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Комисия по правни въпроси 
 

30.8.2019 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП 

(10/2015)1 

Относно: Насоки за прилагане на член 149 от Правилника за дейността 

 

– Като взе предвид член 149 от Правилника за дейността, 

– като взе предвид членове 263, 265, 267 и 277 от Договора за функционирането 

на Европейския съюз,  

– като взе предвид членове 23, 24, 40 и 62а от Статута на Съда на Европейския 

съюз, 

на 24 февруари 2015 г. комисията по правни въпроси одобри следните насоки: 

Процедура 

1. За всеки 6-месечен период комисията по правни въпроси ще назначава 

постоянен докладчик, който да предприема действия във връзка със спорове. 

2. Секретариатът ще уведомява постоянния докладчик за всички въпроси, свързани 

със спорове. Дела могат да започват по инициатива на Правната служба или на 

друга комисия, но секретариатът може също така по собствена инициатива да 

реши да отнесе даден въпрос до вниманието на постоянния докладчик. 

3. Постоянният докладчик ще взема своите решения въз основа на докладна 

записка от страна на секретариата и/или на Правната служба. 

4. По всички въпроси, свързани със спорове, комисията ще гласува при закрити 

врата въз основа на препоръката на докладчика. Всеки член на ЕП може да 
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отправи искане към Правната служба за устни обяснения по дадено дело, преди 

комисията да премине към гласуване. 

5. В случаите, в които в срокът, определен от съда или от Договорите, не позволява 

следването на посочената по-горе процедура, решение може да бъде прието чрез 

писмена процедура. След това въпросът следва да бъде представен на 

следващото заседание на комисията за одобрение или неодобрение. 

6. В неотложни случаи, в които председателят на Европейския парламент действа 

самостоятелно, той може да се консултира с председателя на комисията по 

правни въпроси или с постоянния докладчик в зависимост от тяхната 

ангажираност. 

7. При изготвянето на препоръки и приемането на решения постоянният докладчик 

и комисията ще вземат предвид следните насоки. 

Искове за отмяна 

8. Парламентът има право да предявява искове за отмяна на правни актове, приети 

от други институции, органи, служби или агенции на Съюза, предназначени да 

произведат правно действие по отношение на трети страни, на основание 

некомпетентност, съществено процесуално нарушение, нарушаване на 

Договорите или на всякаква правна норма, свързана с тяхното изпълнение, или 

злоупотреба с власт. 

9. По-специално Парламентът следва да предяви иск, когато Съветът 

неправомерно е приел акт, без да вземе съвместно решение с Парламента или да 

поиска съгласието му съгласно изискванията на относимото правно основание. 

Същото се прилага, когато Съветът не е спазил съществено процесуално 

изискване във връзка с Парламента, като например консултация или повторна 

консултация или надлежно информиране на Парламента.  

10. Също така Парламентът следва да предяви такъв иск срещу решения на 

Комисията, които не спазват съответното делегиране на законодателни 

правомощия или правомощия за приемане на актове за изпълнение. 

Искове за установяване на неправомерно бездействие 

11. Парламентът следва да предяви иск за установяване на неправомерно 

бездействие, когато е налице явно нарушение на задълженията, предвидени в 

актовете, приети от Парламента или съвместно приети от него. 

Встъпване в преки производства, по които Парламентът не е страна 

12. Когато се оспорва действителността на акт, приет от Парламента или съвместно 

приет от него, Парламентът следва да встъпи в производството, за да защити 

тази действителност. 

13. Когато не се оспорва действителността на акт, приет от Парламента или 

съвместно приет от него, Парламентът не следва да встъпва в производството, 
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освен ако делото повдига важни правни въпроси, които се отнасят също така и 

до Парламента. 

14. Въпреки това, когато даден акт е приет с одобрението на Парламента, комисията 

може да решава във всеки отделен случай, че е обосновано встъпване, за да се 

защити действителността на този акт. 

15. Парламентът следва да встъпва в производство за установяване на неправомерно 

бездействие, когато е налице явно нарушение на задълженията, предвидени в 

актовете, приети от Парламента или съвместно приети от него. 

Представяне на бележки по време на преюдициални производства 

16. Когато се оспорва действителността на акт, приет от Парламента или съвместно 

приет от него, независимо дали самостоятелно или в комбинация с въпрос за 

тълкуване, Парламентът следва да представи бележки, за да защити тази 

действителност. 

17. Когато се оспорва само тълкуването на дадена разпоредба, Парламентът не 

следва да представя бележки. 

Искове в подкрепа на членове на Европейския парламент или на членове на персонала 

18. Парламентът не следва да встъпва в производства или да представят бележки в 

защита на интересите на отделни членове на Европейския парламент или на 

членове на персонала, освен ако делото има ясна връзка с институцията. 

Искове в интерес на частни лица 

19. Без да се засяга точка 13, Парламентът не следва да предявява искове в защита 

на интересите на отделни граждани. 

Представяне на бележки в други производства 

20. Когато Съдът е изпратил писмо до Парламента съгласно член 24 от своя статут с 

искане за информация, съгласно член 62а от своя статут за информиране на 

Парламента за производство за преразглеждане или съгласно член 196, 

параграф 3 от своя Процедурен правилник за приканване на Парламента да 

представи бележки по искането за становище, отправено в съответствие с 

член 218, параграф 11 от ДФЕС, Парламентът следва да реагира, когато 

неговите интереси могат да бъдат засегнати от резултата на производството и 

той има ясна институционална позиция по въпроса. 

Настоящите насоки заменят всички предходни насоки и известия относно прилагането 

на член 149. 

 


