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Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με τη νομική βάση της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου 
για την υπογραφή πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ελβετικής 
Συνομοσπονδίας και του Πριγκηπάτου του Λιχτενστάιν για την προσχώρηση του 
Πριγκηπάτου του Λιχτενστάιν στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τα κριτήρια και τους μηχανισμούς για 
τον προσδιορισμό του κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου 
που υποβάλλεται σε κράτος μέλος ή στην Ελβετία (COM(2006)0754 –
2006/0252(CNS))1

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Με επιστολή της 21ης Μαρτίου 2007, ζητήσατε από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων να 
εξετάσει, σύμφωνα με το άρθρο 35, παράγραφος 2, του Κανονισμού, την εγκυρότητα και την 
καταλληλότητα της νομικής βάσης  της ανωτέρω πρότασης της Επιτροπής.

Η επιτροπή εξέτασε το εν λόγω ζήτημα κατά τη συνεδρίασή της στις 11 Ιουνίου 2007.

Η επιστολή τονίζει ότι στις 13 Οκτωβρίου 2005 το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη σύναψη 
συμφωνίας με την Ελβετία σχετικά με τα κριτήρια και τους μηχανισμούς για τον 
προσδιορισμό του κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που 
υποβάλλεται σε κράτος μέλος ή στην Ελβετία, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής 
Νομικών Θεμάτων, η οποία θεώρησε ότι κατάλληλη νομική βάση αποτελούσε το δεύτερο 
εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 300 της Συνθήκης ΕΚ.

                                               
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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Όσον αφορά τις προτάσεις που αποτελούν σήμερα αντικείμενο εξέτασης, αυτές αφορούν τη 
σύναψη Πρωτοκόλλου στη συμφωνία με την Ελβετία προκειμένου να καταστεί δυνατόν το
Πριγκηπάτο του Λιχτενστάιν να προσχωρήσει σε αυτή.

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών επισημαίνει ότι η προσχώρηση του Λιχτενστάιν 
προβλέπεται στην κύρια συμφωνία, δηλαδή στο άρθρο 15 της Συμφωνίας Δουβλίνου/Eurodac 
με την Ελβετία.

Η επιτροπή παρατηρεί επιπλέον ότι το ζήτημα σχετικά με τη σύμφωνη γνώμη του 
Κοινοβουλίου τίθεται για μία ακόμη φορά εξαιτίας του γεγονότος ότι το Πρωτόκολλο 
διευρύνει τις μικτές/κοινές επιτροπές συμπεριλαμβάνοντας το Λιχτενστάιν ως συμβαλλόμενο 
μέρος. Η αιτία αυτή ενισχύεται από το γεγονός ότι οι επιτροπές έχουν αποφασιστικό ρόλο 
όσον αφορά το Πρωτόκολλο.

Η επιτροπή εφιστά την προσοχή της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων στο γεγονός ότι τα ίδια 
νομικά επιχειρήματα υπέρ της συμπερίληψης του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 του 
άρθρου 300 (σύμφωνη γνώμη) ως κατάλληλης νομικής βάσης, αντί του πρώτου εδαφίου της 
παραγράφου 3 του άρθρου 300 (διαβούλευση), μπορούν να ισχύσουν για τη σύναψη του 
Πρωτοκόλλου κατά τον ίδιο τρόπο που το Κοινοβούλιο υποστήριξε ότι αυτά εφαρμόστηκαν 
σε σχέση με τη σύναψη της κύριας συμφωνίας με την Ελβετία.

Σχετικές διατάξεις της Συνθήκης ΕΚ

Άρθρο 300, παράγραφος 3

3. Εκτός από τις συμφωνίες που προβλέπονται στο άρθρο 133 παράγραφος 3, το Συμβούλιο 
συνάπτει τις συμφωνίες μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ακόμη και όταν 
η συμφωνία αφορά τομέα για τον οποίο απαιτείται η διαδικασία του άρθρου 251 ή του άρθρου 
252 για τη θέσπιση εσωτερικών κανόνων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατυπώνει τη γνώμη 
του μέσα σε προθεσμία που μπορεί να ορίσει το Συμβούλιο ανάλογα με το επείγον του 
ζητήματος. Ελλείψει γνώμης μέσα στην προθεσμία αυτή, το Συμβούλιο δύναται να αποφασίζει.

Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του προηγουμένου εδαφίου, συνάπτονται κατόπιν σύμφωνης 
γνώμης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι συμφωνίες που αναφέρονται στο άρθρο 310, καθώς 
και οι άλλες συμφωνίες που δημιουργούν ειδικό θεσμικό πλαίσιο μέσω της οργάνωσης 
διαδικασιών συνεργασίας, οι συμφωνίες που συνεπάγονται σημαντικές δημοσιονομικές 
επιπτώσεις για την Κοινότητα και οι συμφωνίες που συνεπάγονται τροποποίηση πράξης που 
εγκρίθηκε κατά τη διαδικασία του άρθρου 251.

Εκτίμηση

Το ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί αφορά το κατά πόσο η υπό εξέταση συμφωνία 
δημιουργεί ένα ειδικό θεσμικό πλαίσιο μέσω της οργάνωσης διαδικασιών συνεργασίας.

Επισημαίνεται, κατ’ αρχήν, ότι σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου1 η 
επιλογή της νομικής βάσης των κοινοτικών πράξεων πρέπει να καθορίζεται αποκλειστικά με 
                                               
1 Βλ Υπόθεση C-338/01 Επιτροπή κατά Συμβουλίου [2004] Συλλ. I-7829, παρ. 54; Υπόθεση C-211/01 Επιτροπή 
κατά Συμβουλίου [2003] Συλλ. I-8913, παρ. 38; Υπόθεση 62/88 Ελλάδα κατά Συμβουλίου [1990] Συλλ. I-01527, 
παρ. 62.
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αναφορά σε αντικειμενικά κριτήρια που είναι επιδεκτικά δικαστικού ελέγχου, όπως είναι, 
ειδικότερα, ο στόχος και το περιεχόμενο της προταθείσας πράξης.

Οι προτάσεις αφορούν συγκεκριμένα την υπογραφή του Πρωτοκόλλου προσχώρησης του 
Λιχτενστάιν σε μια συμφωνία που έχει ήδη συναφθεί με την Ελβετική Συνομοσπονδία.

Δεδομένου ότι το Δικαστήριο δεν έχει ακόμη ερμηνεύσει την έννοια του «ειδικού θεσμικού 
πλαισίου» κατά την έννοια του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 300, η 
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων έχει αποφανθεί ότι η κύρια συμφωνία απαιτεί τη σύμφωνη 
γνώμη του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 300 
με το επιχείρημα ότι αυτή θεσπίζει σαφώς ένα «ειδικό θεσμικό πλαίσιο» (οι προβλεπόμενες 
μικτές/κοινές επιτροπές συνεπάγονται τη δημιουργία μιας οργανωτικής δομής με δυνατότητα 
λήψης αποφάσεων που είναι δεσμευτικές για τα συμβαλλόμενα μέρη, ιδίως όσον αφορά τη 
διατήρηση της συμφωνίας και την επίλυση των διαφορών).

Επιπλέον παρατηρείται ότι τα Πρωτόκολλα συνάπτονται γενικώς στηριζόμενα στην ίδια 
νομική βάση με την κύρια συμφωνία.

Τέλος, όταν συναφθεί το Πρωτόκολλο, το θεσμικό πλαίσιο καθεαυτό θα τροποποιηθεί 
επισήμως, επειδή οι μικτές/κοινές επιτροπές θα διευρυνθούν μέσω της συμμετοχής νέων 
μελών που εκπροσωπούν το Λιχτενστάιν. Συνεπώς θεωρείται ότι οι προτάσεις αποφάσεων 
του Συμβουλίου αποσκοπούν να τροποποιήσουν το «ειδικό θεσμικό πλαίσιο» που 
προβλέπεται στην κύρια συμφωνία και ότι, συνεπώς, πρέπει να γίνει αναφορά στο δεύτερο 
εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 300 της Συνθήκης ΕΚ.

Συμπέρασμα

Υπό το φως των προηγηθέντων θεωρείται ότι οι προτάσεις αποφάσεων του Συμβουλίου 
αποσκοπούν στην τροποποίηση του «ειδικού θεσμικού πλαισίου» που προβλέπεται στην κύρια 
συμφωνία, της οποίας το προταθέν Πρωτόκολλο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος.

Κατά τη συνεδρίασή της στις 11 Ιουνίου 2007, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων αποφάσισε, 
συνεπώς, ομόφωνα1, να συστήσει ότι η νομική βάση πρέπει να τροποποιηθεί ούτως ώστε να 
αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 300 της Συνθήκης ΕΚ, το 
οποίο απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη και όχι απλώς διαβούλευση του Κοινοβουλίου.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Giuseppe Gargani

                                               
1 Ήταν παρόντες κατά την ψηφοφορία οι βουλευτές Cristian Dumitrescu (προεδεύων), Lidia Joanna Geringer de
Oedenberg (αντιπρόεδρος), Manuel Medina Ortega (συντάκτης γνωμοδότησης), Carlo Casini, Janelly Fourtou, 
Luis de Grandes Pascual, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, 
Michel Rocard, Aloyzas Sakalas, Gabriele Stauner, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina και Tadeusz Zwiefka.
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