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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την υπεράσπιση των προνομίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενώπιον των 
εθνικών δικαστηρίων
(2007/2205(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τη γνωμοδότηση της 
Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A6-0000/2008),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το κυριότερο διεθνικό 
νομοθετικό όργανο στην Ευρώπη, στερούμενο επιπλέον νομικής προσωπικότητας, και για 
το λόγο αυτό προβλήματα σύμφυτα με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του αποτελούν συχνά 
εμπόδιο  στην προστασία των προνομίων του,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαθέτει σχετικώς σειρά μέσων τα 
οποία προβλέπονται από τη Συνθήκη και εξασφαλίζουν την προστασία των 
προαναφερθέντων προνομίων του ενώπιον των άλλων κοινοτικών θεσμικών οργάνων, 
όπως η προσφυγή για παράλειψη (άρθρο 232 της Συνθήκης ΕΚ) ή η διαδικασία 
ακύρωσης των κοινοτικών πράξεων (άρθρο 230 της Συνθήκης ΕΚ),

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ωστόσο περιπτώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν διαθέτει 
παρόμοια άμεσα όργανα υπεράσπισης των ίδιων προνομίων ενώπιον των εθνικών 
δικαστηρίων, κυρίως στην περίπτωση κατά την οποία απόφαση που εκδίδεται από εθνικό 
δικαστήριο αντιτίθεται στα προνόμια  αυτά, διότι δεν μπορεί ούτε να συμμετάσχει στις 
εθνικές δικαστικές διαδικασίες ούτε  να προσφύγει άμεσα στο Δικαστήριο, για την 
υπεράσπιση των αποφάσεών του,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αδυνατεί επίσης να ενεργοποιήσει ως 
έσχατη λύση τη διαδικασία για παράβαση (άρθρο 226 της Συνθήκης ΕΚ) εναντίον 
κράτους μέλους, αφού πρόκειται για ευχέρεια που ανήκει αποκλειστικά στην Επιτροπή,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη κατάλληλων μέσων υπεράσπισης των αποφάσεών του 
είναι δυνατόν να παρεμποδίζει την ομαλή άσκηση των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ως συνόλου και των μελών του ειδικότερα,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της ειλικρινούς συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών 
οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της χρηστής διοίκησης επιβάλλουν η 
δραστηριότητα των κοινοτικών οργάνων να διέπεται από τα κριτήρια της διαφάνειας και 
της σαφήνειας, ώστε να γίνονται προφανείς οι λόγοι για τους οποίους εγκρίνεται ή δεν 
εγκρίνεται μια συγκεκριμένη δράση,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι για την αποφυγή των ανωτέρω προβλημάτων θα ήταν σκόπιμη η 
ενίσχυση των μέσων προστασίας των κοινοβουλευτικών προνομίων όχι με την 
τροποποίηση της Συνθήκης ΕΚ, αλλά με τη βοήθεια της συναγωγής από την εμπειρία των 
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εθνικών κοινοβουλίων των κατάλληλων μέσων για τις ειδικές ανάγκες του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αποτελέσματα μελέτης που διενεργήθηκε προς το σκοπό αυτό 
σε εκτεταμένο δείγμα κρατών μελών δείχνουν καθαρά ότι οι περισσότερες εθνικές 
έννομες τάξεις αναγνωρίζουν στα εθνικά κοινοβούλια ένδικα μέσα τα οποία αποσκοπούν 
στη διασφάλιση όχι μόνο της υπεράσπισης των συμφερόντων της συνέλευσης ως 
συνόλου, αλλά και καθενός των μελών της,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη υπόκεινται στην αρχή της «ειλικρινούς και 
έντιμης συνεργασίας» που προβλέπεται από το άρθρο 10 της ιδρυτικής Συνθήκης της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ότι υπό το πρίσμα της νομολογίας του Δικαστηρίου τα κράτη 
μέλη είναι υποχρεωμένα «να προβλέψουν ένα σύστημα ένδικων βοηθημάτων και 
διαδικασιών προκειμένου να εξασφαλίσουν το σεβασμό του δικαιώματος για παροχή 
αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας»1,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα ήταν σκόπιμο να αναγνωριστούν στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, αν όχι τα ίδια, τουλάχιστον ανάλογα μέσα προστασίας των προνομίων του 
ενώπιον της δικαστικής εξουσίας, είτε αυτή εκπροσωπείται από το Δικαστήριο είτε από 
τα εθνικά δικαστήρια, κατ’ αναλογίαν προς τα μέσα προστασίας τα οποία προβλέπονται 
από τις εθνικές έννομες τάξεις υπέρ των δικών τους κοινοβουλίων,

1. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τα ενδεχόμενα αιτήματα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για ενεργοποίηση της διαδικασίας για παράβαση εναντίον κράτους το 
οποίο κατηγορείται ότι παραβίασε κάποιο από τα κοινοβουλευτικά προνόμιά του και της 
ζητεί να του ανακοινώνει, μέσω του αρμόδιου Επιτρόπου ή του Γενικού Διευθυντή της 
Νομικής Υπηρεσίας, πάντοτε γραπτώς και αναλυτικά, το σκεπτικό της όποιας σχετικής 
απόφασής της, προπαντός σε περίπτωση αδράνειάς της·

2. προτείνει να τροποποιηθεί ο Οργανισμός του Δικαστηρίου ώστε να εξασφαλίζεται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το δικαίωμα της  κατάθεσης εκ μέρους του παρατηρήσεων 
ενώπιον του Δικαστηρίου σε όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες άμεσα ή έμμεσα 
αμφισβητούνται τα προνόμιά του, ώστε η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
εφόσον αυτό δεν είναι τυπικός διάδικος, να μην αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια του 
Δικαστηρίου, όπως προβλέπεται σήμερα από το άρθρο 24, παράγραφος 2, του 
Οργανισμού·

3. ζητεί να εφαρμόζεται το νομικό πρότυπο του άρθρου 300, παράγραφος 6, της Συνθήκης 
ΕΚ σε όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απειλούνται σοβαρά τα προνόμια του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να του επιτραπεί να ζητεί από το Δικαστήριο να 
αποφαίνεται σχετικά με τη συμβατότητα κάποιας πράξης εθνικού δικαίου με το 
πρωτογενές κοινοτικό δίκαιο, χωρίς να θίγεται η αποκλειστική ευχέρεια της Επιτροπής να 
θέτει ή όχι σε κίνηση τη διαδικασία για παράβαση εναντίον κράτους το οποίο 
ενδεχομένως έχει διαπράξει κάποια παράβαση·

4. προτείνει τροποποίηση του άρθρου 19 του Κανονισμού του, ώστε να ανατεθεί ρητά στον 
Πρόεδρο της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων η δικαστική εκπροσώπηση της 

                                               
1 Υπόθεση C-50/00Ρ, Unión de Pequenos Agricultores κατά Συμβουλίου (Συλλ. 2002, σελ. Ι-6677).
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Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, σε όλες τις δικαστικές διαδικασίες στις οποίες 
αμφισβητούνται τα προνόμιά της·

5. θεωρεί σκόπιμο να ενθαρρυνθεί μια πολιτική συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και εθνικών δικαστών, η οποία ήδη σε ορισμένα κράτη μέλη προοιωνίζεται 
θετικά αποτελέσματα, με την προώθηση δικονομικών πρακτικών που του επιτρέπουν να 
συμμετέχει σε δικαστικές διαδικασίες που εκτυλίσσονται ενώπιον των εθνικών δικαστών 
και έχουν ως αντικείμενο τα προνόμιά του·

6. καλεί την Επιτροπή να μελετήσει τη λήψη νομοθετικών μέτρων σχετικών με τις 
δικονομικές πτυχές των κοινοβουλευτικών προνομίων, δεδομένου ότι ο ρόλος τους είναι 
κατ' ανάγκην η κατοχύρωση της πλήρους αποτελεσματικότητας των κανόνων που 
αναγνωρίζουν στο Κοινοβούλιο συγκεκριμένα προνόμια1·

7. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την 
Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

                                               
1 Βλ. υπόθεση C-176/2003, Επιτροπή κατά Συμβουλίου (Συλλ. 2005, σελ. Ι-7879): στην υπόθεση αυτή το 
Δικαστήριο αναγνώρισε ότι υφίσταται «σιωπηρή»  αρμοδιότητα του κοινοτικού νομοθέτη να εγκρίνει μέτρα 
ποινικού χαρακτήρα στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος, ο οποίος ανήκει στην αρμοδιότητά του.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βρίσκεται σήμερα, και βρέθηκε πολλές φορές στο παρελθόν, σε 
αδυναμία να προστατεύσει αποτελεσματικά τα προνόμια τα οποία οι Συνθήκες και το ίδιο το 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του αναγνωρίζουν ρητώς. Ο κίνδυνος 
είναι, επομένως,  δικαιώματα και ευχέρειες που θεσπίζονται σε κοινοτικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο να παραμείνουν αποκλειστικά στα χαρτιά, χωρίς πραγματική προστασία. Βάσει των 
ισχυουσών Συνθηκών επιβάλλεται λοιπόν η αναζήτηση και αξιοποίηση όλων των μέσων τα 
οποία το Κοινοβούλιο είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί για την πραγματική προστασία των 
προνομίων του που έχουν θεσπισθεί ως εγγύηση της ανεξαρτησίας και λειτουργικότητας του 
οργάνου.

Αφηρημένα, ένα από τα μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στην περίπτωση κατά την οποία θίγεται κάποιο από τα προνόμιά του, αποτελεί 
η προσφυγή για παράλειψη σύμφωνα με το άρθρο 227 ΕΚ.

Στην περίπτωση κατά την οποία παραβιάζεται δικαίωμά του το οποίο προστατεύεται από το 
κοινοτικό δίκαιο, το Κοινοβούλιο μπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή να κινήσει τη 
διαδικασία της προσφυγής για παράβαση σύμφωνα με το άρθρο 226 ΕΚ. Στην πράξη πάντως, 
ο θεσμός αυτός δεν είναι δυνατόν να εγγυηθεί την πλήρη προστασία των προνομίων του 
Κοινοβουλίου, διότι η άσκηση της προσφυγής επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια της 
Επιτροπής.

Εάν η Επιτροπή αποφασίσει να μην αναλάβει καμιά δράση, βάσει αρχών όπως η χρηστή 
διοίκηση, η διαφάνεια και η συνεργασία μεταξύ θεσμικών οργάνων, είναι θεμιτό να ζητεί να 
γίνονται γνωστοί οι λόγοι στους οποίους στηρίχθηκε η επιλογή αυτή. Το Κοινοβούλιο έχει 
δικαίωμα, αν όχι στη δράση της Επιτροπής, πάντως στη γνώση των λόγων βάσει των οποίων 
η Επιτροπή αποφάσισε να απόσχει από κάθε ενέργεια, ώστε να μπορεί να εκτιμήσει αν ορθώς 
άσκησε τη διακριτική της ευχέρεια η Επιτροπή και να κατανοήσει τα κριτήρια που 
κατευθύνουν τις επιλογές της.

Όσον αφορά τη δικαστική εκπροσώπηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα ήταν σκόπιμη η 
θεσμοθέτηση της πραγματικής νομιμοποίησης του Προέδρου της Επιτροπής Νομικών 
Θεμάτων να συμμετέχει σε διαδικασίες ενώπιον των δικαστηρίων εκπροσωπώντας τη 
Συνέλευση, εάν σε αυτές εμπλέκονται τα προνόμια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Προς το 
σκοπό αυτό, εκφράζεται η ευχή να τροποποιηθεί το άρθρο 19 του Κανονισμού του 
Κοινοβουλίου ώστε να ανατεθεί ρητώς στον Πρόεδρο της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων η 
δικαστική εκπροσώπηση της Συνέλευσης σε όλες τις δικαστικές διαδικασίες κατά τις οποίες 
αμφισβητούνται τα προνόμια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Όσον αφορά ειδικότερα τη συμμετοχή στις διαδικασίες ενώπιον του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το άρθρο 23 του Οργανισμού του Δικαστηρίου προβλέπει ότι το 
Κοινοβούλιο μπορεί να καταθέτει παρατηρήσεις σε περίπτωση προδικαστικών ερωτημάτων 
τα οποία αφορούν το κύρος ή την ερμηνεία πράξεων που έχουν εγκριθεί με τη διαδικασία της 
συναπόφασης. Πάντως, δεδομένου ότι ο Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν 
περιλαμβάνεται στις πράξεις αυτές, θα ήταν σκόπιμο το Δικαστήριο να ενθαρρύνει τη 
συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις περιπτώσεις κατά τις οποίες αμφισβητούνται
τα προνόμιά του, σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2, του Οργανισμού του, το οποίο 
προβλέπει: «Το Δικαστήριο δύναται επίσης να ζητεί από τα κράτη μέλη και τα όργανα που 
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δεν είναι διάδικοι κάθε πληροφορία που κρίνει αναγκαία για τους σκοπούς της δίκης».

Θα ήταν πάντως σκόπιμη μια τροποποίηση του Οργανισμού, ώστε η ευχέρεια του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να καταθέτει τις παρατηρήσεις του να επεκταθεί σε όλες τις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες άμεσα ή έμμεσα διακυβεύονται κοινοβουλευτικά προνόμια.

Οι «χώροι» στους οποίους γίνεται αισθητή με πιεστικό τρόπο η ανάγκη ισχυρής παρουσίας 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  είναι, αναμφίβολα, οι εθνικές δικαστικές αίθουσες. Άμεση 
συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε δίκες ενώπιον των εθνικών δικαστών στις 
οποίες αμφισβητούνται τα προνόμιά του θα παρουσίαζε διάφορα πλεονεκτήματα. Παρόμοια 
συμμετοχή θα έδινε τη δυνατότητα περιορισμού των ενδεχόμενων περιπτώσεων διαδικασίας
για παράβαση ή προδικαστικής παραπομπής, θα διευκόλυνε τη  μεγαλύτερη δικονομική 
αποτελεσματικότητα και, τέλος, θα απέτρεπε διάφορες μορφές διακρίσεων μεταξύ εθνικών 
βουλευτών και βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Προπαντός αποτελεί αδήριτη ανάγκη η ενίσχυση της πολιτικής της συνεργασίας μεταξύ 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εθνικών δικαστών. Ορθές πρακτικές προς την κατεύθυνση 
αυτή έχουν ήδη αναπτυχθεί με τις δικαστικές αρχές ορισμένων κρατών μελών. Στόχος είναι 
να εφαρμοσθούν οι πρακτικές αυτές και να τις ξεκινήσουν με επωφελή τρόπο οι χώρες 
εκείνες οι οποίες έως σήμερα δεν έχουν δείξει την ίδια ευαισθησία για το ζήτημα αυτό.

Στο σημείο αυτό θα ήταν χρήσιμο να επισημάνουμε το άρθρο 8 του Πρωτοκόλλου αριθ. 2,
σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, το οποίο
επισυνάπτεται στη Συνθήκη που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την 
ιδρυτική Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, σύμφωνα με το οποίο: «Το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αρμόδιο να αποφαίνεται επί των προσφυγών λόγω παραβίασης, 
από νομοθετική πράξη, της αρχής της επικουρικότητας, οι οποίες ασκούνται σύμφωνα με τις 
διαδικασίες του άρθρου 230 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από 
κράτος μέλος ή διαβιβάζονται από κράτος μέλος, σύμφωνα με την εσωτερική έννομη τάξη 
του, εξ ονόματος του εθνικού κοινοβουλίου του ή ενός σώματος του εν λόγω κοινοβουλίου».

Αφού η κοινοτική έννομη τάξη αναγνωρίζει στα εθνικά κοινοβούλια το δικαίωμα να 
προσφεύγουν στο Δικαστήριο σε περίπτωση παραβίασης της αρχής της επικουρικότητας, θα 
ήταν παράλογο να μη γίνει δεκτό το δικαίωμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να προσφύγει 
στη δικαιοσύνη ή, εν πάση περιπτώσει, να είναι διάδικος σε διαδικασίες που αφορούν τα 
προνόμιά του και εκτυλίσσονται ενώπιον των εθνικών δικαστών.

Εάν οι εθνικές έννομες τάξεις δεν αναγνώριζαν το δικαίωμα αυτό στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, θα ανέκυπταν σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με το σεβασμό και την πραγματική 
εφαρμογή της αρχής της «ειλικρινούς και έντιμης συνεργασίας» που θεσπίζει το άρθρο 10 της 
ιδρυτικής Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη τη νομολογία του Δικαστηρίου, που αναγνωρίζει σιωπηρή 
αρμοδιότητα σχετικά με τα νομοθετικά μέτρα που απαιτούνται για τη διασφάλιση της 
πλήρους αποτελεσματικότητας των κανόνων που θεσπίζονται σε τομέα της αρμοδιότητάς του 
(π.χ. στα μέτρα ποινικού χαρακτήρα στον τομέα της παραβίασης των κανόνων για την 
προστασία του περιβάλλοντος)1, θεωρούμε ότι οι διατάξεις που αφορούν τις δικονομικές 
                                               
1 ΔΕΚ C-176/03, Επιτροπή κατά Συμβουλίου, 2005.
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πτυχές των κοινοβουλευτικών προνομίων μπορούν να συμπεριληφθούν σε αυτή τη σιωπηρή 
αρμοδιότητα, ακριβώς γιατί λόγω του χαρακτήρα τους είναι βέβαιο ότι εξασφαλίζουν την 
πλήρη αποτελεσματικότητα των διατάξεων που αναγνωρίζουν στο Κοινοβούλιο ορισμένα 
προνόμια (ενδεικτικά αναφέρονται οι διατάξεις του Πρωτοκόλλου αριθ. 36 σχετικά με τα 
προνόμια και τις ασυλίες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων).

Εάν, πάντως, ο κοινοτικός νομοθέτης θεωρήσει ότι δεν οφείλει να εγκρίνει νομοθετικά μέτρα 
προς την κατεύθυνση αυτή, τότε θα είναι αδύνατο να αγνοηθεί η απόφαση στην οποία το 
Δικαστήριο προβλέπει ότι «στα κράτη μέλη εναπόκειται να προβλέψουν ένα σύστημα 
ένδικων βοηθημάτων και διαδικασιών προκειμένου να εξασφαλίσουν το σεβασμό του 
δικαιώματος για παροχή αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας»1. Υπό το πρίσμα αυτό, 
και γενικότερα σύμφωνα με την αρχή της ειλικρινούς και έντιμης συνεργασίας που θεσπίζει 
το άρθρο 10 της Συνθήκης ΕΚ, θεωρούμε ότι οι εθνικές έννομες τάξεις γενικώς και οι εθνικοί 
δικαστές ειδικότερα είναι υποχρεωμένοι να δέχονται τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σε όλες τις δίκες στις οποίες αμφισβητούνται τα προνόμια που του 
αναγνωρίζονται.

                                               
1 ΔΕΚ C-50/00Ρ, Unión de Pequenos Agricultores κατά Συμβουλίου, 2002.
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