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Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με τη νομική βάση για την τροποποίηση ορισμένων 
οδηγιών στους τομείς του περιβάλλοντος, της γεωργίας, της κοινωνικής 
πολιτικής και της δημόσιας υγείας λόγω της αλλαγής του καθεστώτος της 
Μαγιότ έναντι της Ένωσης [COM(2013)0418] (COM(2013)0418 –
C7-0176/2013 – 2013/0192(COD))

Κύριε Πρόεδρε

Με την από 19ης Σεπτεμβρίου 2013 ζητήσατε, σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού, από
την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων να ελέγξει τη νομική βάση της εν θέματι προτάσεως 
οδηγίας. 

Η προτεινόμενη από την Επιτροπή νομική βάση είναι το άρθρο 43 παράγραφος 2, το άρθρο 
114, το άρθρο 153 παράγραφος 2, το άρθρο 168 και το άρθρο 192 παράγραφος 1 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Κατόπιν της αλλαγής του καθεστώτος της Μαγιότ από υπερπόντιας χώρας και εδάφους σε 
καθεστώς εξόχως απόκεντρης περιοχής, διά της αποφάσεως 2012/419/ΕΕ1 του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε, στις 30 Σεπτεμβρίου, να 
τροποποιήσει τη νομική βάση της πρότασης, επιλέγοντας το άρθρο 349 της ΣΛΕΕ.

                                               
1Απόφαση 2012/419/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2012 σχετικά με την τροποποίηση του 
καθεστώτος της Μαγιότ έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 204, 31.7.2012, σ. 131) 
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Κατά συνέπεια, με την επιστολή σας ζητήσατε γνωμοδότηση ως προς την συγκεκριμένη
νομική βάση καθώς επίσης και ως προς τη νομιμότητα ή όχι της απόφασης του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου και, στην δεύτερη περίπτωση, σχετικά με τις δυνατότητες προσφυγής. 

I – Το ιστορικό

Κατόπιν δημοψηφίσματος που διεξήχθη το 2009, η τότε γαλλική υπερπόντια κοινότητα της
Μαγιότ, κείμενη βόρεια της Μαδαγασκάρης, στον Ινδικό Ωκεανό, κατέστη από 31ης Μαρτίου
2011 γαλλικό υπερπόντιο διαμέρισμα και ο Πρόεδρος της Γαλλίας, με την από 26ης

Οκτωβρίου 20111 επιστολή του, ζήτησε από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να
κινήσει τη διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 355 παράγραφος 6 ΣΛΕΕ για την έγκριση
απόφασης που θα τροποποιούσε, σύμφωνα με τις συνθήκες της ΕΕ, το καθεστώς της Μαγιότ
από υπερπόντιας χώρας και εδάφους σε καθεστώς εξόχως απόκεντρης περιοχής. Η επιστολή
παρέπεμπε επίσης στη Δήλωση αριθμός 43 σχετικά με το άρθρο 355 παράγραφος 6 της
ΣΛΕΕ, η οποία έχει ως εξής:

Τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 355, παράγραφος 6, θα λάβει απόφαση η οποία θα 
οδηγεί στην τροποποίηση του καθεστώτος της Μαγιότ έναντι της Ένωσης ώστε 
το έδαφος αυτό να καταστεί εξόχως απόκεντρη περιοχή κατά την έννοια του 
άρθρου 355, παράγραφος 1, και του άρθρου 349, όταν οι γαλλικές αρχές 
ανακοινώσουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Επιτροπή ότι η τρέχουσα 
εξέλιξη ως προς το εσωτερικό καθεστώς της νήσου το επιτρέπει.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, κατόπιν διαβουλεύσεως με την Επιτροπή 2 σύμφωνα με το άρθρο 
355, παράγραφος 6 της ΣΛΕΕ, ενέκρινε, στις 12 Ιουλίου 2012, την ως άνω απόφαση 
ομόφωνα.

Το άρθρο 1 της απόφασης προβλέπει ότι από 1ης Ιανουαρίου 2014, η Μαγιότ παύει να 
αποτελεί υπερπόντια χώρα και διαμέρισμα, στο οποίο εφαρμόζονται οι διατάξεις του 
τέταρτου μέρους της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), 
προκειμένου να καταστεί εξόχως απόκεντρη περιοχή, κατά την έννοια του άρθρου 349 της 
ΣΛΕΕ.
Το άρθρο 2 έχει ως εξής:

Άρθρο 2

Κατόπιν τούτου, η ΣΛΕΕ τροποποιείται ως εξής:

(1) στο άρθρο 349, πρώτο εδάφιο, οι λέξεις "της Μαγιότ" παρεμβάλλονται  
μετά τις λέξεις «της Μαρτινίκας»

(2) στο άρθρο 355 παράγραφος 1, οι λέξεις "τη Μαγιότ" προστίθενται μετά τις 
λέξεις "τη Μαρτινίκα»

                                               
1 Βλέπε έγγραφο του Συμβουλίου EUCO 114/11 της 15ης Noεμβρίου 2011
2 C(2012) 3506 τελικό, διαθέσιμο στο έγγραφο του Συμβουλίου 11006/12.
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(3) στο παράρτημα II, διαγράφεται η έκτη περίπτωσηin .

Η απόφαση αυτή έχει την ίδια διάρθρωση και εγκρίθηκε με την αυτή διαδικασία όπως η
απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που εγκρίθηκε στις 2010 σχετικά με την τροποποίηση 
του καθεστώτος της νήσου του Αγίου Βαρθολομαίου από εξόχως απόκεντρης περιοχής σε 
καθεστώς υπερπόντιας χώρας και έδαφος.1

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι στην τελευταία ενοποιημένη έκδοση της ΣΛΕΕ, η 
οποία δημοσιεύτηκε στις 16 Οκτωβρίου 20122, δεν έχουν επέλθει τροποποιήσεις της 
διατύπωσης που να αντικατοπτρίζουν αυτές τις δύο αποφάσεις του Συμβουλίου. Ωστόσο
περιλαμβάνονται στην ενοποιημένη έκδοση του κειμένου του Συμβουλίου3.

II – Σχετικά άρθρα της Συνθήκης

Η πρόταση της Επιτροπής προτείνει ως νομική βάση τα ακόλουθα άρθρα της ΣΛΕΕ: (οι 
υπογραμμίσεις είναι του συντάκτη)

Άρθρο 43
[...]

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με 
τη συνήθη νομοθετική διαδικασία και μετά από διαβούλευση με την 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, ορίζουν την κοινή οργάνωση των 
γεωργικών αγορών που προβλέπεται στο άρθρο 40 παράγραφος 1, καθώς και 
τις άλλες διατάξεις που είναι αναγκαίες για την επίτευξη των στόχων της κοινής 
γεωργικής και αλιευτικής πολιτικής.
Άρθρο 114
1. Εκτός αν ορίζουν άλλως οι Συνθήκες, εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις 
για την πραγματοποίηση των στόχων του άρθρου 26. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη 
νομοθετική διαδικασία και μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή, εκδίδουν τα μέτρα τα σχετικά με την προσέγγιση των 
νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που 
έχουν ως αντικείμενο την εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς.

[...]

Άρθρο 153

                                               
1 Απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 2010/718/ΕΕ, της 29ης Οκτωβρίου 2010 , σχετικά με την 
τροποποίηση του ευρωπαϊκού καθεστώτος της νήσου του Αγίου Βαρθολομαίου (ΕΕ L 325, 9.12.2010, σ. 4).
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:FULL:IT:PDF
3 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st06/st06655-re07.en08.pdf. 
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[...]

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αποφασίζουν σύμφωνα με τη 
συνήθη νομοθετική διαδικασία και μετά από διαβούλευση με την Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών.

[...]

Άρθρο 168
[...]

4. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2, παράγραφος 5, και το άρθρο 6, σημείο α), 
και σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 2, σημείο ια), το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη 
νομοθετική διαδικασία και μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, συμβάλλουν στην 
υλοποίηση των στόχων του παρόντος άρθρου, θεσπίζοντας, για την 
αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων όσον αφορά την ασφάλεια: 

[...]

5. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με 
τη συνήθη νομοθετική διαδικασία και μετά από διαβούλευση με την 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, και την Επιτροπή των Περιφερειών, 
μπορούν επίσης να θεσπίζουν μέτρα ενθάρρυνσης της προστασίας και της 
βελτίωσης της υγείας του ανθρώπου, και ιδίως για την καταπολέμηση των 
σοβαρών ασθενειών με διασυνοριακή διάσταση, την επαγρύπνηση κατά 
σοβαρών διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας, την κήρυξη συναγερμού σε 
παρόμοιες περιπτώσεις και την καταπολέμησή τους, καθώς και μέτρα που 
έχουν ως άμεσο στόχο τους την προστασία της δημόσιας υγείας από το 
κάπνισμα και την κατάχρηση οινοπνευματωδών, αποκλειόμενης οιασδήποτε 
εναρμόνισης των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων των κρατών 
μελών.

[...]

Άρθρο 192
1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζουν, σύμφωνα με τη 
συνήθη νομοθετική διαδικασία και μετά από διαβούλευση με την Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, τις δράσεις που 
πρέπει να αναλάβει η Ένωση για την υλοποίηση των στόχων που αναφέρονται 
στο άρθρο 191.

[...]

Tο Συμβούλιο προτείνει ως νομική βάση της οδηγίας το ακόλουθο άρθρο: (οι υπογραμμίσεις 
είναι του συντάκτη)
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Άρθρο 349
Λαμβάνοντας υπόψη τη διαρθρωτική οικονομική και κοινωνική κατάσταση της 
Γουαδελούπης, της Γαλλικής Γουιάνας, της Μαρτινίκας, της Ρεϋνιόν, του Αγίου 
Βαρθολομαίου, του Αγίου Μαρτίνου, των Αζορών, της Μαδέρας και των 
Καναρίων Νήσων, που επιδεινώνεται από τη μεγάλη απόσταση, τον νησιωτικό 
τους χαρακτήρα, τη μικρή έκταση, τη δύσκολη μορφολογία και κλίμα, την 
οικονομική εξάρτηση όσον αφορά έναν μικρό αριθμό προϊόντων, προβλήματα 
μόνιμα και σωρευτικά τα οποία αναχαιτίζουν σημαντικά την ανάπτυξή τους, το 
Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής και διαβούλευση με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θεσπίζει ειδικά μέτρα αποσκοπούντα ιδίως στον 
καθορισμό των προϋποθέσεων εφαρμογής των Συνθηκών στις περιοχές αυτές, 
συμπεριλαμβανομένων κοινών πολιτικών. Όταν το Συμβούλιο θεσπίζει τα εν 
λόγω ειδικά μέτρα σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία, αποφαίνεται 
επίσης προτάσει της Επιτροπής και μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο.

Τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο αφορούν ιδίως την τελωνειακή 
και εμπορική πολιτική, τη φορολογική πολιτική, τις ελεύθερες ζώνες, τη 
γεωργική και αλιευτική πολιτική, τους όρους προμήθειας πρώτων υλών και 
βασικών καταναλωτικών αγαθών, τις κρατικές ενισχύσεις και τις προϋποθέσεις 
πρόσβασης στα Διαρθρωτικά Ταμεία και στα οριζόντια προγράμματα της 
Ένωσης.

Το Συμβούλιο θεσπίζει τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, 
λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τους περιορισμούς των 
εξόχως απόκεντρων περιοχών, χωρίς ωστόσο να υπονομεύεται η ακεραιότητα 
και η συνοχή της έννομης τάξης της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της 
εσωτερικής αγοράς και των κοινών πολιτικών.

III – Οι προεινόμενες νομικές βάσεις

Το άρθρο 43 παρέχει τη νομική βάση για την κοινή γεωργική πολιτική και για την κοινή 
πολιτική αλιείας.

Το άρθρο 114 παρέχει τη νομική βάση για την έκδοση μέτρων σχετικών με την προσέγγιση
των διατάξεων των κρατών μελών που έχουν ως αντικείμενο την εγκαθίδρυση και τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Η διαδικασία είναι η συνήθης νομοθετική διαδικασία.

Το άρθρο 153 παρέχει τη νομική βάση για την έκδοση μέτρων που αποσκοπούν στην
προστασία της υγείας και της ασφάλειας και για την κοινωνική ασφάλιση και κοινωνική 
προστασία των εργαζομένων. Η διαδικασία είναι η συνήθης νομοθετική διαδικασία.

Το άρθρο 168 παρέχει τη νομική βάση για την έκδοση μέτρων σχετικών με την προστασία 
της δημόσιας υγείας. Η διαδικασία είναι η συνήθης νομοθετική διαδικασία.

Το άρθρο 192 παρέχει τη νομική βάση για τις δράσεις που πρέπει να λάβει η Ένωση για την
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υλοποίηση των στόχων της ενωσιακής περιβαλλοντικής πολιτικής. Η διαδικασία είναι η 
συνήθης νομοθετική διαδικασία.

Το άρθρο 349 παρέχει τη νομική βάση για τη θέσπιση μέτρων που αποσκοπούν, ιδιαίτερα, 
στον καθορισμό των προϋποθέσεων εφαρμογής των Συνθηκών στις εξόχως απόκεντρες
περιοχές, συμπεριλαμβανομένων κοινών πολιτικών, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ειδική 
κοινωνική και οικονομική τους κατάσταση. Το Συμβούλιο θεσπίζει τα εν λόγω ειδικά μέτρα
κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής και διαβουλεύσεως με το Κοινοβούλιο. 

IV – Η νομολογία σχετικά με τη νομική βάση

Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣEΕ), 
κάθε θεσμικό όργανο δρα εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων που του ανατίθενται από τις 
Συνθήκες, σύμφωνα με τις διαδικασίες, τους όρους και τους σκοπούς τους οποίους 
προβλέπουν.1

Κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, «η επιλογή της νομικής βάσης μιας κοινοτικής 
πράξης πρέπει να στηρίζεται σε αντικειμενικά στοιχεία επιδεχόμενα δικαστικό έλεγχο, όπως 
είναι, ιδίως, ο σκοπός και το περιεχόμενο της πράξης»2. Κατά συνέπεια, η επιλογή μη ορθής 
νομικής βάσης θα μπορούσε να αιτιολογήσει την ακύρωση της υπό εξέταση πράξης. 

Επιπλέον, όταν με την πρόταση πράξης επιδιώκονται ταυτόχρονα περισσότεροι στόχοι ή η 
πράξη έχει περισσότερες συνιστώσες, αναπόσπαστα συνδεδεμένες, χωρίς η μία να είναι 
δευτερεύουσα και έμμεση σε σχέση με την άλλη, μια τέτοια πράξη θα πρέπει να στηριχθεί 
στις αντίστοιχες διαφορετικές νομικές βάσεις3

V. Σκοπός και περιεχόμενο της προτεινόμενης οδηγίας

Η Επιτροπή, στην προαναφερθείσα γνωμοδότησή της σχετικά με την πρωτοβουλία της
Γαλλίας για τροποποίηση του καθεστώτος της Μαγιότ, δηλώνει ότι θα εξετάσει τα αιτήματα 
της Γαλλίας σχετικά με παρεκκλίσεις και μεταβατικές περιόδους και, εάν χρειάζεται, θα 
υποβάλει δικές της προτάσεις.

Η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει το χρονοδιάγραμμα και ειδικές λεπτομέρειες που πρέπει
να τηρήσει η Γαλλία κατά την εφαρμογή των έξι υφισταμένων οδηγιών στους τομείς του
περιβάλλοντος, της γεωργίας, της κοινωνικής πολιτικής και της δημόσιας υγείας.

VI - Προσδιορισμός της κατάλληλης νομικής βάσης

Tο ερώτημα, προκειμένου για τον προσδιορισμό της ορθής νομικής βάσης για την
                                               
1 Υπόθεση C-403/05 Κοινοβούλιο κατά Επιτροπής [2007] E.C.R. I-9045, παράγρ. 49, και η σε αυτή 
παρατιθέμενη νομολογία.
2 Υπόθεση C-45/86, Επιτροπή κατά Συμβουλίου (Γενικευμένες Δασμολογικές Προτιμήσεις  [1987] ECR 1439, 
παράγ. 5; υπόθεση C-440/05 Επιτροπή κατά Συμβουλίου [2007] E.C.R. I-9097; Υπόθεση C-411/06 Επιτροπή 
κατά Κοινοβουλίου και Συμβουλίου (8 Σεπτεμβρίου 2009) (ΕΕ C 267 της 07.11.2009, σ.8).
3 Βλέπε υπόθεση C-411/06, βλ. ανωτέρω, παράγραφοι 46-47.
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προτεινόμενη οδηγία, έγκειται στο εάν οι διατάξεις της πρέπει να θεωρηθούν ως ειδικά μέτρα
για την εφαρμογή των Συνθηκών στη Μαγιότ, λαμβανομένης υπόψη της διαρθρωτικής 
κοινωνικής και οικονομικής της κατάστασης.

Η προτεινόμενη από την Επιτροπή νομική βάση έχει άμεση σχέση με τις διαφορετικές
νομικές βάσεις των έξι σχετικών οδηγιών και ο στόχος και το περιεχόμενο της πρότασης είναι
να οριστεί το χρονοδιάγραμμα και οι λεπτομέρειες εφαρμογής τους ως προς την Μαγιότ.

Επομένως, η πρόταση δεν προβλέπει νέους κανόνες σχετικά με ιδιαίτερα μέτρα, που να 
λαμβάνουν υπόψη την ειδική κοινωνική και οικονομική κατάσταση της Μαγιότ. Συνεπώς, 
ακόμη και εάν με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το καθεστώς της Μαγιότ έχει 
τροποποιηθεί και αποτελεί πλέον καθεστώς εξόχως απόκεντρης περιοχής, στην οποία 
εφαρμόζεται το άρθρο 349 ΣΛΕΕ, η πρόταση αυτή δεν αφορά μέτρα στο πλαίσιο αυτής της 
νομικής βάσης.

Εφόσον οι έξι οδηγίες στηρίζονται σε διαφορετικές νομικές βάσεις, χωρίς η μία να είναι 
δευτερεύουσα και έμμεση σε σχέση με την άλλη, η πράξη θα πρέπει να στηριχθεί στις 
αντίστοιχες διαφορετικές νομικές βάσεις. Εφόσον όλες αυτές πράξεις απαιτούν την εφαρμογή
της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, αυτή είναι συνεπώς η διαδικασία που θα πρέπει να
ακολουθηθεί για την πρόταση.

Πρέπει επιπλέον να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 355 παράγραφος 6 ΣΛΕΕ, το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δύναται μεν να τροποποιήσει το καθεστώς μιας υπερπόντιας χώρας ή
εδάφους όσον αφορά την εφαρμογή των συνθηκών στη συγκεκριμένη υπερπόντια χώρα ή 
έδαφος ωστόσο η ισχύουσα διατύπωση των συνθηκών μπορεί να τροποποιηθεί μόνο μέσω 
των διαδικασιών του άρθρου 48 ΣΕΕ. Συνεπώς, το κατά πόσον το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
επιτρέπεται να λαμβάνει αποφάσεις που να τροποποιούν τη διατύπωση των συνθηκών, 
αποτελεί ένα ερώτημα, ιδιαιτέρως δε λαμβανομένης υπόψη της παραγράφου 2 του άρθρου 13
ΣΛΕΕ, που ορίζει ότι κάθε θεσμικό όργανο δρα εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων που του 
ανατίθενται από τις Συνθήκες.

VII - Συμπέρασμα και συστάσεις

Υπό το ως της ως άνω αναλύσεως, το άρθρο 43 παράγραφος 2, το άρθρο 114, το άρθρο 153 
παράγραφος 2, το άρθρο 168 και το άρθρο 192 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ, όπως προτείνει η
Επιτροπή, συνιστούν την κατάλληλη νομική βάση για αυτή την πρόταση.

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, κατά τη συνεδρίασή της στις 14 Οκτωβρίου
2013, αποφάσισε ομόφωνα1, να λάβει τη θέση ότι η προταθείσα από το Συμβούλιο νομική 
βάση, ήτοι το άρθρο 349 ΣΛΕΕ, δεν είναι η ορθή και ότι η ορθή νομική βάση είναι η 
                                               
1 Στην τελική ψηφοφορία ήταν παρόντες οι βουλευτές: Sebastian Valentin Bodu (Vice-Chair), Françoise Castex
(Vice-Chair), Marielle Gallo, Jutta Haug (pursuant to Rule 187(2)), Klaus-Heiner Lehne (Chair), Eva
Lichtenberger, Alajos Mészáros, Andrej Plenković (pursuant to Rule193(3)) Bernhard Rapkay, Francesco Enrico
Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka.
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προταθείσα από την Επιτροπή.

Βάσει αυτού, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων αποφάσισε να συστήσει στον Πρόεδρο του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπως, σύμφωνα με το άρθρο 128 του Κανονισμού, προσφύγει στο 
Δικαστήριο μετά τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της απόφασης του Συμβουλίου να 
καλέσει το Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει, προκειμένου να προστατευτούν οι προνομίες του 
Κοινοβουλίου σύμφωνα με τo άρθρο 13 παράγραφος 2 ΣΕΕ.

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων συνιστά στο Κοινοβούλιο να μην προβεί σε καμία ενέργεια 
όσον αφορά την απόφαση 2012/419/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που τροποποιεί τη 
Συνθήκη. 

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Klaus-Heiner Lehne


