Επιτροπή Συνδιαλλαγής – Ενημερωτικό Έγγραφο

Στις 23 Οκτωβρίου, η Κυπριακή Προεδρία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
συμφώνησαν να συστήσουν Επιτροπή Συνδιαλλαγής για την εξεύρεση συμφωνίας
για τον Προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2013. Η περίοδος συνδιαλλαγής, όπως
ορίζεται από τη Συνθήκη Λειτουργίας της ΕΕ, πρέπει να ολοκληρωθεί σε 21 μέρες.
Η Επιτροπή Συνδιαλλαγής συνήλθε στις 26 Οκτωβρίου στην έδρα του
Κοινοβουλίου (ΕΚ) και θα συνέλθει εκ νέου την Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου στην
έδρα του Συμβουλίου για την τελική συνδιαλλαγή. Η προθεσμία για ολοκλήρωση
της συνδιαλλαγής μεταξύ των δύο μερών της δημοσιονομικής διαδικασίας, δηλαδή
του Συμβουλίου και του ΕΚ, λήγει στις 13 Νοεμβρίου.
Η συνδιαλλαγή διεξάγεται μέσω απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ όλων των μερών
της δημοσιονομικής διαδικασίας της ΕΕ, του Συμβουλίου της ΕΕ και του ΕΚ, στο πλαίσιο της
Επιτροπής Συνδιαλλαγής. Η διαδικασία προνοείται στο Άρθρο 294 της Συνθήκης για τη
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με βάση τη συνήθη νομοθετική διαδικασία συναπόφασης της ΕΕ μεταξύ του Συμβουλίου
και του Κοινοβουλίου, η Επιτροπή Συνδιαλλαγής μπορεί να συσταθεί για επίλυση
διαφορών μεταξύ των δύο θεσμών σε νομοθετικές προτάσεις. Στόχος της είναι να
καταλήξει σε συμφωνία, υπό τη μορφή «κοινού κειμένου», το οποίο να είναι αποδεκτό και
από τα δύο μέρη.
Η Επιτροπή Συνδιαλλαγής αποτελείται από 27 μέλη του Συμβουλίου και άλλα τόσα μέλη
του ΕΚ, συνολικά 54. Οι συναντήσεις συνδιαλλαγής ετοιμάζονται μέσω τριμερών διαλόγων,
συναντήσεων μεταξύ αντιπροσώπων της Προεδρίας, του ΕΚ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Όταν η επιτροπή συνέρχεται για θέματα προϋπολογισμού, όπως έγινε τα δύο
προηγούμενα χρόνια για τους προϋπολογισμούς του 2011 και του 2012, οι οποίοι έτυχαν
διαπραγμάτευσης με βάση τη Συνθήκη της Λισαβόνας, έχει στη διάθεσή της 21 μέρες για
να καταλήξει σε απόφαση. Αν επιτευχθεί συμφωνία, το ΕΚ και το Συμβούλιο έχουν 14
μέρες για να εγκρίνουν το κοινό σχέδιο προϋπολογισμού.
Η συνεδρία της Παρασκευής, 9 Νοεμβρίου, θα προετοιμαστεί από το Συμβούλιο ECOFINΠροϋπολογισμός, το οποίο προηγείται της συνάντησης συνδιαλλαγής με το Κοινοβούλιο
που πραγματοποιείται την ίδια μέρα.
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