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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο εισηγητής συμφωνεί με τους κύριους στόχους της πρότασης, δηλαδή τη μεταβίβαση στο 
Δικαστήριο της αποκλειστικής αρμοδιότητας προς εκδίκαση των προσφυγών ακυρώσεως που 
σχετίζονται με τη μη προσήκουσα εκτέλεση απόφασης, την οποία έχει εκδώσει το ίδιο το 
Δικαστήριο δυνάμει του άρθρου 260 παράγραφοι 2 και 3 της ΣΛΕΕ. Ωστόσο, ο εισηγητής 
θεωρεί ότι 
η πρόταση θα μπορούσε να συμπληρωθεί με τη δυνατότητα των δικαστών να δημοσιεύουν 
χωριστές γνώμες, συμπεριλαμβανομένων των αποκλινουσών γνωμών, και προτείνει 
τροποποιήσεις στα οικεία άρθρα του Οργανισμού του Δικαστηρίου. Η πρακτική έκδοσης 
χωριστών γνωμών είναι διαδεδομένη στα περισσότερα κράτη μέλη και επιτρέπεται γενικά 
στα διεθνή δικαστήρια, όπως το Διεθνές Δικαστήριο και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Η δυνατότητα δημοσίευσης χωριστών γνωμών θα μπορούσε να 
βελτιώσει την ποιότητα των αποφάσεων του Δικαστηρίου, ιδίως όταν είναι δύσκολο να γίνει 
αντιληπτό με ακρίβεια το σκεπτικό του Δικαστηρίου, εξ αιτίας του γεγονότος ότι το σώμα 
των δικαστών αναγκάζεται να υιοθετήσει εν μέρει αποκλίνουσες απόψεις, προκειμένου να 
επιτευχθεί συμβιβασμός μεταξύ των δικαστών. Οι επιμέρους γνώμες θα μπορούσαν να 
αποτελέσουν κίνητρο ώστε η πλειοψηφία να εξετάζει ρητώς τις απόψεις της μειοψηφίας και 
να θέτει υπό αμφισβήτηση την εγκυρότητα των νομικών της επιχειρημάτων, διατηρώντας, 
παράλληλα, χωριστά τις αποκλίνουσες απόψεις και εξασφαλίζοντας, έτσι, μια πιο σαφή, 
συνεκτική, κατανοητή και, σε τελική ανάλυση, έγκυρη και πειστική απόφαση. Οι χωριστές 
γνώμες ενδέχεται να συνιστούν μια πρώιμη μορφή μεταγενέστερων εξελίξεων της 
νομολογίας του Δικαστηρίου. Θα μπορούσαν, επίσης, να βελτιώσουν τον δικαστικό διάλογο 
με τα εθνικά δικαστήρια, τα οποία θα έρχονταν αντιμέτωπα με καλύτερα αιτιολογημένες 
αποφάσεις, στις οποίες λαμβάνονται ρητά και πλήρως υπόψη όλες οι διαφορετικές νομικές 
γνώμες, και ιδίως εκείνες του αιτούντος δικαστηρίου. Η διατύπωση επιμέρους γνωμών δεν θα 
ήταν σε καμία περίπτωση υποχρεωτική και οι δικαστές θα ήταν ελεύθεροι να αποφασίζουν 
υπέρ της δημοσίευσης ή μη χωριστής γνώμης. Είναι σαφές ότι το να προτιμηθεί η διαφάνεια 
έναντι της μυστικότητας μόνο θετικές επιπτώσεις μπορεί να έχει στη διαδικασία 
εκδημοκρατισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Σχέδιο κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 (νέο)
Πρωτόκολλο αριθ. 3 περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Άρθρο 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(-1) Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το 
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ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 2 «Άρθρο 2

Κάθε δικαστής, πριν αναλάβει τα 
καθήκοντά του, ορκίζεται ενώπιον του 
Δικαστηρίου συνερχομένου σε δημοσία 
συνεδρίαση ότι θα ασκεί τα καθήκοντά του 
με πλήρη αμεροληψία και ευσυνειδήτως 
και ότι δεν θα αποκαλύπτει το απόρρητο 
των διασκέψεων.

Κάθε δικαστής, πριν αναλάβει τα 
καθήκοντά του, ορκίζεται ενώπιον του 
Δικαστηρίου συνερχομένου σε δημοσία 
συνεδρίαση ότι θα ασκεί τα καθήκοντά του 
με πλήρη αμεροληψία και ευσυνειδήτως 
και ότι, με την επιφύλαξη του άρθρου 36 
παράγραφος 2, δεν θα αποκαλύπτει το 
απόρρητο των διασκέψεων.»

Τροπολογία 2

Σχέδιο κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 α (νέο)
Πρωτόκολλο αριθ. 3 περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Άρθρο 8

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(-1α) Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 8 «Άρθρο 8

Οι διατάξεις των άρθρων 2 έως 7 
εφαρμόζονται και επί των γενικών 
εισαγγελέων.

Οι διατάξεις των άρθρων 2 έως 7 
εφαρμόζονται και επί των γενικών 
εισαγγελέων, τηρουμένων των 
αναλογιών.»

Τροπολογία 3

Σχέδιο κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 β (νέο)
Πρωτόκολλο αριθ. 3 περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Άρθρο 35

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(-1β) Το άρθρο 35 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 35 Άρθρο 35

Οι διασκέψεις του Δικαστηρίου είναι και 
παραμένουν μυστικές.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 36 
παράγραφος 2, οι διασκέψεις του 
Δικαστηρίου είναι και παραμένουν 
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μυστικές.

Τροπολογία 4

Σχέδιο κανονισμού
Άρθρο 2 α (νέο)

Σχέδιο του Δικαστηρίου Τροπολογία

Άρθρο 2α

Τα άρθρα 2, 8, 35, 36 και 47 του 
Οργανισμού, όπως τροποποιούνται από 
τον παρόντα κανονισμό, εφαρμόζονται σε 
υποθέσεις των οποίων επιλαμβάνονται το 
Δικαστήριο ή το Γενικό Δικαστήριο μετά 
την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.
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