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Módosítás 1
Giuseppe Gargani

Állásfoglalásra irányuló indítvány
A preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

A. mivel az Európai Parlament az európai 
nemzetek feletti törvényhozás legfőbb, ám
jogi személyiség nélküli intézménye, és
mint ilyen, gyakran nem képes megvédeni 
kiváltságait a jellegéből adódóan keletkező 
problémás esetekben,

A. mivel az Európai Parlament jogi 
személyiség nélküli intézmény, és mivel 
ebből következően gyakran nem képes 
megvédeni kiváltságait a nemzeti 
bíróságok előtt a jellegéből adódóan 
keletkező problémás esetekben,

Or. en

Módosítás 2
Giuseppe Gargani

Állásfoglalásra irányuló indítvány
1 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

1. felhívja a Bizottságot, hogy számítson 
rá, hogy az Európai Parlament jogsértési 
eljárás indítását fogja kérelmezni azon 
tagállamok esetében, amelyek megsértik a 
parlamenti kiváltságokat, és ezért kéri, 
hogy a felelős biztos, illetve a jogi 
szolgálat főigazgatója írásban és kimerítő 
módon számoljon be az ilyen esetekben 
hozott döntésről, különösen akkor, ha a
döntés szerint eljárás nem indul;

1. felhívja a Bizottságot, hogy számítson 
rá, hogy az Európai Parlament jogsértési 
eljárás indítását fogja kérelmezni bármely 
olyan tagállam esetében, amely megsérti a 
parlamenti kiváltságokat, és kéri, hogy az 
illetékes biztos nyújtson be számára 
átfogó indokolást abban az esetben, ha a
testület úgy dönt, hogy nem indítja meg a 
kért eljárást;

Or. en

Módosítás 3
Giuseppe Gargani

Állásfoglalásra irányuló indítvány
3 bekezdés
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

3. kéri, hogy az olyan esetekben, amikor az 
Európai Parlament kiváltságai súlyos 
megsértésének veszélye áll fenn, az EK-
Szerződés 300. cikke (6) bekezdésében 
említett jogi modellt alkalmazzák, így 
lehetővé téve a Parlament számára, hogy a 
Bíróság véleményét kérje arról, hogy egy 
adott nemzeti jogszabály összeütközésben 
van-e az elsődleges közösségi joggal, 
meghagyva a Bizottságnak azt a 
kizárólagos jogot, hogy a jogsértést 
elkövető tagállam ellen jogsértés miatt 
eljárást indítson;

3. javasolja, hogy alaposan vizsgálják 
meg, hogy alkalmazható-e az EK-
Szerződés 300. cikke (6) bekezdésében 
említett jogintézmény azokban az
esetekben, amikor az Európai Parlament 
kiváltságai súlyos megsértésének veszélye 
áll fenn, így lehetővé téve a Parlament 
számára, hogy a Bíróság véleményét kérje 
arról, hogy egy adott nemzeti jogszabály 
összeütközésben van-e az elsődleges 
közösségi joggal, meghagyva a 
Bizottságnak azt a kizárólagos jogot, hogy 
a jogsértést elkövető tagállam ellen 
jogsértés miatt eljárást indítson;

Or. en

Módosítás 4
Giuseppe Gargani

Állásfoglalásra irányuló indítvány
4 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

4. javasolja, hogy eljárási szabályzatának 
19. cikkét módosítsák abban az
értelemben, hogy egyértelműen a 
Parlament Jogi Bizottságának elnökét 
illesse meg az a hatáskör, hogy az 
Európai Parlamentet képviselje minden 
olyan jogi eljárásban, ahol a Parlament 
kiváltságairól van szó;

4. javasolja, hogy kérjék fel az illetékes 
bizottságot eljárási szabályzata 121. cikke 
3. bekezdéséhez fűzendő módosítás 
tanulmányozására az alábbi irányvonalak 
mentén:

‘3. Az elnök szükség szerint keresetet 
indíthat, beavatkozhat vagy egyéb módon 
észrevételeket nyújthat be a Parlament 
nevében, illetve elláthatja annak védelmét, 
akár érintett félként, akár önzetlen 
tanácsadóként, az illetékes bizottság 
elnökének az adott bizottság véleményét 
tükröző ajánlásának megfelelően.
Az (1) és (2) bekezdés, valamint a jelen 
bekezdés első albekezdése értelemszerűen 
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a nemzeti bíróságok és az Európai Emberi 
Jogi Bíróság előtti eljárások esetén 
alkalmazandók, valamint minden olyan 
egyéb bírósági eljárás esetén, amelyhez a 
Parlament engedélyt kapott a 
beavatkozásra. A döntést, hogy szükség 
van-e beavatkozásra, az illetékes bizottság 
elnökének az adott bizottság véleményét 
tükröző ajánlásával összhangban kell 
meghozni.

Or. en

Módosítás 5
Manuel Medina Ortega

Állásfoglalásra irányuló indítvány
4 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

4. javasolja, hogy eljárási szabályzatának 
19. cikkét módosítsák abban az
értelemben, hogy egyértelműen a 
Parlament Jogi Bizottságának elnökét 
illesse meg az a hatáskör, hogy az Európai
Parlamentet képviselje minden olyan jogi 
eljárásban, ahol a Parlament kiváltságairól 
van szó;

4. rámutat arra, hogy az Európai
Parlament peres képviseletének 
felelőssége minden olyan jogi eljárásban, 
ahol a Parlament kiváltságairól van szó, 
eljárási szabályzatának 19. cikkével és a 
nemzeti parlamentek gyakorlatával 
összhangban továbbra is a Parlament 
elnökét kell, hogy megillesse;

Or. es
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