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Subiect: Orientări privind aplicarea articolului 149 din Regulamentul de procedură 

 

– având în vedere articolul 149 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere articolele 263, 265, 267 și 277 din Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene,  

– având în vedere articolele 23, 24, 40 și 62a din Statutul Curții de Justiție, 

La 24 februarie 2015, Comisia pentru afaceri juridice a aprobat următoarele orientări: 

Procedura 

1. Pentru fiecare perioadă de șase luni, Comisia pentru afaceri juridice va numi un 

raportor permanent care să se ocupe de litigii. 

2. Secretariatul va informa raportorul permanent cu privire la toate aspectele legate de 

litigii. Chestiunile pot fi ridicate de Serviciul Juridic sau de o altă comisie, dar 

Secretariatul poate decide, de asemenea, să sesizeze raportorul permanent din proprie 

inițiativă. 

3. Raportorul permanent ia decizii pe baza unei note a Secretariatului și/sau a Serviciului 

Juridic. 

4. Pentru toate chestiunile care privesc litigiile, comisia votează cu ușile închise, pe baza 

recomandării raportorului. Orice membru poate solicita Serviciului Juridic explicații 

                                                 
1 Astfel cum a fost modificată de Comisia pentru afaceri juridice la 3.9.2019. 
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orale asupra unei cauze, înainte de votul în comisie. 

5. În cazurile în care termenul stabilit de instanță sau de tratate nu permite aplicarea 

procedurii descrise mai sus, se poate adopta o decizie prin procedură scrisă. 

Chestiunea poate fi apoi supusă comisiei la următoarea reuniune spre ratificare sau în 

vederea luării unei alte decizii. 

6. În cazurile urgente în care acționează singur, Președintele Parlamentului îi poate 

consulta pe președintele Comisiei pentru afaceri juridice sau pe raportorul permanent, 

în funcție de disponibilitatea acestora. 

7. Atunci când fac recomandări sau iau decizii, raportorul permanent și comisia țin 

seama de orientările de mai jos. 

Acțiuni în anulare 

8. Parlamentul are dreptul să deschidă acțiuni în anulare în ceea ce privește acte adoptate 

de alte instituții, organe, oficii sau agenții ale Uniunii, care sunt destinate să producă 

efecte juridice în raport cu părți terțe, pentru motive de necompetență, de încălcare a 

unor norme fundamentale de procedură, de încălcare a tratatelor sau a oricărei norme 

de drept privind aplicarea lor ori de abuz de putere. 

9. Parlamentul poate în special să deschidă o acțiune atunci când Consiliul a adoptat în 

mod nejustificat un act fără să aplice procedura de codecizie sau să solicite aprobarea 

Parlamentului, așa cum o cere temeiul juridic pertinent, ori atunci când Consiliul nu a 

respectat o normă fundamentală de procedură care implică Parlamentul, cum ar fi 

consultarea, repetarea consultării sau informarea în mod corespunzător a 

Parlamentului.  

10. În mod similar, Parlamentul ar trebui să deschidă o acțiune împotriva deciziilor 

Comisiei care nu respectă delegarea relevantă de competențe legislative sau 

competența de a adopta acte de punere în aplicare. 

Acțiuni în constatarea abținerii de a acționa 

11. Parlamentul ar trebui să deschidă o acțiune în constatarea abținerii de a acționa atunci 

când a avut loc o încălcare clară a obligațiilor prevăzute în actele adoptate de 

Parlament singur sau în codecizie. 

Intervenții în acțiuni directe la care Parlamentul nu este parte 

12. Atunci când cauza privește validitatea unui act adoptat de Parlament singur sau în 

codecizie, Parlamentul ar trebui să intervină în apărarea validității actului în cauză. 

13. Atunci când cauza nu privește validitatea unui act adoptat de Parlament singur sau în 

codecizie, Parlamentul nu ar trebui să intervină, cu excepția cazurilor în care cauza 

ridică chestiuni juridice majore care sunt relevante și pentru Parlament. 

14. Cu toate acestea, în cazul unui act adoptat cu aprobarea Parlamentului, comisia poate 

decide, de la caz la caz, că este justificată o intervenție pentru a apăra validitatea 

actului în cauză. 
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15. Parlamentul ar trebui să intervină într-o acțiune în constatarea abținerii de a acționa 

atunci când a avut loc o încălcare clară a obligațiilor prevăzute în actele adoptate de 

Parlament singur sau în codecizie. 

Prezentarea de observații în acțiunile pentru pronunțarea unei hotărâri preliminare 

16. Atunci când cauza privește validitatea unui act adoptat de Parlament singur sau în 

codecizie, exclusiv sau în combinație cu o chestiune de interpretare, Parlamentul ar 

trebui să prezinte observații în apărarea validității actului în cauză. 

17. Atunci când cauza privește doar interpretarea unei dispoziții, Parlamentul nu ar trebui 

să prezinte observații. 

Acțiuni în sprijinul unor deputați în Parlamentul European sau al unor membri ai personalului 

18. Parlamentul nu ar trebui să intervină sau să prezinte observații în sprijinul intereselor 

individuale ale unor deputați în Parlamentul European sau ale unor membri ai 

personalului, cu excepția cazului în care cauza are o legătură clară cu instituția. 

Acțiuni în interesul unor persoane private 

19. Fără a aduce atingere punctului 13, Parlamentul nu ar trebui să acționeze în sprijinul 

intereselor unor persoane private. 

Prezentarea de observații în alte proceduri 

20. În cazul în care Curtea de Justiție a scris Parlamentului, în conformitate cu articolul 24 

din statutul Curții, pentru a-i solicita informații, în conformitate cu articolul 62a din 

statutul Curții, pentru a-i notifica o procedură de reexaminare ori, în conformitate cu 

articolul 196 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură, pentru a invita 

Parlamentul să prezinte observații în legătură cu o solicitare de aviz depusă în temeiul 

articolului 218 alineatul (11) din TFUE, Parlamentul ar trebui să răspundă atunci când 

interesele sale ar fi afectate de rezultatul procedurii și atunci când are o poziție 

instituțională clară de susținut. 

Prezentele orientări înlocuiesc toate orientările și avizele anterioare privind aplicarea 

articolului 149. 

 


