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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Για τις τροποποιητικές πράξεις, τα παραμένοντα 
αμετάβλητα τμήματα ήδη υπάρχουσας διάταξης την οποία το Κοινοβούλιο 
επιθυμεί να τροποποιήσει ενώ η Επιτροπή δεν έχει τροποποιήσει, 
σημαίνονται με έντονους χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν 
τα τμήματα αυτά σημαίνονται ως εξής : [...]. Η σήμανση με απλά πλάγια
απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού 
κειμένου για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του 
τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μια γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση του Κανονισμού 
Διαδικασίας του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όσον αφορά το γλωσσικό 
καθεστώς που ισχύει στη διαδικασία επανεξέτασης
(5953/2008 – C6-0066/2008 – 2008/0801(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (5953/2008),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 245, δεύτερο εδάφιο, της συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 160, 
δεύτερο εδάφιο, της συνθήκης ΕΚΑΕ, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο 
να γνωμοδοτήσει (C6-0066/2008),

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής βάσει του άρθρου 245, δεύτερο εδάφιο, 
της συνθήκης ΕΚ και του άρθρου 160, δεύτερο εδάφιο 2, της συνθήκης ΕΚΑΕ σχετικά με 
την αίτηση τροποποίησης του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου όσον αφορά το 
γλωσσικό καθεστώς που ισχύει στη διαδικασία επανεξέτασης, την οποία υπέβαλε το 
Δικαστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Οργανισμού του Δικαστηρίου 
(SEC(2008)0345),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6-0000/2008),

1. εγκρίνει το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου·

2. καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο 
που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο υποβαλλόμενο προς διαβούλευση κείμενο·

4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου, απόρροια αίτησης του Δικαστηρίου, έχει ως στόχο την 
προσθήκη στον Κανονισμό Διαδικασίας του Δικαστηρίου διάταξης σχετικά  με το γλωσσικό 
καθεστώς που ισχύει στη διαδικασία επανεξέτασης, σύμφωνα με το άρθρο 64 του 
πρωτοκόλλου για τον  Οργανισμό του Δικαστηρίου και τη διαδικασία που προβλέπεται από 
τα άρθρα 245, δεύτερο εδάφιο, της ιδρυτικής συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και 160, 
δεύτερο εδάφιο, της ιδρυτικής συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας.

Η διαδικασία επανεξέτασης από το Δικαστήριο των αποφάσεων του Πρωτοδικείου 
προβλέπεται από το άρθρο 225, παράγραφοι 2 και 3, της συνθήκης ΕΚ, καθώς και το άρθρο 
140 Α, παράγραφοι 2 και 3, της συνθήκης ΕΚΑΕ, οσάκις αυτό αποφαίνεται επί προσφυγών 
που ασκούνται κατά απόφασης δικαιοδοτικού τμήματος ή αποφαίνεται  επί προδικαστικών 
ερωτημάτων σε ειδικά θέματα που καθορίζονται από τον Οργανισμό του Δικαστηρίου.
  
Ο Οργανισμός του Δικαστηρίου προβλέπει τη δυνατότητα επανεξέτασης στην περίπτωση 
κατά την οποία τα προδικαστικά ερωτήματα θα υπαχθούν στην αρμοδιότητα του 
Πρωτοδικείου. Η δυνατότητα αυτή δεν υπάρχει ακόμη, αλλά το Δικαστήριο έκρινε αναγκαίο  
να  τροποποιήσει τον Κανονισμό του ώστε να μπορεί να εφαρμόσει το γλωσσικό καθεστώς 
στη νέα αυτή διαδικασία της επανεξέτασης.

Η τροποποίηση του Κανονισμού προβλέπει ότι, με την προσθήκη ενός άρθρου 123α στον 
τίτλο 4α, γλώσσα διαδικασίας είναι η γλώσσα της απόφασης του Πρωτοδικείου που αποτελεί 
αντικείμενο επανεξέτασης.

Η προτεινόμενη διάταξη ευθυγραμμίζεται έτσι με τη διάταξη του άρθρου 110 του 
Κανονισμού Διαδικασίας που αφορά τις αιτήσεις αναίρεσης κατά των αποφάσεων του 
Πρωτοδικείου.

Η εισηγήτρια συμφωνεί κατά συνέπειαν με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου.
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