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Utskottet för rättsliga frågor 
 

30.8.2019 

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA 

(0010/2015)1 

Ärende: Riktlinjer för tillämpning av artikel 149 i arbetsordningen 

 

– med beaktande av artikel 149 i arbetsordningen, 

– med beaktande av artiklarna 263, 265, 267 och 277 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt,  

– med beaktande av artiklarna 23, 24, 40 och 62a i domstolens stadga. 

Utskottet för rättsliga frågor har den 24 februari 2015 antagit följande riktlinjer 

Förfarande 

1. För varje sexmånadersperiod kommer utskottet för rättsliga frågor att utse en ständig 

föredragande för hantering av tvister. 

2. Sekretariatet kommer att hålla den ständiga föredraganden informerad om alla frågor 

som rör tvister. Fall kan tas upp av rättstjänsten eller av något annat utskott, men 

sekretariatet kan även på egen hand besluta att göra den ständiga föredraganden 

uppmärksam på ett ärende. 

3. Den ständiga föredraganden kommer att fatta sina beslut på grundval av ett meddelande 

från sekretariatet och/eller rättstjänsten. 

4. I alla ärenden som rör tvister kommer utskottet att hålla omröstning inom stängda 

dörrar, på grundval av föredragandens rekommendation. Alla ledamöter får be 

rättstjänsten om muntliga förklaringar i ett givet fall innan utskottet håller omröstning. 

                                                 
1 I dess lydelse enligt utskottet för rättsliga frågor den 3 september 2019. 
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5. I fall där domstolen eller fördragen anger en tidsfrist som gör att ovan beskrivna 

förfarande inte kan följas, får beslut fattas genom skriftligt förfarande. Ärendet bör 

därefter överlämnas till nästa utskottssammanträde för ratificering eller liknande. 

6. I brådskande fall när talmannen agerar på egen hand får han eller hon rådfråga 

ordföranden för utskottet för rättsliga frågor eller den ständiga föredraganden, beroende 

på vad som är lämpligt. 

7. Den ständiga föredraganden och utskottet kommer att ta hänsyn till följande riktlinjer 

när de utfärdar rekommendationer och fattar beslut. 

Talan om ogiltigförklaring 

8. Parlamentet har rätt att väcka talan om ogiltigförklaring av rättsakter som antagits av 

unionens övriga institutioner, organ eller byråer och som är avsedda att ha rättsverkan 

i förhållande till tredje man, av skäl som rör bristande behörighet, åsidosättande av 

väsentliga formföreskrifter, åsidosättande av fördragen eller av någon rättsregel som 

gäller deras tillämpning, eller maktmissbruk. 

9. Parlamentet bör särskilt väcka talan om rådet felaktigt antagit en akt utan 

medbeslutande med parlamentet eller utan att ha begärt parlamentets godkännande, 

enligt vad som krävs i den relevanta rättsliga grunden. Detsamma gäller om rådet inte 

följt väsentliga formföreskrifter som involverar parlamentet, såsom att samråda eller att 

samråda på nytt, eller underlåtit att hålla parlamentet vederbörligen informerat.  

10. Likaledes bör parlamentet väcka talan mot kommissionsbeslut som inte överensstämmer 

med den relevanta delegeringen av lagstiftningsbefogenhet eller befogenhet att anta 

genomförandeakter. 

Passivitetstalan 

11. Parlamentet bör väcka passivitetstalan om det klart brutits mot skyldigheter som 

fastställs i akter som parlamentet ensamt antagit eller varit med och antagit. 

Ingripande i fall av direkt talan där parlamentet inte är part i målet 

12. När giltigheten i en akt som parlamentet antagit eller varit med och antagit ifrågasätts 

bör parlamentet ingripa för att försvara dess giltighet. 

13. När giltigheten i en akt som parlamentet antagit eller varit med och antagit inte är 

ifrågasatt bör parlamentet inte ingripa, om inte fallet ger upphov till viktiga rättsliga 

frågor som har relevans även för parlamentet. 

14. Om en akt har antagits med parlamentets godkännande kan dock utskottet från fall till 

fall besluta att det är motiverat att ingripa för att försvara den berörda aktens giltighet. 

15. Parlamentet bör ingripa i en passivitetstalan om det klart brutits mot skyldigheter som 

fastställs i akter som parlamentet ensamt antagit eller varit med och antagit. 
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Ingivande av synpunkter i mål om förhandsavgörande 

16. När giltigheten i en akt som parlamentet antagit eller varit med och antagit ifrågasätts, 

bör parlamentet, vare sig tvisten gäller akten i sig eller är kopplad till en tolkningsfråga, 

inge synpunkter för att försvara aktens giltighet. 

17. Om det endast är tolkningen av en bestämmelse som ifrågasätts bör parlamentet inte 

inge några synpunkter. 

Talan till stöd för ledamöter av Europaparlamentet eller för medlemmar av personalen 

18. Parlamentet bör inte ingripa eller inge synpunkter för att stödja intressen hos enskilda 

ledamöter av Europaparlamentet eller hos medlemmar av personalen, om inte fallet har 

en klar koppling till institutionen. 

Talan i enskilda medborgares intressen 

19. Parlamentet bör inte väcka talan till stöd för enskilda medborgares intressen. Detta 

påverkar dock inte tillämpningen av bestämmelserna i punkt 13. 

Ingivande av synpunkter i andra förfaranden 

20. Om domstolen har skrivit till parlamentet i enlighet med artikel 24 i sin stadga för att 

begära upplysningar, eller i enlighet med artikel 62a i sin stadga för att meddela 

parlamentet om ett omprövningsförfarande, eller i enlighet med artikel 196.3 i sina 

rättegångsregler för att uppmana parlamentet att inge synpunkter på en begäran om att 

domstolen ska avge yttrande vilken gjorts i enlighet med artikel 218.11 i EUF-fördraget, 

bör parlamentet avge ett svar om dess intressen berörs av förfarandets resultat och om 

det har en klar institutionell ståndpunkt att föra fram. 

Dessa riktlinjer ersätter alla tidigare riktlinjer för eller meddelanden om tillämpningen av 

artikel 149 i arbetsordningen.  

 


