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II. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ [κείµενο το οποίο δεν αναπαράγεται, πλην του κειµένου των τεσσάρων πρωτοκόλλων, τα οποία
υιοθετήθηκαν κατά τη ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη της Νίκαιας (βλέπε τέλος της παρούσας έκδοσης)] (*)
Πρωτόκολλο το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση:
—

Πρωτόκολλο (αριθ. 1) στο άρθρο 17 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (1997)

Πρωτόκολλα τα οποία προσαρτώνται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας:
—

Πρωτόκολλο (αριθ. 2) για την ενσωµάτωση του κεκτηµένου του Σένγκεν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(1997)

—

Πρωτόκολλο (αριθ. 3) για την εφαρµογή ορισµένων πτυχών του άρθρου 14 της συνθήκης για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας στο Ηνωµένο Βασίλειο και την Ιρλανδία (1997)

—

Πρωτόκολλο (αριθ. 4) για τη θέση του Ηνωµένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας (1977)

—

Πρωτόκολλο (αριθ. 5) για τη θέση της ∆ανίας (1997)

Πρωτόκολλα τα οποία προσαρτώνται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη συνθήκη για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας
—

Πρωτόκολλο (αριθ. 6) περί του Οργανισµού του ∆ικαστηρίου (2001) (κείµενο το οποίο αντιγράφεται κατωτέρω)

—

Πρωτόκολλο (αριθ. 7) προσαρτηµένο στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στις συνθήκες για την ίδρυση
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1992)

—

Πρωτόκολλο (αριθ. 8) για τον καθορισµό της έδρας των οργάνων και ορισµένων οργανισµών και υπηρεσιών
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθώς και της Ευρωπόλ (1997)

—

Πρωτόκολλο (αριθ. 9) σχετικά µε το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1997)

—

Πρωτόκολλο (αριθ. 10) για τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2001) (κείµενο το οποίο αντιγράφεται
κατωτέρω)

(*) Για το κείµενο των πρωτοκόλλων, τα οποία υιοθετήθηκαν κατά τις ∆ιακυβερνητικές ∆ιασκέψεις πριν από τη Νίκαια, ο αναγνώστης
παραπέµπεται στις σελίδες 355 και επόµενες της Συλλογής συνθηκών, τόµος Ι, µέρος Ι, Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, 1999, ISBN 92-824-1662-7.
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Η ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩN ΒΕΛΓΩN, Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ
∆ΑNΙΑΣ, Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟN∆ΙΑΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑNΙΑΣ, Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΗNΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, Η ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΙΣΠΑNΙΑΣ, Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΙΡΛΑN∆ΙΑΣ, Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, Η ΑΥΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΥΨΗΛΟΤΗΣ Ο ΜΕΓΑΣ ∆ΟΥΚΑΣ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΩN ΚΑΤΩ ΧΩΡΩN, Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, Η ΑΥΤΗΣ
ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΗNΩΜΕNΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑNΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ
ΙΡΛΑN∆ΙΑΣ,
ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕNΟΙ να προχωρήσουν σε ένα νέο στάδιο της διαδικασίας προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση που
άρχισε µε τη δηµιουργία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
ΥΠΕNΘΥΜΙZΟNΤΑΣ την ιστορική σηµασία του τερµατισµού της διαίρεσης της ευρωπαϊκής ηπείρου και την
ανάγκη να δηµιουργηθούν σταθερές βάσεις για τη µελλοντική οικοδόµηση της Ευρώπης,
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩNΟNΤΑΣ την προσήλωσή τους στις αρχές της ελευθερίας, της δηµοκρατίας και του σεβασµού των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων, των θεµελιωδών ελευθεριών, καθώς και του κράτους δικαίου,
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ την προσήλωσή τους στα θεµελιώδη κοινωνικά δικαιώµατα, όπως ορίζονται από τον
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη που υπογράφηκε στο Τορίνο στις 18 Οκτωβρίου 1961 και τον Κοινοτικό
Χάρτη των Θεµελιωδών Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων των Εργαζοµένων του 1989,
ΕΠΙΘΥΜΩNΤΑΣ βαθύτερες σχέσεις αλληλεγγύης µεταξύ των λαών τους και ταυτόχρονα σεβόµενοι την ιστορία, τον πολιτισµό και τις παραδόσεις τους,
ΕΠΙΘΥΜΩNΤΑΣ να ενισχύσουν τη δηµοκρατική και αποτελεσµατική λειτουργία των οργάνων προκειµένου να
τους παράσχουν τη δυνατότητα να διεκπεραιώνουν καλύτερα τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί, µέσα σε
ένα ενιαίο θεσµικό πλαίσιο,
ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕNΟΙ να επιτύχουν την ενίσχυση και τη σύγκλιση των οικονοµιών τους και την ίδρυση οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης, η οποία θα συµπεριλαµβάνει, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας συνθήκης, ένα ενιαίο και σταθερό νόµισµα,
ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕNΟΙ να προωθήσουν την οικονοµική και κοινωνική πρόοδο των λαών τους, λαµβάνοντας υπόψη
την αρχή της αειφόρου ανάπτυξης και στα πλαίσια της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς και µιας ενισχυµένης συνοχής, όπως επίσης και της προστασίας του περιβάλλοντος, και να εφαρµόσουν πολιτικές που θα
διασφαλίζουν την πρόοδο στον τοµέα της οικονοµικής ολοκλήρωσης εκ παραλλήλου µε την πρόοδο στους
άλλους τοµείς,
ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕNΟΙ να θεσπίσουν µια κοινή ιθαγένεια για τους υπηκόους των χωρών τους,
ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕNΟΙ να εφαρµόσουν µια κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, που συµπεριλαµβάνει
την προοδευτική διαµόρφωση µιας κοινής αµυντικής πολιτικής, η οποία θα µπορούσε να οδηγήσει σε κοινή
άµυνα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17, ενισχύοντας έτσι την ευρωπαϊκή ταυτότητα και ανεξαρτησία
για την προαγωγή της ειρήνης, της ασφάλειας και της προόδου στην Ευρώπη και ανά την υφήλιο,
ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ να διευκολύνουν την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, διαφυλάσσοντας ταυτόχρονα
την ασφάλεια και την προστασία των λαών τους, µε την εγκαθίδρυση ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και
δικαιοσύνης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας συνθήκης,
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ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕNΟΙ να συνεχίσουν την πορεία τους προς µια ολοένα στενότερη ένωση των λαών της Ευρώπης,
όπου οι αποφάσεις θα λαµβάνονται όσο το δυνατόν πιο κοντά στους πολίτες, σύµφωνα µε την αρχή της
επικουρικότητας,
ΜΕ ΤΗN ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ σε µεταγενέστερα στάδια από τα οποία πρέπει να διέλθει η ευρωπαϊκή
ολοκλήρωση ώστε να εξελιχθεί,
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑN να ιδρύσουν Ευρωπαϊκή Ένωση, και, προς το σκοπό αυτό, όρισαν πληρεξουσίους:
(ο κατάλογος των πληρεξουσίων δεν αναπαράγεται)
ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ, µετά την ανταλλαγή των πληρεξουσίων εγγράφων τους, που βρέθηκαν εντάξει, συµφώνησαν στις
ακόλουθες διατάξεις.

ΤΙΤΛΟΣ Ι
ΚΟΙΝΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Με την παρούσα συνθήκη, τα ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕNΑ ΜΕΡΗ ιδρύουν µεταξύ τους µία ΕΥΡΩΠΑÏΚΗ
ΕNΩΣΗ, εφεξής καλούµενη «Ένωση».
Η παρούσα συνθήκη διανοίγει νέα φάση στη διαδικασία µιας διαρκώς στενότερης ένωσης των λαών της
Ευρώπης, στην οποία οι αποφάσεις λαµβάνονται όσο το δυνατόν πιο ανοικτά και όσο το δυνατόν εγγύτερα
στους πολίτες.
Η Ένωση βασίζεται στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, συµπληρούµενες µε τις πολιτικές και τις µορφές συνεργασίας
που θεσπίζονται µε την παρούσα συνθήκη. Έχει αποστολή να οργανώσει συνεκτικά και αλληλέγγυα τις σχέσεις
µεταξύ των κρατών µελών και των λαών τους.
Άρθρο 2
Η Ένωση θέτει ως στόχους:
— να προωθήσει την οικονοµική και κοινωνική πρόοδο και ένα υψηλό επίπεδο απασχόλησης και να επιτύχει
ισόρροπη και αειφόρο ανάπτυξη, ιδίως µε τη δηµιουργία ενός χώρου χωρίς εσωτερικά σύνορα, µε την
ενίσχυση της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής και µε την ίδρυση µιας οικονοµικής και νοµισµατικής
ένωσης, η οποία θα περιλάβει, εν καιρώ, ένα ενιαίο νόµισµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας
συνθήκης,
— να επιβεβαιώσει την ταυτότητά της στη διεθνή σκηνή, ιδίως µε την εφαρµογή µιας κοινής εξωτερικής
πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, συµπεριλαµβανοµένης της προοδευτικής διαµόρφωσης µιας κοινής
αµυντικής πολιτικής, η οποία θα µπορούσε να οδηγήσει σε κοινή άµυνα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 17,
— να ενισχύσει την προστασία των δικαιωµάτων και των συµφερόντων των υπηκόων των κρατών µελών της
µε τη θέσπιση ιθαγένειας της Ένωσης,
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— να διατηρήσει και να αναπτύξει την Ένωση ως χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, µέσα στον
οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων σε συνδυασµό µε κατάλληλα µέτρα όσον
αφορά τους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα, το άσυλο, τη µετανάστευση και την πρόληψη και καταστολή
της εγκληµατικότητας,
— να διατηρήσει στο ακέραιο το κοινοτικό κεκτηµένο και να το αναπτύξει µε την προοπτική να µελετηθεί
κατά πόσον οι πολιτικές και οι µορφές συνεργασίας που καθιερώνονται µε την παρούσα συνθήκη θα
πρέπει να αναθεωρηθούν, προκειµένου να εξασφαλισθεί η αποτελεσµατικότητα των µηχανισµών και των
οργάνων της Κοινότητας.
Οι στόχοι της Ένωσης επιτυγχάνονται σύµφωνα µε την παρούσα συνθήκη, υπό τους όρους και µε το χρονοδιάγραµµα που προβλέπονται σε αυτήν, ενώ συγχρόνως τηρείται η αρχή της επικουρικότητας όπως καθορίζεται
στο άρθρο 5 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Άρθρο 3
Η Ένωση διαθέτει ενιαίο θεσµικό πλαίσιο που εξασφαλίζει τη συνέπεια και τη συνέχεια των δράσεων που
αναλαµβάνονται για την επίτευξη των στόχων της, ενώ παράλληλα τηρείται και αναπτύσσεται το κοινοτικό
κεκτηµένο.
Η Ένωση µεριµνά, ειδικότερα, για τη συνοχή του συνόλου της εξωτερικής της δράσης στα πλαίσια των
πολιτικών της στον τοµέα των εξωτερικών σχέσεων, της ασφάλειας, της οικονοµίας και της ανάπτυξης. Το
Συµβούλιο και η Επιτροπή έχουν την ευθύνη να εξασφαλίζουν τη συνοχή αυτή και συνεργάζονται προς τούτο.
Εξασφαλίζουν, στα πλαίσια των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων τους, την υλοποίηση αυτών των πολιτικών.
Άρθρο 4
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο δίνει στην Ένωση την αναγκαία ώθηση για την ανάπτυξή της και καθορίζει τους
γενικούς πολιτικούς προσανατολισµούς της.
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συγκεντρώνει τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων των κρατών µελών καθώς και
τον πρόεδρο της Επιτροπής, οι οποίοι επικουρούνται στο έργο τους από τους υπουργούς Εξωτερικών των
κρατών µελών και από ένα µέλος της Επιτροπής. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συνέρχεται τουλάχιστον δύο φορές
το χρόνο, υπό την προεδρία του αρχηγού κράτους ή κυβερνήσεως του κράτους µέλους που ασκεί την
προεδρία του Συµβουλίου.
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, µετά από κάθε σύνοδό του, υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκθεση, καθώς
και ετήσια γραπτή έκθεση σχετικά µε την πρόοδο που έχει σηµειώσει η Ένωση.
Άρθρο 5
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, η Επιτροπή, το ∆ικαστήριο και το Ελεγκτικό Συνέδριο ασκούν τις
αρµοδιότητές τους υπό τους όρους και για τους σκοπούς που προβλέπουν, αφενός µεν οι διατάξεις των
συνθηκών για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των µεταγενέστερων συνθηκών και πράξεων που τις
τροποποιούν και τις συµπληρώνουν, αφετέρου δε οι άλλες διατάξεις της παρούσας συνθήκης.
Άρθρο 6
1.
Η Ένωση βασίζεται στις αρχές της ελευθερίας, της δηµοκρατίας, του σεβασµού των δικαιωµάτων του
ανθρώπου και των θεµελιωδών ελευθεριών και του κράτους δικαίου, αρχές οι οποίες είναι κοινές στα κράτη
µέλη.
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2.
Η Ένωση σέβεται τα θεµελιώδη δικαιώµατα, όπως κατοχυρώνονται µε την Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την
Προστασία των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών, που υπογράφηκε στη Ρώµη στις
4 Nοεµβρίου 1950, και όπως προκύπτουν από τις κοινές συνταγµατικές παραδόσεις των κρατών µελών, ως
γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου.
3.

Η Ένωση σέβεται την εθνική ταυτότητα των κρατών µελών της.

4.
Η Ένωση διαθέτει τα µέσα που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων της και για την επιτυχή
εφαρµογή των πολιτικών της.
Άρθρο 7 (*)
1.
Το Συµβούλιο δύναται, βάσει αιτιολογηµένης προτάσεως του ενός τρίτου των κρατών µελών, του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή της Επιτροπής, αποφασίζοντας µε την πλειοψηφία των τεσσάρων πέµπτων των
µελών του και κατόπιν σύµφωνης γνώµης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να διαπιστώσει την ύπαρξη σαφούς
κινδύνου σοβαρής παραβίασης από κράτος µέλος αρχών που µνηµονεύονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, και
να του απευθύνει κατάλληλες συστάσεις. Το Συµβούλιο, προτού προβεί στη διαπίστωση αυτή, ακούει το εν
λόγω κράτος µέλος και δύναται, αποφασίζοντας µε την ίδια διαδικασία, να ζητήσει από ανεξάρτητες προσωπικότητες να υποβάλουν εντός εύλογης προθεσµίας έκθεση για την κατάσταση στο εν λόγω κράτος µέλος.
Το Συµβούλιο επαληθεύει τακτικά ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι λόγοι που οδήγησαν στη διαπίστωση αυτή.
2.
Το Συµβούλιο, συνερχόµενο υπό τη σύνθεση αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων, αποφασίζοντας οµόφωνα
µετά από πρόταση του ενός τρίτου των κρατών µελών ή της Επιτροπής και αφού λάβει τη σύµφωνη γνώµη του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δύναται να διαπιστώσει την ύπαρξη σοβαρής και διαρκούς παραβίασης από κράτος
µέλος αρχών που µνηµονεύονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 6, αφού καλέσει την κυβέρνηση του εν λόγω
κράτους µέλους να υποβάλει τις παρατηρήσεις της.
3.
Εφόσον γίνει η αναφερόµενη στην παράγραφο 2 διαπίστωση, το Συµβούλιο δύναται να αποφασίσει, µε
ειδική πλειοψηφία, την αναστολή ορισµένων δικαιωµάτων τα οποία απορρέουν από την εφαρµογή της παρούσας συνθήκης ως προς το εν λόγω κράτος µέλος, συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων ψήφου του αντιπροσώπου της κυβέρνησης αυτού του κράτους µέλους στο Συµβούλιο. Ενεργώντας κατ' αυτόν τον τρόπο, το
Συµβούλιο λαµβάνει υπόψη τις πιθανές συνέπειες µιας τέτοιας αναστολής στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις
φυσικών και νοµικών προσώπων.
Οι υποχρεώσεις του εν λόγω κράτους µέλους, δυνάµει της παρούσας συνθήκης, εξακολουθούν εντούτοις να
δεσµεύουν αυτό το κράτος µέλος.
4.
Το Συµβούλιο δύναται να αποφασίσει, εν συνεχεία, µε ειδική πλειοψηφία, να µεταβάλει ή να ανακαλέσει
µέτρα που έχουν ληφθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 3, ανάλογα µε τις µεταβολές της καταστάσεως, η οποία
οδήγησε στην επιβολή τους.
5.
Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, το Συµβούλιο αποφασίζει χωρίς να λαµβάνει υπόψη την ψήφο
του αντιπροσώπου της κυβέρνησης του εν λόγω κράτους µέλους. Αποχές παρόντων ή αντιπροσωπευοµένων
µελών δεν εµποδίζουν τη θέσπιση αποφάσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Ως ειδική πλειοψηφία
ορίζεται η αυτή αναλογία των σταθµισµένων ψήφων των αφορώµενων µελών του Συµβουλίου, όπως καθορίζεται στο άρθρο 205 παράγραφος 2 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

(*) Άρθρο το οποίο τροποποιήθηκε από τη συνθήκη της Νίκαιας.
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Η παρούσα παράγραφος ισχύει και στην περίπτωση κατά την οποία δικαιώµατα ψήφου έχουν ανασταλεί
σύµφωνα µε την παράγραφο 3.
6.
Για τους σκοπούς των παραγράφων 1 και 2, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίζει µε πλειοψηφία δύο
τρίτων των ψηφισάντων, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία των µελών του.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι∆ΡΥΣΗ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ Ι∆ΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Άρθρο 8
(δεν αντιγράφεται)

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι∆ΡΥΣΗ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ
Άρθρο 9
(δεν αντιγράφεται)

ΤΙΤΛΟΣ ΙV
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι∆ΡΥΣΗ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 10
(δεν αντιγράφεται)

ΤΙΤΛΟΣ V
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Άρθρο 11
1.
Η Ένωση καθορίζει και εφαρµόζει µια κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας η οποία
καλύπτει όλους τους τοµείς της εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και της οποίας στόχοι είναι:
— η διαφύλαξη των κοινών αξιών, των θεµελιωδών συµφερόντων, της ανεξαρτησίας και της ακεραιότητας της
Ένωσης σύµφωνα µε τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών,
— η ενίσχυση της ασφαλείας της Ένωσης υπό όλες τις µορφές της,
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— η διατήρηση της ειρήνης και η ενίσχυση της διεθνούς ασφαλείας, σύµφωνα µε τις αρχές του Καταστατικού
Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών, καθώς και σύµφωνα µε τις αρχές της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι και τους
στόχους του Χάρτη των Παρισίων, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που αφορούν τα εξωτερικά σύνορα,
— η προώθηση της διεθνούς συνεργασίας,
— η ανάπτυξη και η εδραίωση της δηµοκρατίας και του κράτους δικαίου, καθώς και ο σεβασµός των
δικαιωµάτων του ανθρώπου και των θεµελιωδών ελευθεριών.
2.
Τα κράτη µέλη υποστηρίζουν ενεργά και ανεπιφυλάκτως την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική
ασφαλείας της Ένωσης, µε πνεύµα πίστης και αµοιβαίας αλληλεγγύης.
Τα κράτη µέλη εργάζονται οµού για την ενίσχυση και ανάπτυξη της αµοιβαίας πολιτικής τους αλληλεγγύης.
Απέχουν από κάθε δράση αντίθετη προς τα συµφέροντα της Ένωσης ή ικανή να θίξει την αποτελεσµατικότητά
της ως συνεκτικής δύναµης στις διεθνείς σχέσεις.
Το Συµβούλιο µεριµνά για την τήρηση αυτών των αρχών.
Άρθρο 12
Η Ένωση επιδιώκει τους στόχους που καθορίζονται στο άρθρο 11:
— καθορίζοντας τις αρχές και τους γενικούς προσανατολισµούς για την κοινή εξωτερική πολιτική και
πολιτική ασφαλείας,
— αποφασίζοντας για κοινές στρατηγικές,
— υιοθετώντας κοινές δράσεις,
— υιοθετώντας κοινές θέσεις,
— ενισχύοντας τη συστηµατική συνεργασία µεταξύ κρατών µελών για την άσκηση της πολιτικής τους.
Άρθρο 13
1.
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καθορίζει τις αρχές και τους γενικούς προσανατολισµούς της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων των θεµάτων που έχουν συνέπειες στην άµυνα.
2.
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αποφασίζει για κοινές στρατηγικές οι οποίες θα εφαρµόζονται από την
Ένωση, στους τοµείς στους οποίους τα κράτη µέλη έχουν σηµαντικά κοινά συµφέροντα.
Οι κοινές στρατηγικές καθορίζουν τους στόχους τους, τη διάρκειά τους και τα µέσα που πρέπει να παρέχονται
από την Ένωση και τα κράτη µέλη.
3.
Το Συµβούλιο λαµβάνει τις απαραίτητες αποφάσεις για τον καθορισµό και την εφαρµογή της κοινής
εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας βάσει των γενικών προσανατολισµών που καθορίζει το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο.
Το Συµβούλιο συνιστά κοινές στρατηγικές στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και τις εφαρµόζει, ιδίως υιοθετώντας
κοινές δράσεις και κοινές θέσεις.
Το Συµβούλιο µεριµνά για την ενότητα, τη συνοχή και την αποτελεσµατικότητα της δράσης της Ένωσης.
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Άρθρο 14
1.
Το Συµβούλιο υιοθετεί κοινές δράσεις. Οι κοινές δράσεις αντιµετωπίζουν ειδικές καταστάσεις όταν
κρίνεται ότι απαιτείται επιχειρησιακή δράση εκ µέρους της Ένωσης. Προσδιορίζουν τους στόχους τους, το
πεδίο εφαρµογής τους, τα µέσα που πρέπει να τεθούν στη διάθεση της Ένωσης, τις προϋποθέσεις εφαρµογής
τους και, εφόσον είναι απαραίτητο, τη διάρκειά τους.
2.
Σε περίπτωση αλλαγής των περιστάσεων µε σαφή επίπτωση στο θέµα το οποίο αποτελεί αντικείµενο
κοινής δράσης, το Συµβούλιο αναθεωρεί τις αρχές και τους στόχους αυτής της δράσης και λαµβάνει τις
αναγκαίες αποφάσεις. Η κοινή δράση εξακολουθεί να ισχύει ενόσω το Συµβούλιο δεν έχει αποφασίσει.
3.
Οι κοινές δράσεις δεσµεύουν τα κράτη µέλη όσον αφορά τις θέσεις που υιοθετούν και τη διεξαγωγή της
δράσης τους.
4.
Το Συµβούλιο µπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή να του υποβάλει οιεσδήποτε προτάσεις ενδείκνυνται
όσον αφορά την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας για να εξασφαλίσει την εφαρµογή µιας
κοινής δράσης.
5.
Κάθε θέση ή δράση κατ' ιδίαν κράτους µέλους η οποία σχεδιάζεται στα πλαίσια κοινής δράσης,
γνωστοποιείται µέσα σε προθεσµίες οι οποίες επιτρέπουν, εάν είναι αναγκαίο, προηγούµενη συνεννόηση στα
πλαίσια του Συµβουλίου. Η υποχρέωση της προηγούµενης ενηµέρωσης δεν εφαρµόζεται στα µέτρα που
αποτελούν απλή µεταφορά, σε εθνικό επίπεδο, των αποφάσεων του Συµβουλίου.
6.
Σε περίπτωση επιτακτικής ανάγκης που οφείλεται σε µεταβολή της κατάστασης και ελλείψει αποφάσεως
του Συµβουλίου, τα κράτη µέλη µπορούν να λάβουν, επειγόντως, τα µέτρα που επιβάλλονται στα πλαίσια των
γενικών στόχων της κοινής δράσης. Το αφορώµενο κράτος µέλος ενηµερώνει αµέσως το Συµβούλιο για τα
ληφθέντα µέτρα.
7.
Σε περίπτωση σοβαρών δυσχερειών κατά την εφαρµογή µιας κοινής δράσης, ένα κράτος µέλος προσφεύγει στο Συµβούλιο το οποίο τις συζητά και αναζητεί τις κατάλληλες λύσεις. Οι λύσεις αυτές δεν µπορούν
να αντιβαίνουν προς τους στόχους της κοινής δράσης ούτε να βλάπτουν την αποτελεσµατικότητά της.

Άρθρο 15
Το Συµβούλιο υιοθετεί κοινές θέσεις. Οι κοινές θέσεις καθορίζουν τη στάση της Ένωσης επί συγκεκριµένου
ζητήµατος γεωγραφικής ή θεµατικής φύσεως. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι εθνικές τους πολιτικές να
συνάδουν προς τις κοινές θέσεις.

Άρθρο 16
Τα κράτη µέλη αλληλοενηµερώνονται και συνεννοούνται µεταξύ τους στα πλαίσια του Συµβουλίου για κάθε
ζήτηµα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας που παρουσιάζει γενικό ενδιαφέρον, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η επιρροή της Ένωσης ασκείται µε τον αποτελεσµατικότερο τρόπο µέσω συντονισµένης και συγκλίνουσας δράσης.
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Άρθρο 17 (*)
1.
Η κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας περιλαµβάνει το σύνολο των θεµάτων που αφορούν
την ασφάλεια της Ένωσης, συµπεριλαµβανοµένης της προοδευτικής διαµόρφωσης κοινής αµυντικής πολιτικής,
η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε κοινή άµυνα, εφόσον το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο το αποφασίσει. Στην
περίπτωση αυτή, συστήνει στα κράτη µέλη την υιοθέτηση µιας τέτοιας απόφασης, σύµφωνα µε τους αντίστοιχους συνταγµατικούς τους κανόνες.
Η πολιτική της Ένωσης κατά την έννοια του παρόντος άρθρου δεν θίγει την ιδιαιτερότητα της πολιτικής
ασφάλειας και άµυνας ορισµένων κρατών µελών και σέβεται τις υποχρεώσεις που απορρέουν για ορισµένα
κράτη µέλη τα οποία θεωρούν ότι η κοινή τους άµυνα υλοποιείται στα πλαίσια της Οργάνωσης της Συνθήκης
του Βορείου Ατλαντικού (ΝΑΤΟ), δυνάµει της συνθήκης του Βορείου Ατλαντικού, και συµβιβάζεται µε την
κοινή πολιτική ασφαλείας και άµυνας που διαµορφώνεται µέσα στο πλαίσιο αυτό.
Η προοδευτική διαµόρφωση κοινής αµυντικής πολιτικής υποστηρίζεται, όπως τα κράτη µέλη το κρίνουν
πρόσφορο, µε τη συνεργασία τους στον τοµέα των εξοπλισµών.
2.
Τα θέµατα τα οποία µνηµονεύει το παρόν άρθρο περιλαµβάνουν τις ανθρωπιστικές αποστολές και τις
αποστολές διάσωσης, τις αποστολές της διατήρησης της ειρήνης, της επέµβασης µαχίµων δυνάµεων στη
διαχείριση των κρίσεων, καθώς και την αποκατάσταση της ειρήνης.
3.
Οι αναφερόµενες στο παρόν άρθρο αποφάσεις που έχουν συνέπειες στον τοµέα της άµυνας, λαµβάνονται µε την επιφύλαξη των πολιτικών και των υποχρεώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεύτερο
εδάφιο.
4.
Το παρόν άρθρο δεν εµποδίζει την ανάπτυξη στενότερης συνεργασίας µεταξύ δύο ή περισσότερων
κρατών µελών, σε διµερές επίπεδο, στα πλαίσια της ∆υτικοευρωπαϊκής Ένωσης (∆ΕΕ) και του ΝΑΤΟ, στο
βαθµό που αυτή η συνεργασία δεν αντιβαίνει στη συνεργασία που προβλέπεται στον παρόντα τίτλο ούτε την
εµποδίζει.
5.
Για την προώθηση των στόχων του παρόντος άρθρου, οι διατάξεις του θα επανεξεταστούν σύµφωνα µε
το άρθρο 48.
Άρθρο 18
1.
Η Προεδρία εκπροσωπεί την Ένωση στα θέµατα που υπάγονται στην κοινή εξωτερική πολιτική και
πολιτική ασφαλείας.
2.
Η Προεδρία έχει την ευθύνη της εφαρµογής των αποφάσεων που λαµβάνονται δυνάµει του παρόντος
τίτλου· µ' αυτή της την ιδιότητα εκφράζει καταρχήν τη θέση της Ένωσης στους διεθνείς οργανισµούς και στις
διεθνείς διασκέψεις.
3.
Η Προεδρία επικουρείται από τον γενικό γραµµατέα του Συµβουλίου, ο οποίος ασκεί τα καθήκοντα του
ύπατου εκπροσώπου για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας.
4.
Η Επιτροπή συµπράττει πλήρως στα καθήκοντα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2. Η
Προεδρία επικουρείται εάν είναι αναγκαίο στα καθήκοντα αυτά από το κράτος µέλος που θα ασκήσει την
επόµενη Προεδρία.

(*) Άρθρο το οποίο τροποποιήθηκε από τη συνθήκη της Νίκαιας.
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5.
Το Συµβούλιο δύναται, όταν το κρίνει απαραίτητο, να διορίζει ειδικό εντεταλµένο για συγκεκριµένα
θέµατα πολιτικής.
Άρθρο 19
1.
Τα κράτη µέλη συντονίζουν τη δράση τους στα πλαίσια των διεθνών οργανισµών και στις διεθνείς
διασκέψεις και υποστηρίζουν, στα πλαίσια αυτά, τις κοινές θέσεις.
Στους διεθνείς οργανισµούς και στις διεθνείς διασκέψεις στις οποίες δεν συµµετέχουν όλα τα κράτη µέλη, τα
κράτη που συµµετέχουν υποστηρίζουν τις κοινές θέσεις.
2.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 και του άρθρου 14 παράγραφος 3, τα κράτη µέλη που
εκπροσωπούνται σε διεθνείς οργανισµούς ή διεθνείς διασκέψεις όπου δεν συµµετέχουν όλα τα κράτη µέλη,
τηρούν ενήµερα τα κράτη µέλη που δεν συµµετέχουν για κάθε ζήτηµα κοινού ενδιαφέροντος.
Όσα κράτη µέλη είναι επίσης µέλη του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών θα συνεννοούνται µεταξύ
τους και θα τηρούν πλήρως ενήµερα τα άλλα κράτη µέλη. Όσα κράτη µέλη είναι µόνιµα µέλη του Συµβουλίου
Ασφαλείας φροντίζουν, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, να υπερασπίζονται τις θέσεις και τα συµφέροντα της Ένωσης, µε την επιφύλαξη των ευθυνών τους δυνάµει των διατάξεων του Καταστατικού Χάρτη των
Ηνωµένων Εθνών.
Άρθρο 20
Οι διπλωµατικές και προξενικές αποστολές των κρατών µελών και οι αντιπροσωπείες της Επιτροπής σε τρίτες
χώρες και σε διεθνείς διασκέψεις, καθώς και οι αντιπροσωπείες τους σε διεθνείς οργανισµούς, συνεργάζονται
προκειµένου να εξασφαλίζεται η τήρηση και η εφαρµογή των κοινών θέσεων και των κοινών δράσεων που έχει
υιοθετήσει το Συµβούλιο.
Οι ανωτέρω εντείνουν τη συνεργασία τους ανταλλάσσοντας πληροφορίες, προβαίνοντας σε κοινές αξιολογήσεις
και συµβάλλοντας στην εφαρµογή των διατάξεων που αναφέρονται στο άρθρο 20 της συνθήκης για την ίδρυση
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Άρθρο 21
Η Προεδρία ζητά τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τις κύριες πτυχές και τις βασικές
επιλογές της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και µεριµνά ώστε να λαµβάνονται δεόντως
υπόψη οι απόψεις του. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενηµερώνεται τακτικά από την Προεδρία και την Επιτροπή
για τις εξελίξεις της εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας της Ένωσης.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µπορεί να απευθύνει ερωτήσεις ή να διατυπώνει συστάσεις προς το Συµβούλιο.
∆ιεξάγει κάθε χρόνο συζήτηση για την πρόοδο που έχει σηµειωθεί στην εφαρµογή της κοινής εξωτερικής
πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας.
Άρθρο 22
1.
Κάθε κράτος µέλος ή η Επιτροπή µπορούν να προσφεύγουν στο Συµβούλιο για κάθε θέµα που αφορά
την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας και να υποβάλλουν προτάσεις στο Συµβούλιο.
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2.
Στις περιπτώσεις που απαιτείται ταχεία λήψη αποφάσεως, η Προεδρία συγκαλεί, είτε αυτεπαγγέλτως είτε
µετά από σχετική αίτηση της Επιτροπής ή ενός κράτους µέλους, έκτακτη σύνοδο του Συµβουλίου, εντός
προθεσµίας σαράντα οκτώ ωρών ή, σε περίπτωση απόλυτης ανάγκης, εντός βραχύτερου διαστήµατος.
Άρθρο 23 (*)
1.
Οι αποφάσεις δυνάµει του παρόντος τίτλου λαµβάνονται οµοφώνως από το Συµβούλιο. Οι αποχές
µελών τα οποία είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται δεν εµποδίζουν την θέσπιση αυτών των αποφάσεων.
Σε περίπτωση αποχής κατά τη διεξαγωγή ψηφοφορίας, ένα µέλος του Συµβουλίου δύναται να συνοδεύσει την
αποχή του µε τυπική δήλωση, σύµφωνα µε το παρόν εδάφιο. Σ' αυτή την περίπτωση, δεν υποχρεούται να
εφαρµόσει την απόφαση, αλλά αποδέχεται ότι η απόφαση δεσµεύει την Ένωση. Εκφράζοντας πνεύµα αµοιβαίας
αλληλεγγύης, το εν λόγω κράτος µέλος απέχει από οποιαδήποτε δράση, η οποία ενδέχεται να αντιτίθεται ή να
εµποδίζει τη δράση της Ένωσης που βασίζεται σ' αυτή την απόφαση, ενώ τα άλλα κράτη µέλη σέβονται τη θέση
του. Εάν τα µέλη του Συµβουλίου που συνόδευσαν την αποχή τους µε τέτοια δήλωση αντιπροσωπεύουν πλέον
του ενός τρίτου των ψήφων που σταθµίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 205 παράγραφος 2 της συνθήκης για την
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η απόφαση δεν υιοθετείται.
2.

Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις της παραγράφου 1, το Συµβούλιο αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία:

— όταν υιοθετεί κοινές δράσεις, κοινές θέσεις ή λαµβάνει οποιαδήποτε άλλη απόφαση βάσει κοινής στρατηγικής,
— όταν υιοθετεί απόφαση που προβλέπει την εφαρµογή κοινής δράσης ή κοινής θέσης,
— όταν διορίζει ειδικό εντεταλµένο σύµφωνα µε το άρθρο 18 παράγραφος 5.
Αν µέλος του Συµβουλίου δηλώσει ότι, για σηµαντικούς και δεδηλωµένους λόγους εθνικής πολιτικής, προτίθεται να αντιταχθεί στην θέσπιση απόφασης η οποία πρόκειται να ληφθεί µε ειδική πλειοψηφία, δεν διεξάγεται
ψηφοφορία. Το Συµβούλιο δύναται, µε ειδική πλειοψηφία, να ζητήσει την παραποµπή του θέµατος στο
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, ώστε να ληφθεί οµοφώνως απόφαση.
Οι ψήφοι των µελών του Συµβουλίου σταθµίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 205 παράγραφος 2 της συνθήκης
για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Για την θέσπισή τους, οι αποφάσεις απαιτούν τουλάχιστον 62
ψήφους υπέρ, που περιλαµβάνουν τις ψήφους τουλάχιστον δέκα µελών (**).
Η παρούσα παράγραφος δεν ισχύει για αποφάσεις µε στρατιωτικές συνέπειες ή µε συνέπειες στην άµυνα.
3.

Όσον αφορά τα διαδικαστικά θέµατα, το Συµβούλιο αποφασίζει µε την πλειοψηφία των µελών του.
Άρθρο 24 (*)

1.
Όταν είναι αναγκαίο να συναφθεί συµφωνία µε ένα ή περισσότερα κράτη ή διεθνείς οργανισµούς κατ'
εφαρµογή του παρόντος τίτλου, το Συµβούλιο δύναται να εξουσιοδοτήσει την Προεδρία, επικουρούµενη, κατά
περίπτωση, από την Επιτροπή, να αρχίσει εν προκειµένω διαπραγµατεύσεις. Οι συµφωνίες αυτές συνάπτονται
από το Συµβούλιο µετά από σύσταση της Προεδρίας.

(*) 'Αρθρο το οποίο τροποποιήθηκε από τη συνθήκη της Νίκαιας.
(**) Αυτό το εδάφιο θα τροποποιηθεί, από την 1η Ιανουαρίου 2005, σύµφωνα µε το πρωτόκολλο για τη διεύρυνση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλέπε παράρτηµα).
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2.
Το Συµβούλιο αποφασίζει οµοφώνως όταν η συµφωνία αφορά θέµα ως προς το οποίο απαιτείται
οµοφωνία για τη λήψη εσωτερικών αποφάσεων.
3.
Όταν η συµφωνία αποσκοπεί να θέσει σε εφαρµογή κοινή δράση ή κοινή θέση, το Συµβούλιο αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία σύµφωνα µε το άρθρο 23 παράγραφος 2.
4.
Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και σε θέµατα που εµπίπτουν στον τίτλο VI. Όταν η
συµφωνία αφορά θέµα ως προς το οποίο απαιτείται ειδική πλειοψηφία για τη λήψη εσωτερικών αποφάσεων ή
µέτρων, το Συµβούλιο αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία σύµφωνα µε το άρθρο 34 παράγραφος 3.
5.
Ένα κράτος µέλος του οποίου ο αντιπρόσωπος δηλώνει στο Συµβούλιο ότι στο κράτος του πρέπει να
πληρωθούν συγκεκριµένες συνταγµατικές επιταγές, δεν δεσµεύεται από τη συµφωνία αυτή. Τα άλλα µέλη του
Συµβουλίου µπορεί να συµφωνήσουν ότι η συµφωνία θα εφαρµοσθεί εντούτοις προσωρινά.
6.
Οι συµφωνίες που συνάπτονται σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο
δεσµεύουν τα όργανα της Ένωσης.
Άρθρο 25 (*)
Με την επιφύλαξη του άρθρου 207 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, µια επιτροπή
πολιτικής και ασφαλείας παρακολουθεί τη διεθνή κατάσταση στους τοµείς που εµπίπτουν στην κοινή εξωτερική
πολιτική και πολιτική ασφαλείας και συµβάλλει στον καθορισµό των πολιτικών διατυπώνοντας γνώµες απευθυνόµενες στο Συµβούλιο, είτε µετά από αίτηση του Συµβουλίου είτε µε δική της πρωτοβουλία. Η εν λόγω
επιτροπή εποπτεύει επίσης την εφαρµογή των συµπεφωνηµένων πολιτικών, µε την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων
της Προεδρίας και της Επιτροπής.
Στα πλαίσια του παρόντος τίτλου, η εν λόγω επιτροπή ασκεί, υπό την ευθύνη του Συµβουλίου, τον πολιτικό
έλεγχο και τη στρατηγική διεύθυνση των επιχειρήσεων διαχείρισης κρίσεων.
Το Συµβούλιο δύναται, για τους σκοπούς των επιχειρήσεων διαχείρισης κρίσεων και για τη διάρκειά τους, όπως
προσδιορίζονται από το Συµβούλιο, να εξουσιοδοτεί την εν λόγω επιτροπή να λαµβάνει τις προσήκουσες
αποφάσεις που αφορούν τον πολιτικό έλεγχο και τη στρατηγική διεύθυνση της επιχείρησης, υπό την επιφύλαξη
του άρθρου 47.
Άρθρο 26
Ο γενικός γραµµατέας του Συµβουλίου, ύπατος εκπρόσωπος για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική
ασφάλειας, επικουρεί το Συµβούλιο σε θέµατα που υπάγονται στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική
ασφαλείας, συµβάλλοντας ιδίως στη διατύπωση, την προπαρασκευή και την εφαρµογή αποφάσεων πολιτικής,
και, όπου απαιτείται, ενεργώντας εξ ονόµατος του Συµβουλίου κατ' αίτηση της Προεδρίας, διεξάγοντας
πολιτικό διάλογο µε τρίτους.
Άρθρο 27
Η Επιτροπή συµπράττει πλήρως στις εργασίες του τοµέα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής
ασφαλείας.

(*) Άρθρο το οποίο τροποποιήθηκε από τη συνθήκη της Νίκαιας.
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Άρθρο 27 Α (*)
1.
Η ενισχυµένη συνεργασία σε έναν από τους τοµείς που αναφέρονται στον παρόντα τίτλο σκοπό έχει να
διαφυλάξει τις αξίες και να υπηρετήσει τα συµφέροντα της Ένωσης στο σύνολό της, εδραιώνοντας την
ταυτότητά της ως συνεκτικής δύναµης στη διεθνή σκηνή. Μια τέτοια συνεργασία σέβεται:
— τις αρχές, τους στόχους, τους γενικούς προσανατολισµούς και τη συνοχή της εξωτερικής πολιτικής και
πολιτικής ασφαλείας, καθώς και τις αποφάσεις οι οποίες λαµβάνονται στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής,
— τις αρµοδιότητες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και
— τη συνοχή µεταξύ του συνόλου των πολιτικών της Ένωσης και της εξωτερικής δράσης της.
2.
Τα άρθρα 11 έως 27 και τα άρθρα 27 Β έως 28 εφαρµόζονται στην ενισχυµένη συνεργασία, η οποία
προβλέπεται στο παρόν άρθρο, εκτός αν άλλως ορίζεται στο άρθρο 27 Γ και στα άρθρα 43 έως 45.
Άρθρο 27 Β (*)
Η ενισχυµένη συνεργασία δυνάµει του παρόντος τίτλου αφορά την εφαρµογή κοινής δράσης ή κοινής θέσης.
∆εν µπορεί να αφορά θέµατα που έχουν στρατιωτικές συνέπειες ή συνέπειες στον τοµέα της άµυνας.
Άρθρο 27 Γ (*)
Τα κράτη µέλη τα οποία προτίθενται να καθιερώσουν µεταξύ τους ενισχυµένη συνεργασία βάσει του άρθρου
27 Β απευθύνουν σχετική αίτηση προς το Συµβούλιο.
Η αίτηση διαβιβάζεται στην Επιτροπή και, προς ενηµέρωση, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Επιτροπή δίνει τη
γνώµη της, ιδίως σχετικά µε τη συνοχή της σχεδιαζόµενης ενισχυµένης συνεργασίας µε τις πολιτικές της
Ένωσης. Η εξουσιοδότηση παρέχεται από το Συµβούλιο, το οποίο αποφασίζει, σύµφωνα µε το άρθρο 23
παράγραφος 2 δεύτερο και τρίτο εδάφιο, τηρουµένων των άρθρων 43 έως 45.
Άρθρο 27 ∆ (*)
Με την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων της Προεδρίας και της Επιτροπής, ο γενικός γραµµατέας του Συµβουλίου, ύπατος εκπρόσωπος για θέµατα κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, µεριµνά ιδίως ώστε
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όλα τα µέλη του Συµβουλίου να ενηµερώνονται πλήρως σχετικά µε την
εφαρµογή της ενισχυµένης συνεργασίας στον τοµέα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας.
Άρθρο 27 Ε (*)
Κάθε κράτος µέλος, το οποίο επιθυµεί να συµµετάσχει σε ενισχυµένη συνεργασία, η οποία καθιερώνεται βάσει
του άρθρου 27 Γ, κοινοποιεί την πρόθεσή του στο Συµβούλιο και ενηµερώνει την Επιτροπή. Η Επιτροπή
διαβιβάζει γνώµη στο Συµβούλιο, εντός προθεσµίας τριών µηνών από την ηµεροµηνία παραλαβής της κοινοποίησης. Εντός προθεσµίας τεσσάρων µηνών από την ηµεροµηνία παραλαβής της κοινοποίησης, το Συµβούλιο
αποφασίζει σχετικά µε το αίτηµα καθώς και σχετικά µε ενδεχόµενες ειδικές διατάξεις που τυχόν κρίνει αναγκαίες. Η απόφαση λογίζεται εγκριθείσα, εκτός αν το Συµβούλιο, µε ειδική πλειοψηφία, αποφασίσει, εντός της
ιδίας προθεσµίας να παραµείνει εκκρεµές το αίτηµα· στην περίπτωση αυτή, το Συµβούλιο αιτιολογεί την
απόφασή του και τάσσει προθεσµία για την επανεξέτασή της.

(*) Άρθρο το οποίο παρεµβάλλεται από τη συνθήκη της Νίκαιας.
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Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, το Συµβούλιο αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία. Ως ειδική πλειοψηφία ορίζεται η αυτή αναλογία των σταθµισµένων ψήφων και η αυτή αναλογία του αριθµού των αφορωµένων µελών του Συµβουλίου, όπως καθορίζονται στο άρθρο 23 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο.
Άρθρο 28
1.
Τα άρθρα 189, 190, 196 έως 199, 203, 204, 206 έως 209, 213 έως 219, 255 και 290 της
συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, εφαρµόζονται στις διατάξεις σχετικά µε τους τοµείς που
αποτελούν το αντικείµενο του παρόντος τίτλου.
2.
Οι διοικητικές δαπάνες τις οποίες συνεπάγονται για τα όργανα οι διατάξεις σχετικά µε τους τοµείς που
αποτελούν το αντικείµενο του παρόντος τίτλου, βαρύνουν τον προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
3.
Οι λειτουργικές δαπάνες τις οποίες συνεπάγεται η εφαρµογή των εν λόγω διατάξεων, βαρύνουν επίσης
τον προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, πλην των δαπανών που οφείλονται σε ενέργειες που έχουν
στρατιωτικές συνέπειες ή συνέπειες στην άµυνα και των περιπτώσεων όπου το Συµβούλιο λαµβάνει οµόφωνα
διαφορετική απόφαση.
Στις περιπτώσεις που οι δαπάνες δεν καταλογίζονται στον προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αυτές
βαρύνουν τα κράτη µέλη σύµφωνα µε την κλείδα ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, εκτός εάν το Συµβούλιο
λάβει οµόφωνα διαφορετική απόφαση. Όσον αφορά τις δαπάνες που οφείλονται σε ενέργειες που έχουν
στρατιωτικές συνέπειες ή συνέπειες στην άµυνα, τα κράτη µέλη οι αντιπρόσωποι των οποίων στο Συµβούλιο,
προέβησαν σε τυπική δήλωση δυνάµει του άρθρου 23 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, δεν υποχρεούνται να
συµβάλουν στην χρηµατοδότησή τους.
4.
Στις δαπάνες που βαρύνουν τον προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εφαρµόζεται η διαδικασία
του προϋπολογισµού που ορίζεται στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

ΤΙΤΛΟΣ VΙ
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Άρθρο 29 (*)
Με την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, στόχος της Ένωσης είναι να παρέχει στους
πολίτες υψηλό επίπεδο προστασίας εντός ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, µε την ανάπτυξη
από κοινού δράσης µεταξύ των κρατών µελών στον τοµέα της αστυνοµικής και δικαστικής συνεργασίας σε
ποινικές υποθέσεις, και µε την πρόληψη και την καταπολέµηση του ρατσισµού και της ξενοφοβίας.
Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται µε την πρόληψη και την καταπολέµηση της εγκληµατικότητας, οργανωµένης ή
µη, ιδίως της τροµοκρατίας, της εµπορίας ανθρώπων και των εγκληµάτων κατά παιδιών, της παράνοµης
διακίνησης ναρκωτικών και όπλων, της δωροδοκίας και της απάτης, µέσω:
— στενότερης συνεργασίας µεταξύ αστυνοµικών δυνάµεων, τελωνειακών και άλλων αρµοδίων αρχών στα
κράτη µέλη, τόσο απ' ευθείας όσο και µέσω της Ευρωπαϊκής Αστυνοµικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ), σύµφωνα
µε τις διατάξεις των άρθρων 30 και 32,

(*) Άρθρο το οποίο τροποποιήθηκε από τη συνθήκη της Νίκαιας.
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— στενότερης συνεργασίας µεταξύ δικαστικών και άλλων αρµοδίων αρχών των κρατών µελών, συµπεριλαµβανοµένης της συνεργασίας µέσω της Ευρωπαϊκής Μονάδας ∆ικαστικής Συνεργασίας (Eurojust), σύµφωνα
µε τα άρθρα 31 και 32,
— προσέγγισης, όπου είναι αναγκαίο, των κανόνων σε ποινικές υποθέσεις στα κράτη µέλη, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 31 στοιχείο ε).

Άρθρο 30
1.

Η από κοινού δράση στον τοµέα της αστυνοµικής συνεργασίας περιλαµβάνει:

α)

την επιχειρησιακή συνεργασία µεταξύ των αρµοδίων αρχών, συµπεριλαµβανοµένων των αστυνοµικών,
τελωνειακών και άλλων ειδικών υπηρεσιών επιβολής του νόµου των κρατών µελών, σε σχέση µε την
πρόληψη, την εξακρίβωση και τη διερεύνηση αξιόποινων πράξεων·

β)

τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία, ανάλυση και ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών, συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών που κατέχουν οι υπηρεσίες επιβολής του νόµου για αναφορές ως προς τις
καταχωρήσεις ύποπτων οικονοµικών συναλλαγών, ιδίως µέσω της Ευρωπόλ, υπό την επιφύλαξη των
κατάλληλων διατάξεων για την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα·

γ)

συνεργασία και κοινές πρωτοβουλίες για την κατάρτιση, την ανταλλαγή αξιωµατικών-συνδέσµων, την
απόσπαση υπαλλήλων, τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού και την εγκληµατολογική έρευνα·

δ)

την κοινή αξιολόγηση ιδιαίτερων τεχνικών έρευνας σε σχέση µε την εξακρίβωση σοβαρών µορφών οργανωµένης εγκληµατικότητας.

2.
Το Συµβούλιο προωθεί τη συνεργασία µέσω της Ευρωπόλ, ειδικότερα δε, εντός πέντε ετών από την
ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της συνθήκης του Άµστερνταµ:
α)

παρέχει τη δυνατότητα στην Ευρωπόλ να διευκολύνει και να υποστηρίζει την προετοιµασία, και να
ενθαρρύνει το συντονισµό και τη διεξαγωγή ειδικών δράσεων έρευνας από τις αρµόδιες αρχές των κρατών
µελών, συµπεριλαµβανοµένων των επιχειρησιακών δράσεων κοινών οµάδων, οι οποίες περιλαµβάνουν
εκπροσώπους της Ευρωπόλ, ως υποστήριξη·

β)

θεσπίζει µέτρα που επιτρέπουν στην Ευρωπόλ να ζητεί από τις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών να
διενεργούν και να συντονίζουν τις έρευνες τους για συγκεκριµένες υποθέσεις και να αναπτύσσει ειδική
εµπειρία, η οποία µπορεί να τεθεί στη διάθεση των κρατών µελών και να τα συνδράµει κατά την έρευνα
υποθέσεων οργανωµένης εγκληµατικότητας·

γ)

ευνοεί την καθιέρωση επαφών µεταξύ εισαγγελικών/ανακριτικών υπαλλήλων ειδικών στην καταπολέµηση
της οργανωµένης εγκληµατικότητας, σε στενή συνεργασία µε την Ευρωπόλ·

δ)

εγκαθιδρύει δίκτυο έρευνας, τεκµηρίωσης και στατιστικής σχετικά µε τη διασυνοριακή εγκληµατικότητα.
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Άρθρο 31 (*)
1.
Η από κοινού δράση για τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, τα
εξής:
α)

διευκόλυνση και επιτάχυνση της συνεργασίας µεταξύ των αρµόδιων υπουργείων και των δικαστικών αρχών
ή αντίστοιχων αρµόδιων αρχών των κρατών µελών, συµπεριλαµβανοµένης της συνεργασίας, όταν ενδείκνυται, µέσω της Eurojust, σε σχέση µε τη διεξαγωγή δικών και την εκτέλεση αποφάσεων·

β)

διευκόλυνση της έκδοσης µεταξύ των κρατών µελών·

γ)

εξασφάλιση της συµβατότητας των κανόνων που εφαρµόζονται στα κράτη µέλη, στο βαθµό που είναι
αναγκαίο, για τη βελτίωση της εν λόγω συνεργασίας·

δ)

πρόληψη των συγκρούσεων δικαιοδοσίας µεταξύ κρατών µελών·

ε)

προοδευτική θέσπιση µέτρων για τον καθορισµό ελάχιστων κανόνων ως προς τα στοιχεία της αντικειµενικής υποστάσεως των αξιόποινων πράξεων και τις ποινές στους τοµείς της οργανωµένης εγκληµατικότητας, της τροµοκρατίας και της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών.

2.

Το Συµβούλιο ενθαρρύνει τη συνεργασία µέσω της Eurojust ως εξής:

α)

επιτρέπει στην Εurojust να συµβάλλει στον αποτελεσµατικό συντονισµό µεταξύ των εθνικών διωκτικών
αρχών των κρατών µελών·

β)

ευνοεί τη συµµετοχή της Eurojust στις έρευνες σχετικά µε θέµατα σοβαρής διασυνοριακής εγκληµατικότητας, ιδίως σε περίπτωση οργανωµένης εγκληµατικότητας, λαµβανοµένων µεταξύ άλλων υπόψη των
αναλύσεων που πραγµατοποιεί η Ευρωπόλ·

γ)

διευκολύνει τη στενή συνεργασία της Eurojust µε το ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο, ιδίως προκειµένου να
διευκολύνεται η εκτέλεση αιτήσεων δικαστικής συνδροµής και αιτήσεων έκδοσης.
Άρθρο 32

Το Συµβούλιο καθορίζει τις προϋποθέσεις και τους περιορισµούς υπό τους οποίους οι αρµόδιες αρχές που
αναφέρονται στα άρθρα 30 και 31 µπορούν να αναλάβουν δράση στο έδαφος άλλου κράτους µέλους σε
σύνδεση και σε συµφωνία µε τις αρχές του τελευταίου.
Άρθρο 33
Ο παρών τίτλος δεν θίγει την άσκηση των αρµοδιοτήτων που εµπίπτουν στα κράτη µέλη για την τήρηση της
δηµόσιας τάξης και τη διαφύλαξη της εσωτερικής ασφαλείας.

(*) Άρθρο το οποίο τροποποιήθηκε από τη συνθήκη της Νίκαιας.
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Άρθρο 34
1.
Στους τοµείς που αναφέρονται στον παρόντα τίτλο, τα κράτη µέλη αλληλοενηµερώνονται και διαβουλεύονται µεταξύ τους στα πλαίσια του Συµβουλίου προκειµένου να συντονίζουν τη δράση τους. Προς το
σκοπό αυτό, καθιερώνουν συνεργασία µεταξύ των αντίστοιχων υπηρεσιών των διοικήσεών τους.
2.
Το Συµβούλιο λαµβάνει µέτρα και προωθεί, µε τις κατάλληλες µορφές και διαδικασίες, όπως ορίζονται
στον παρόντα τίτλο, τη συνεργασία η οποία συµβάλλει στην επιδίωξη των στόχων της Ένωσης. Προς το σκοπό
αυτό, αποφασίζοντας οµόφωνα κατόπιν πρωτοβουλίας οποιουδήποτε κράτους µέλους ή της Επιτροπής, το
Συµβούλιο µπορεί:
α)

να υιοθετεί κοινές θέσεις προσδιορίζοντας την προσέγγιση της Ένωσης ως προς συγκεκριµένο θέµα·

β)

να υιοθετεί αποφάσεις-πλαίσιο µε σκοπό την προσέγγιση των νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων των
κρατών µελών. Οι αποφάσεις-πλαίσιο δεσµεύουν τα κράτη µέλη ως προς το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα
αλλά αφήνουν στην αρµοδιότητα των εθνικών αρχών την επιλογή του τύπου και των µέσων. ∆εν παράγουν
άµεσο αποτέλεσµα·

γ)

να υιοθετεί αποφάσεις για οποιοδήποτε άλλο σκοπό συνεπή µε τους στόχους του παρόντος τίτλου,
αποκλειόµενης οποιασδήποτε προσέγγισης των νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων των κρατών
µελών. Οι αποφάσεις αυτές είναι δεσµευτικές και δεν παράγουν άµεσο αποτέλεσµα· το Συµβούλιο,
αποφασίζοντας µε ειδική πλειοψηφία, λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή αυτών των αποφάσεων στο επίπεδο της Ένωσης·

δ)

να καταρτίζει συµβάσεις, τις οποίες συνιστά στα κράτη µέλη προς αποδοχή σύµφωνα µε τους αντίστοιχους
συνταγµατικούς τους κανόνες. Τα κράτη µέλη κινούν τις εφαρµοστέες διαδικασίες εντός προθεσµίας που
ορίζεται από το Συµβούλιο.
Εκτός αν άλλως ορίζουν, οι συµβάσεις αυτές, αφού υιοθετηθούν τουλάχιστον από τα µισά κράτη µέλη,
αρχίζουν να ισχύουν στα εν λόγω κράτη µέλη· τα µέτρα εφαρµογής των συµβάσεων αυτών θεσπίζονται
από το Συµβούλιο µε πλειοψηφία δύο τρίτων των Συµβαλλοµένων Μερών.

3. (*)
ορίζεται
θέσπιση
ψήφους
4.

Όταν το Συµβούλιο αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία, οι ψήφοι των µελών του σταθµίζονται όπως
στο άρθρο 205 παράγραφος 2 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας· για τη
των πράξεων του Συµβουλίου, απαιτούνται τουλάχιστον 62 ψήφοι υπέρ, που περιλαµβάνουν τις
δέκα τουλάχιστον µελών.

Για διαδικαστικά ζητήµατα, το Συµβούλιο αποφασίζει µε την πλειοψηφία των µελών του.
Άρθρο 35

1.
Το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έχει αρµοδιότητα, υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος
άρθρου, να αποφαίνεται µε προδικαστικές αποφάσεις επί του κύρους και της ερµηνείας των αποφάσεων-πλαίσιο, και των αποφάσεων, επί της ερµηνείας των συµβάσεων που καταρτίζονται βάσει του παρόντος τίτλου και
επί του κύρους και της ερµηνείας των µέτρων εφαρµογής τους.

(*) Η παράγραφος αυτή θα τροποποιηθεί, από την 1η Ιανουαρίου 2005, σύµφωνα µε το πρωτόκολλο για τη διεύρυνση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλέπε παράρτηµα).
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2.
Με δήλωση κατά την υπογραφή της συνθήκης του Άµστερνταµ ή οποιαδήποτε στιγµή µετά την
υπογραφή, κάθε κράτος µέλος µπορεί να αποδέχεται την αρµοδιότητα του ∆ικαστηρίου να αποφαίνεται µε
προδικαστικές αποφάσεις όπως ορίζεται στην παράγραφο 1.
3.

Κάθε κράτος µέλος που προβαίνει σε δήλωση σύµφωνα µε την παράγραφο 2 ορίζει είτε:

α)

ότι οποιοδήποτε δικαστήριο του κράτους αυτού, του οποίου οι αποφάσεις δεν υπόκεινται σε ένδικα µέσα
του εσωτερικού δικαίου, δύναται να ζητήσει από το ∆ικαστήριο να αποφανθεί µε προδικαστική απόφαση
επί ζητήµατος το οποίο ανακύπτει σε εκκρεµή υπόθεση ενώπιόν του και αφορά το κύρος ή την ερµηνεία
πράξεως που αναφέρεται στην παράγραφο 1, εάν το δικαστήριο αυτό κρίνει ότι η απόφαση επί του
ζητήµατος είναι αναγκαία για την έκδοση της δικής του απόφασης, είτε

β)

ότι οποιοδήποτε δικαστήριο του κράτους αυτού δύναται να ζητήσει από το ∆ικαστήριο να αποφανθεί µε
προδικαστική απόφαση επί ζητήµατος το οποίο ανακύπτει σε εκκρεµή υπόθεση ενώπιόν του και αφορά το
κύρος ή την ερµηνεία πράξεως που αναφέρεται στην παράγραφο 1, εάν το δικαστήριο αυτό κρίνει ότι η
απόφαση επί του ζητήµατος είναι αναγκαία για την έκδοση της δικής του απόφασης.

4.
Οποιοδήποτε κράτος µέλος, είτε προέβη είτε µη σε δήλωση σύµφωνα µε την παράγραφο 2, δικαιούται
να υποβάλει υπόµνηµα ή γραπτές παρατηρήσεις στο ∆ικαστήριο σε υποθέσεις που ανακύπτουν σύµφωνα µε την
παράγραφο 1.
5.
Το ∆ικαστήριο δεν έχει αρµοδιότητα να ελέγχει το κύρος ή την αναλογικότητα επιχειρησιακών δράσεων
της αστυνοµίας ή άλλων υπηρεσιών επιβολής του νόµου ενός κράτους µέλους ή την άσκηση των ευθυνών που
φέρουν τα κράτη για την τήρηση της δηµόσιας τάξης και τη διαφύλαξη της εσωτερικής ασφάλειας.
6.
Το ∆ικαστήριο έχει αρµοδιότητα να ελέγχει τη νοµιµότητα των αποφάσεων-πλαίσιο και των αποφάσεων
σε προσφυγές που ασκούνται από κράτος µέλος ή από την Επιτροπή λόγω αναρµοδιότητος, παραβάσεως
ουσιώδους τύπου, παραβάσεως της παρούσας συνθήκης ή οποιουδήποτε κανόνα δικαίου σχετικού µε την
εφαρµογή της ή λόγω καταχρήσεως εξουσίας. Οι προσφυγές που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο
ασκούνται εντός δύο µηνών από τη δηµοσίευση του µέτρου.
7.
Το ∆ικαστήριο έχει αρµοδιότητα να αποφαίνεται επί οποιασδήποτε διαφοράς µεταξύ κρατών µελών
σχετικά µε την ερµηνεία ή την εφαρµογή πράξεων που θεσπίζονται βάσει του άρθρου 34 παράγραφος 2,
εφόσον η εν λόγω διαφορά δεν µπορεί να επιλυθεί από το Συµβούλιο εντός έξι µηνών από της υποβολής της
στο Συµβούλιο εκ µέρους ενός εκ των µελών του. Το ∆ικαστήριο έχει επίσης αρµοδιότητα να αποφαίνεται επί
οποιασδήποτε διαφοράς µεταξύ κρατών µελών και της Επιτροπής σχετικά µε την ερµηνεία ή την εφαρµογή
συµβάσεων που καταρτίζονται βάσει του άρθρου 34 παράγραφος 2 στοιχείο δ).

Άρθρο 36
1.
Συνιστάται συντονιστική επιτροπή αποτελούµενη από ανώτατους υπαλλήλους. Εκτός του συντονιστικού
της ρόλου, η επιτροπή αυτή έχει ως καθήκοντα:
— να διατυπώνει γνώµες προς το Συµβούλιο, είτε µετά από αίτησή του είτε µε δική της πρωτοβουλία,

C 325/26

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

24.12.2002

— να συµβάλλει, µε την επιφύλαξη του άρθρου 207 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, στην προετοιµασία των εργασιών του Συµβουλίου στους τοµείς που αναφέρονται στο άρθρο 29.
2.
Η Επιτροπή συµπράττει πλήρως στις εργασίες σχετικά µε τους τοµείς που αποτελούν το αντικείµενο του
παρόντος τίτλου.
Άρθρο 37
Τα κράτη µέλη υποστηρίζουν τις κοινές θέσεις που υιοθετούνται κατ' εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος
τίτλου, στα πλαίσια των διεθνών οργανισµών και διεθνών διασκέψεων, στις οποίες συµµετέχουν.
Τα άρθρα 18 και 19 εφαρµόζονται, κατά περίπτωση, σε θέµατα που εµπίπτουν στον παρόντα τίτλο.
Άρθρο 38
Οι συµφωνίες που αναφέρονται στο άρθρο 24 µπορούν να καλύπτουν θέµατα τα οποία εµπίπτουν στον
παρόντα τίτλο.
Άρθρο 39
1.
Το Συµβούλιο ζητεί τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προτού θεσπίσει οποιοδήποτε µέτρο
αναφερόµενο στο άρθρο 34 παράγραφος 2 στοιχεία β), γ) και δ). Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωµοδοτεί
εντός προθεσµίας που µπορεί να ορίσει το Συµβούλιο, η οποία δεν είναι κατώτερη των τριών µηνών. Εάν δεν
υπάρξει γνώµη εντός της προθεσµίας αυτής, το Συµβούλιο µπορεί να αποφασίσει.
2.
Η Προεδρία και η Επιτροπή ενηµερώνουν τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις συζητήσεις στους
τοµείς που εµπίπτουν στον παρόντα τίτλο.
3.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δύναται να απευθύνει στο Συµβούλιο ερωτήσεις ή συστάσεις. Πραγµατοποιεί ετησίως συζήτηση για την πρόοδο που σηµειώθηκε στους τοµείς που εµπίπτουν στον παρόντα τίτλο.
Άρθρο 40 (*)
1.
Η ενισχυµένη συνεργασία σε έναν από τους τοµείς που αναφέρονται στον παρόντα τίτλο αποβλέπει να
επιτρέψει στην Ένωση να καταστεί ταχύτερα ένας χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, ενώ σέβεται
τις αρµοδιότητες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας καθώς και τους στόχους του παρόντος τίτλου.
2.
Τα άρθρα 29 έως 39 και τα άρθρα 40 Α, 40 Β και 41 εφαρµόζονται στην ενισχυµένη συνεργασία, η
οποία προβλέπεται στο παρόν άρθρο, εκτός αν άλλως ορίζεται στο άρθρο 40 Α και στα άρθρα 43 έως 45.
3.
Οι διατάξεις της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά µε την αρµοδιότητα του
∆ικαστηρίου και την άσκηση της αρµοδιότητας αυτής, εφαρµόζονται στο παρόν άρθρο καθώς και στα άρθρα
40 Α και 40 Β.

(*) Άρθρο το οποίο τροποποιήθηκε από τη συνθήκη της Νίκαιας.
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Άρθρο 40 Α (*)
1.
Τα κράτη µέλη, τα οποία προτίθενται να καθιερώσουν µεταξύ τους ενισχυµένη συνεργασία δυνάµει του
άρθρου 40, απευθύνουν αίτηση στην Επιτροπή, η οποία δύναται να υποβάλει στο Συµβούλιο σχετική πρόταση.
Εάν δεν υποβάλει πρόταση η Επιτροπή, ανακοινώνει τους λόγους στα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη. Εν τοιαύτη
περιπτώσει, τα κράτη µέλη δύνανται να υποβάλλουν στο Συµβούλιο πρωτοβουλία µε σκοπό να εξουσιοδοτηθούν για την εν λόγω ενισχυµένη συνεργασία.
2.
Η αναφερόµενη στην παράγραφο 1 εξουσιοδότηση παρέχεται, τηρουµένων των άρθρων 43 έως 45, από
το Συµβούλιο, το οποίο αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία, βάσει προτάσεως της Επιτροπής ή πρωτοβουλίας
οκτώ τουλάχιστον κρατών µελών, και µετά από διαβούλευση µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι ψήφοι των
µελών του Συµβουλίου σταθµίζονται όπως καθορίζεται στο άρθρο 205 παράγραφος 2 της συνθήκης για την
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Κάθε µέλος του Συµβουλίου µπορεί να ζητεί την υποβολή του θέµατος στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. Μετά την
υποβολή του θέµατος, το Συµβούλιο µπορεί να αποφασίζει σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της παρούσας
παραγράφου.
Άρθρο 40 Β (*)
Κάθε κράτος µέλος, το οποίο επιθυµεί να συµµετάσχει σε ενισχυµένη συνεργασία, η οποία καθιερώνεται βάσει
του άρθρου 40 Α, κοινοποιεί την πρόθεσή του στο Συµβούλιο και την Επιτροπή, η οποία, εντός προθεσµίας
τριών µηνών από την ηµεροµηνία παραλαβής της κοινοποίησης, διαβιβάζει στο Συµβούλιο γνώµη, συνοδευόµενη ενδεχοµένως από σύσταση για ειδικές διατάξεις τις οποίες τυχόν κρίνει αναγκαίες, προκειµένου το
ενδιαφερόµενο κράτος µέλος να συµµετάσχει στην εν λόγω συνεργασία. Το Συµβούλιο αποφασίζει σχετικά
µε το αίτηµα εντός προθεσµίας τεσσάρων µηνών από την ηµεροµηνία παραλαβής της κοινοποίησης. Η απόφαση
λογίζεται εγκριθείσα, εκτός αν το Συµβούλιο, αποφασίσει µε ειδική πλειοψηφία, εντός της ιδίας προθεσµίας να
παραµείνει εκκρεµές το αίτηµα· στην περίπτωση αυτή, το Συµβούλιο αιτιολογεί την απόφασή του και τάσσει
προθεσµία για την επανεξέτασή της.
Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, το Συµβούλιο αποφασίζει σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπονται
στο άρθρο 44 παράγραφος 1.
Άρθρο 41
1.
Τα άρθρα 189, 190, 195, 196 έως 199, 203, 204, 205 παράγραφος 3, 206 έως 209, 213 έως 219,
255 και 290 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, εφαρµόζονται στις διατάξεις σχετικά
µε τους τοµείς που αποτελούν το αντικείµενο του παρόντος τίτλου.
2.
Οι διοικητικές δαπάνες τις οποίες συνεπάγονται για τα όργανα οι διατάξεις σχετικά µε τους τοµείς που
αποτελούν το αντικείµενο του παρόντος τίτλου, βαρύνουν τον προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
3.
Οι λειτουργικές δαπάνες τις οποίες συνεπάγεται η εφαρµογή των εν λόγω διατάξεων, βαρύνουν επίσης
τον προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εκτός εάν το Συµβούλιο αποφασίσει άλλως µε οµοφωνία.
Στις περιπτώσεις που οι δαπάνες δεν βαρύνουν τον προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, βαρύνουν τα
κράτη µέλη σύµφωνα µε την κλείδα ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, εκτός εάν το Συµβούλιο αποφασίσει
οµόφωνα άλλως.
4.
Στις δαπάνες που βαρύνουν τον προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εφαρµόζεται η διαδικασία του προϋπολογισµού που ορίζεται στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
(*) Άρθρο το οποίο παρεµβάλλεται από τη συνθήκη της Νίκαιας.
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Άρθρο 42
Το Συµβούλιο, αποφασίζοντας οµόφωνα κατόπιν πρωτοβουλίας της Επιτροπής ή κράτους µέλους, και µετά από
διαβούλευση µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, µπορεί να αποφασίσει ότι η δράση στους τοµείς του άρθρου 29
εµπίπτει στον τίτλο IV της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, καθορίζοντας ταυτοχρόνως
τις σχετικές προϋποθέσεις ψηφοφορίας. Συνιστά στα κράτη µέλη να αποδεχθούν αυτή την απόφαση σύµφωνα
µε τους αντίστοιχους συνταγµατικούς τους κανόνες.

ΤΙΤΛΟΣ VΙI
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Άρθρο 43 (*)
Τα κράτη µέλη τα οποία προτίθενται να καθιερώσουν µεταξύ τους ενισχυµένη συνεργασία µπορούν να κάνουν
χρήση των οργάνων, διαδικασιών και µηχανισµών που προβλέπονται στην παρούσα συνθήκη και τη συνθήκη για
την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, υπό τον όρο ότι η σχεδιαζόµενη συνεργασία:
α)

επιδιώκει να διευκολύνει την πραγµάτωση των στόχων της Ένωσης και της Κοινότητας, να διαφυλάσσει και
να υπηρετεί τα συµφέροντά τους και να ενισχύει τη διαδικασία ενοποίησής τους·

β)

σέβεται τις εν λόγω συνθήκες καθώς και το ενιαίο θεσµικό πλαίσιο της Ένωσης·

γ)

σέβεται το κοινοτικό κεκτηµένο και τα µέτρα που θεσπίζονται δυνάµει των άλλων διατάξεων των εν λόγω
συνθηκών·

δ)

παραµένει εντός των ορίων των αρµοδιοτήτων της Ένωσης ή της Κοινότητας και δεν αφορά τους τοµείς
που εµπίπτουν στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Κοινότητας·

ε)

δεν θίγει την εσωτερική αγορά, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2 της συνθήκης για την ίδρυση
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ούτε την οικονοµική και κοινωνική συνοχή που καθιερώνεται σύµφωνα µε
τον τίτλο XVII της ίδιας συνθήκης·

στ) δεν συνιστά διάκριση ούτε φραγµό στις συναλλαγές µεταξύ των κρατών µελών ούτε προκαλεί στρεβλώσεις
του µεταξύ τους ανταγωνισµού·
ζ)

συγκεντρώνει τουλάχιστον οκτώ κράτη µέλη·

η)

σέβεται τις αρµοδιότητες, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των µη συµµετεχόντων κρατών µελών·

θ)

δεν επηρεάζει τις διατάξεις του πρωτοκόλλου για την ενσωµάτωση του κεκτηµένου του Σένγκεν στο
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

ι)

είναι ανοικτή σε όλα τα κράτη µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 43 Β.

(*) Άρθρο το οποίο τροποποιήθηκε από τη συνθήκη της Νίκαιας
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Άρθρο 43 Α (*)
Η ενισχυµένη συνεργασία επιλέγεται µόνον ως έσχατη λύση, εφόσον διαπιστωθεί στα πλαίσια του Συµβουλίου
ότι είναι αδύνατον να επιτευχθούν οι στόχοι της, εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος, κατ' εφαρµογήν των
σχετικών διατάξεων των συνθηκών.

Άρθρο 43 Β (*)
Η ενισχυµένη συνεργασία κατά την καθιέρωσή της είναι ανοικτή σε όλα τα κράτη µέλη. Είναι επίσης ανοικτή
οποτεδήποτε, σύµφωνα µε τα άρθρα 27 Ε και 40 Β της παρούσας συνθήκης και µε το άρθρο 11 Α της
συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, υπό την επιφύλαξη της τήρησης της αρχικής απόφασης,
καθώς και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο αυτό. Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη που συµµετέχουν σε ενισχυµένη συνεργασία φροντίζουν να ενθαρρύνουν τη συµµετοχή του µεγαλύτερου δυνατού αριθµού κρατών µελών.

Άρθρο 44 (**)
1.
Για την υιοθέτηση των πράξεων και αποφάσεων, που απαιτούνται για την εφαρµογή ενισχυµένης
συνεργασίας η οποία αναφέρεται στο άρθρο 43, ισχύουν οι σχετικές θεσµικές διατάξεις της παρούσας συνθήκης και της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Ωστόσο, όλα τα µέλη του Συµβουλίου
δύνανται να συµµετέχουν στις συζητήσεις, καίτοι στη θέσπιση των αποφάσεων λαµβάνουν µέρος µόνον οι
αντιπρόσωποι των κρατών µελών που συµµετέχουν στην ενισχυµένη συνεργασία. Ως ειδική πλειοψηφία ορίζεται
η αυτή αναλογία των σταθµισµένων ψήφων και η αυτή αναλογία του αριθµού των αφορωµένων µελών του
Συµβουλίου, όπως καθορίζονται στο άρθρο 205 παράγραφος 2 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και στο άρθρο 23 παράγραφος 2 δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρούσας συνθήκης όσον αφορά
ενισχυµένη συνεργασία που καθιερώνεται δυνάµει του άρθρου 27 Γ. Η οµοφωνία νοείται µόνον µεταξύ των
αφορωµένων µελών του Συµβουλίου.
Οι σχετικές πράξεις και αποφάσεις δεν αποτελούν τµήµα του κεκτηµένου της Ένωσης.
2.
Τα κράτη µέλη εφαρµόζουν, στο βαθµό που τα αφορά, τις πράξεις και τις αποφάσεις που εκδίδονται για
την εφαρµογή της ενισχυµένης συνεργασίας στην οποία συµµετέχουν. Οι εν λόγω πράξεις και αποφάσεις
δεσµεύουν µόνο τα κράτη µέλη που συµµετέχουν στην ενισχυµένη συνεργασία και, ανάλογα µε την περίπτωση,
ισχύουν άµεσα µόνο στα κράτη αυτά. Τα κράτη µέλη που δεν συµµετέχουν στην ενισχυµένη συνεργασία δεν
εµποδίζουν την εφαρµογή της από τα κράτη µέλη τα οποία συµµετέχουν σ' αυτήν.

Άρθρο 44 Α (***)
Οι δαπάνες που απορρέουν από την εφαρµογή µιας ενισχυµένης συνεργασίας, πέραν των διοικητικών εξόδων
των οργάνων, βαρύνουν τα συµµετέχοντα κράτη µέλη, εκτός αν το Συµβούλιο αποφασίσει άλλως, µε οµοφωνία
όλων των µελών του και έπειτα από διαβούλευση µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

(*) Άρθρο το οποίο παρεµβάλλεται από τη συνθήκη της Νίκαιας.
(**) Άρθρο το οποίο τροποποιήθηκε από τη συνθήκη της Νίκαιας.
(***) Άρθρο το οποίο παρεµβάλλεται από τη συνθήκη της Νίκαιας (πρώην παράγραφος 2 του άρθρου 44).
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Άρθρο 45 (*)
Το Συµβούλιο και η Επιτροπή εξασφαλίζουν τη συνοχή των δράσεων που αναλαµβάνονται βάσει του παρόντος
τίτλου, καθώς και τη συνοχή των δράσεων αυτών µε τις πολιτικές της Ένωσης και της Κοινότητας, και
συνεργάζονται προς το σκοπό αυτό.

ΤΙΤΛΟΣ VIII
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 46 (*)
Οι διατάξεις της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της συνθήκης για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Ατοµικής Ενέργειας σχετικά µε την αρµοδιότητα του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και την άσκηση
αυτής της αρµοδιότητας, εφαρµόζονται µόνον στις ακόλουθες διατάξεις της παρούσας συνθήκης:
α)

στις διατάξεις που τροποποιούν τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας
ενόψει της ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Άνθρακα και Χάλυβα και τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας·

β)

στις διατάξεις του τίτλου VI, σύµφωνα µε τους όρους οι οποίοι προβλέπονται στο άρθρο 35·

γ)

στις διατάξεις του τίτλου VII, σύµφωνα µε τους όρους οι οποίοι προβλέπονται στα άρθρα 11 και 11 Α
της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και στο άρθρο 40 της παρούσας συνθήκης·

δ)

στο άρθρο 6 παράγραφος 2 όσον αφορά τη δραστηριότητα των οργάνων, στο µέτρο που το ∆ικαστήριο
έχει αρµοδιότητα βάσει των συνθηκών για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της παρούσας
συνθήκης·

ε)

µόνον στις διαδικαστικές επιταγές του άρθρου 7, όταν το ∆ικαστήριο αποφασίζει κατόπιν αιτήσεως του
ενδιαφεροµένου κράτους µέλους και εντός προθεσµίας ενός µηνός από την ηµεροµηνία κατά την οποία το
Συµβούλιο προβαίνει στην προβλεπόµενη από το εν λόγω άρθρο διαπίστωση·

στ) στα άρθρα 46 έως 53.
Άρθρο 47
Με την επιφύλαξη των διατάξεων που τροποποιούν τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής
Κοινότητας ενόψει της ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας,
και των παρουσών τελικών διατάξεων, καµία διάταξη της παρούσας συνθήκης δεν θίγει τις συνθήκες για την
ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ούτε και τις µετέπειτα συνθήκες και πράξεις που τις έχουν τροποποιήσει ή
συµπληρώσει.

(*)

Άρθρο το οποίο τροποποιήθηκε από τη συνθήκη της Νίκαιας.
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Άρθρο 48
Η κυβέρνηση κάθε κράτους µέλους ή η Επιτροπή δύναται να υποβάλει στο Συµβούλιο σχέδια αναθεωρήσεως
των συνθηκών οι οποίες θεµελιώνουν την Ένωση.
Αν το Συµβούλιο, αφού ζητήσει τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και, κατά περίπτωση, της Επιτροπής,
διατυπώσει γνώµη υπέρ της συγκλήσεως διασκέψεως αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών µελών, η
διάσκεψη αυτή συγκαλείται από τον πρόεδρο του Συµβουλίου, για να καθορισθούν, µε κοινή συµφωνία, οι
τροποποιήσεις που πρέπει να επέλθουν σ' αυτές τις συνθήκες. Σε περίπτωση θεσµικών µεταβολών στο νοµισµατικό τοµέα, ζητείται επίσης η γνώµη του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ µετά την επικύρωσή τους από όλα τα κράτη µέλη κατά τους αντίστοιχους
συνταγµατικούς τους κανόνες.
Άρθρο 49
Κάθε ευρωπαϊκό κράτος το οποίο σέβεται τις αρχές που καθορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 µπορεί να
ζητήσει να γίνει µέλος της Ένωσης. Απευθύνει την αίτησή του στο Συµβούλιο, το οποίο αποφασίζει οµόφωνα,
αφού ζητήσει τη γνώµη της Επιτροπής και µετά από σύµφωνη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο
αποφασίζει µε την απόλυτη πλειοψηφία των µελών από τα οποία απαρτίζεται.
Οι όροι της προσχωρήσεως και οι λόγω αυτής αναγκαίες προσαρµογές των συνθηκών που θεµελιώνουν την
Ένωση, αποτελούν αντικείµενο συµφωνίας µεταξύ των κρατών µελών και του αιτούντος κράτους. Η συµφωνία
αυτή υπόκειται σε επικύρωση εκ µέρους όλων των συµβαλλοµένων κρατών, κατά τους αντίστοιχους συνταγµατικούς τους κανόνες.
Άρθρο 50
1.
Καταργούνται τα άρθρα 2 έως 7 και 10 έως 19 της συνθήκης για την ίδρυση ενιαίου Συµβουλίου και
ενιαίας Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, που υπεγράφη στις Βρυξέλλες, στις 8 Απριλίου 1965.
2.
Το άρθρο 2, το άρθρο 3 παράγραφος 2 και ο τίτλος ΙΙΙ της ενιαίας ευρωπαϊκής πράξης που έγινε στο
Λουξεµβούργο και στη Χάγη στις 17 και 28 Φεβρουαρίου 1986, αντιστοίχως, καταργούνται.
Άρθρο 51
Η παρούσα συνθήκη συνάπτεται για απεριόριστο χρονικό διάστηµα.
Άρθρο 52
1.
Η παρούσα συνθήκη επικυρώνεται από τα υψηλά συµβαλλόµενα µέρη, σύµφωνα µε τους αντίστοιχους
συνταγµατικούς τους κανόνες. Τα έγγραφα επικύρωσης κατατίθενται στην κυβέρνηση της Ιταλικής ∆ηµοκρατίας.
2.
Η παρούσα συνθήκη αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 1993, εφόσον έχουν κατατεθεί όλα τα
έγγραφα επικύρωσης ή άλλως την πρώτη ηµέρα του µήνα που ακολουθεί την κατάθεση του εγγράφου
επικύρωσης του υπογράφοντος κράτους που προέβη τελευταίο στη διατύπωση αυτή.
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Άρθρο 53
Η παρούσα συνθήκη συντάσσεται σε ένα µόνο αντίτυπο στην αγγλική, γαλλική, γερµανική, δανική, ελληνική,
ιρλανδική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική και πορτογαλική γλώσσα, και όλα τα κείµενα είναι εξίσου αυθεντικά·
κατατίθεται στο αρχείο της κυβερνήσεως της Ιταλικής ∆ηµοκρατίας, η οποία διαβιβάζει κυρωµένο αντίγραφο
στην κυβέρνηση καθενός από τα άλλα υπογράφοντα κράτη.
∆υνάµει της συνθήκης προσχωρήσεως του 1994, τα κείµενα της παρούσας συνθήκης στη σουηδική και
φινλανδική γλώσσα, είναι εξίσου αυθεντικά.

ΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩN ΑNΩΤΕΡΩ, οι υπογεγραµµένοι πληρεξούσιοι υπέγραψαν την παρούσα συνθήκη.

Έγινε στο Μάαστριχτ, στις επτά Φεβρουαρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα δύο.

(Ο κατάλογος των υπογραφόντων δεν αναπαράγεται)
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ,
ΥΙΟΘΕΤΗΣΑΝ τις ακόλουθες διατάξεις, οι οποίες προσαρτώνται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και
στις συνθήκες για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων:
Άρθρο 1
Κατάργηση του πρωτοκόλλου σχετικά µε τα όργανα
Το πρωτόκολλο σχετικά µε τα όργανα ενόψει της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο είναι
προσαρτηµένο στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στις συνθήκες για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, καταργείται.
Άρθρο 2
∆ιατάξεις που αφορούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
1.
Από την 1η Ιανουαρίου 2004 και µε ισχύ από την έναρξη της κοινοβουλευτικής περιόδου 2004-2009,
στο άρθρο 190 παράγραφος 2 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και στο άρθρο 108
παράγραφος 2 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας, το πρώτο εδάφιο
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Ο αριθµός των εκλεγοµένων σε κάθε κράτος µέλος αντιπροσώπων καθορίζεται ως εξής:
Βέλγιο
∆ανία
Γερµανία
Ελλάδα
Ισπανία
Γαλλία
Ιρλανδία
Ιταλία
Λουξεµβούργο
Κάτω Χώρες
Αυστρία
Πορτογαλία
Φινλανδία
Σουηδία
Ηνωµένο Βασίλειο

22
13
99
22
50
72
12
72
6
25
17
22
13
18
72.»

2.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, ο συνολικός αριθµός των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την κοινοβουλευτική περίοδο 2004-2009 ισούται µε τον αριθµό των αντιπροσώπων που αναφέρεται στο άρθρο 190 παράγραφος 2 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και στο
άρθρο 108 παράγραφος 2 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας, στον
οποίο προστίθεται ο αριθµός των αντιπροσώπων των νέων κρατών µελών ο οποίος απορρέει από τις συνθήκες
προσχώρησης που θα υπογραφούν το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2004.
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3.
Στην περίπτωση κατά την οποία ο συνολικός αριθµός των µελών που προβλέπεται στην παράγραφο 2
είναι κατώτερος των επτακοσίων τριάντα δύο, εφαρµόζεται κατ' αναλογία διόρθωση του αριθµού των εκλεγοµένων σε κάθε κράτος µέλος αντιπροσώπων, ούτως ώστε ο συνολικός αριθµός να προσεγγίζει κατά το δυνατόν
τους επτακοσίους τριάντα δύο, χωρίς, ωστόσο, η διόρθωση αυτή να οδηγεί στην εκλογή, σε κάθε κράτος
µέλος, αριθµού αντιπροσώπων ανώτερου του προβλεποµένου στο άρθρο 190 παράγραφος 2 της συνθήκης για
την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και στο άρθρο 108 παράγραφος 2 της συνθήκης για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας για την κοινοβουλευτική περίοδο 1999-2004.
Το Συµβούλιο λαµβάνει απόφαση προς τον σκοπό αυτό.
4.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 189 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και από το άρθρο 107 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Ατοµικής Ενέργειας, σε περίπτωση έναρξης ισχύος συνθηκών προσχώρησης µετά την έκδοση της προβλεποµένης στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, απόφασης του Συµβουλίου, ο αριθµός των
µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µπορεί να υπερβεί προσωρινά τα επτακόσια τριάντα δύο κατά την
περίοδο εφαρµογής αυτής της απόφασης. Η αυτή διόρθωση µε την προβλεποµένη στο πρώτο εδάφιο της
παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου θα εφαρµόζεται στον αριθµό των εκλεγοµένων στα εν λόγω κράτη µέλη
αντιπροσώπων.

Άρθρο 3
∆ιατάξεις σχετικά µε τη στάθµιση των ψήφων στο Συµβούλιο
1.

Από την 1η Ιανουαρίου 2005:

α) στο άρθρο 205 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και στο άρθρο 118 της
συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας:
i)

η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«2.
Όταν το Συµβούλιο αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία, οι ψήφοι των µελών του σταθµίζονται
ως εξής:
Βέλγιο
∆ανία
Γερµανία
Ελλάδα
Ισπανία
Γαλλία
Ιρλανδία
Ιταλία
Λουξεµβούργο
Κάτω Χώρες
Αυστρία
Πορτογαλία
Φινλανδία
Σουηδία
Ηνωµένο Βασίλειο

12
7
29
12
27
29
7
29
4
13
10
12
7
10
29
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Για να αποφασίσει το Συµβούλιο, απαιτούνται τουλάχιστον εκατόν εξήντα εννέα ψήφοι που περιλαµβάνουν τις ψήφους υπέρ της πλειοψηφίας των µελών, όταν, κατά την παρούσα συνθήκη, το Συµβούλιο αποφασίζει προτάσει της Επιτροπής.
Στις άλλες περιπτώσεις, για να αποφασίσει το Συµβούλιο απαιτούνται τουλάχιστον εκατόν εξήντα
εννέα ψήφοι που περιλαµβάνουν τις ψήφους υπέρ των δύο τρίτων τουλάχιστον των µελών.»
ii)

προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4:
«4.
Όταν το Συµβούλιο λαµβάνει απόφαση µε ειδική πλειοψηφία, κάθε µέλος του µπορεί να
ζητήσει να εξακριβωθεί ότι τα κράτη µέλη τα οποία συνιστούν αυτή την ειδική πλειοψηφία αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 62 % του συνολικού πληθυσµού της Ένωσης. Εάν αποδειχθεί ότι ο όρος
αυτός δεν πληρούται, η εν λόγω απόφαση δεν θεσπίζεται.»

β) στο άρθρο 23 παράγραφος 2 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται
από το ακόλουθο κείµενο:
«Οι ψήφοι των µελών του Συµβουλίου σταθµίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 205 παράγραφος 2 της
συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Για τη θέσπισή τους, οι αποφάσεις απαιτούν
τουλάχιστον εκατόν εξήντα εννέα ψήφους, που περιλαµβάνουν τις ψήφους υπέρ τουλάχιστον των δύο
τρίτων των µελών. Όταν το Συµβούλιο λαµβάνει απόφαση µε ειδική πλειοψηφία, κάθε µέλος του µπορεί
να ζητήσει να εξακριβωθεί ότι τα κράτη µέλη τα οποία συνιστούν αυτή την ειδική πλειοψηφία αντιστοιχούν
τουλάχιστον στο 62 % του συνολικού πληθυσµού της Ένωσης. Εάν αποδειχθεί ότι ο όρος αυτός δεν
πληρούται, η εν λόγω απόφαση δεν θεσπίζεται.»
γ) στο άρθρο 34 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο:
«3.
Όταν το Συµβούλιο αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία, οι ψήφοι των µελών του σταθµίζονται
σύµφωνα µε το άρθρο 205 παράγραφος 2 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Για
τη θέσπισή τους, οι αποφάσεις απαιτούν τουλάχιστον εκατόν εξήντα εννέα ψήφους, που περιλαµβάνουν τις
ψήφους υπέρ τουλάχιστον των δύο τρίτων των µελών. Όταν το Συµβούλιο λαµβάνει απόφαση µε ειδική
πλειοψηφία, κάθε µέλος του µπορεί να ζητήσει να εξακριβωθεί ότι τα κράτη µέλη τα οποία συνιστούν αυτή
την ειδική πλειοψηφία αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 62 % του συνολικού πληθυσµού της Ένωσης. Εάν
αποδειχθεί ότι ο όρος αυτός δεν πληρούται, η εν λόγω απόφαση δεν θεσπίζεται.»
2.
Σε κάθε προσχώρηση, το κατώτατο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 205 παράγραφος 2 δεύτερο
εδάφιο της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και στο άρθρο 118 παράγραφος 2 δεύτερο
εδάφιο της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας, υπολογίζεται κατά
τρόπο ώστε το κατώτατο όριο της ειδικής πλειοψηφίας που εκφράζεται σε ψήφους να µην υπερβαίνει το
κατώτατο όριο που προκύπτει από τον πίνακα της δήλωσης σχετικά µε τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
η οποία περιέχεται στην τελική πράξη της ∆ιάσκεψης η οποία εξέδωσε τη συνθήκη της Νίκαιας.
Άρθρο 4
∆ιατάξεις που αφορούν την Επιτροπή
1.
Από την 1η Ιανουαρίου 2005 και µε ισχύ από την ανάληψη των καθηκόντων της πρώτης Επιτροπής
µετά την ηµεροµηνία αυτή, στο άρθρο 213 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και στο
άρθρο 126 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας, η παράγραφος 1
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
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«1.
Τα µέλη της Επιτροπής επιλέγονται βάσει των γενικών τους προσόντων και παρέχουν κάθε εγγύηση
ανεξαρτησίας.
Η Επιτροπή περιλαµβάνει έναν υπήκοο από κάθε κράτος µέλος.
Ο αριθµός των µελών της Επιτροπής δύναται να τροποποιείται οµοφώνως από το Συµβούλιο.»
2.
Όταν η Ένωση θα περιλαµβάνει 27 κράτη µέλη, στο άρθρο 213 της συνθήκης για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και στο άρθρο 126 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Ατοµικής Ενέργειας, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«1.
Τα µέλη της Επιτροπής επιλέγονται βάσει των γενικών τους προσόντων και παρέχουν κάθε εγγύηση
ανεξαρτησίας.
Ο αριθµός των µελών της Επιτροπής είναι κατώτερος από τον αριθµό των κρατών µελών. Τα µέλη της
Επιτροπής επιλέγονται βάσει µιας εκ περιτροπής εναλλαγής σε ισότιµη βάση, οι λεπτοµέρειες της οποίας
αποφασίζονται οµόφωνα από το Συµβούλιο.
Ο αριθµός των µελών της Επιτροπής ορίζεται οµόφωνα από το Συµβούλιο.»
Η τροποποίηση αυτή είναι εφαρµοστέα από την ηµεροµηνία ανάληψης των καθηκόντων της πρώτης Επιτροπής
µετά την ηµεροµηνία προσχώρησης του εικοστού εβδόµου κράτους µέλους της Ένωσης.
3.
Το Συµβούλιο, µετά την υπογραφή της συνθήκης προσχώρησης του εικοστού εβδόµου κράτους µέλους
της Ένωσης, αποφασίζει οµόφωνα:
— τον αριθµό των µελών της Επιτροπής,
—

τις λεπτοµέρειες της εκ περιτροπής εναλλαγής σε ισότιµη βάση, οι οποίες περιλαµβάνουν το σύνολο των
αναγκαίων κριτηρίων και κανόνων για τον αυτόµατο καθορισµό της σύνθεσης των διαδοχικών σωµάτων,
βάσει των ακόλουθων αρχών:
α)

τα κράτη µέλη αντιµετωπίζονται µε απόλυτη ισοτιµία όσον αφορά τον καθορισµό της σειράς διέλευσης των υπηκόων τους από την Επιτροπή και του χρόνου παρουσίας τους σε αυτήν· κατά
συνέπεια, η απόκλιση µεταξύ του συνολικού αριθµού των εντολών που κατέχουν οι υπήκοοι δύο
δεδοµένων κρατών µελών δεν δύναται ποτέ να υπερβαίνει την µονάδα,

β)

υπό την επιφύλαξη του σηµείου α), κάθε διαδοχικό σώµα συγκροτείται κατά τρόπο ώστε να αντικατοπτρίζει µε ικανοποιητικό τρόπο το δηµογραφικό και γεωγραφικό φάσµα του συνόλου των
κρατών µελών της Ένωσης.

4.
Κάθε κράτος που προσχωρεί στην Ένωση δικαιούται, κατά την προσχώρησή του, να έχει έναν υπήκοο ως
µέλος της Επιτροπής µέχρι να εφαρµοστεί η παράγραφος 2.
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ,

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να ορίσουν τον Οργανισµό του ∆ικαστηρίου που προβλέπεται στο άρθρο 245 της συνθήκης
για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και το άρθρο 160 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας,

ΣΥΝΕΦΩΝΗΣΑΝ τις ακόλουθες διατάξεις οι οποίες προσαρτώνται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη
συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας:

Άρθρο 1
Το ∆ικαστήριο συγκροτείται και λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση
(συνθήκη ΕΕ), της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (συνθήκη ΕΚ), της συνθήκης για την
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας (συνθήκη ΕΚΑΕ) και του παρόντος Οργανισµού.

ΤΙΤΛΟΣ Ι

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
Άρθρο 2
Κάθε δικαστής, πριν αναλάβει τα καθήκοντά του, ορκίζεται σε δηµοσία συνεδρίαση ότι θα ασκεί τα καθήκοντά
του µε πλήρη αµεροληψία και ευσυνειδήτως και ότι δεν θα αποκαλύπτει το απόρρητο των διασκέψεων.

Άρθρο 3
Οι δικαστές απολαύουν ετεροδικίας. Σε ό,τι αφορά τις πράξεις τους, συµπεριλαµβανοµένων όσων εξέφρασαν
εγγράφως ή προφορικώς, υπό την επίσηµη ιδιότητά τους, εξακολουθούν να απολαύουν της ετεροδικίας και
µετά τη λήξη των καθηκόντων τους.

Το ∆ικαστήριο, συνεδριάζον εν ολοµελεία, δύναται να άρει την ετεροδικία.

Σε περίπτωση που µετά την άρση της ετεροδικίας ασκηθεί κατά δικαστού ποινική δίωξη, ο δικαστής αυτός
δύναται να δικασθεί σε κάθε κράτος µέλος µόνον από την αρµοδία αρχή η οποία δικάζει τους δικαστές που
ανήκουν στο ανώτατο εθνικό δικαστήριο.
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Τα άρθρα 12 έως 15 και το άρθρο 18 του πρωτοκόλλου περί των προνοµίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων εφαρµόζονται επί των δικαστών, των γενικών εισαγγελέων, του γραµµατέως και των βοηθών
εισηγητών του ∆ικαστηρίου, µε την επιφύλαξη των διατάξεων που αφορούν την ετεροδικία των δικαστών οι
οποίες αναφέρονται στα προηγούµενα εδάφια.

Άρθρο 4
Οι δικαστές δεν δύνανται να ασκούν κανένα πολιτικό ή διοικητικό λειτούργηµα.
∆εν δύνανται, εκτός αν το Συµβούλιο το επιτρέψει κατ' εξαίρεση, να ασκούν καµµία επαγγελµατική δραστηριότητα, αµειβόµενη ή µη.
Κατά την εγκατάστασή τους, αναλαµβάνουν επισήµως την υποχρέωση να τηρούν, κατά τη διάρκεια της
ασκήσεως των καθηκόντων τους και µετά τη λήξη τους, τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το αξίωµά
τους, ιδίως τα καθήκοντα της εντιµότητας και της διακριτικότητας ως προς την αποδοχή, µετά τη λήξη
αυτή, ορισµένων καθηκόντων ή ορισµένων πλεονεκτηµάτων.
Σε περίπτωση αµφιβολίας, αποφασίζει το ∆ικαστήριο.

Άρθρο 5
Εκτός των τακτικών ανανεώσεων και των θανάτων, τα καθήκοντα του δικαστού λήγουν ατοµικώς διά παραιτήσεως.
Σε περίπτωση παραιτήσεως δικαστού, η επιστολή της παραιτήσεώς του απευθύνεται στον πρόεδρο του ∆ικαστηρίου για να διαβιβασθεί στον πρόεδρο του Συµβουλίου. Με την κοινοποίηση αυτή, η θέση καθίσταται κενή.
Εκτός από τις περιπτώσεις εφαρµογής του άρθρου 6, κάθε δικαστής συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του µέχρι
να αναλάβει καθήκοντα ο διάδοχός του.

Άρθρο 6
Οι δικαστές δεν δύνανται να απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους, ούτε να κηρύσσονται έκπτωτοι του
δικαιώµατός τους προς συνταξιοδότηση ή άλλων αντ' αυτού πλεονεκτηµάτων, εκτός εάν, µε οµόφωνη απόφαση
των δικαστών και των γενικών εισαγγελέων του ∆ικαστηρίου, έπαυσαν να ανταποκρίνονται στις απαιτούµενες
προϋποθέσεις ή να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το αξίωµά τους. Ο ενδιαφερόµενος δεν
µετέχει στις διασκέψεις αυτές.
Ο γραµµατεύς γνωστοποιεί την απόφαση του ∆ικαστηρίου στους προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και της Επιτροπής και την κοινοποιεί στον πρόεδρο του Συµβουλίου.
Σε περίπτωση αποφάσεως που απαλλάσσει τον δικαστή από τα καθήκοντά του, µε την τελευταία αυτή
κοινοποίηση καθίσταται η θέση κενή.
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Άρθρο 7
Οι δικαστές τα καθήκοντα των οποίων λήγουν πριν από την εκπνοή της θητείας τους, αντικαθίστανται για το
υπόλοιπο διάστηµα της θητείας τους.

Άρθρο 8
Οι διατάξεις των άρθρων 2 έως 7 εφαρµόζονται και επί των γενικών εισαγγελέων.

TΙΤΛΟΣ ΙΙ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Άρθρο 9
Η µερική ανανέωση των δικαστών, που γίνεται κάθε τρία έτη, αφορά εκ περιτροπής οκτώ και επτά δικαστές.
Η µερική ανανέωση των γενικών εισαγγελέων, που γίνεται κάθε τρία έτη, αφορά εκάστοτε τέσσερις γενικούς
εισαγγελείς.

Άρθρο 10
Ο γραµµατεύς ορκίζεται ενώπιον του ∆ικαστηρίου ότι θα ασκεί τα καθήκοντά του µε πλήρη αµεροληψία και
ευσυνειδήτως και ότι δεν θα αποκαλύπτει το απόρρητο των διασκέψεων.

Άρθρο 11
Το ∆ικαστήριο ρυθµίζει την αναπλήρωση του γραµµατέως σε περίπτωση κωλύµατός του.

Άρθρο 12
Στο ∆ικαστήριο διατίθενται υπάλληλοι και λοιπό προσωπικό για να διασφαλισθεί η λειτουργία του. Οι
υπάλληλοι και το λοιπό προσωπικό υπάγονται στο γραµµατέα υπό την εποπτεία του προέδρου.

Άρθρο 13
Προτάσει του ∆ικαστηρίου, το Συµβούλιο, αποφασίζοντας οµοφώνως, δύναται να προβλέψει το διορισµό
βοηθών εισηγητών και να καθορίσει την υπηρεσιακή τους κατάσταση. Οι βοηθοί εισηγητές δύνανται να
καλούνται, σύµφωνα µε τους όρους που θα καθορισθούν από τον κανονισµό διαδικασίας, να συµµετέχουν
στην προπαρασκευή των υποθέσεων των οποίων έχει επιληφθεί το ∆ικαστήριο και να συνεργάζονται µε τον
εισηγητή δικαστή.
Οι βοηθοί εισηγητές, επιλεγόµενοι µεταξύ προσώπων που παρέχουν πλήρη εγγύηση ανεξαρτησίας και συγκεντρώνουν τα αναγκαία νοµικά προσόντα, διορίζονται από το Συµβούλιο. Ορκίζονται ενώπιον του ∆ικαστηρίου
ότι θα ασκούν τα καθήκοντά τους µε πλήρη αµεροληψία και ευσυνειδήτως και ότι δεν θα αποκαλύπτουν το
απόρρητο των διασκέψεων.
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Άρθρο 14
Οι δικαστές, οι γενικοί εισαγγελείς και ο γραµµατεύς υποχρεούνται να διαµένουν στον τόπο της έδρας του
∆ικαστηρίου.

Άρθρο 15
Το ∆ικαστήριο παραµένει διαρκώς σε λειτουργία. Η διάρκεια των δικαστικών διακοπών ορίζεται από το
∆ικαστήριο, λαµβανοµένων υπόψη των αναγκών της υπηρεσίας.

Άρθρο 16
Το ∆ικαστήριο συγκροτεί στους κόλπους του τµήµατα από τα µέλη του, αποτελούµενα από τρεις και πέντε
δικαστές. Οι δικαστές εκλέγουν µεταξύ τους προέδρους των τµηµάτων. Οι πρόεδροι των πενταµελών τµηµάτων
εκλέγονται για τρία έτη. Η θητεία τους µπορεί να ανανεωθεί µία φορά.
Το τµήµα µείζονος συνθέσεως περιλαµβάνει ένδεκα δικαστές. Προεδρεύεται από τον πρόεδρο του ∆ικαστηρίου.
Στο τµήµα µείζονος συνθέσεως συµµετέχουν επίσης οι πρόεδροι των πενταµελών τµηµάτων και άλλοι δικαστές,
οι οποίοι ορίζονται σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπονται στον κανονισµό διαδικασίας.
Το ∆ικαστήριο συνέρχεται ως τµήµα µείζονος συνθέσεως όταν το ζητεί ως διάδικος ένα κράτος µέλος ή ένα
όργανο των Κοινοτήτων.
Το ∆ικαστήριο συνέρχεται εν ολοµελεία όταν εκδικάζει υποθέσεις, κατ' εφαρµογή του άρθρου 195 παράγραφος 2, του άρθρου 213 παράγραφος 2, του άρθρου 216 ή του άρθρου 247 παράγραφος 7 της συνθήκης ΕΚ
ή του άρθρου 107 ∆ παράγραφος 2, του άρθρου 126 παράγραφος 2, του άρθρου 129 ή του άρθρου 160 Β
παράγραφος 7 της συνθήκης ΕΚΑΕ.
Εξάλλου, το ∆ικαστήριο, όταν εκτιµά ότι η υπόθεση την οποία εκδικάζει είναι εξαιρετικής σηµασίας, δύναται,
µετά την ακρόαση του γενικού εισαγγελέα, να αποφασίσει να παραπέµψει την υπόθεση στην ολοµέλεια.

Άρθρο 17
Το ∆ικαστήριο συνεδριάζει εγκύρως µόνον µε περιττό αριθµό δικαστών.
Οι αποφάσεις των τµηµάτων που αποτελούνται από τρεις ή πέντε δικαστές είναι έγκυρες µόνον εάν λαµβάνονται από τρεις δικαστές.
Οι αποφάσεις του τµήµατος µείζονος συνθέσεως είναι έγκυρες µόνον εάν παρίστανται εννέα δικαστές.
Οι αποφάσεις της ολοµελείας του ∆ικαστηρίου είναι έγκυρες µόνον εάν παρίστανται ένδεκα δικαστές.
Σε περίπτωση κωλύµατος δικαστού ενός τµήµατος, δύναται να καλείται δικαστής ενός άλλου τµήµατος,
σύµφωνα µε τους όρους που καθορίζονται από τον κανονισµό διαδικασίας.
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Άρθρο 18
Οι δικαστές και οι γενικοί εισαγγελείς δεν δύνανται να µετέχουν στην εκδίκαση υποθέσεως στην οποία είχαν
προηγουµένως λάβει µέρος ως εκπρόσωποι, σύµβουλοι ή δικηγόροι ενός των διαδίκων, ή στην οποία εκλήθησαν να εκφέρουν γνώµη ως µέλη δικαστηρίου, επιτροπής ερεύνης ή υπό οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα.
Εάν δικαστής ή γενικός εισαγγελεύς κρίνει ότι δεν δύναται, για ειδικό λόγο, να µετάσχει στην εκδίκαση ή την
εξέταση ορισµένης υποθέσεως, το αναφέρει στον πρόεδρο. Στην περίπτωση που ο πρόεδρος κρίνει ότι δικαστής
ή γενικός εισαγγελέας δεν πρέπει, για ειδικό λόγο, να µετάσχει στην εκδίκαση ή να προβεί σε προτάσεις σε
ορισµένη υπόθεση, ειδοποιεί σχετικά τον ενδιαφερόµενο.
Σε περίπτωση δυσχέρειας κατά την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, αποφασίζει το ∆ικαστήριο.
Οι διάδικοι δεν δύνανται, επικαλούµενοι είτε την ιθαγένεια δικαστού είτε την απουσία, από το ∆ικαστήριο ή
από τµήµα του, δικαστού της ιθαγενείας τους, να ζητούν τη µεταβολή της συνθέσεως του ∆ικαστηρίου ή
τµήµατός του.

TITΛΟΣ ΙΙΙ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
Άρθρο 19
Τα κράτη µέλη καθώς και τα όργανα των Κοινοτήτων αντιπροσωπεύονται ενώπιον του ∆ικαστηρίου από
εκπρόσωπο που διορίζεται για κάθε υπόθεση· ο εκπρόσωπος δύναται να επικουρείται από σύµβουλο ή δικηγόρο.
Κατά τον ίδιο τρόπο εκπροσωπούνται και τα συµβαλλόµενα στη συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό
Χώρο κράτη, εκτός των κρατών µελών, καθώς και η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕZΕΣ που προβλέπεται από την εν
λόγω συµφωνία.
Οι λοιποί διάδικοι εκπροσωπούνται από δικηγόρο.
Μόνον ο δικηγόρος που έχει δικαίωµα παραστάσεως ενώπιον δικαστηρίου κράτους µέλους ή άλλου κράτους
συµβαλλόµενου στη συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, δικαιούται να εκπροσωπεί ή να επικουρεί
διάδικο ενώπιον του ∆ικαστηρίου.
Οι εκπρόσωποι, σύµβουλοι και δικηγόροι παριστάµενοι ενώπιον του ∆ικαστηρίου απολαύουν των αναγκαίων
δικαιωµάτων και εγγυήσεων για την ανεξάρτητη άσκηση των καθηκόντων τους, σύµφωνα µε τους όρους που θα
καθορισθούν από τον κανονισµό διαδικασίας.
Το ∆ικαστήριο απολαύει έναντι των συµβούλων και δικηγόρων, οι οποίοι παρίστανται ενώπιόν του, των
εξουσιών που αναγνωρίζονται συνήθως επί του θέµατος στα δικαστήρια, σύµφωνα µε τους όρους που θα
καθορισθούν από τον ίδιο κανονισµό.
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Οι καθηγητές υπήκοοι των κρατών µελών, η νοµοθεσία των οποίων τους αναγνωρίζει δικαίωµα παραστάσεως σε
δικαστήριο, απολαύουν ενώπιον του ∆ικαστηρίου των δικαιωµάτων που αναγνωρίζονται από το παρόν άρθρο
στους δικηγόρους.

Άρθρο 20
Η διαδικασία ενώπιον του ∆ικαστηρίου περιλαµβάνει δύο στάδια: την έγγραφη και την προφορική διαδικασία.
Η έγγραφη διαδικασία περιλαµβάνει τη γνωστοποίηση στους διαδίκους καθώς και στα όργανα των Κοινοτήτων
οι αποφάσεις των οποίων προσβάλλονται, των αιτήσεων, υποµνηµάτων, απαντήσεων και παρατηρήσεων και,
ενδεχοµένως, των αντικρούσεων, καθώς και όλων των προς υποστήριξη στοιχείων και εγγράφων ή των επισήµων
αντιγράφων τους.
Οι γνωστοποιήσεις γίνονται επιµελεία του γραµµατέως κατά τη σειρά και εντός των προθεσµιών που καθορίζει
ο κανονισµός διαδικασίας.
Η προφορική διαδικασία περιλαµβάνει την ανάγνωση της εισηγήσεως του εισηγητού δικαστού, την υπό του
∆ικαστηρίου ακρόαση των εκπροσώπων, συµβούλων και δικηγόρων και των προτάσεων του γενικού εισαγγελέως, καθώς και, ενδεχοµένως, την εξέταση των µαρτύρων και των πραγµατογνωµόνων.
Το ∆ικαστήριο, όταν κρίνει ότι η υπόθεση δεν εγείρει κανένα νέο νοµικό ζήτηµα και µετά την ακρόαση του
γενικού εισαγγελέα, δύναται να αποφασίσει ότι η υπόθεση θα εκδικασθεί χωρίς προτάσεις του γενικού εισαγγελέα.

Άρθρο 21
Το ∆ικαστήριο επιλαµβάνεται κατόπιν προσφυγής που κατατίθεται στο γραµµατέα. Το έγγραφο της προσφυγής
πρέπει να περιέχει το όνοµα και την κατοικία του προσφεύγοντος και την ιδιότητα του υπογράφοντος, το
διάδικο ή τους διαδίκους κατά των οποίων η προσφυγή στρέφεται, το αντικείµενο της διαφοράς, τα αιτήµατα
και συνοπτική έκθεση των επικαλουµένων λόγων.
Το έγγραφο της προσφυγής πρέπει να συνοδεύεται, όπου απαιτείται, από την πράξη της οποίας ζητείται η
ακύρωση ή, στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 232 της συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 148 της
συνθήκης ΕΚΑΕ, από έγγραφο που βεβαιώνει τη χρονολογία της κλήσεως που προβλέπεται σε αυτά τα άρθρα.
Αν τα έγγραφα αυτά δεν είναι συνηµµένα στο έγγραφο της προσφυγής, ο γραµµατεύς καλεί τον ενδιαφερόµενο
να τα προσκοµίσει εντός ευλόγου προθεσµίας, χωρίς να δύναται να του αντιταχθεί το εκπρόθεσµο, σε
περίπτωση που η κατάθεση γίνει µετά την πάροδο της προθεσµίας ασκήσεως της προσφυγής.

Άρθρο 22
Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 18 της συνθήκης ΕΚΑΕ, το ∆ικαστήριο επιλαµβάνεται κατόπιν
προσφυγής που απευθύνεται στο γραµµατέα. Η προσφυγή πρέπει να περιέχει το όνοµα και την κατοικία του
προσφεύγοντος και την ιδιότητα του υπογράφοντος, µνεία της αποφάσεως κατά της οποίας ασκείται η
προσφυγή, τους αντιδίκους, το αντικείµενο της διαφοράς, τα αιτήµατα και συνοπτική έκθεση των επικαλουµένων λόγων.
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Η προσφυγή πρέπει να συνοδεύεται από ακριβές αντίγραφο της προσβαλλοµένης αποφάσεως της επιτροπής
διαιτησίας.
Εάν το ∆ικαστήριο απορρίψει την προσφυγή, η απόφαση της επιτροπής διαιτησίας καθίσταται οριστική.
Εάν το ∆ικαστήριο ακυρώσει την απόφαση της επιτροπής διαιτησίας, η διαδικασία δύναται να επαναληφθεί,
όπου απαιτείται, επιµελεία ενός των διαδίκων, ενώπιον της επιτροπής διαιτησίας. Η επιτροπή οφείλει επί των
νοµικών ζητηµάτων να συµµορφώνεται προς την απόφαση του ∆ικαστηρίου.

Άρθρο 23
Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΕ, στο άρθρο 234 της
συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 150 της συνθήκης ΕΚΑΕ, η απόφαση του εθνικού δικαστηρίου που αναστέλλει
τη διαδικασία και παραπέµπει στο ∆ικαστήριο, κοινοποιείται προς αυτό επιµελεία του εθνικού δικαστηρίου. Η
απόφαση αυτή κοινοποιείται, εν συνεχεία, επιµελεία του γραµµατέως του ∆ικαστηρίου, στους ενδιαφεροµένους
διαδίκους, στα κράτη µέλη και στην Επιτροπή, καθώς και στο Συµβούλιο ή την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα,
εάν έχουν εκδώσει την πράξη το κύρος ή η ερµηνεία της οποίας αµφισβητείται, και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, εάν η πράξη το κύρος ή η ερµηνεία της οποίας αµφισβητείται έχει εκδοθεί από
κοινού από τα δύο αυτά όργανα.
Εντός προθεσµίας δύο µηνών από την τελευταία αυτή κοινοποίηση, οι διάδικοι, τα κράτη µέλη, η Επιτροπή και,
ενδεχοµένως, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έχουν το δικαίωµα
να καταθέτουν στο ∆ικαστήριο υποµνήµατα ή έγγραφες παρατηρήσεις.
Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 234 της συνθήκης ΕΚ, η απόφαση του εθνικού δικαστηρίου
κοινοποιείται, επιπλέον, επιµελεία του γραµµατέως του ∆ικαστηρίου, στα συµβαλλόµενα στη συµφωνία για τον
Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο κράτη, εκτός των κρατών µελών, καθώς και στην Εποπτεύουσα Αρχή της ΕZΕΣ
που προβλέπεται από την εν λόγω συµφωνία· τα κράτη αυτά και η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕZΕΣ έχουν το
δικαίωµα, εντός προθεσµίας δύο µηνών από της κοινοποιήσεως και οσάκις υφίσταται σχέση µε έναν από τους
τοµείς εφαρµογής της συµφωνίας, να καταθέτουν στο ∆ικαστήριο υποµνήµατα ή έγγραφες παρατηρήσεις.

Άρθρο 24
Το ∆ικαστήριο δύναται να ζητεί από τους διαδίκους να προσκοµίζουν κάθε έγγραφο και να παρέχουν κάθε
πληροφορία που επιθυµεί. Σε περίπτωση αρνήσεως, προβαίνει στη σχετική διαπίστωση.
Το ∆ικαστήριο δύναται επίσης να ζητεί από τα κράτη µέλη και τα όργανα που δεν είναι διάδικοι, κάθε
πληροφορία που κρίνει αναγκαία για τους σκοπούς της δίκης.

Άρθρο 25
Το ∆ικαστήριο δύναται οποτεδήποτε να αναθέτει πραγµατογνωµοσύνη σε οποιοδήποτε πρόσωπο, σώµα, γραφείο, επιτροπή ή όργανο της εκλογής του.
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Άρθρο 26
Οι µάρτυρες εξετάζονται σύµφωνα µε τους όρους που θα καθορισθούν από τον κανονισµό διαδικασίας.

Άρθρο 27
Το ∆ικαστήριο έχει, έναντι των µη εµφανιζοµένων µαρτύρων, τις εξουσίες που γενικώς αναγνωρίζονται επί του
θέµατος στα δικαστήρια και δύναται να επιβάλει χρηµατικές κυρώσεις, σύµφωνα µε τους όρους που θα
καθορισθούν από τον κανονισµό διαδικασίας.

Άρθρο 28
Οι µάρτυρες και οι πραγµατογνώµονες δύνανται να εξετάζονται αφού ορκισθούν κατά τον τύπο που καθορίζεται από τον κανονισµό διαδικασίας ή κατά τον τρόπο που προβλέπει η εθνική νοµοθεσία του µάρτυρος ή του
πραγµατογνώµονος.

Άρθρο 29
Το ∆ικαστήριο δύναται να διατάσσει την εξέταση µάρτυρος ή πραγµατογνώµονος από τη δικαστική αρχή της
κατοικίας του.
Η σχετική απόφαση απευθύνεται προς εκτέλεση στην αρµόδια δικαστική αρχή σύµφωνα µε τους όρους που
καθορίζονται στον κανονισµό διαδικασίας. Τα έγγραφα που συντάσσονται κατά την εκτέλεση της αποφάσεως
αυτής, αποστέλλονται στο ∆ικαστήριο σύµφωνα µε τους αυτούς όρους.
Το ∆ικαστήριο φέρει τα έξοδα, µε την επιφύλαξη να τα καταλογίσει, ενδεχοµένως, σε βάρος των διαδίκων.

Άρθρο 30
Τα κράτη µέλη θεωρούν κάθε παράβαση του όρκου των µαρτύρων και των πραγµατογνωµόνων ως έγκληµα
αντίστοιχο µε εκείνο που διαπράττεται ενώπιον εθνικού πολιτικού δικαστηρίου. Βάσει καταγγελίας του ∆ικαστηρίου, διώκουν τους δράστες του εγκλήµατος αυτού ενώπιον του αρµόδιου εθνικού δικαστηρίου.

Άρθρο 31
Η συνεδρίαση είναι δηµόσια, εκτός αν το ∆ικαστήριο αποφασίσει άλλως, αυτεπαγγέλτως ή αιτήσει των
διαδίκων, για σοβαρούς λόγους.

Άρθρο 32
Το ∆ικαστήριο, κατά τη διάρκεια της συζητήσεως, δύναται να εξετάζει τους πραγµατογνώµονες, τους µάρτυρες,
καθώς και τους ίδιους τους διαδίκους. Πάντως, οι τελευταίοι δύνανται να παρίστανται µόνον δία του πληρεξουσίου τους.
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Άρθρο 33
Για κάθε συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον πρόεδρο και το γραµµατέα.

Άρθρο 34
Το πινάκιο των συνεδριάσεων καταρτίζεται από τον πρόεδρο.

Άρθρο 35
Οι διασκέψεις του ∆ικαστηρίου είναι και παραµένουν µυστικές.

Άρθρο 36
Οι αποφάσεις είναι αιτιολογηµένες. Αναφέρουν τα ονόµατα των δικαστών που έλαβαν µέρος στη διάσκεψη.

Άρθρο 37
Οι αποφάσεις υπογράφονται από τον πρόεδρο και το γραµµατέα. Απαγγέλλονται σε δηµόσια συνεδρίαση.

Άρθρο 38
Το ∆ικαστήριο αποφασίζει για τα έξοδα.

Άρθρο 39
Ο πρόεδρος του ∆ικαστηρίου δύναται να αποφασίζει, µε συνοπτική διαδικασία, η οποία παρεκκλίνει, κατά το
αναγκαίο µέτρο, από ορισµένους κανόνες που περιέχονται στον παρόντα Οργανισµό και η οποία θα καθορισθεί
από τον κανονισµό διαδικασίας, επί αιτήσεως αναβολής σύµφωνα µε το άρθρο 242 της συνθήκης ΕΚ και το
άρθρο 157 της συνθήκης ΕΚΑΕ, λήψεως προσωρινών µέτρων σύµφωνα µε το άρθρο 243 της συνθήκης ΕΚ ή
το άρθρο 158 της συνθήκης ΕΚΑΕ, ή αναστολής της αναγκαστικής εκτελέσεως σύµφωνα µε το άρθρο 256
τέταρτο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ ή το άρθρο 164 τρίτο εδάφιο της συνθήκης ΕΚΑΕ.

Σε περίπτωση κωλύµατος, ο πρόεδρος αναπληρώνεται από άλλον δικαστή σύµφωνα µε τους όρους που
καθορίζονται από τον κανονισµό διαδικασίας.

Η απόφαση που εκδίδεται από τον πρόεδρο ή από τον αναπληρωτή του, έχει προσωρινό χαρακτήρα και
ουδόλως προδικάζει την απόφαση του ∆ικαστηρίου επί της κυρίας υποθέσεως.
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Άρθρο 40
Τα κράτη µέλη και τα όργανα των Κοινοτήτων δύνανται να παρεµβαίνουν στις διαφορές που υποβάλλονται στο
∆ικαστήριο.

Το ίδιο δικαίωµα ανήκει σε κάθε άλλο πρόσωπο το οποίο έχει συµφέρον στην επίλυση της διαφοράς που έχει
υποβληθεί στο ∆ικαστήριο, εκτός των διαφορών µεταξύ κρατών µελών, µεταξύ οργάνων των Κοινοτήτων ή
µεταξύ κρατών µελών, αφενός, και οργάνων των Κοινοτήτων, αφετέρου.

Υπό την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου, τα συµβαλλόµενα στη συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό
Χώρο κράτη, εκτός των κρατών µελών, καθώς και η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕZΕΣ που προβλέπεται από την εν
λόγω συµφωνία, δύνανται να παρεµβαίνουν στις διαφορές που υποβάλλονται στο ∆ικαστήριο, όταν οι διαφορές
αυτές αφορούν έναν από τους τοµείς εφαρµογής της εν λόγω συµφωνίας.

Η παρέµβαση έχει ως αντικείµενο την υποστήριξη των αιτηµάτων του ενός των διαδίκων.

Άρθρο 41
Όταν ο διάδικος κατά του οποίου στρέφεται η προσφυγή, αν και έχει κληθεί κανονικά, δεν καταθέσει έγγραφες
προτάσεις, η απόφαση εκδίδεται ερήµην του. Η απόφαση υπόκειται σε ανακοπή εντός προθεσµίας ενός µηνός
από της κοινοποιήσεώς της. Η ανακοπή δεν αναστέλλει την εκτέλεση της ερήµην αποφάσεως, εκτός αντιθέτου
αποφάσεως του ∆ικαστηρίου.

Άρθρο 42
Τα κράτη µέλη, τα όργανα των Κοινοτήτων και κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δύνανται, στις περιπτώσεις και
σύµφωνα µε τους όρους που θα καθορισθούν από τον κανονισµό διαδικασίας, να ασκούν τριτανακοπή κατά
των αποφάσεων που εξεδόθησαν χωρίς να έχουν προσεπικληθεί, εαν οι αποφάσεις αυτές θίγουν τα δικαιώµατά
τους.

Άρθρο 43
Το ∆ικαστήριο, σε περίπτωση αµφιβολίας για την έννοια και την έκταση των αποτελεσµάτων αποφάσεως, είναι
αρµόδιο για την ερµηνεία της, µετά από αίτηση διαδίκου ή οργάνου των Κοινοτήτων που έχουν έννοµο
συµφέρον προς τούτο.

Άρθρο 44
Η αναθεώρηση της αποφάσεως δύναται να ζητείται από το ∆ικαστήριο εφόσον γίνει γνωστό γεγονός αποφασιστικής σηµασίας το οποίο ήταν άγνωστο στο ∆ικαστήριο και στο διάδικο που ζητεί την αναθεώρηση, πριν από
την έκδοση της αποφάσεως.
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Η διαδικασία της αναθεωρήσεως αρχίζει µε την απόφαση του ∆ικαστηρίου που διαπιστώνει ρητώς την ύπαρξη
του γεγονότος, αναγνωρίζει τα χαρακτηριστικά που επιτρέπουν την έναρξη της διαδικασίας αναθεωρήσεως και
κηρύσσει γι' αυτόν το λόγο παραδεκτή την αίτηση.
Αίτηση αναθεωρήσεως δεν δύναται να υποβάλλεται µετά την πάροδο προθεσµίας δέκα ετών από της εκδόσεως
της αποφάσεως.

Άρθρο 45
Οι προθεσµίες λόγω αποστάσεως θα ορισθούν από τον κανονισµό διαδικασίας.
Απώλεια δικαιώµατος λόγω παρόδου των προθεσµιών δεν δύναται να αντιτάσσεται, όταν ο ενδιαφερόµενος
αποδεικνύει την ύπαρξη τυχαίου συµβάντος ή ανωτέρας βίας.

Άρθρο 46
Αξιώσεις κατά των Κοινοτήτων στο πεδίο της εξωσυµβατικής ευθύνης παραγράφονται µετά πέντε έτη από της
επελεύσεως του ζηµιογόνου γεγονότος. Η παραγραφή διακόπτεται είτε δια της προσφυγής που υποβάλλεται
στο ∆ικαστήριο, είτε δια της προηγουµένης αιτήσεως που ο ζηµιωθείς απευθύνει στο αρµόδιο όργανο των
Κοινοτήτων. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η προσφυγή πρέπει να κατατίθεται εντός της προθεσµίας των δύο
µηνών που προβλέπεται στο άρθρο 230 της συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 146 της συνθήκης ΕΚΑΕ· εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 232 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ και του άρθρου 148 δεύτερο εδάφιο
της συνθήκης ΕΚΑΕ, ανάλογα µε την περίπτωση.

ΤΙΤΛΟΣ IV

ΤΟ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Άρθρο 47
Τα άρθρα 2 έως 8, τα άρθρα 14 και 15, το άρθρο 17 πρώτο, δεύτερο, τέταρτο και πέµπτο εδάφιο και το
άρθρο 18 εφαρµόζονται και στο Πρωτοδικείο και τα µέλη του. Ο όρκος που προβλέπεται στο άρθρο 2 δίδεται
ενώπιον του ∆ικαστηρίου, το οποίο λαµβάνει τις αποφάσεις που αναφέρονται στα άρθρα 3, 4 και 6, αφού
ζητήσει τη γνώµη του Πρωτοδικείου.
Το άρθρο 3 τέταρτο εδάφιο και τα άρθρα 10, 11 και 14, εφαρµόζονται αναλόγως και στο γραµµατέα του
Πρωτοδικείου.

Άρθρο 48
Το Πρωτοδικείο αποτελείται από δεκαπέντε δικαστές.

Άρθρο 49
Τα µέλη του Πρωτοδικείου δύνανται να καλούνται να ασκήσουν καθήκοντα γενικού εισαγγελέα.
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Ο γενικός εισαγγελέας διατυπώνει δηµόσια, µε πλήρη αµεροληψία και ανεξαρτησία, αιτιολογηµένες προτάσεις
επί ορισµένων υποθέσεων που έχουν υποβληθεί στο Πρωτοδικείο, προκειµένου να το συνδράµει στην εκπλήρωση του έργου του.
Τα κριτήρια επιλογής των υποθέσεων, καθώς και ο τρόπος διορισµού των γενικών εισαγγελέων, καθορίζονται
από τον κανονισµό διαδικασίας του Πρωτοδικείου.
Το µέλος του Πρωτοδικείου το οποίο κλήθηκε να ασκήσει τα καθήκοντα γενικού εισαγγελέα σε µία υπόθεση,
δεν επιτρέπεται να συµµετάσχει στην λήψη αποφάσεως επί της υποθέσεως αυτής.

Άρθρο 50
Το Πρωτοδικείο συνεδριάζει κατά τµήµατα, αποτελούµενα από τρεις και πέντε δικαστές. Οι δικαστές εκλέγουν
µεταξύ τους τους προέδρους των τµηµάτων. Οι πρόεδροι των πενταµελών τµηµάτων εκλέγονται για τρία έτη. Η
θητεία τους µπορεί να ανανεωθεί µία φορά.
Ο κανονισµός διαδικασίας καθορίζει τη σύνθεση των τµηµάτων και την ανάθεση των υποθέσεων σε αυτά. Σε
ορισµένες υποθέσεις, που ορίζονται από τον κανονισµό διαδικασίας, το Πρωτοδικείο µπορεί να συνέρχεται εν
ολοµελεία ή µε µονοµελή σύνθεση.
Ο κανονισµός διαδικασίας µπορεί επίσης να προβλέπει ότι το Πρωτοδικείο συνέρχεται ως τµήµα µείζονος
συνθέσεως στις περιπτώσεις και σύµφωνα µε τους όρους που αυτός προσδιορίζει.

Άρθρο 51
Κατ' εξαίρεση από τον κανόνα του άρθρου 225 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ και του άρθρου 140 Α
παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚΑΕ, οι προσφυγές που ασκούνται από τα κράτη µέλη, τα όργανα των
Κοινοτήτων και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, υπάγονται στην αρµοδιότητα του ∆ικαστηρίου.

Άρθρο 52
Ο πρόεδρος του ∆ικαστηρίου και ο πρόεδρος του Πρωτοδικείου καθορίζουν από κοινού τις προϋποθέσεις και
τον τρόπο µε τον οποίο οι υπάλληλοι και το λοιπό προσωπικό του ∆ικαστηρίου παρέχουν τις υπηρεσίες τους
στο Πρωτοδικείο για τη διασφάλιση της λειτουργίας του. Ορισµένοι υπάλληλοι ή µέλη του λοιπού προσωπικού
υπάγονται στο γραµµατέα του Πρωτοδικείου υπό την εποπτεία του προέδρου του Πρωτοδικείου.

Άρθρο 53
Η διαδικασία ενώπιον του Πρωτοδικείου διέπεται από τον τίτλο ΙΙΙ.
Η διαδικασία ενώπιον του Πρωτοδικείου προσδιορίζεται και συµπληρώνεται, εφόσον παρίσταται ανάγκη, από
τον κανονισµό διαδικασίας του. Ο κανονισµός διαδικασίας µπορεί να προβλέπει παρεκκλίσεις από το άρθρο 40
τέταρτο εδάφιο και από το άρθρο 41, προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες των διαφορών που
εµπίπτουν στον τοµέα της διανοητικής ιδιοκτησίας.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 20 τέταρτο εδάφιο, ο γενικός εισαγγελέας µπορεί να αναπτύσσει τις αιτιολογηµένες προτάσεις του εγγράφως.
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Άρθρο 54
Εάν προσφυγή ή άλλο διαδικαστικό έγγραφο, απευθυνόµενο στο Πρωτοδικείο, κατατεθεί εκ παραδροµής στον
γραµµατέα του ∆ικαστηρίου, διαβιβάζεται αµελλητί από αυτόν στο γραµµατέα του Πρωτοδικείου· οµοίως, εάν
προσφυγή ή άλλο διαδικαστικό έγγραφο, απευθυνόµενο στο ∆ικαστήριο, κατατεθεί εκ παραδροµής στο γραµµατέα του Πρωτοδικείου, διαβιβάζεται αµελλητί από αυτόν στο γραµµατέα του ∆ικαστηρίου.

Εάν το Πρωτοδικείο κρίνει ότι δεν είναι αρµόδιο να εκδικάσει προσφυγή που υπάγεται στην αρµοδιότητα του
∆ικαστηρίου, την παραπέµπει στο ∆ικαστήριο· οµοίως, εάν το ∆ικαστήριο κρίνει ότι αρµόδιο για την εκδίκαση
της προσφυγής είναι το Πρωτοδικείο, την παραπέµπει σε αυτό, το οποίο δεν µπορεί σε τέτοια περίπτωση να
κρίνει ότι είναι αναρµόδιο.

Εάν ενώπιον του ∆ικαστηρίου και του Πρωτοδικείου εκκρεµούν υποθέσεις που έχουν το ίδιο αντικείµενο,
θέτουν το ίδιο ζήτηµα ερµηνείας ή αµφισβητούν το κύρος της ίδιας πράξης, το Πρωτοδικείο µπορεί, µετά
από ακρόαση των διαδίκων, να αναστέλλει τη διαδικασία µέχρις ότου εκδοθεί η απόφαση του ∆ικαστηρίου. Εάν
πρόκειται για προσφυγές µε αίτηµα την ακύρωση της ίδιας πράξης, το Πρωτοδικείο µπορεί επίσης να απεκδύεται της αρµοδιότητάς του, ώστε να αποφανθεί το ∆ικαστήριο επί του αιτήµατος. Στις περιπτώσεις που
προβλέπονται στο παρόν εδάφιο, το ∆ικαστήριο µπορεί επίσης να αποφασίζει την αναστολή της διαδικασίας η
οποία εκκρεµεί ενώπιόν του· στην περίπτωση αυτή, συνεχίζεται η διαδικασία ενώπιον του Πρωτοδικείου.

Άρθρο 55
Οι οριστικές αποφάσεις του Πρωτοδικείου, οι αποφάσεις που επιλύουν εν µέρει τη διαφορά ως προς την ουσία
και οι αποφάσεις που επιλύουν δικονοµικό ζήτηµα που αφορά ένσταση αναρµοδιότητας ή απαραδέκτου,
κοινοποιούνται από το γραµµατέα του Πρωτοδικείου σε όλους τους διαδίκους, καθώς και σε όλα τα κράτη
µέλη και τα όργανα των Κοινοτήτων, ακόµη και αν δεν παρενέβησαν στη δίκη ενώπιον του Πρωτοδικείου.

Άρθρο 56
Κατά των οριστικών αποφάσεων του Πρωτοδικείου, καθώς και κατά των αποφάσεων που επιλύουν εν µέρει τη
διαφορά ως προς την ουσία ή επιλύουν δικονοµικό ζήτηµα που αφορά ένσταση αναρµοδιότητας ή απαραδέκτου, µπορεί να ασκηθεί αναίρεση ενώπιον του ∆ικαστηρίου, σε δύο µήνες από της κοινοποιήσεως της
προσβαλλοµένης αποφάσεως.

Η αναίρεση αυτή µπορεί να ασκηθεί από τον εν όλω ή εν µέρει ηττηθέντα διάδικο. Οι παρεµβαίνοντες, εξαιρέσει
των κρατών µελών και των οργάνων των Κοινοτήτων, δεν µπορούν πάντως να ασκήσουν αναίρεση, εκτός εάν η
απόφαση του Πρωτοδικείου τους θίγει απ' ευθείας.

Με εξαίρεση τις περιπτώσεις δικών µεταξύ των Κοινοτήτων και των υπαλλήλων τους, αναίρεση µπορούν να
ασκήσουν και τα κράτη µέλη και τα όργανα των Κοινοτήτων που δεν παρενέβησαν στη δίκη ενώπιον του
Πρωτοδικείου. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη µέλη και τα όργανα ευρίσκονται στην ίδια ακριβώς θέση µε τα
κράτη µέλη ή τα όργανα που παρενέβησαν πρωτοδίκως.
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Άρθρο 57
Κάθε πρόσωπο η αίτηση παρεµβάσεως του οποίου απορρίφθηκε από το Πρωτοδικείο µπορεί να ασκήσει
αναίρεση ενώπιον του ∆ικαστηρίου, εντός δύο εβδοµάδων από της κοινοποιήσεως της απορριπτικής αποφάσεως.

Οι διάδικοι µπορούν να ασκήσουν αναίρεση ενώπιον του ∆ικαστηρίου κατά των αποφάσεων του Πρωτοδικείου
που εκδόθηκαν µε βάση τα άρθρα 242 ή 243 ή το άρθρο 256 τέταρτο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ ή µε βάση τα
άρθρα 157 ή 158 ή το άρθρο 164 τρίτο εδάφιο της συνθήκης ΕΚΑΕ, εντός δύο µηνών από της κοινοποιήσεώς
τους.

Η αναίρεση που προβλέπεται στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο του παρόντος άρθρου, εκδικάζεται µε τη
διαδικασία του άρθρου 39.

Άρθρο 58
Η αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του ∆ικαστηρίου περιορίζεται σε νοµικά ζητήµατα. Ως λόγοι αναιρέσεως επιτρέπεται να προβάλλονται αναρµοδιότητα του Πρωτοδικείου, πληµµέλειες κατά την ενώπιόν του διαδικασία
που θίγουν τα συµφέροντα του αναιρεσείοντος και παραβίαση του κοινοτικού δικαίου από το Πρωτοδικείο.

Αναίρεση δεν χωρεί αποκλειστικά για τον καταλογισµό και το ύψος της δικαστικής δαπάνης.

Άρθρο 59
Σε περίπτωση ασκήσεως αναιρέσεως κατά αποφάσεως του Πρωτοδικείου, η διαδικασία ενώπιον του ∆ικαστηρίου
περιλαµβάνει δύο στάδια: την έγγραφη και την προφορική διαδικασία. Το ∆ικαστήριο, σύµφωνα µε τους όρους
που καθορίζονται στον κανονισµό διαδικασίας, και µετά την ακρόαση του γενικού εισαγγελέα και των διαδίκων,
µπορεί να αποφασίζει χωρίς προφορική διαδικασία.

Άρθρο 60
Με την επιφύλαξη των άρθρων 242 και 243 της συνθήκης ΕΚ και των άρθρων 157 και 158 της συνθήκης
ΕΚΑΕ, η άσκηση αναιρέσεως δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσµα.

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 244 της συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 159 της συνθήκης ΕΚΑΕ, οι αποφάσεις
του Πρωτοδικείου µε τις οποίες ακυρώνεται κανονισµός, δεν επιφέρουν αποτελέσµατα παρά µόνον από της
λήξεως της προθεσµίας που αναφέρεται στο άρθρο 56 πρώτο εδάφιο του παρόντος Οργανισµού ή, αν έχει
ασκηθεί αναίρεση εντός της προθεσµίας αυτής, από της απορρίψεώς της, µε την επιφύλαξη πάντως της
δυνατότητας του διαδίκου να καταθέσει ενώπιον του ∆ικαστηρίου, δυνάµει των άρθρων 242 και 243 της
συνθήκης ΕΚ ή των άρθρων 157 και 158 της συνθήκης ΕΚΑΕ, αίτηση αναστολής των αποτελεσµάτων του
ακυρωθέντος κανονισµού ή λήψεως κάθε άλλου προσωρινού µέτρου.
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Άρθρο 61
Εάν η αναίρεση κριθεί βάσιµη, το ∆ικαστήριο αναιρεί την απόφαση του Πρωτοδικείου. Στην περίπτωση αυτή,
µπορεί είτε το ίδιο να αποφανθεί οριστικά επί της διαφοράς, εφόσον είναι ώριµη προς εκδίκαση, είτε να την
αναπέµψει στο Πρωτοδικείο για να την κρίνει.
Σε περίπτωση αναποµπής, το Πρωτοδικείο δεσµεύεται ως προς τα νοµικά ζητήµατα που έχουν επιλυθεί µε την
απόφαση του ∆ικαστηρίου.
Εάν η αναίρεση που άσκησε κράτος µέλος ή όργανο των Κοινοτήτων που δεν παρενέβη στη δίκη ενώπιον του
Πρωτοδικείου κριθεί βάσιµη, το ∆ικαστήριο µπορεί, εάν το κρίνει αναγκαίο, να ορίσει εκείνα τα αποτελέσµατα
της αποφάσεως του Πρωτοδικείου, η οποία αναιρείται, τα οποία θεωρούνται ότι διατηρούν την ισχύ τους
έναντι των διαδίκων.
Άρθρο 62
Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 225 παράγραφοι 2 και 3 της συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο
140 Α παράγραφοι 2 και 3 της συνθήκης ΕΚΑΕ, ο πρώτος γενικός εισαγγελέας µπορεί, εφόσον κρίνει ότι
υφίσταται σοβαρός κίνδυνος να θιγεί η ενότητα ή η συνοχή του κοινοτικού δικαίου, να προτείνει στο
∆ικαστήριο να επανεξετάσει την απόφαση του Πρωτοδικείου.
Η πρόταση πρέπει να υποβάλλεται εντός µηνός από της εκδόσεως της αποφάσεως του Πρωτοδικείου. Το
∆ικαστήριο αποφασίζει, εντός µηνός από της υποβολής της προτάσεως του πρώτου γενικού εισαγγελέα, εάν
συντρέχει λόγος να επανεξετασθεί ή όχι η απόφαση.
ΤΙΤΛΟΣ V

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 63
Οι κανονισµοί διαδικασίας του ∆ικαστηρίου και του Πρωτοδικείου περιέχουν όλες τις αναγκαίες διατάξεις για
την εφαρµογή και τη συµπλήρωση του παρόντος Οργανισµού, κατά το αναγκαίο µέτρο.
Άρθρο 64
Έως ότου θεσπισθούν στον παρόντα Οργανισµό κανόνες για το γλωσσικό καθεστώς που εφαρµόζεται στο
∆ικαστήριο και το Πρωτοδικείο, εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι διατάξεις του κανονισµού διαδικασίας του
∆ικαστηρίου και του κανονισµού διαδικασίας του Πρωτοδικείου όσον αφορά το γλωσσικό καθεστώς. Κάθε
τροποποίηση ή κατάργηση των διατάξεων αυτών πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται
για την τροποποίηση του παρόντος Οργανισµού.

