3/3/2015 Ηνωμένο Βασίλειο - House of 

Commons & House of Lords 

Τριμερής συνάντηση μεταξύ μελών των δύο 

κοινοβουλευτικών σωμάτων του Ηνωμένου Βασιλείου 

και βρετανών βουλευτών του ΕΚ 

4/3/2015 Γερμανία - Bundestag Επιτροπή Μεταφορών 

5/3/2015 Γαλλία - Assemblée Νationale Επιτροπή κατάθεσης ιδεών για τον νόμο και τις 

ελευθερίες στην ψηφιακή εποχή 

11/3/2015 Γαλλία - Assemblée Νationale Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 

17/3/2015 Γαλλία - Assemblée Νationale Οικονομική Επιτροπή 

17/3/2015 Σουηδία - Riksdag Επιτροπή Άμυνας 

23/3/2015 Κάτω Χώρες - Tweede Kamer Επιτροπή Οικονομικών 

23/3/2015 Σουηδία - Riksdag Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο 

24/3/2015 Γαλλία - Sénat Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 

24/3/2015 Σουηδία - Riksdag Επιτροπή Υποθέσεων της ΕΕ 

30/3/2015 Κάτω Χώρες - Tweede Kamer Επίσκεψη της Anouchka van Miltenburg, Προέδρου 

30/3/2015 Γαλλία - Assemblée Νationale Επίσκεψη της Elisabeth Guigou, Προέδρου της 

Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων 

6/4/2015 Γερμανία - Bundestag Επιτροπή Περιβάλλοντος, Διατήρησης της Φύσης, 

Δόμησης, Πυρηνικής Ασφάλειας 

13-14/4/2015 Ηνωμένο Βασίλειο - House of 

Commons 

Υπάλληλοι της Βιβλιοθήκης 

14/4/2015 Σλοβενία - Državni Zbor Επίσκεψη του Kamal Izidor Shaker, Προέδρου της 

Επιτροπής Υποθέσεων της ΕΕ· της Uršula Zore 

Tavčar,  

Γενικής Γραμματέα, και της Jerneja Bergoč, 

αναπληρώτριας Γενικής Γραμματέα· Βουλευτές 

16/4/2015 Γαλλία - Assemblée Νationale Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 

16/4/2015 Ηνωμένο Βασίλειο - House of 

Commons 

Υπάλληλοι 

20/4/2015 Κάτω Χώρες - Tweede Kamer Επιτροπή Υποδομών και Περιβάλλοντος 

22/4/2015 Δανία - Folketing Δανική/Γροιλανδική αντιπροσωπεία μελών του 

Κοινοβουλίου 
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24/4/2015 Γαλλία - Assemblée Νationale Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων 

28/4/2015 Γαλλία - Sénat Επίσκεψη του Gérard Larcher, Προέδρου 

4/5/2015 Γερμανία - Bundestag Αντιπροσωπεία μελών του Κοινοβουλίου 

6/5/2015 Ιταλία - Senato Επιτροπή Υποθέσεων της ΕΕ (βιντεοδιάσκεψη) 

7/5/2015 Γαλλία - Assemblée Νationale  Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων 

12/5/2015 Ιρλανδία - Houses of the 

Oireachtas 

Υπάλληλοι 

12/5/2015 Σουηδία - Riksdag Επιτροπή για το Σύνταγμα 

12-13/5/2015 Ουγγαρία - Εθνοσυνέλευση Υπάλληλοι της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων 

13/5/2015 Γαλλία - Assemblée Νationale Επιτροπή Νομικών Θεμάτων  

18/5/2015 Γαλλία - Sénat Αντιπροσωπεία μελών του Κοινοβουλίου 

19-20/5/2015 Σουηδία - Riksdag Υπάλληλοι των κυβερνητικών γραφείων 

26-28/5/2015 Ρουμανία - Camera 

Deputaților 

Επίσκεψη του Cristian-Adrian Panciu, Γενικού 

Γραμματέα 

28-29/5/2015 Ηνωμένο Βασίλειο - House of 

Commons 

Επίσκεψη εξοικείωσης με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ 

(υπάλληλοι) 

15/6/2015 Σουηδία - Riksdag Επιτροπή Μεταφορών και Επικοινωνιών 

23/6/2015 Γερμανία - Bundestag Επιτροπή Τουρισμού 

23-24/6/2015 Γερμανία - Bundestag Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 
30/6/2015 Ιταλία - Senato Αντιπροσωπεία διοικητών 

2/7/2015 Σλοβακία - Εθνικό Συμβούλιο Επίσκεψη του Daniel Guspan, Γενικού Γραμματέα της 

Καγκελαρίας  

Πέμπτη 

2/7/2015 

Ηνωμένο Βασίλειο - House of 

Lords 

Ειδική Επιτροπή ΕΕ· Υποεπιτροπή Ενέργειας και 

Περιβάλλοντος ΕΕ· Υποεπιτροπή Εσωτερικής Αγοράς 

ΕΕ 

6/7/2015 Κάτω Χώρες - Tweede Kamer Επίσκεψη της Anouchka van Miltenburg, Προέδρου 

7/7/2015 Γαλλία - Assemblée Νationale Επιτροπή Υποθέσεων ΕΕ 

14/7/2015 Ηνωμένο Βασίλειο - Ιρλανδία 

- British-Irish Parliamentary 

Assembly 

Οικονομική Επιτροπή 

16/7/2015 Κάτω Χώρες - Tweede Kamer Επιτροπή Υποθέσεων ΕΕ 

2-3/9/2015 Ηνωμένο Βασίλειο - House of 

Lords 

Επίσκεψη της βαρώνης Scott of Needham Market, 

μέλους του Κοινοβουλίου 

8/9/2015 Γαλλία - Assemblée Νationale Επιτροπή Οικονομικών 

14-15/9/2015 Φινλανδία - Eduskunta Αντιπροσωπεία νέων μελών του Κοινοβουλίου 

16-17/9/2015 Φινλανδία - Eduskunta Αντιπροσωπεία νέων μελών του Κοινοβουλίου 

17/9/2015 Γαλλία - Assemblée Νationale Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 

17/9/2015 Σουηδία - Riksdag Επιτροπή Πολιτιστικών Θεμάτων 

21/9/2015 Γερμανία - Bundestag Επιτροπή Ανάπτυξης  

21/9/2015 Κάτω Χώρες - Tweede Kamer Επιτροπή ΕΕ  

22/9/2015 Γαλλία - Assemblée Νationale Επιτροπή για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη· Επιτροπή 

Οικονομικών· Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων  

29-30/9/2015 Αυστρία - Nationalrat Επίσκεψη του Karlheinz Kopf, Αντιπροέδρου 

29-30/9/2015 Ηνωμένο Βασίλειο - House of 

Lords 

Επίσκεψη εξοικείωσης με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ 

(υπάλληλοι) 

12-13/10/2015 Φινλανδία - Eduskunta Αντιπροσωπεία νέων μελών του Κοινοβουλίου 

13/10/2015 Γαλλία - Assemblée Νationale  Αντιπροσωπεία μελών του Κοινοβουλίου 

(βιντεοδιάσκεψη) 

14-15/10/2015 Φινλανδία - Eduskunta Αντιπροσωπεία νέων μελών του Κοινοβουλίου 

20/10/2015 Ιρλανδία - Houses of the 

Oireachtas 

Υπάλληλοι του Υπουργείου Εργασίας, Επιχειρήσεων 

και Καινοτομίας 

27/10/2015 Κάτω Χώρες - Tweede Kamer Επίσκεψη του Mark Harbers, προέδρου της 

αντιπροσωπείας (βιντεοδιάσκεψη) 

10/11/2015 Ηνωμένο Βασίλειο - House of 

Lords 

Υποεπιτροπή Εσωτερικής Αγοράς ΕΕ 

10/11/2015 Σουηδία - Riksdag Επιτροπή Υγείας και Ευημερίας 

12/11/2015 Σουηδία - Riksdag Υπάλληλοι του Τμήματος Επικοινωνιών 

16/11/2015 Γαλλία - Assemblée Νationale Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων 



 

- 45 - 

18-19/11/2015 Ρουμανία - Senat Επίσκεψη του Ovidiu Liviu Dontu, Προέδρου, και 

άλλων βουλευτών της Επιτροπής συνταγματικών 

υποθέσεων, πολιτικών ελευθεριών και 

παρακολούθησης της εφαρμογής των αποφάσεων που 

έχει εκδώσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων 

25-26/11/2015 Τσεχική Δημοκρατία - Senát Αντιπροσωπεία μελών του Κοινοβουλίου 

30/11/2015 Κάτω Χώρες - Tweede Kamer Επίσκεψη της Anouchka van Miltenburg, Προέδρου 

2/12/2015 Εσθονία - Riigikogou Επιτροπή Υποθέσεων ΕΕ  

2/12/2015 Γαλλία - Assemblée Νationale Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων 

7/12/2015 Γαλλία - Assemblée Νationale Επιτροπή Οικονομικών 

7-8/12/2015 Ιταλία - Camera dei Deputati Επίσκεψη της Laura Boldrini, Προέδρου 

8/12/2015 Γερμανία - Bundestag Επιτροπή για τα Παιδιά 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - Δεδομένα μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης 
 

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια για τα ζητήματα που αφορούν τη συμμόρφωση με την αρχή 

της επικουρικότητας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχει διατυπώσει τους ακόλουθους ορισμούς για τις 

παρατηρήσεις από τα εθνικά κοινοβούλια: 

 «Αιτιολογημένες γνώμες» είναι οι παρατηρήσεις που υποδεικνύουν τη μη συμμόρφωση ενός σχεδίου 

νομοθετικής πράξης με την αρχή της επικουρικότητας και έχουν κοινοποιηθεί στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο εντός της προθεσμίας οκτώ εβδομάδων που αναφέρεται στο άρθρο 6 του Πρωτοκόλλου 

αριθ. 2 της Συνθήκης της Λισαβόνας. 

 Οι «εισηγήσεις» υποδεικνύουν οποιεσδήποτε άλλες παρατηρήσεις δεν πληρούν τα κριτήρια που 

παρατίθενται ανωτέρω για μια αιτιολογημένη γνώμη. 

 

Παρατηρήσεις που ελήφθησαν από εθνικά κοινοβούλια το 2014 και το 2015 
  Αιτιολογημένες 

γνώμες 

Εισηγήσεις 

Κράτος μέλος Κοινοβούλιο/Σώμα 2014 2015 2014 2015 

Αυστρία Nationalrat 1 0 2 0 

Αυστρία Bundesrat 5 0 0 3 

Βέλγιο Chambre des Représentants 0 0 0 2 

Βέλγιο Sénat 0 0 0 0 

Βουλγαρία Narodno Sabranie 0 0 0 1 

Κροατία Hrvatski Sabor 0 0 1 1 

Κύπρος Βουλή των Αντιπροσώπων 0 0 0 2 

Τσεχική Δημοκρατία Poslanecká sněmovna 0 1 2 1 

Τσεχική Δημοκρατία Senát 1 1 10 6 

Δανία Folketinget 0 0 0 0 

Εσθονία Riigikogu 0 0 0 0 

Φινλανδία Eduskunta 0 0 0 1 

Γαλλία Assemblée Nationale 0 0 2 6 

Γαλλία Sénat 1 0 0 1 

Γερμανία Bundestag 0 0 0 0 

Γερμανία Bundesrat 0 0 4 4 

Ελλάδα Βουλή των Ελλήνων 0 0 0 0 

Ουγγαρία Országgyűlés 0 1 0 0 

Ιρλανδία Houses of Oireachtas 0 0 1 1 

Ιταλία Camera dei deputati 0 0 9 4 

Ιταλία Senato 0 0 32 13 

Λιθουανία Seimas 1 0 1 0 

Λουξεμβούργο Chambre des Députés 1 0 1 1 

Λετονία Saeima 0 0 1 0 

Μάλτα Kamra tar-Rappreżentanti 0 0 1 0 

Κάτω Χώρες Tweede Kamer 1 1 1 1 

Κάτω Χώρες Eerste Kamer 0 0 0 0 

Πολωνία Sejm 0 0 0 1 

Πολωνία Senat 0 0 4 1 

Πορτογαλία Assembleia da República 0 0 25 8 

Ρουμανία Camera Deputaților 0 1 8 7 

Ρουμανία Senatul 0 0 0 5 

Ισπανία Cortes 0 1 31 10 

Σουηδία      

Σλοβενία Državni Zbor 0 0 0 0 

Σλοβενία Državni Svet 0 0 0 0 

Σλοβακία Národná rada 0 1 0 2 

Ηνωμένο Βασίλειο House of Commons 1 0 1 0 

Ηνωμένο Βασίλειο House of Lords 0 0 1 0 

ΣΥΝΟΛΟ 13 8 138 82 
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Ο παρών πίνακας παραθέτει μόνο τα έγγραφα των εθνικών κοινοβουλίων που εστάλησαν ως απάντηση σε 

σχέδια νομοθετικών πράξεων που εμπίπτουν στο Πρωτόκολλο 2 της Συνθήκης της Λισαβόνας. Δεν 

περιλαμβάνει έγγραφα που εστάλησαν ως αντίδραση σε μη νομοθετικά έγγραφα διαβούλευσης, πράσινες 

βίβλους ή λευκές βίβλους (ο αποκαλούμενος «άτυπος πολιτικός διάλογος»). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - Ευρωπαϊκό Κέντρο Κοινοβουλευτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης 

(ECPRD) 

 

Α. Ζητήματα για τα οποία πολιτικά όργανα και διοικητικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου συμβουλεύτηκαν το δίκτυο του ECPRD το 2014 και το 2015 μέσω 

συγκριτικών αιτημάτων: 

 

2014 

 Χρήση φορητών συσκευών και λύσεις για την κινητικότητα (έρευνα για τις 

ταμπλέτες) 

 Έρευνα σχετικά με την ισορροπία επαγγελματικής-προσωπικής ζωής για το 

προσωπικό σε υπηρεσίες που ασχολούνται με νομοθετικά καθήκοντα 

 Κανόνες που αφορούν τις επαφές μεταξύ προσωπικού των κοινοβουλίων και 

εκπροσώπων συμφερόντων 

 Νομοθεσία για την εκπροσώπηση συμφερόντων στα κράτη μέλη της ΕΕ 

 Διερμηνεία νοηματικής γλώσσας στις εκδηλώσεις του Κοινοβουλίου 

2015 

 Δήλωση οικονομικών συμφερόντων από τους βουλευτές σε σχέση με τις 

δραστηριότητές τους ως δικηγόρων 

 Θετική δράση/θετική διάκριση στα κοινοβούλια 

 Κοινοβουλευτική πρακτική και οργάνωση όσον αφορά την εκτίμηση επιπτώσεων (εκ 

των προτέρων) και την αξιολόγηση (εκ των υστέρων) 

 Ειδικές πτυχές των διαδικασιών που εφαρμόζονται στα αιτήματα για άρση 

κοινοβουλευτικής ασυλίας 

 Βασικοί δείκτες επιδόσεων στα κοινοβούλια 

 Έλεγχος της δήλωσης οικονομικών συμφερόντων των βουλευτών και μηχανισμοί 

πρόληψης συγκρούσεων 

 Νομικά ζητήματα που αφορούν την ανάπτυξη της ρομποτικής και της τεχνητής 

νοημοσύνης 

 Εφαρμογή στρατηγικού σχεδιασμού στα κοινοβούλια 

 Άδεια μητρότητας για βουλευτές 

 Διαδικασίες στα εθνικά κοινοβούλια για την εκτίμηση των επιπτώσεων σχεδίου 

νομοθεσίας για τα θεμελιώδη δικαιώματα 

 Άρση της κοινοβουλευτικής ασυλίας ενός βουλευτή 

 Κοινοβουλευτικοί βοηθοί που εργάζονται για μεμονωμένους βουλευτές: ισχύοντες 

κανόνες για την αντιμετώπιση των διενέξεων και της παρενόχλησης 

 Νομικά ζητήματα που αφορούν την ανάπτυξη της ρομποτικής και της τεχνητής 

νοημοσύνης (επικαιροποίηση) 

 

Β. Σεμινάρια και προβλεπόμενες από το καταστατικό συνεδριάσεις του ECPRD το 

2014-2015 

Εκδήλωση Τόπος Ημερομηνία 
Σεμινάρια 2014 

Δομές και διαδικασίες όσον αφορά τον κώδικα 

δεοντολογίας για τους βουλευτές και την ακεραιότητα 

του κοινοβουλευτικού προσωπικού 

Σκόπια 8-9 Μαΐου 2014 

Αυξανόμενη εισοδηματική ανισότητα και 

δημοκρατική σταθερότητα  

Λονδίνο 5-6 Ιουνίου 2014 

Στενογραφικά αρχεία: Hansard στον 21ο αιώνα Λιουμπλιάνα 5-6 Ιουνίου 2014 

Από το ηλεκτρονικό κοινοβούλιο στο έξυπνο Ρώμη  12-13 Ιουνίου 2014 
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κοινοβούλιο: Πώς μπορεί να βελτιωθεί η συμμετοχή 

των πολιτών χρησιμοποιώντας διαδικτυακές 

τεχνολογίες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης; Και πώς 

μπορεί ο κοινοβουλευτικός κανονισμός να 

υποστηρίξει τη διαφάνεια και τη συμμετοχή;  

Το ηλεκτρονικό κοινοβούλιο εν δράσει: βέλτιστες 

πρακτικές για τον στρατηγικό σχεδιασμό ΤΠΕ, την 

ασφάλεια των πληροφοριών, την κινητικότητα και το 

υπολογιστικό νέφος  

Ποντγκόριτσα 6-7 Νοεμβρίου 2014 

Προβλεπόμενες από το καταστατικό συνεδριάσεις 2014 

Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής   Βερολίνο 27-28 Μαρτίου 2014 

Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής   Ταλίν 4-5 Σεπτεμβρίου 2014 

Ευρωπαϊκή διάσκεψη των προέδρων κοινοβουλίων 

(και συνεδρίαση των γενικών γραμματέων του 

ECPRD) 

Όσλο 11-12 Σεπτεμβρίου 2014 

Ετήσια διάσκεψη ανταποκριτών   Βελιγράδι 16-18 Οκτωβρίου 2014 

Σεμινάρια 2015 

Επικοινωνία, ψηφιοποίηση των διαδικασιών και 

διαφάνεια στα κοινοβούλια (Parli@ments on the Net 

XIII)  

Βρυξέλλες, Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο 

16-17 Απριλίου 2015 

Ορισμένα κρίσιμα ζητήματα για τα κοινοβούλια της 

Ευρώπης: δημοσιονομική πολιτική για την ενίσχυση 

της λογοδοσίας, της κοινωνικής ασφάλισης και της 

τεχνολογικής προόδου 

Βαρσοβία 28-29 Μαΐου 2015 

Δημόσια συμμετοχή στη διαδικασία του σχεδιασμού 

και της θέσπισης των νόμων 

Ζάγκρεμπ 11-12 Ιουνίου 2015 

Συμβολή των βιβλιοθηκών και των υπηρεσιών 

έρευνας στην εξωστρέφεια και διαφάνεια του 

κοινοβουλίου 

Βουδαπέστη 24-25 Σεπτεμβρίου 2015 

Οι πρακτικές πτυχές, τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα των κοινοβουλευτικών συστημάτων 

που αποτελούνται από ένα σώμα και από δύο σώματα 

Χάγη 5-6 Νοεμβρίου 2015 

Ηλεκτρονικό κοινοβούλιο - υπηρεσίες ΤΠΕ από 

παντού και οποτεδήποτε: νέες προκλήσεις και σχέδια  

Άγκυρα 5-6 Νοεμβρίου 2015 

Προβλεπόμενες από το καταστατικό συνεδριάσεις 2015 

Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής   Ρώμη 26-27 Μαρτίου 2015 

Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής   Στρασβούργο 10-11 Σεπτεμβρίου 2015 

Ετήσια διάσκεψη ανταποκριτών   Βέρνη 10-17 Οκτωβρίου 2015 

 

Γ. Επικαιρότητα σε σχέση με τα κοινοβούλια της Ευρώπης 

Δικαιώματα συμμετοχής των βουλευτών του ΕΚ στις συνεδριάσεις των εθνικών 

κοινοβουλίων 

Spotlight αριθ. 1 - Οκτώβριος 2014  
 

Επανεξέταση των προγραμμάτων σταθερότητας και σύγκλισης από τα εθνικά κοινοβούλια 

στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 

Spotlight αριθ. 2 - Νοέμβριος 2014  
 

Έλεγχος της χρήσης των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ από τα εθνικά κοινοβούλια 

Spotlight αριθ. 3 - Ιανουάριος 2015  
 

Τα νομικά θεμέλια για τη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων στις υποθέσεις της ΕΕ 

Spotlight αριθ. 4 - Μάρτιος 2015  
 

Οικονομική συνδρομή και υπηρεσίες στήριξης για τους αιτούντες άσυλο σε όλη την ΕΕ 

Spotlight αριθ. 5 - Μάιος 2015  
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Κοινοβουλευτικός έλεγχος στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης, 

ειδικά σε ό,τι αφορά την προστασία των δεδομένων 

Spotlight αριθ. 6 - Ιούνιος 2015  
 

Κατάλογος ασφαλών χωρών καταγωγής σύμφωνα με τους νόμους περί ασύλου στα κράτη 

μέλη της ΕΕ 

Spotlight αριθ. 7 - Σεπτέμβριος 2015 
 

Συζητήσεις και δραστηριότητες στα εθνικά κοινοβούλια για τη Διατλαντική Εταιρική Σχέση 

Εμπορίου 

και Επενδύσεων μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ 

Spotlight αριθ. 8 - Δεκέμβριος 2015 

 

 



ΕΘΝΙΚΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΑ 
ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ
Μάρτιος 2016

Belgique/België/
Belgien ΒΕΛΓΙΟ 

Kamer van Volksvertegen-
woordigers/ Chambre des 
Représentants/ Abgeordnetenkammer

Senaat - Sénat - Senat

България
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Народно Събрание 
(Narodno Sabranie)

Česká Republika
ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Poslanecká Sněmovna

Senát 

Danmark
ΔΑΝΙΑ 

Folketing

Deutschland
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Deutscher Bundestag

Bundesrat 

Eesti
ΕΣΘΟΝΙΑ

Riigikogu

Éire/Ireland
ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Dáil Éireann

Seanad Éireann

Ελλάδα 
ΕΛΛΑΔΑ

Βουλή των Ελλήνων
(Vouli Ton Ellinon)

España
ΙΣΠΑΝΙΑ

Congreso de los
Diputados

Senado

France
ΓΑΛΛΙΑ

Assemblée nationale

Sénat

Hrvatska
ΚΡΟΑΤΙΑ

Hrvatski Sabor

Italia
ΙΤΑΛΙΑ

Camera dei Deputati

Senato della
Repubblica

Κύπρος
ΚΥΠΡΟΣ 

Βουλή των
Αντιπροσώπων 1

(Vouli Antiprosopon)

Latvija
ΛΕΤΟΝΙΑ

Saeima

Lietuva
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

Seimas

Luxembourg
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Chambre des Députés

Magyarország
ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Országgyűlés

Malta
ΜΑΛΤΑ

Il-Kamra Tad-Deputati

Nederland
ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ 

Tweede Kamer

Eerste Kamer

Österreich
ΑΥΣΤΡΙΑ 

Nationalrat

Bundesrat 

Polska
ΠΟΛΩΝΙΑ

Sejm

Senat

Portugal
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Assembleia da
República

România
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

Camera Deputatilor

Senat

Slovenija
ΣΛΟΒΕΝΙΑ

Državni Zbor

Državni Svet

Slovensko
ΣΛΟΒΑΚΙΑ 

Národná Rada

Suomi/ Finland
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

Eduskunta

Sverige
ΣΟΥΗΔΙΑ

Riksdagen 

United Kingdom
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

House Of Commons

House Of Lords 2
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άμεση εκλογή

έμμεση εκλογή / διορισμός / άλλο

Πηγές: ECPRD (Ευρωπαϊκό Κέντρο Κοινοβουλευτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης)· Θεματολογικά δελτία σχετικά με τα εθνικά κοινοβούλια εκδιδόμενα από τη Διεύθυνση Σχέσεων με τα Εθνικά Κοινοβούλια του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· Βάση δεδομένων Parline της IPU (Διακοινοβουλευτική Ένωση)· Ιδία έρευνα, 14/03/2016 | 1 Άλλες 24 έδρες προορίζονται για βουλευτές ανήκοντες στη τουρκοκυπριακή κοινότητα αλλά, 
λόγω της πολιτικής κατάστασης που επικρατεί στο νησί, προς το παρόν παραμένουν κενές | 2 Αιρετά μέλη της Βουλής των Λόρδων, στοιχεία που ανακτήθηκαν στις 14/03/2016 από τον πίνακα μελών στον ιστότοπο 
της Βουλής των Λόρδων.
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