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Θέμα: Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του άρθρου 149 του Κανονισμού 

 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 149 του Κανονισμού, 

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 263, 265, 267 και 277 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης,  

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 23, 24, 40 και 62α του Οργανισμού του Δικαστηρίου, 

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ενέκρινε, στις 24 Φεβρουαρίου 2015, τις ακόλουθες 

κατευθυντήριες γραμμές: 

Διαδικασία 

1. Για κάθε χρονικό διάστημα 6 μηνών, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ορίζει μόνιμο 

εισηγητή επί των διαφορών. 

2. Η Γραμματεία ενημερώνει τον μόνιμο εισηγητή για όλα τα ζητήματα σχετικά με τις 

διαφορές. Η Νομική Υπηρεσία ή κάποια άλλη επιτροπή μπορούν να του υποβάλλουν 

υποθέσεις αλλά και η Γραμματεία μπορεί, με δική της πρωτοβουλία, να θέτει ένα 

ζήτημα υπόψη του μόνιμου εισηγητή. 

3. Ο μόνιμος εισηγητής αποφασίζει, βάσει σημειώματος της Γραμματείας και/ή της 

Νομικής Υπηρεσίας. 

4. Σε όλα τα ζητήματα που αφορούν διαφορές, η επιτροπή ψηφίζει κεκλεισμένων των 

θυρών βάσει συστάσεων του εισηγητή. Κάθε μέλος μπορεί, πριν από την ψηφοφορία 

                                                 
1 Όπως τροποποιήθηκε από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων στις 3 Σεπτεμβρίου 2019. 



 

PE549.409v02-00 2/3 CM\1187772EL.docx 

EL 

στην επιτροπή, να ζητήσει από τη Νομική Υπηρεσία προφορικές διευκρινίσεις για μια 

συγκεκριμένη υπόθεση. 

5. Σε υποθέσεις στις οποίες η προθεσμία που έθεσε το Δικαστήριο ή οι Συνθήκες δεν 

επιτρέπει την τήρηση της προαναφερθείσας διαδικασίας, μπορεί να ληφθεί μια 

απόφαση με έγγραφη διαδικασία. Το ζήτημα παραπέμπεται στη συνέχεια για 

επικύρωση ή απόρριψη στην επόμενη συνεδρίαση της επιτροπής. 

6. Σε επείγουσες περιπτώσεις, στις οποίες ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου αποφασίζει 

αυτόνομα, μπορεί, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα, να ζητεί τη γνώμη του προέδρου της 

Επιτροπής Νομικών Θεμάτων ή του μόνιμου εισηγητή. 

7. Ο μόνιμος εισηγητής και η επιτροπή λαμβάνουν υπόψη, κατά τη διατύπωση 

συστάσεων και τη λήψη αποφάσεων, τις ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές. 

Προσφυγές ακύρωσης 

8. Το Κοινοβούλιο έχει δικαίωμα να ασκήσει προσφυγή για την ακύρωση νομοθετικών 

πράξεων άλλων θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης, η οποία 

αναπτύσσει έννομα αποτελέσματα έναντι τρίτων λόγω αναρμοδιότητας, παράβασης 

ουσιώδους τύπου, παράβασης των Συνθηκών ή οποιουδήποτε κανόνα δικαίου σχετικά 

με την εφαρμογή τους ή λόγω κατάχρησης εξουσίας. 

9. Ειδικότερα, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να ασκεί προσφυγή όταν το Συμβούλιο 

εγκρίνει παράτυπα μια νομοθετική πράξη χωρίς συναπόφαση ή χωρίς να ζητήσει την 

έγκριση του Κοινοβουλίου, όπως απαιτείται από τη σχετική νομική βάση. Το ίδιο 

ισχύει όταν το Συμβούλιο δεν έχει τηρήσει έναν ουσιώδη διαδικαστικό τύπο που 

αφορά τη σύμπραξη του Κοινοβουλίου, όπως γνωμοδότηση ή εκ νέου γνωμοδότηση ή 

δέουσα ενημέρωση του Κοινοβουλίου.  

10. Ωσαύτως, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να ασκεί προσφυγή ακύρωσης κατά των 

αποφάσεων της Επιτροπής, οι οποίες δεν συνάδουν με την ανάθεση νομοθετικών 

αρμοδιοτήτων ή το δικαίωμα έκδοσης εκτελεστικών πράξεων. 

Προσφυγές κατά παραλείψεως 

11. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να ασκεί προσφυγή κατά παραλείψεως σε περίπτωση 

σαφούς παράβασης υποχρεώσεων που απορρέουν από νομοθετικές πράξεις που 

εκδόθηκαν ή που εκδόθηκαν από κοινού με το Κοινοβούλιο. 

Παρέμβαση σε διαδικασίες προσφυγής στις οποίες το Κοινοβούλιο δεν είναι διάδικος 

12. Όταν αμφισβητείται το κύρος μιας νομοθετικής πράξης που εκδόθηκε ή εκδόθηκε από 

κοινού με το Κοινοβούλιο, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να παρεμβαίνει στη διαδικασία 

προκειμένου να υπερασπιστεί το κύρος της πράξης αυτής. 

13. Όταν δεν αμφισβητείται το κύρος μιας νομοθετικής πράξης η οποία εκδόθηκε ή 

εκδόθηκε από κοινού με το Κοινοβούλιο, το Κοινοβούλιο δεν θα πρέπει να 

παρεμβαίνει στη διαδικασία αυτή, εκτός εάν στην υπόθεση ανακύπτουν σοβαρά 

νομικά ζητήματα τα οποία αφορούν και το Κοινοβούλιο. 
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14. Όταν, ωστόσο, μια νομοθετική πράξη έχει εκδοθεί χωρίς την έγκριση του 

Κοινοβουλίου, η επιτροπή μπορεί, μετά από εξέταση της μεμονωμένης περίπτωσης, 

να αποφασίζει ότι η παρέμβαση στη διαδικασία είναι δικαιολογημένη για την 

υπεράσπιση του κύρους της νομοθετικής αυτής πράξης. 

15. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να παρεμβαίνει σε μια προσφυγή κατά παραλείψεως σε 

περίπτωση σαφούς παράβασης των υποχρεώσεων που απορρέουν από νομοθετικές 

πράξεις που εκδόθηκαν ή που εκδόθηκαν από κοινού με το Κοινοβούλιο. 

Υποβολή παρατηρήσεων σε διαδικασία έκδοσης προδικαστικής απόφασης 

16. Όταν το κύρος μιας νομοθετικής πράξης, η οποία εκδόθηκε από το Κοινοβούλιο ή 

από κοινού με αυτό, αμφισβητείται αυτό καθαυτό ή σε συνάρτηση με ένα 

ερμηνευτικό ζήτημα, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να υποβάλλει παρατηρήσεις για την 

υπεράσπιση του κύρους αυτού. 

17. Όταν πρόκειται αποκλειστικά για την ερμηνεία μιας διάταξης, το Κοινοβούλιο δεν θα 

πρέπει να υποβάλλει παρατηρήσεις. 

Ενέργειες υπέρ των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή των υπαλλήλων του 

18. Το Κοινοβούλιο δεν θα πρέπει να παρεμβαίνει ή να υποβάλλει παρατηρήσεις για την 

υποστήριξη των συμφερόντων μεμονωμένων βουλευτών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ή υπαλλήλων του, εκτός εάν η υπόθεση συνδέεται σαφώς με το όργανο. 

Ενέργειες υπέρ ιδιωτών 

19. Με την επιφύλαξη του σημείου 13, το Κοινοβούλιο δεν θα πρέπει να ενεργεί 

προκειμένου να υποστηρίξει τα συμφέροντα ιδιωτών. 

Υποβολή παρατηρήσεων σε άλλες διαδικασίες 

20. Όταν το Δικαστήριο απευθύνεται εγγράφως στο Κοινοβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 

24 του Οργανισμού του προκειμένου να ζητήσει πληροφορίες, σύμφωνα με το άρθρο 

62α του Οργανισμού του προκειμένου να το καλέσει να υποβάλει παρατηρήσεις σε 

μια διαδικασία επανεξέτασης, ή σύμφωνα με το άρθρο 196 παράγραφος 3 του 

κανονισμού διαδικασίας του προκειμένου να το καλέσει να υποβάλει παρατηρήσεις 

σε συνάρτηση με μία αίτηση γνωμοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 218 παράγραφος 

11 ΣΛΕΕ, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να απαντά, εφόσον το αποτέλεσμα της 

διαδικασίας επηρεάζει τα συμφέροντά του και το Κοινοβούλιο πρέπει να δηλώσει μία 

σαφή θεσμική τοποθέτηση. 

Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές αντικαθιστούν τις προηγούμενες κατευθυντήριες 

γραμμές και ανακοινώσεις σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 149. 

 


