
 

CM\1187772HR.docx  PE549.409v02.00 

HR Ujedinjena u raznolikosti HR 

Europski parlament 
2019-2024  

 

Odbor za pravna pitanja 
 

30.8.2019 

PRIOPĆENJE ZASTUPNICIMA 

(10/2015)1 

Predmet:  Smjernice za primjenu članka 149. Poslovnika 

 

– uzimajući u obzir članak 149. Poslovnika, 

– uzimajući u obzir članke 263., 265., 267. i 277. Ugovora o funkcioniranju Europske 

unije,  

– uzimajući u obzir članke 23., 24., 40. i 62.a Statuta Suda Europske unije, 

Odbor za pravna pitanja odobrio je 24. veljače 2015. sljedeće smjernice: 

Postupak 

1. Odbor za pravna pitanja svakih će šest mjeseci imenovati stalnog izvjestitelja za 

rješavanje sporova. 

2. Glavno tajništvo će stalnog izvjestitelja obavješćivati o svim pitanjima vezanima za 

sporove. Pravna služba ili drugi odbor može ukazati na određeni predmet, ali Glavno 

tajništvo može također na vlastitu inicijativu odlučiti da stalnog izvjestitelja upozori 

na određeno pitanje. 

3. Stalni izvjestitelj donosit će svoje odluke na temelju očitovanja Glavnog tajništva i/ili 

Pravne službe. 

4. Na temelju preporuke izvjestitelja glasovanje odbora o svim pitanjima u vezi sa 

sporovima bit će zatvoreno za javnost. Svaki zastupnik može od Pravne službe 

zatražiti usmena pojašnjenja u vezi s pojedinim predmetom prije nego što odbor 

                                                 
1 Kako ga je 3.9.2019. izmijenio Odbor za pravna pitanja. 
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započne s glasovanjem. 

5. U slučajevima kada rok koji je utvrdio Sud ili je definiran Ugovorima ne dopušta 

provođenje spomenutog postupka, odluka se može donijeti u pisanom postupku. 

Predmet bi tada radi ratifikacije ili u druge svrhe trebalo podnijeti na sljedećem 

sastanku odbora. 

6. U hitnim slučajevima u kojima predsjednik Parlamenta djeluje samostalno, on se može 

savjetovati s predsjednikom Odbora za pravna pitanja ili stalnim izvjestiteljem, ovisno 

o tome tko je od njih dostupan. 

7. Pri davanju preporuka i donošenju odluka stalni izvjestitelj i odbor uzet će u obzir 

sljedeće smjernice. 

Tužbe za poništenje 

8. Parlament ima pravo na podnošenje tužbe za poništenje pravnih akata koje donose 

druge institucije, tijela, uredi ili agencije Europske unije koji bi mogli proizvesti 

pravne učinke prema trećima zbog nenadležnosti, bitne povrede postupka, povrede 

Ugovorâ ili bilo kojeg pravnog pravila vezanog uz njegovu primjenu ili zbog 

zloporabe ovlasti. 

9. Parlament bi posebice trebao podnijeti tužbu kada Vijeće protupravno donese akt bez 

suodlučivanja s Parlamentom ili podnošenja Parlamentu zahtjeva za suglasnost kako je 

utvrđeno mjerodavnom pravnom osnovom. Isto vrijedi za slučajeve u kojima Vijeće 

nije ispunilo bitan postupovni zahtjev koji uključuje Parlament, kao što je savjetovanje 

ili ponovno savjetovanje ili propisno obavješćivanje Parlamenta.  

10. Parlament bi isto tako trebao podnijeti takvu tužbu protiv odluka Komisije koje nisu u 

skladu s mjerodavnom delegacijom zakonodavnih ovlasti ili ovlasti za donošenje 

provedbenih akata. 

Tužbe zbog propuštanja djelovanja 

11. Parlament bi trebao podnijeti zahtjev zbog propuštanja djelovanja u slučajevima 

očiglednog kršenja obveza utvrđenih aktima koje je Parlament donio samostalno ili 

zajedno s drugim tijelom. 

Sudjelovanje u izravnim tužbama koje Parlament nije podnio 

12. Dovodi li se u pitanje valjanost akta koji je Parlament donio samostalno ili zajedno s 

drugim tijelom, Parlament bi trebao sudjelovati u obrani njegove valjanosti. 

13. Ako se valjanost akta koji je Parlament donio samostalno ili zajedno s drugim tijelom 

ne dovodi u pitanje, Parlament bi trebao sudjelovati samo ako se tim predmetom 

postavljaju važna pravna pitanja koja su relevantna i za Parlament. 

14. No u slučajevima kada je akt donesen uz suglasnost Parlamenta, odbor može u 

svakom pojedinačnom slučaju odlučiti da je intervencija radi obrane valjanosti tog 

akta opravdana. 



 

 3/3 PE549.409v02.00 

 HR 

15. Parlament bi trebao sudjelovati u tužbi zbog propuštanja djelovanja u slučajevima 

jasnog kršenja obveza utvrđenih aktima koje je Parlament donio samostalno ili 

zajedno s drugim tijelom. 

Podnošenje očitovanja u prethodnim postupcima 

16. Dovede li se u pitanje valjanost akta koji je Parlament donio samostalno ili zajedno s 

drugim tijelom, bilo da je riječ samo o njemu ili kombinaciji njega i pitanja tumačenja, 

Parlament bi trebao podnijeti očitovanja radi obrane njegove valjanosti. 

17. Kada se dovodi u pitanje samo tumačenje odredbe, Parlament ne bi trebao podnijeti 

očitovanja. 

Tužbe kojima se daje potpora zastupnicima u Europskom parlamentu ili članovima osoblja 

18. Parlament bi trebao intervenirati ili podnositi očitovanja kojima podupire interese 

pojedinih zastupnika u Europskom parlamentu ili članova osoblja samo ako postoji 

jasna veza između predmeta i Parlamenta. 

Tužbe u interesu privatnih osoba 

19. Ne dovodeći u pitanje članak 13., Parlament ne bi trebao podnositi tužbe kojima 

podupire interese privatnih osoba. 

Podnošenje očitovanja u drugim postupcima 

20. Kada se Sud Europske unije u skladu s člankom 24. svoga Statuta pisanim putem 

obrati Parlamentu i od njega zatraži informacije, u skladu s člankom 62.a svog Statuta 

Parlament izvijesti o postupku preispitivanja ili kada u skladu s člankom 196. 

stavkom 3. svog Poslovnika od Parlamenta zatraži da mu podnese očitovanja u vezi sa 

zahtjevom za mišljenje danim u skladu s člankom 218. stavkom 11. UFEU-a, 

Parlament bi trebao odgovoriti ako bi ishod tog postupka utjecao na njegove interese i 

ako želi izraziti jasno stajalište kao institucija. 

Ovim se smjernicama zamjenjuju sve prethodne smjernice i obavijesti u vezi s primjenom 

članka 149. 

 


