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LEGISLATIVE PROCEDURES
Alongside the mAin legislAtive procedures, 
there Are other procedures cArried out in 
pArliAment in specific AreAs.

OpiniOn under Article 140 treAty On the FunctiOning 

OF the eurOpeAn uniOn (mOnetAry uniOn)

EUROPEAN PARLIAMENT 
PROCEDURES

The Commission and the European Central Bank draw up 
reports for the Council on the progress in fulfilling their obli-
gations as regards economic and monetary union of Mem-
ber States with a derogation. After Parliament has delivered 

its opinion, the Council on the Commission’s proposal, decides which 
Member States with a derogation fulfil the conditions for adoption 
of the single currency on the basis of the criteria laid down in Article 
140(1) TFEU and ends these Member States’ derogations. In this pro-
cedure, Parliament votes for the amendments en bloc and cannot table 
amendments.

PROCEDURES RELATINg TO DIALOgUE bETwEEN 
MANAgEMENT AND LAbOUR

The Union’s objectives include promotion of dialogue between the two 
sides of industry, with a view to the conclusion of agreements and con-
ventions. Under Article 154 TFEU, the Commission has the task of pro-
moting the consultation of management and labour at Union level and 
thus submits to Parliament possible guidelines for Union action after 
consulting the two sides of industry.

Any Commission document or any agreement between manage-
ment and labour is referred to the Parliament committee responsible. 
Where management and labour have reached an agreement and have 
requested jointly that the agreement be implemented by a Council deci-
sion on a proposal from the Commission under Article 155(2) of the 
Treaty on the Functioning of the European Union, the committee respon-
sible shall table a motion for a resolution recommending the adoption or 
rejection of the request.

PROCEDURES fOR ThE CONSIDERATION Of vOLUN-
TARy AgREEMENTS

The Commission informs Parliament when it intends to make use of 
voluntary agreements rather than legislation. The committee concerned 
may draw up an own-initiative report under Rule 48. The Commission 
informs Parliament when it intends to conclude a voluntary agree-
ment. The committee responsible may table a motion for a resolution 
recommending adoption or rejection of the proposal and under what 
conditions.
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CODIfICATION

Official codification means the procedure to repeal the acts being codified 
and replacing them by a single act. The consolidated version includes all 
modifications since the act first came into force. It does not contain any 
modification to the substance of the act. Codification helps to clarify EU 
legislation that has undergone frequent modifications. Parliament’s com-
mittee responsible for legal affairs examines the Commission’s proposal 
for codification. If there is no modification of substance, the simplified 
procedure for adoption of a report under Rule 46 applies. Parliament shall 
take a decision by means of a single vote, without amendment or debate.

IMPLEMENTINg AND DELEgATED PROvISIONS

The Commission may introduce implementing provisions for existing leg-
islation. These provisions are presented to committees of experts from 
the Member States and forwarded to Parliament either for information or 
scrutiny. On a proposal from its committee responsible, Parliament may 
adopt a resolution opposing the measure, stating that the draft imple-
menting measure exceeds the powers laid down in the legal act con-
cerned, is not compatible with the aim or the content of the basic instru-
ment or does not respect the principles of subsidiarity or proportionality, 
and asking the Commission to withdraw or amend the draft of measures 
or submit a proposal under the appropriate legislative procedure.

Where a legislative act delegates to the Commission the power to sup-
plement or amend certain non-essential elements of a legislative act, 
the committee responsible shall examine any draft delegated act where 
it is transmitted to Parliament for scrutiny and may submit to Parliament 
in a motion for a resolution any appropriate proposal in accordance with 
the provisions of the legislative act.
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Detailed arrangements, including a timetable, are set out in Annex XIV 
of the Rules of Procedure (Framework Agreement on relations between 
the European Parliament and the European Commission). Parliament 
adopts a resolution on the annual programming. The President asks the 
Council to deliver an opinion on the Commission’s work programme and 
Parliament’s resolution. Where an institution is unable to comply with 
the timetable laid down it is required to notify the other institutions as to 
the reasons for the delay and to propose a new timetable.

INITIATIvE UNDER ARTICLE 225 Of ThE TREATy ON 
ThE fUNCTIONINg Of ThE EUROPEAN UNION 

On the basis of a report by one of its committees, under Article 225 
TFEU, Parliament, acting by a majority of its Members, may request the 
Commission to submit any appropriate legislative proposal. Parliament 
may, at the same time, set a deadline for the submission of such a pro-
posal. The Parliament committee responsible must first ask the Con-
ference of Presidents for authorisation. The Commission may agree or 
refuse to submit the proposal requested.

A proposal for a Union act on the basis of the right of initiative granted 
to Parliament under Article 225 of the Treaty on the Functioning of the 
European Union may also be proposed by an individual Member of the 
European Parliament. Such a proposal shall be submitted to the President 
of the Parliament who refers it to the committee responsible for consider-
ation. It may decide to submit it to the plenary (see above).

OwN-INITIATIvE REPORTS
In the areas where the treaties give the European Parliament the right 
of initiative, its committees may draw up a report on a subject within 
its remit and present a motion for a resolution to Parliament. They must 
request authorisation from the Conference of Presidents before drawing 
up a report.

LEGISLATIVE INITIATIVE
the commission hAs the legislAtive initiAtive. how-
ever, under the treAty of mAAstricht enhAnced by 
the lisbon treAty, the europeAn pArliAment hAs A 
right of legislAtive initiAtive thAt Allows it to Ask 
the commission to submit A proposAl.

ANNUAL AND MULTIANNUAL PROgRAMMINg

According to the Treaty, the Commission shall initiate the Union´s annual 
and multiannual programming. In view of achieving that goal, the Com-
mission prepares its work programme, which is its contribution to the 
Union’s annual and multiannual programming. The European Parlia-
ment already cooperates with the Commission in the process of draft-
ing the Commission´s work programme and the Commission shall take 
into account the priorities expressed by Parliament at that stage. Fol-
lowing its adoption by the Commission, a trilogue between Parliament, 
the Council and the Commission is foreseen with a view to reaching an 
agreement on the Union’s programming.
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LEGISLATIVE PROCESS
ThE LEgISLATIvE PROCESS IN ThE EU wORkS AS 
fOLLOwS:

A Member of the European Parliament, working in one of the parliamen-
tary committees, draws up a report on a proposal for a ‘legislative text’ 
presented by the European Commission, the only institution empowered 
to initiate legislation. The parliamentary committee votes on this report 
and, possibly, amends it. When the text has been revised and adopted 
in plenary, Parliament has adopted its position. This process is repeated 
one or more times, depending on the type of procedure and whether or 
not agreement is reached with the Council.

In the adoption of legislative acts, a distinction is made between the 
ordinary legislative procedure (co-decision), which puts Parliament on 
an equal footing with the Council, and the special legislative proce-
dures, which apply only in specific cases where Parliament has only a 
consultative role.

On certain questions (e.g. taxation) the European Parliament gives only 
an advisory opinion (the ‘consultation procedure’). In some cases the 
Treaty provides that consultation is obligatory, being required by the 
legal base, and the proposal cannot acquire the force of law unless Par-
liament has delivered an opinion. In this case the Council is not empow-
ered to take a decision alone.
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EP PRESENTS PROPOSAL fOR ThE fUTURE Of 
COhESION POLICy POST-2020

The European Parliament presented the future of the cohesion policy post-
2020.  The main points are as follows:   

• reduce regional disparities
• adequate budget needed
• simplify procedures and improve synergies
• increase visibility of structural funds

An adequate budget, synergies between funds and simplification can improve 
the EU’s post-2020 cohesion policy aimed at reducing regional disparities.
The existing cohesion policy has mitigated the impact of the recent eco-
nomic crisis and that of austerity measures, but regional disparities and social 
inequalities remain high, say MEPs in a resolution adopted by 350 votes to 
149, with 171 abstentions.
 
They call for consolidated action in the post-2020 cohesion policy to reduce 
these disparities, and to prevent new ones from developing in all types of 
regions.

key proposals to improve the post-2020 cohesion policy:
• an adequate budget
• better synergies between funds
• the European Fund for Strategic Investments (EFSI) “should not 
   undermine the strategic coherence, territorial concentration and 
   long-term perspective of cohesion policy programming”
• simplifying its overall management system at all governance levels
• harmonisation between cohesion policy and competition policy, 
   in particular regarding state aid rules
• keeping grants as the basis of its financing, whilst the use of loans, 
   equity or guarantees “should be used with caution”

EU PARLIAMENT PASSES PROPOSAL TO COMbAT gENDER 
PENSION gAP

GEnDER InEqUAlITy In EMPlOyMEnT AnD PAy nEED TO bE TACklED 
bETTER, AlSO TO PREVEnT PEnSIOn GAPS, WhICh ARE nEARly 40% In 
ThE EU.

The gender gap in pensions “in 2015 in the EU stood at 38.3 % in the 65 and 
over age group and has increased in half of the Member States over the past 
five years” the text adopted in June said.

The gender gap in pensions is mainly the result of differences in the labour 
market and of a gender imbalance that exists in relation to careers and fam-
ily life: a higher proportion of women working part-time (32% of women to 
8% of men), lower hourly wages, and women with fewer years in employment 
due to caring responsibilities.

MEPs outlined a number of proposals to tackle the gender 
gap in pensions:
• reduce inequalities by tackling discrimination and stereotypes, which block 
access to the labour market, in particular through education,
• respect the principle of equal pay for equal work and offer women incen-
tives to work longer and with shorter career breaks, pension credits for men 
and women as a form of allowance for caring for children or family members
• generally improving work-life balance and giving incentives for men to use 
their parental and paternity leave, access to local, high-quality, affordable 
child-care facilities, and facilities for the elderly and dependants,
• more accurate assessment and awareness-raising, including better data 
collection and monitoring,
• corrective measures in pension systems to aid the most vulnerable groups

ThE RESOLUTION wAS APPROvED by 433 TO 67, wITh 175 AbSTENTIONS.
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EU bACkS NEw CARbON CUTS, DEbATES US wITh-
DRAwAL fROM PARIS AgREEMENT

Plans for new compulsory greenhouse gas cuts under the Paris agreement 
were backed by MEPs in June, following a debate on the announced US. 
withdrawal.

These cuts will help deliver on the EU’s overall target for 2030 on all policies 
- a 40% cut from 1990 levels. The EU is committed to these cuts in the frame-
work of the Paris Agreement.

The legislation will make it possible to break down the EU targets into binding, 
national ones for sectors not covered by the EU carbon market - i.e. agricul-
ture, transport, building and waste, which together account for about 60% of 
the EU’s greenhouse gas emissions.

Each EU member state will have to follow an emissions reduction pathway, 
calculated from a starting point of 2018, instead of 2020 as proposed by the 
Commission, in order to avoid an increase in emissions in the first few years 
or a postponement of their emission reductions. 

To ensure long-term predictability, MEPs also set a target for 2050, of reduc-
ing greenhouse gas emissions by 80% compared to 2005 levels.

Rewarding early action

MEPs also propose rules to reward early action from member states with 
a GDP per capita below EU average which have taken, or will take, action 
before 2020, with more flexibility during the later part of the scheme.
To help member states achieve their goals, the regulation allows them to “bor-
row” up to 10% of the following year’s allowance, reducing it accordingly.

ThE REPORT wAS APPROvED by 534 vOTES TO 88 AND 56 AbSTENTIONS.



MEPS OPEnED nEGOTIATIOnS WITh COUnCIl WITh An AIM 
TO REACh A FIRST READInG AGREEMEnT On ThE PRO-
POSAl. InFORMAl “TRIlOGUE” nEGOTIATIOnS WIll START 
WhEn COUnCIl hAS SET ITS OWn POSITIOn.

Debate on US withdrawal announcement

Parliament also discussed the announcement by US President Donald J Trump to 
withdraw from the Paris Agreement, with Marshall Islands President hilda heine 
and Commission President Jean-Claude Juncker. “The world is now watching 
Europe”, said Ms heine, highlighting the vulnerability of her country to climate 
change. “With an average elevation of two metres above sea level, there is nowhere 
to run, nowhere to hide” against climate change, she said. (...) my country risks 
becoming completely uninhabitable before the century ends” she said.

European Parliament President Antonio Tajani (EPP, IT), said:
 “Climate change is one the most pressing global challenges that we 
face today. (...) By addressing this challenge, the EU is creating new 
opportunities for our citizens and industry. (...) Simply put, the U.S. 
administration’s decision is a mistake. By working together with nations 
around the world we can successfully deliver a cleaner and safer planet 
to our citizens.”

President Juncker said that the EU will not renegotiate the Paris Agreement. MEPs 
overwhelmingly spoke in favour of taking the UnFCCC 2015 agreement forward 
and applying it fully.

The announcement from US President Trump was criticised by EU lawmakers, who 
announced that the European Union will stick to its commitments and move for-
ward with its own climate legislation.
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Νομοθετικες ΔιαΔικαςιες

Πέραν των τέσσαρων βασικων νομοθέτικων 
διαδικασιων, υΠαρχουν και αλλέσ διαδικασιέσ Που 
έφαρμοζονται στουσ κολΠουσ του έυρωΠαϊκου 
κοινοβουλιου σέ συγκέκριμένα Πέδια δρασησ.

Γνωμοδοτηση σύμφωνα με το αρθρο 140 τησ σύνθηκησ 
Για τη λειτούρΓια τησ εύρωπαϊκησ ενωσησ 
(νομισματικη ενωση)

οι ΔιαΔικαςιες τοΥ 
εΥΡΩκοιΝοΒοΥΛιοΥ

η έπιτροπή και η έυρωπαϊκή κεντρική τράπεζα υποβάλλουν 
εκθέσεις στο συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο των κρατών 
μελών με εξαίρεση όσον αφορά την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεών τους για την υλοποίηση της οικονομικής και νομισματικής 
ένωσης. μετά από γνωμοδότηση του κοινοβουλίου, το συμβούλιο, 
βάσει πρότασης της έπιτροπής, αποφασίζει ποιά κράτη μέλη για τα 
οποία ισχύει κάποια εξαίρεση πληρούν τους αναγκαίους όρους για την 
υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος, βάσει των κριτηρίων του άρθρου 
140 παρ. 1 σλέέ, και θέτει τέρμα στις εξαιρέσεις αυτές. στη διαδικασία 
αυτή, το κοινοβούλιο ψηφίζει για ολόκληρη τη δέσμη των συστάσεων 
και δεν μπορεί να υποβάλλει τροπολογίες.

διαδικασιεσ σχετικεσ με τον κοινωνικο διαλοΓο

Ένας από τους στόχους της Ένωσης είναι η προώθηση του κοινωνικού 
διαλόγου, ιδίως για να γίνει δυνατή η σύναψη συμφωνιών ή συμβάσεων.
σύμφωνα με το Άρθρο 154 σλέέ, είναι καθήκον της έπιτροπής η 
προώθηση της διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους σε επίπεδο 
Ένωσης και, για τον λόγο αυτόν, υποβάλλει στο κοινοβούλιο τους 
ενδεχόμενους προσανατολισμούς μιας δράσης της Ένωσης μετά από 
διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους.

κάθε έγγραφο της έπιτροπής ή κάθε συμφωνία που έχουν συνάψει οι 
κοινωνικοί εταίροι διαβιβάζεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. 
Όταν οι κοινωνικοί εταίροι έχουν καταλήξει σε συμφωνία και ζητούν από 
κοινού την εφαρμογή της συμφωνίας με απόφαση του συμβουλίου, μετά 
από πρόταση της έπιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 155, παράγραφος 
2, της συνθήκης για τη λειτουργία της έυρωπαϊκής Ένωσης, η αρμόδια 
επιτροπή υποβάλλει πρόταση ψηφίσματος με την οποία συνιστά την 
έγκριση ή την απόρριψη του αιτήματος.

διαδικασιεσ σχετικα με την εξεταση των 
εθελοντικων σύμφωνιων

η έπιτροπή ενημερώνει το κοινοβούλιο όταν προτίθεται να 
χρησιμοποιήσει εθελοντικές συμφωνίες αντί να νομοθετήσει. η αρμόδια 
κοινοβουλευτική επιτροπή μπορεί να συντάξει έκθεση πρωτοβουλίας, 
σύμφωνα με το άρθρο 48. η έπιτροπή ενημερώνει το κοινοβούλιο 
όταν προτίθεται να συνάψει εθελοντική συμφωνία. η αρμόδια 
κοινοβουλευτική επιτροπή μπορεί να υποβάλλει πρόταση ψηφίσματος 
που θα περιέχει σύσταση για την έγκριση ή την απόρριψη της πρότασης, 
καθώς και τους όρους στους οποίους υπόκειται η έγκριση ή η απόρριψη.
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οι ΔιαΔικαςιες τοΥ 
εΥΡΩκοιΝοΒοΥΛιοΥ

κΩΔικοποιηςη

ως επίσημη κωδικοποίηση εννοείται η διαδικασία που αποσκοπεί 
στην κατάργηση των πράξεων οι οποίες αποτελούν το αντικείμενο 
της κωδικοποίησης και την αντικατάστασή τους από μία ενιαία 
πράξη. η κωδικοποιημένη μορφή της πράξης περιλαμβάνει όλες τις 
τροποποιήσεις που αυτή υπέστη μετά την πρώτη έναρξη ισχύος της, 
χωρίς να επιφέρεται καμία νέα τροποποίηση στην ουσία της πράξης 
αυτής. η κωδικοποίηση επιτρέπει να βελτιωθεί η αναγνωσιμότητα 
της νομοθεσίας της έυρωπαϊκής Ένωσης, η οποία τροποποιείται 
συχνά. η αρμόδια για τα νομικά θέματα επιτροπή του κοινοβουλίου 
εξετάζει την πρόταση κωδικοποίησης της έπιτροπής και, εάν δεν 
υπάρχει τροποποίηση της ουσίας, εφαρμόζεται η απλοποιημένη 
διαδικασία έγκρισης μιας έκθεσης, σύμφωνα με το Άρθρο 46 του 
κανονισμού. το κοινοβούλιο αποφασίζει με μία μόνο ψηφοφορία, 
χωρίς τροπολογίες ούτε συζήτηση.

εκτελεστικά μέτρα και κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις

η έπιτροπή μπορεί να λάβει, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας, 
εκτελεστικά μέτρα. τα μέτρα αυτά υποβάλλονται σε επιτροπές 
εμπειρογνωμόνων από τα κράτη μέλη και διαβιβάζονται στο έυρωπαϊκό 
κοινοβούλιο είτε προς ενημέρωση είτε προς εξέταση. το κοινοβούλιο, 
στη βάση σχετικής πρότασης της αρμόδιας κοινοβουλευτικής 
επιτροπής, μπορεί να εγκρίνει ψήφισμα με το οποίο αντιτάσσεται 
στο μέτρο, αιτιολογώντας την αντίθεσή του με την επισήμανση ότι το 
σχέδιο μέτρων υπερβαίνει τις εκτελεστικές εξουσίες που προβλέπει 
η βασική πράξη, δεν συνάδει προς το σκοπό ή το περιεχόμενο της 
βασικής πράξης ή δεν σέβεται τις αρχές της επικουρικότητας ή της 
αναλογικότητας, και ζητώντας από την έπιτροπή να αποσύρει ή να 
τροποποιήσει το σχέδιο μέτρων ή να υποβάλει πρόταση κατά την 
ενδεδειγμένη νομοθετική διαδικασία.

Όταν νομοθετική πράξη αναθέτει στην έπιτροπή την εξουσία 
συμπλήρωσης ή τροποποίησης ορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων 
νομοθετικής πράξης, η αρμόδια επιτροπή εξετάζει κάθε σχέδιο κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξης που διαβιβάζεται στο κοινοβούλιο για έλεγχο 
και μπορεί να υποβάλει στο κοινοβούλιο με πρόταση ψηφίσματος κάθε 
κατάλληλη πρόταση σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθετικής πράξης.
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οι ΔιαΔικαςιες τοΥ 
εΥΡΩκοιΝοΒοΥΛιοΥ

πΡΩτοΒοΥΛια ποΥ πΡοΒΛεπεται απο το 
αΡθΡο 225 της ςΥΝθηκης για τη ΛειτοΥΡγια 
της εΥΡΩπαϊκης εΝΩςης

το κοινοβούλιο, με απόφαση της πλειοψηφίας των βουλευτών του 
και με βάση έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του, μπορεί σύμφωνα με 
το Άρθρο 225 σλέέ, να ζητήσει από την έπιτροπή να υποβάλει κάθε 
κατάλληλη νομοθετική πρόταση καθώς και να θέσει χρονικό όριο για την 
υποβολή τέτοιας πρότασης. η αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή πρέπει 
προηγουμένως να έχει ζητήσει την άδεια της διάσκεψης των Προέδρων. 
η έπιτροπή μπορεί να δεχθεί ή να αρνηθεί την εκπόνηση της νομοθετικής 
πρότασης που ζητεί το κοινοβούλιο. Πριν από την έναρξη της διαδικασίας, 
η αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή πρέπει να έχει βεβαιωθεί ότι καμία 
παρόμοια νομοθετική πρόταση δεν βρίσκεται ήδη σε στάδιο προετοιμασίας. 
το αίτημα για πράξη της Ένωσης βάσει του δικαιώματος πρωτοβουλίας 
που παρέχεται στο κοινοβούλιο από το άρθρο 225 της συνθήκης για τη 
λειτουργία της έυρωπαϊκής Ένωσης είναι επίσης δυνατόν να προταθεί από 
μεμονωμένο βουλευτή του έυρωπαϊκού κοινοβουλίου. μια τέτοια πρόταση 
υποβάλλεται στον Πρόεδρο του κοινοβουλίου, ο οποίος την παραπέμπει 
προς εξέταση στην αρμόδια επιτροπή, η οποία μπορεί να αποφασίσει να 
την υποβάλει στην ολομέλεια (βλ. ανωτέρω).

εκθεςεις πΡΩτοΒοΥΛιας
στο πλαίσιο εντός του οποίου οι συνθήκες παρέχουν στο έυρωπαϊκό 
κοινοβούλιο δικαίωμα πρωτοβουλίας, οι κοινοβουλευτικές επιτροπές μπορούν 
να συντάσσουν έκθεση σχετικά με θέμα που εμπίπτει στις αρμοδιότητές τους 
και να υποβάλλουν σχετική πρόταση ψηφίσματος στο κοινοβούλιο. Πριν από 
την υποβολή της πρότασης, πρέπει να ζητούν την άδεια της διάσκεψης των 
Προέδρων.

πΡΩτοΒοΥΛια τοΥ εΥΡΩκοιΝοΒοΥΛιοΥ

η νομοθέτικη Πρωτοβουλια ανηκέι στην έΠιτροΠη. 
ωστοσο, η συνθηκη του μααστριχτ και ακομη Πέρισσοτέρο 
η συνθηκη τησ λισαβονασ χορηγουν στο έυρωΠαϊκο 
κοινοβουλιο δικαιωμα νομοθέτικησ Πρωτοβουλιασ 
Που του έΠιτρέΠέι να ζητησέι αΠο την έΠιτροΠη να του 
υΠοβαλέι Προτασέισ νομου.

ετηςιος και ποΛΥετης πΡογΡαμματιςμος

σύμφωνα με τη συνθήκη, η έπιτροπή δρομολογεί τον ετήσιο και πολυετή 
προγραμματισμό της Ένωσης. για την επίτευξη του στόχου αυτού, η 
έπιτροπή καταρτίζει το πρόγραμμα εργασίας της, το οποίο αντιπροσωπεύει 
τη συμβολή της στον ετήσιο και πολυετή προγραμματισμό της Ένωσης. το 
έυρωπαϊκό κοινοβούλιο ήδη συνεργάζεται με την έπιτροπή στη διαδικασία 
κατάρτισης του προγράμματος εργασίας και η έπιτροπή λαμβάνει υπόψη 
στο στάδιο αυτό τις προτεραιότητες που θέτει το κοινοβούλιο. μετά την 
έγκριση του προγράμματος εργασίας από την έπιτροπή, προβλέπεται 
τριμερής διάλογος μεταξύ κοινοβουλίου, συμβουλίου και έπιτροπής με 
στόχο την επίτευξη συμφωνίας για τον προγραμματισμό της Ένωσης οι 
λεπτομερείς ρυθμίσεις και το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα περιέχονται στο 
παράρτημα XIV του κανονισμού (συμφωνία πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ 
του έυρωπαϊκού κοινοβουλίου και της έπιτροπής). το κοινοβούλιο εγκρίνει 
ψήφισμα για τον ετήσιο προγραμματισμό της έπιτροπής. ο Πρόεδρος 
ζητεί από το συμβούλιο να διατυπώσει την γ νώμη του σχετικά με το 
πρόγραμμα εργασίας της έπιτροπής και το ψήφισμα του κοινοβουλίου. 
έάν ένα θεσμικό όργανο αδυνατεί να τηρήσει το εγκριθέν χρονοδιάγραμμα, 
οφείλει να γνωστοποιήσει στα άλλα θεσμικά όργανα τους λόγους της 
καθυστέρησης και να προτείνει νέο χρονοδιάγραμμα.
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εΥΡΩκοιΝοΒοΥΛιοΥ

το Νομοθετικο εΡγο 

πιο κάτω θα δείτε πως πραγματοποιείτε το 
νομοθετικό έργο στο ευρωκοινοβούλιο: 

ο βουλευτής εκπονεί, στο πλαίσιο κοινοβουλευτικής επιτροπής, 
έκθεση σχετικά με νομοθετική πρόταση της έυρωπαϊκής έπιτροπής, 
η οποία έχει το μονοπώλιο στη νομοθετική πρωτοβουλία. 
η κοινοβουλευτική επιτροπή ψηφίζει την έκθεση αυτή και, 
ενδεχομένως, την τροποποιεί. Όταν το κείμενο αναθεωρηθεί και 
ψηφιστεί στην ολομέλεια, το κοινοβούλιο έχει διαμορφώσει τη θέση 
του. η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται μία ή περισσότερες φορές, 
ανάλογα με τον τύπο της διαδικασίας και το αν επιτευχθεί ή όχι 
συμφωνία με το συμβούλιο.

για τη θέσπιση νομοθετικών πράξεων υπάρχει η συνήθης νομοθετική 
διαδικασία (πρώην συναπόφαση) που θέτει το κοινοβούλιο στο ίδιο 
επίπεδο με το συμβούλιο και οι ειδικές νομοθετικές διαδικασίες, 
που εφαρμόζονται αποκλειστικά σε ειδικές περιπτώσεις όπου το 
κοινοβούλιο έχει απλώς συμβουλευτικό ρόλο.

σε ορισμένα θέματα (φορολογία, βιομηχανική πολιτική, 
γεωργική πολιτική...) το έυρωπαϊκό κοινοβούλιο εκφράζει μόνο 
συμβουλευτική γνώμη (‘διαδικασία διαβούλευσης’). σε ορισμένες 
περιπτώσεις, η συνθήκη προβλέπει ότι η διαβούλευση είναι 
υποχρεωτική διότι η νομική βάση το επιβάλλει και η πρόταση δεν 
μπορεί να αποκτήσει νομική ισχύ παρά μόνον αφού γνωμοδοτήσει 
το κοινοβούλιο. στην περίπτωση αυτή, το συμβούλιο δεν μπορεί να 
λάβει μόνο του απόφαση.
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το εκ παρουσιάζει προτάσεις για το μέλλον 
της πολιτικής συνοχής μετά το 2020

το εκ παρουσίασε τις προτάσεις του για την πολιτική συνοχής της 
Ένωσης μετά το 2020.  προτείνουν τα ακολούθα:  

• μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων
• επαρκής προϋπολογισμός
• απλουστευμένες διαδικασίες και βελτίωση των συνεργιών
• αύξηση της προβολής των θετικών αποτελεσμάτων των διαρθρωτικών ταμείων

ο επαρκής προϋπολογισμός, οι συνέργειες μεταξύ των διαφόρων κονδυλίων και η 
απλούστευση των διαδικασιών μπορούν να βελτιώσουν την πολιτική συνοχής της 
έέ μετά το 2020. η υφιστάμενη πολιτική συνοχής έχει μετριάσει τις επιπτώσεις 
της πρόσφατης οικονομικής κρίσης και των μέτρων λιτότητας. Παρόλα αυτά οι 
περιφερειακές και οι κοινωνικές ανισότητες παραμένουν. αυτό υπογράμμισαν με 
ψήφισμά τους οι ευρωβουλευτές την τρίτη (350 ψήφους υπέρ, 149 κατά και 171 
αποχές) . 

ζήτησαν την ενίσχυση των δράσεων της πολιτικής συνοχής μετά το 2020 για τη 
μείωση αυτών των ανισοτήτων και την πρόληψη δημιουργίας νέων ανισοτήτων σε 
όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες.

το ψήφισμα περιλαμβάνει βασικές προτάσεις για τη βελτίωση της 
πολιτικής συνοχής μετά το 2020:

• επαρκής προϋπολογισμός
• περισσότερες συνέργειες μεταξύ των διαφόρων ταμείων
• το έυρωπαϊκό ταμείο στρατηγικών έπενδύσεων «πρέπει να μην υπονομεύει 
τη στρατηγική συνεκτικότητα, την εδαφική συγκέντρωση και τη μακροπρόθεσμη 
προοπτική του προγραμματισμού για την πολιτική συνοχής, δεν πρέπει 
να αντικαταστήσει ή να παραγκωνίσει τις επιχορηγήσεις, και δεν πρέπει 
να επιδιώξει την αντικατάσταση ή την μείωση του προϋπολογισμού των 
διαρθρωτικών ταμείων»
• απλοποίηση του συνολικού συστήματος διαχείρισης σε όλα τα επίπεδα 
διακυβέρνησης
• εναρμόνιση μεταξύ της πολιτικής συνοχής και της πολιτικής ανταγωνισμού, 
ιδίως όσον αφορά τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις
• οι επιχορηγήσεις θα πρέπει να εξακολουθήσουν να αποτελούν τη βάση της 
χρηματοδότησης της πολιτικής για τη συνοχή, ενώ η χρήση δανείων, ιδίων 
κεφαλαίων ή εγγυήσεων «πρέπει να πραγματοποιείται με προσοχή και βάσει 
κατάλληλης εκ των προτέρων αξιολόγησης»

το εκ ενέκρινε ψήφισμα για το χάσμα στις συντάξεις 
μεταξύ των φύλλων 

οι ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών στην απασχόληση και 
τις αμοιβές πρέπει να αντιμετωπιστούν καλύτερα, και να κλείσει το 
συνταξιοδοτικό χάσμα ύψους περίπου 40% στην έέ.

το συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών ανήλθε σε 38,3% το 2015 στην 
ηλικιακή κατηγορία των άνω των 65 και αυξήθηκε στα μισά κράτη μέλη τα τελευταία 
πέντε χρόνια. το συνταξιοδοτικό χάσμα οφείλεται κυρίως στις διαφορές στην αγορά 
εργασίας και στην ανισορροπία που υπάρχει αναφορικά με τη σταδιοδρομία και την 
οικογενειακή ζωή: οι γυναίκες έχουν περισσότερες πιθανότητες από τους άνδρες 
να διακόψουν τη σταδιοδρομία τους, να έχουν επισφαλείς συμβάσεις, να εργαστούν 
σε άτυπες μορφές απασχόλησης, με καθεστώς μερικής απασχόλησης (32 % μεταξύ 
των γυναικών σε σύγκριση με το 8,2 % μεταξύ των ανδρών) ή σε μη αμειβόμενη 
βάση, ιδίως όταν παρέχουν φροντίδα στα παιδιά και σε άλλα εξαρτώμενα μέλη της 
ευρύτερης οικογένειάς τους.

οι ευρωβουλευτές συμπεριέλαβαν στο ψήφισμά τους ορισμένες 
προτάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος:
• μείωση των ανισοτήτων με την αντιμετώπιση των διακρίσεων και των στερεοτύπων 
που εμποδίζουν την πρόσβαση στην αγορά εργασίας
• σεβασμός της αρχής της ίσης αμοιβής για ίση εργασία και παροχή κινήτρων 
στις γυναίκες για μεγαλύτερη σε διάρκεια εργασία και μικρότερη διακοπή της 
σταδιοδρομίας
• επιδόματα φροντίδας για άδεια μητρότητας, πατρότητας και γονική άδεια ή άδεια 
για φροντίδα άλλων μελών της οικογένειας και γενικότερα βελτίωση της ισορροπίας 
μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής
• διορθωτικά μέτρα στα συνταξιοδοτικά συστήματα για την ενίσχυση των πιο 
ευάλωτων ομάδων
• παροχή οικονομικά προσιτών και προσβάσιμων δομών υψηλής ποιότητας για τη 
φροντίδα παιδιών, ηλικιωμένων και εξαρτώμενων ατόμων σε τοπικό επίπεδο
• ακριβέστερη αξιολόγηση, συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης συλλογής και 
παρακολούθησης των δεδομένων
το ψηφισμα εΓκριθηκε με 433 ψηφούσ ύπερ, 67 κατα και 175 αποχεσ.
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το εκ είναι υπέρ της περαιτέρω μείωσης των 
εκπομπών ρύπων 

το έκ υπερψήφισε το σχέδιο κανονισμού για τις νέες υποχρεωτικές μειώσεις 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στα πλαίσια της συμφωνίας των Παρισίων.
οι μειώσεις των εκπομπών ρύπων θα συμβάλουν στην επίτευξη του ευρύτερου 
στόχου της έέ για το 2030 ο οποίος αφορά όλους τους τομείς: μείωση κατά 40% σε 
σύγκριση με τα επίπεδα ρύπων το 1990. η έέ έχει δεσμευθεί για αυτές τις μειώσεις 
στο πλαίσιο της διεθνούς συμφωνίας για την κλιματική αλλαγή.

ο ευρωπαϊκός κανονισμός κατανέμει στην ουσία τους συνολικούς στόχους της έέ 
σε δεσμευτικούς, εθνικούς στόχους για επιμέρους τομείς που δεν καλύπτονται από 
την ευρωπαϊκή αγορά άνθρακα. αυτοί είναι η γεωργία, οι μεταφορές, τα κτήρια 
και η διαχείριση των αποβλήτων, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 60% περίπου των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην έέ .

κάθε κράτος μέλος της έέ θα υποχρεούται να ακολουθήσει μία συγκεκριμένη πορεία 
μείωσης των εκπομπών, η οποία θα υπολογίζει ως σημείο εκκίνησης το έτος 2018, 
αντί του 2020 που είχε αρχικώς προτείνει η έυρωπαϊκή έπιτροπή. με τον τρόπο 
αυτό θα αποφευχθεί η αύξηση των εκπομπών κατά τα πρώτα έτη ή η αναβολή των 
μειώσεων αυτών.

οι ευρωβουλευτές ζητούν επιπρόσθετα τη θέσπιση στόχου για μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου, μέχρι το 2050, κατά 80% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 
2005.

επιβράβευση για την ανάληψη έγκαιρης δράσης

οι ευρωβουλευτές προτείνουν την εφαρμογή ειδικών διατάξεων για την επιβράβευση 
της ανάληψης έγκαιρης δράσης από τις χώρες της έέ, παρέχοντάς τους ουσιαστικά 
μεγαλύτερη ευελιξία στα τελευταία χρόνια του προγράμματος. το σχέδιο κανονισμού 
επιτρέπει στα κράτη μέλη να «δανείζονται» μέχρι και το 10% των δικαιωμάτων 
εκπομπής του επόμενου έτους προκειμένου να μπορέσουν να επιτύχουν τους 
στόχους τους.

το σχεδιο κανονισμού και η διαπραΓματεύτικη εντολη εΓκριθηκε με 
534 ψηφούσ ύπερ, 88 κατα και 56 αποχεσ.



οι έυρωβουλέυτέσ θα ξέκινησουν διαΠραγματέυσέισ μέ το 
συμβουλιο μέ στοχο την έΠιτέυξη συμφωνιασ σέ Πρωτη 
αναγνωση. οι ατυΠέσ «τριμέρέισ» διαΠραγματέυσέισ θα 
ξέκινησουν μολισ το συμβουλιο υιοθέτησέι και αυτο τη 
θέση του έΠι τησ συγκέκριμένησ νομοθέτικησ Προτασησ.

συζήτηση σχετικά με την ανακοίνωση απόσυρσης των ηπα από 
τη συμφωνία των παρισίων

το κοινοβούλιο συζήτησε την απόφαση του Προέδρου των ηΠα ντόναλντ 
τραμπ για την απόσυρση της χώρας του από τη συμφωνία των Παρισίων 
με τον Πρόεδρο γιούνκερ και την Πρόεδρο των νήσων μάρσαλ, hilda 
heine. «η διεθνής κοινότητα έχει πλέον στραμμένο το βλέμμα της στην 
έυρώπη», είπε η κ. heine, υπογραμμίζοντας την ευάλωτη θέση της χώρας 
της απέναντι στην κλιματική αλλαγή. «η χώρα βρίσκεται δύο μόνο μέτρα 
πάνω από τη στάθμη της θάλασσας, δεν μπορούμε να τρέξουμε ούτε 
να κρυφτούμε πουθενά», προσέθεσε. «η χώρα μου κινδυνεύει να μείνει 
ακατοίκητη προτού τελειώσει ο αιώνας», κατέληξε η ίδια.

ο πρόεδρος του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, αντόνιο ταγιάνι δήλωσε 
τα εξής: «η κλιματική αλλαγή είναι μια από τις πιο επείγουσες προκλήσεις 
που αντιμετωπίζουμε σήμερα παγκοσμίως. λαμβάνοντας τα απαραίτητα 
μέτρα για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης, η έέ δημιουργεί 
νέες ευκαιρίες για τους πολίτες και τη βιομηχανία της. με απλά λόγια, 
η απόφαση της κυβέρνησης των ηΠα αποτελεί ένα μεγάλο λάθος. έάν 
συνεργαστούμε όλα τα έθνη  μαζί, μπορούμε να προσφέρουμε στους 
πολίτες μας έναν καθαρότερο και ασφαλέστερο πλανήτη».

ο Πρόεδρος γιούνκερ δήλωσε ότι η έέ δεν θα επαναδιαπραγματευτεί 
τη συμφωνία των Παρισίων ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των 
ευρωβουλευτών εξέφρασε την πρόθεσή να προωθήσει τη συμφωνία 
UnFCCC 2015 και να την εφαρμόσει πλήρως.
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