
ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1

Νομική βάση Περιγραφή Διαδικαστικά 

στοιχεία 1

Άρθρο 14 Υπηρεσίες γενικού 

οικονομικού συμφέροντος

Άρθρο 15 

παράγραφος 3

Πρόσβαση στα έγγραφα 

των οργάνων

Άρθρο 16 

παράγραφος 2

Ανεξάρτητες εποπτικές 

αρχές για την προστασία 

των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα

Άρθρο 18 Απαγόρευση διακρίσεων 

λόγω ιθαγένειας

Άρθρο 19 

παράγραφος 2

Βασικές αρχές 

καταπολέμησης 

των διακρίσεων

Άρθρο 21 

παράγραφος 2

Διευκόλυνση της ελευθερίας 

κυκλοφορίας και διαμονής 

των πολιτών της Ένωσης

Άρθρο 24 Πρωτοβουλία πολιτών

Άρθρο 33 Τελωνειακή συνεργασία

1  Με την έναρξη της ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας, ο κανόνας 
ψηφοφορίας στο Συμβούλιο για την έγκριση πράξεων σύμφωνα με τη 
συνήθη νομοθετική διαδικασία είναι η ειδική πλειοψηφία (άρθρο 16 
παράγραφος 3 ΣΕΕ). Ωστόσο, όταν, εκτός από τη νομική βάση η οποία 
υπάγει την έγκριση στη συνήθη νομοθετική διαδικασία, το σχέδιο πράξης 
περιέχει και μια νομική βάση η οποία απαιτεί ομοφωνία, τότε για την 
έκδοση της πράξης απαιτείται ομοφωνία (άρθρο 352 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
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Άρθρο 42 πρώτο εδάφιο Εφαρμογή των κανόνων 

ανταγωνισμού στην 

παραγωγή και την εμπορία 

γεωργικών προϊόντων

Διαβούλευση ΟΚΕ

Άρθρο 43 

παράγραφος 2

Κοινή οργάνωση 

των γεωργικών αγορών

Διαβούλευση ΟΚΕ

Άρθρο 46 Ελεύθερη κυκλοφορία 

των εργαζομένων

Διαβούλευση ΟΚΕ

Άρθρο 48 Κανόνες περί κοινωνικής 

ασφάλισης 

των διακινούμενων 

εργαζομένων

Άρθρο 294, 

με την επιφύλαξη 

των διατάξεων 

του άρθρου 48 

δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 50 

παράγραφος 1

Ελευθερία εγκατάστασης Διαβούλευση ΟΚΕ

Άρθρο 51 

δεύτερο εδάφιο

Αποκλεισμός ορισμένων 

δραστηριοτήτων από την 

εφαρμογή των διατάξεων 

που αφορούν την ελευθερία 

εγκατάστασης

Άρθρο 52 

παράγραφος 2

Συντονισμός των διατάξεων 

που προβλέπουν ειδικό 

καθεστώς για την 

εγκατάσταση αλλοδαπών 

υπηκόων

Άρθρο 53 

παράγραφος 1

Αμοιβαία αναγνώριση 

των διπλωμάτων ενόψει 

της ελευθερίας 

εγκατάστασης

Άρθρο 56 

δεύτερο εδάφιο

Επέκταση της ελευθερίας 

παροχής υπηρεσιών σε 

υπηκόους τρίτων κρατών

Άρθρο 59 παράγραφος 1 Φιλελευθεροποίηση των 

υπηρεσιών

Διαβούλευση ΟΚΕ
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Άρθρο 62 Αποκλεισμός ορισμένων 

δραστηριοτήτων από την 

εφαρμογή των διατάξεων 

που αφορούν την ελευθερία 

παροχής υπηρεσιών 

Συντονισμός των διατάξεων 

που προβλέπουν ειδικό 

καθεστώς για την ελευθερία 

παροχής υπηρεσιών 

των αλλοδαπών υπηκόων

Αμοιβαία αναγνώριση 

των διπλωμάτων ενόψει 

της ελευθερίας παροχής 

υπηρεσιών 

Άρθρο 64 

παράγραφος 2

Κινήσεις κεφαλαίων προς 

ή από τρίτες χώρες που 

αφορούν άμεσες επενδύσεις

Άρθρο 75 πρώτο εδάφιο Διοικητικά μέτρα σχετικά 

με την πρόληψη της 

τρομοκρατίας εφαρμοστέα 

στις κινήσεις κεφαλαίων και 

τις πληρωμές

Άρθρο 77 

παράγραφος 2

Μέτρα σχετικά με τους 

ελέγχους στα σύνορα, το 

άσυλο και τη μετανάστευση

Άρθρο 78 

παράγραφος 2

Μέτρα σχετικά με κοινό 

ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου

Άρθρο 79 

παράγραφος 2

Κοινή μεταναστευτική 

πολιτική

Άρθρο 79 

παράγραφος 4

Μέτρα ενθάρρυνσης και 

στήριξης με στόχο 

την ένταξη των υπηκόων 

τρίτων χωρών 

Άρθρο 81 

παράγραφος 2

Δικαστική συνεργασία 

σε αστικές υποθέσεις
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Άρθρο 82 

παράγραφος 1

Δικαστική συνεργασία 

σε ποινικές υποθέσεις

Άρθρο 294, 

με την επιφύλαξη 

των διατάξεων 

του άρθρου 76 

στοιχείο β)

Άρθρο 82 

παράγραφος 2

Ελάχιστοι κανόνες σχετικά 

με την αμοιβαία αναγνώριση 

των δικαστικών αποφάσεων 

και διαταγών και με την 

αστυνομική και δικαστική 

συνεργασία σε ποινικές 

υποθέσεις

Άρθρο 294, 

με την επιφύλαξη 

των διατάξεων 

του άρθρου 76 

στοιχείο β) και 

του άρθρου 82 

παράγραφος 3

Άρθρο 83 

παράγραφος 1

Ελάχιστοι κανόνες 

για τον ορισμό 

των ποινικών αδικημάτων 

και των κυρώσεων 

σε τομείς ιδιαιτέρως 

σοβαρής διασυνοριακής 

εγκληματικότητας 

Άρθρο 294, 

με την επιφύλαξη 

των διατάξεων 

του άρθρου 76 

στοιχείο β) 

και του άρθρου 83 

παράγραφος 3

Άρθρο 83 

παράγραφος 2

Προσέγγιση των νομοθεσιών 

(ελάχιστοι κανόνες 

για τον ορισμό 

των ποινικών αδικημάτων 

και των κυρώσεων)

Άρθρο 294, 

με την επιφύλαξη 

των διατάξεων 

του άρθρου 76 

στοιχείο β) 

και του άρθρου 83 

παράγραφος 3

Άρθρο 84 Μέτρα που ενθαρρύνουν 

και στηρίζουν τη δράση 

των κρατών μελών 

στον τομέα της πρόληψης 

του εγκλήματος

Άρθρο 294, 

με την επιφύλαξη 

των διατάξεων 

του άρθρου 76 

στοιχείο β)

Άρθρο 85 

παράγραφος 1

Δομή, λειτουργία, πεδίο 

δράσης και καθήκοντα 

της Eurojust

Άρθρο 294, 

με την επιφύλαξη 

των διατάξεων 

του άρθρου 76 

στοιχείο β)
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Άρθρο 87 

παράγραφος 2

Μέτρα σχετικά με 

την αστυνομική συνεργασία 

Άρθρο 294, 

με την επιφύλαξη 

των διατάξεων 

του άρθρου 76 

στοιχείο β)

Άρθρο 88 

παράγραφος 2

Δομή, λειτουργία, πεδίο 

δράσης και καθήκοντα 

της Eυρωπόλ

Άρθρο 294, 

με την επιφύλαξη 

των διατάξεων 

του άρθρου 76 

στοιχείο β)

Άρθρο 91 

παράγραφος 1

Κοινή Πολιτική Μεταφορών 

(σιδηροδρομικών, οδικών και 

εσωτερικών πλωτών) 

Διαβούλευση ΟΚΕ 

και ΕτΠ

Άρθρο 100 

παράγραφος 2

Κοινή Πολιτική Μεταφορών 

(θαλάσσιων και 

αεροπορικών)

Διαβούλευση ΟΚΕ 

και ΕτΠ

Άρθρο 114 

παράγραφος 1

Μέτρα σχετικά με την 

προσέγγιση των νομοθεσιών 

στην εσωτερική αγορά

Διαβούλευση ΟΚΕ

Άρθρο 116 δεύτερο 

εδάφιο

Εξάλειψη των στρεβλώσεων 

του ανταγωνισμού

Άρθρο 118 

πρώτο εδάφιο

Μέτρα σχετικά με την ενιαία 

προστασία των δικαιωμάτων 

διανοητικής ιδιοκτησίας 

στο εσωτερικό της Ένωσης

Άρθρο 121 

παράγραφος 6

Λεπτομερείς κανόνες για 

τη διαδικασία πολυμερούς 

εποπτείας των οικονομικών 

πολιτικών
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Άρθρο 129 

παράγραφος 3

Τροποποίηση ορισμένων 

άρθρων του καταστατικού 

του Ευρωπαϊκού Συστήματος 

Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) 

Μπορεί να υπάρξει 

νομοθετική 

πρωτοβουλία 

μετά από σύσταση 

της ΕΚΤ (και 

διαβούλευση 

με την Επιτροπή) 

ή με πρόταση 

της Επιτροπής 

(και διαβούλευση 

με την ΕΚΤ) 

Άρθρο 133 Μέτρα απαραίτητα 

για τη χρήση του ευρώ

Διαβούλευση ΕΚΤ

Άρθρο 136 

παράγραφος 1

Ορισμένα μέτρα σχετικά με 

το ευρώ 

Άρθρο 294, 

με την επιφύλαξη 

των διατάξεων 

του άρθρου 136 

παράγραφος 2 και 

του άρθρου 238 

παράγραφος 3

Άρθρο 149 πρώτο 

εδάφιο

Δράσεις ενθάρρυνσης στον 

τομέα της απασχόλησης

Διαβούλευση ΟΚΕ 

και ΕτΠ

Άρθρο 153 

παράγραφος 2 πρώτο 

και δεύτερο εδάφιο

Ορισμένα μέτρα σχετικά με 

την κοινωνική πολιτική

Άρθρο 294, 

με την επιφύλαξη 

των διατάξεων 

του άρθρου 153 

παράγραφος 2 τρίτο 

εδάφιο 

Διαβούλευση ΟΚΕ 

και ΕτΠ

Άρθρο 157 

παράγραφος 3

Εφαρμογή της αρχής 

ίσων ευκαιριών και ίσης 

μεταχείρισης ανδρών 

και γυναικών σε θέματα 

εργασίας και απασχόλησης

Διαβούλευση ΟΚΕ
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Άρθρο 164 Εκτελεστικοί κανονισμοί 

σχετικοί με το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο

Διαβούλευση ΟΚΕ 

και ΕτΠ

Άρθρο 165 παράγρα- 

φος 4 πρώτη περίπτωση

Δράσεις ενθάρρυνσης 

στον τομέα της εκπαίδευσης

Διαβούλευση ΟΚΕ 

και ΕτΠ

Άρθρο 166 

παράγραφος 4

Μέτρα σχετικά με 

την πολιτική επαγγελματικής 

εκπαίδευσης

Διαβούλευση ΟΚΕ 

και ΕτΠ

Άρθρο 167 παράγρα-

φος 5 πρώτη περίπτωση

Δράσεις ενθάρρυνσης 

στον τομέα του πολιτισμού

Διαβούλευση ΕτΠ

Άρθρο 168 

παράγραφος 4

Ορισμένα μέτρα στον τομέα 

της δημόσιας υγείας

Διαβούλευση ΟΚΕ 

και ΕτΠ

Άρθρο 168 

παράγραφος 5

Ορισμένα μέτρα σχετικά με 

την υγεία του ανθρώπου

Διαβούλευση ΟΚΕ 

και ΕτΠ

Άρθρο 169 

παράγραφος 3

Υποστηρικτικά και 

συμπληρωματικά μέτρα 

όσον αφορά την προστασία 

των καταναλωτών

Διαβούλευση ΟΚΕ

Άρθρο 172 

πρώτο εδάφιο

Κατευθυντήριες γραμμές, 

δράσεις και στήριξη για έργα 

κοινού ενδιαφέροντος όσον 

αφορά διευρωπαϊκά δίκτυα

Άρθρο 294, 

με την επιφύλαξη 

των διατάξεων 

του άρθρου 172 

δεύτερο εδάφιο-

Διαβούλευση ΟΚΕ 

και ΕτΠ

Άρθρο 173 

παράγραφος 3

Ειδικά υποστηρικτικά μέτρα 

όσον αφορά τη βιομηχανία

Διαβούλευση ΟΚΕ

Άρθρο 175 τρίτο εδάφιο Ειδικές δράσεις (εκτός των 

ταμείων διαρθρωτικής 

στόχευσης) όσον αφορά 

την κοινωνική, οικονομική 

και εδαφική συνοχή

Διαβούλευση ΟΚΕ 

και ΕτΠ
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Άρθρο 177 πρώτο 

εδάφιο

Καθήκοντα, πρωταρχικοί 

στόχοι και οργάνωση 

των ταμείων διαρθρωτικής 

στόχευσης

Διαβούλευση ΟΚΕ 

και ΕτΠ

Άρθρο 177 πρώτο 

εδάφιο

Γενικοί κανόνες και άλλες 

διατάξεις που εφαρμόζονται 

στα ταμεία διαρθρωτικής 

στόχευσης

Διαβούλευση ΟΚΕ 

και ΕτΠ

Άρθρο 177 

δεύτερο εδάφιο

Ταμείο Συνοχής στον τομέα 

του περιβάλλοντος και 

των διευρωπαϊκών δικτύων 

υποδομής των μεταφορών

Διαβούλευση ΟΚΕ 

και ΕτΠ

Άρθρο 178 Εκτελεστικοί κανονισμοί 

που αφορούν το ΕΤΠΑ

Διαβούλευση ΟΚΕ 

και ΕτΠ

Άρθρο 182 

παράγραφος 1

Πολυετές πρόγραμμα-

πλαίσιο για την έρευνα και 

την τεχνολογική ανάπτυξη

Διαβούλευση ΟΚΕ

Άρθρο 182 

παράγραφος 5

Μέτρα που απαιτούνται 

για την υλοποίηση 

του ευρωπαϊκού 

χώρου έρευνας

Διαβούλευση ΟΚΕ

Άρθρο 188 

δεύτερο εδάφιο

Ορισμένα μέτρα 

εφαρμογής του πολυετούς 

προγράμματος-πλαισίου 

για την έρευνα και 

την τεχνολογική ανάπτυξη

Διαβούλευση ΟΚΕ

Άρθρο 189 

παράγραφος 2

Μέτρα σχετικά με 

την ευρωπαϊκή πολιτική 

διαστήματος

Άρθρο 192 

παράγραφος 1

Ορισμένες πτυχές της πολι-

τικής για το περιβάλλον

Διαβούλευση ΟΚΕ 

και ΕτΠ
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Άρθρο 192 

παράγραφος 3

Θέσπιση προγραμμάτων 

γενικών δράσεων που θέτουν 

στόχους προτεραιότητας 

όσον αφορά την πολιτική 

για το περιβάλλον

Διαβούλευση ΟΚΕ 

και ΕτΠ

Άρθρο 194 

παράγραφος 2

Πολιτική στον τομέα 

της ενέργειας, εκτός μέτρων 

φορολογικού χαρακτήρα

Διαβούλευση ΟΚΕ 

και ΕτΠ

Άρθρο 195 

παράγραφος 2

Δράση στον τομέα 

του τουρισμού

Άρθρο 196 

παράγραφος 2

Δράση στον τομέα 

της πολιτικής προστασίας

Άρθρο 197 

παράγραφος 2

Αναγκαία μέτρα σχετικά με 

τη διοικητική συνεργασία για 

την εφαρμογή του δικαίου 

της ΕΕ

Άρθρο 207 

παράγραφος 2

Πλαίσιο εφαρμογής 

της κοινής εμπορικής 

πολιτικής

Άρθρο 209 

παράγραφος 1

Αναγκαία μέτρα για την 

εφαρμογή της πολιτικής 

στον τομέα της συνεργασίας 

για την ανάπτυξη

Άρθρο 212 

παράγραφος 2

Αναγκαία μέτρα για την 

εφαρμογή της οικονομικής, 

χρηματοοικονομικής και 

τεχνικής συνεργασίας

Άρθρο 214 

παράγραφος 3

Καθορισμός του πλαισίου 

εφαρμογής της ανθρωπι-

στικής βοήθειας

Άρθρο 214 

παράγραφος 5

Νομικό καθεστώς και 

λεπτομερείς κανόνες 

λειτουργίας του Ευρωπαϊκού 

Σώματος Εθελοντών 

Ανθρωπιστικής Βοήθειας
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Άρθρο 224 Καθεστώς των πολιτικών 

κομμάτων σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο

Άρθρο 257 πρώτο 

εδάφιο

Σύσταση ειδικευμένων 

δικαστηρίων υπαγόμενων 

στο Γενικό Δικαστήριο

Μπορεί να υπάρξει 

νομοθετική 

πρωτοβουλία 

κατ’ αίτηση 

του Δικαστηρίου 

(και διαβούλευση 

με την Επιτροπή) 

ή με πρόταση 

της Επιτροπής 

(και διαβούλευση 

με το Δικαστήριο) 

Άρθρο 281 δεύτερο 

εδάφιο

Τροποποίηση ορισμένων 

διατάξεων του Οργανισμού 

του Δικαστηρίου 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μπορεί να υπάρξει 

νομοθετική 

πρωτοβουλία 

κατ’ αίτηση 

του Δικαστηρίου 

(και διαβούλευση 

με την Επιτροπή) 

ή με πρόταση 

της Επιτροπής 

(και διαβούλευση 

με το Δικαστήριο) 

Άρθρο 291 

παράγραφος 3

Κανόνες και γενικές αρχές 

σχετικά με τους μηχανισμούς 

ελέγχου από τα κράτη 

μέλη της άσκησης 

των εκτελεστικών 

αρμοδιοτήτων της Επιτροπής

Άρθρο 298 

παράγραφος 2

Διατάξεις περί της ευρωπαϊκής 

διοίκησης
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Άρθρο 322 παράγραφος 

1 στοιχείο α)

Ορισμένοι δημοσιονομικοί 

κανόνες (μεταξύ των οποίων 

οι πρακτικές λεπτομέρειες 

κατάρτισης και εκτέλεσης 

του προϋπολογισμού και 

παρουσίασης και ελέγχου 

των λογαριασμών)

Διαβούλευση ΕΣ 

Άρθρο 322 παράγραφος 

1 στοιχείο β)

Κανόνες οργάνωσης 

του ελέγχου της ευθύνης 

των δημοσιονομικών 

φορέων

Διαβούλευση ΕΣ 

Άρθρο 325 

παράγραφος 4

Μέτρα πρόληψης και 

καταπολέμησης της απάτης 

εις βάρος των οικονομικών 

συμφερόντων της Ένωσης

Διαβούλευση ΕΣ 

Άρθρο 336 Καθεστώς υπηρεσιακής 

κατάστασης των υπαλλήλων 

της Ένωσης 

Διαβούλευση με τα 

άλλα ενδιαφερόμενα 

θεσμικά όργανα

Άρθρο 338 

παράγραφος 1

Μέτρα για την εκπόνηση 

στατιστικών




