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Κύριε Πρόεδρε,  
 
Η συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία αρχίζει να ισχύει από σήµερα, αντιπροσωπεύει ένα 
σηµαντικό βήµα προόδου όσον αφορά το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στο έργο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποσαφηνίζοντας για πρώτη φορά ότι «τα εθνικά κοινοβούλια 
συµβάλλουν ενεργά στην ορθή λειτουργία της Ένωσης», η νέα Συνθήκη αναγνωρίζει την 
καθοριστική σηµασία των εθνικών κοινοβουλίων στο δηµοκρατικό οικοδόµηµα της ΕΕ. Η 
Συνθήκη υπογραµµίζει την προσέγγιση αυτή µε µια σειρά από ειδικές διατάξεις για την 
ενίσχυση του ρόλου των εθνικών κοινοβουλίων. 
 
Είµαστε πεπεισµένοι ότι ο ρόλος που διαδραµάτισαν τα 40 σώµατα εθνικών κοινοβουλίων  
θα συµβάλει σε µια πιο δηµοκρατική Ευρωπαϊκή Ένωση που θα λειτουργεί µε περισσότερη 
διαφάνεια. Όπως γνωρίζετε, η παρούσα Επιτροπή υποστήριξε πάντα σθεναρά έναν 
ενισχυµένο ρόλο για τα εθνικά κοινοβούλια. Από την ανάληψη των καθηκόντων µας το 
2004, εµείς και οι συνάδελφοί µας πραγµατοποιήσαµε περισσότερες από 500 συνεδριάσεις 
µε τα εθνικά κοινοβούλια και τους αντιπροσώπους τους. Το 2006 δηµιουργήσαµε το 
µηχανισµό πολιτικού διαλόγου ώστε να υπάρχει ένας προνοµιούχος δίαυλος επικοινωνίας 
µεταξύ της Επιτροπής και των εθνικών κοινοβουλίων. Εκφράζουµε την ικανοποίησή µας 
για την ενθουσιώδη υποδοχή που επιφύλαξαν τα εθνικά κοινοβούλια στον εν λόγω 
µηχανισµό.  
 
Η Επιτροπή θεσπίζει επί του παρόντος τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή των 
βασικών νέων διατάξεων της Συνθήκης και ιδίως των άρθρων 70, 85, 88 και  352 της 
συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ, καθώς και τα µέρη των πρωτοκόλλων αριθ. 1 και  2 
για τα οποία φέρει ιδιαίτερη ευθύνη. Ο νέος µηχανισµός προβλέπει έναν ιδιαίτερα 
σηµαντικό ειδικό ρόλο για τα εθνικά κοινοβούλια όσον αφορά τον έλεγχο της τήρησης της 
αρχής της επικουρικότητας.   
 
Κατά πρώτο λόγο, θα θέλαµε να τονίσουµε την άποψη της Επιτροπής σύµφωνα µε την 
οποία ο εν λόγω µηχανισµός εντάσσεται σε µια ευρύτερη πολιτική σχέση µεταξύ της 
Επιτροπής και των εθνικών κοινοβουλίων και θα εξακολουθήσει να εφαρµόζεται καθόλη 
τη διάρκεια του πολιτικού διαλόγου ο οποίος θα συνεχιστεί βεβαίως στο µέλλον. Πρόκειται  
για µια ευπρόσδεκτη ευκαιρία για τη βελτίωση της διαδικασίας χάραξης πολιτικής και για 
την αποτελεσµατική εφαρµογή της βασικής αυτής αρχής της συνθήκης.   
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Η Επιτροπή δεσµεύεται να καταστήσει διαφανή και αποτελεσµατική τη λειτουργία του εν 
λόγω µηχανισµού. Εκφράζουµε την ικανοποίησή µας για τις συνεισφορές των εθνικών 
κοινοβουλίων κατά τις επαφές στο πλαίσιο της COSAC και σε άλλα φόρουµ, οι οποίες 
αποδείχθηκαν ουσιαστικής σηµασίας στο πλαίσιο των προβληµατισµών µας. Εξετάσαµε 
τους καλύτερους τρόπους για την επίτευξη του εν λόγω στόχου. Στο συνηµµένο έγγραφο του 
παραρτήµατος παρουσιάζουµε τις διαδικασίες που θα δροµολογήσουµε ώστε να αρχίσει να 
λειτουργεί το σύστηµα µόλις εγκριθούν οι πρώτες προτάσεις στο πλαίσιο του µηχανισµού. 
Βεβαίως, ενδέχεται στο µέλλον να χρειαστεί να προσαρµοστούν οι εν λόγω διαδικασίες 
λαµβάνοντας υπόψη την εµπειρία που θα αποκτήσουµε όλοι µας κατά τους προσεχείς 
µήνες. 
 
Είµαστε πεπεισµένοι ότι η Συνθήκη ανοίγει το δρόµο για την περαιτέρω εµβάθυνση του 
ενεργού και εποικοδοµητικού ρόλου των εθνικών κοινοβουλίων στη χάραξη των 
ευρωπαϊκών πολιτικών και προσβλέπουµε στην ενίσχυση των επαφών και των ανταλλαγών 
µας και στην ανάπτυξη της πολιτικής εταιρικής µας σχέσης.  
 
 
Με εκτίµηση, 
 
 
 
 
José Manuel Barroso       Margot Wallström 
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Παράρτηµα 
 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ∆ΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΡΙΘ. 2 ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΗΣ 

ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 
 

 
Για να διασφαλιστεί η οµαλή λειτουργία του µηχανισµού πρέπει να διευκρινιστούν 
ορισµένα πρακτικά ζητήµατα µε το κάθε σώµα εθνικού κοινοβουλίου. 

• Κατά πρώτο λόγο, καλείστε να επιβεβαιώσετε την(τις) γλώσσα(-ες) στην(στις) 
οποία(-ες) θα θέλατε να λαµβάνετε τα έγγραφα της Επιτροπής και να 
διευκρινίσετε την ηλεκτρονική διεύθυνση, κατά προτίµηση λειτουργική 
ηλεκτρονική θυρίδα, στην οποία επιθυµείτε να στέλνει η Επιτροπή τα εν λόγω 
έγγραφα.  

• Κατά δεύτερο λόγο, θα θέλαµε να µας πληροφορήσετε πώς µπορείτε να 
διαβεβαιώσετε την Επιτροπή ότι οι αιτιολογηµένες γνώµες που λαµβάνει 
αντιπροσωπεύουν την οριστική γνώµη του σώµατος του εθνικού σας 
κοινοβουλίου. 

 
 

∆ιαβίβαση εγγράφων: 
 
Η Επιτροπή διαβιβάζει ηλεκτρονικά όλα τα έγγραφα διαβούλευσης και τα σχέδια 
νοµοθετικών πράξεων στα εθνικά κοινοβούλια, ταυτόχρονα µε τη διαβίβασή τους 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή/και στο Συµβούλιο. Αντίγραφο των διαβιβασθέντων 
αυτών εγγράφων αποστέλλεται στην ιστοσελίδα IPEX. Οι διάφορες γλωσσικές 
αποδόσεις που έχουν ζητηθεί από κάθε σώµα εθνικού κοινοβουλίου αποστέλλονται 
διαδοχικά, µόλις είναι διαθέσιµες. 
 
Τα σχέδια νοµοθετικών πράξεων που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του 
µηχανισµού ελέγχου της επικουρικότητας, δηλαδή όλα τα σχέδια νοµοθετικών 
πράξεων στον τοµέα των επιµερισµένων αρµοδιοτήτων, συνοδεύονται από 
διαβιβαστική επιστολή («lettre de saisine»), στην οποία παρουσιάζεται αναλυτικά η 
διαδικασία που αναφέρεται στο πρωτόκολλο αριθ. 2 και προσδιορίζεται η σχετική 
προθεσµία. 
 
Στα τέλη κάθε εβδοµάδας, η Επιτροπή αποστέλλει ανακεφαλαιωτικό κατάλογο των 
εγγράφων που εστάλησαν σε κάθε εθνικό κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της 
εβδοµάδας. Αντίγραφο των ανακεφαλαιωτικών αυτών καταλόγων αποστέλλεται από 
την Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και την IPEX προς 
ενηµέρωση. Σε περίπτωση που εθνικό κοινοβούλιο διαπιστώσει ότι δεν έχει λάβει 
όλα τα έγγραφα που περιλαµβάνονται στον εν λόγω κατάλογο, οφείλει να 
ενηµερώσει αµέσως την Επιτροπή η οποία αποστέλλει εκ νέου τα σχετικά έγγραφα. 
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Εφόσον δεν υπάρξει αντίδραση εκ µέρους εθνικών κοινοβουλίων εντός 3 εργάσιµων 
ηµερών, η Επιτροπή θεωρεί ότι τα περιλαµβανόµενα στον εβδοµαδιαίο κατάλογο 
έγγραφα παραλήφθηκαν κανονικά. Ο εβδοµαδιαίος αυτός κατάλογος εγγράφων 
προορίζεται να αντικαταστήσει τις ατοµικές αποδείξεις παραλαβής για κάθε έγγραφο 
που αποστέλλεται από την Επιτροπή.   
 
 
 
Προθεσµίες 
 
Η προθεσµία των οκτώ εβδοµάδων λογίζεται ότι ξεκινά µε τη διαβίβαση της  lettre 
de saisine, η οποία αποστέλλεται ταυτόχρονα µε τη διαβίβαση της τελευταίας 
γλωσσικής απόδοσης ενός εγγράφου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και 
η IPEX ενηµερώνονται την ίδια ηµέρα σχετικά µε τη διαβίβαση των εν λόγω lettres 
de saisine.  

 
Εάν η µη παραλαβή εγγράφου από εθνικό κοινοβούλιο έχει επίπτωση στην 
προθεσµία που αναφέρεται στο πρωτόκολλο αριθ. 2, η Επιτροπή καθορίζει νέα 
προθεσµία σε ad-hoc βάση, λαµβάνοντας υπόψη την καθυστέρηση και ενηµερώνει 
σχετικά το εθνικό κοινοβούλιο. Για τα υπόλοιπα εθνικά κοινοβούλια ισχύει η αρχική 
προθεσµία.  
 
Η Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη ότι τα εθνικά κοινοβούλια κλείνουν κατά τη 
διάρκεια του καλοκαιριού, εκτιµά ότι ο µήνας Αύγουστος δεν πρέπει να 
συνυπολογίζεται κατά τον καθορισµό της προθεσµίας που αναφέρεται στο 
πρωτόκολλο αριθ. 2. Στη lettre de saisine θα περιλαµβάνεται συστηµατικά ειδική 
αναφορά στο θέµα αυτό.  
 
 
Πεδίο των γνωµών των εθνικών κοινοβουλίων 
 
∆εδοµένου ότι ο µηχανισµός ελέγχου της επικουρικότητας θα εφαρµοστεί 
παράλληλα µε τον πολιτικό διάλογο, ο οποίος καλύπτει όλες τις πτυχές των εν λόγω 
εγγράφων που διαβιβάζονται στα εθνικά κοινοβούλια και όχι µόνο τη συµµόρφωση 
προς την αρχή της επικουρικότητας, η Επιτροπή καλεί τα εθνικά κοινοβούλια να 
διαχωρίζουν στις γνώµες τους στο µέτρο του δυνατού τις πτυχές της επικουρικότητας 
από τα σχόλια για την ουσία της πρότασης, και η αξιολόγησή τους για το εάν η 
πρόταση συνάδει µε την αρχή της επικουρικότητας να είναι όσο το δυνατό 
σαφέστερη. Ωστόσο, η Επιτροπή κατανοεί βεβαίως απόλυτα ότι κάθε εθνικό 
κοινοβούλιο επιλέγει τη µέθοδο εργασίας του καθώς και τη µορφή υπό την οποία 
διαβιβάζει τις αιτιολογηµένες γνώµες του στην Επιτροπή.  
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Όρια 
 
Η Επιτροπή υποστηρίζει ανέκαθεν την πολιτική ερµηνεία των γνωµών που της 
υποβάλλουν τα εθνικά κοινοβούλια και κατά ως εκ τούτου, σκοπεύει να εξετάζει 
όλες τις αιτιολογηµένες γνώµες σχετικά µε το εάν µια νοµοθετική πρόταση τηρεί την 
αρχή της επικουρικότητας για να εξακριβώνει την κάλυψη των ορίων που 
προβλέπονται στη Συνθήκη, ακόµη και αν στις διάφορες αιτιολογηµένες γνώµες 
προβάλλονται διαφορετικές αιτιολογίες για την µη τήρηση της αρχής της 
επικουρικότητας ή γίνεται αναφορά σε διαφορετικές διατάξεις της πρότασης.  
 
Η Επιτροπή αναλύει κάθε αρνητική γνώµη που της υποβάλλεται εντός προθεσµίας 
οκτώ εβδοµάδων και ελέγχει εάν έχει καλυφθεί ή όχι το όριο. Μετά τη λήξη της 
προθεσµίας, η Επιτροπή προβαίνει σε πολιτική ανάλυση των φακέλων στους οποίους 
το όριο έχει καλυφθεί και επιβεβαιώνει την ενεργοποίηση του µηχανισµού ελέγχου 
της επικουρικότητας. Για το γεγονός αυτό ενηµερώνονται τα εθνικά κοινοβούλια, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και η IPEX. 
 
Εάν µετά από οκτώ εβδοµάδες τα όρια δεν έχουν καλυφθεί ή εάν οι γνώµες 
παραληφθούν µετά τη λήξη της προθεσµίας, η Επιτροπή απαντά στα αντίστοιχα 
εθνικά κοινοβούλια στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου.  
 
Οι γνώµες των εθνικών κοινοβουλίων επί των προτάσεων που υποβάλλονται στο 
µηχανισµό ελέγχου της επικουρικότητας, δηµοσιεύονται στο δικτυακό τόπο της 
Επιτροπής µετά την λήξη της προθεσµίας των οκτώ εβδοµάδων. 
 
 
Εξέταση των προτάσεων 
 
Το σώµα των επιτρόπων, τόσο σε περίπτωση διαδικασίας «κίτρινης κάρτας» όσο και 
σε περίπτωση διαδικασίας «πορτοκαλί κάρτας», αποφασίζει να διατηρήσει, να 
τροποποιήσει ή να αποσύρει την εξεταζόµενη νοµοθετική πρόταση και αιτιολογεί την 
απόφασή του εκδίδοντας ανακοίνωση της Επιτροπής η οποία διαβιβάζεται στη 
συνέχεια σε όλα τα εθνικά κοινοβούλια, καθώς και στο νοµοθέτη και στην IPEX. 
Στην περίπτωση που εφαρµόζεται η διαδικασία της «πορτοκαλί κάρτας», οι 
αιτιολογηµένες γνώµες που έχουν παραληφθεί από τα εθνικά κοινοβούλια για 
συγκεκριµένο φάκελο επισυνάπτονται στην εν λόγω ανακοίνωση. 

 
 
Μεταβατική περίοδος 
 
Επισηµαίνεται ότι οι προτάσεις που εκκρεµούν και οι τροποποιηµένες προτάσεις δεν 
καλύπτονται από το πεδίο εφαρµογής του προβλεπόµενου από το πρωτόκολλο αριθ. 
2 µηχανισµού. 
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