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Amendement 1
Giuseppe Gargani

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het Europees 
Parlement weliswaar de belangrijkste 
transnationale wetgevende instelling van 
de wereld is, maar geen 
rechtspersoonlijkheid bezit en daardoor bij 
de verdediging van haar prerogatieven 
vaak wordt belemmerd door problemen die 
eigen zijn aan haar specifieke aard,

A. overwegende dat het Europees 
Parlement geen rechtspersoonlijkheid bezit 
en ten gevolge hiervan bij de verdediging 
van zijn prerogatieven voor nationale 
rechtbanken vaak wordt belemmerd door 
problemen die eigen zijn aan zijn
specifieke aard,

Or. en

Amendement 2
Giuseppe Gargani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verlangt dat de Commissie rekening 
houdt met eventuele verzoeken van het 
Europees Parlement om de 
inbreukprocedure op gang te brengen
tegen een lidstaat die ervan verdacht wordt 
een van de parlementaire prerogatieven 
met voeten te hebben getreden; spoort de 
Commissie er dan ook toe aan ervoor te 
zorgen dat de bevoegde commissaris of de 
directeur-generaal van de Juridische 
Dienst schriftelijk en uitvoerig 
mededeling doet van de redenen die ten 
grondslag liggen aan haar eventueel 
besluit dienaangaande, vooral ingeval zij
besluit niet op te treden; 

1. verlangt dat de Commissie rekening 
houdt met verzoeken van het Europees 
Parlement om een inbreukprocedure uit te 
voeren tegen iedere lidstaat die de
parlementaire prerogatieven met voeten 
treedt; verzoekt om een uitvoerige 
verklaring met argumenten van de 
bevoegde commissaris, ingeval het College
besluit de verzochte maatregel niet uit te 
voeren; 

Or. en
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Amendement 3
Giuseppe Gargani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. roept ertoe op het juridische model van
artikel 300, lid 6, van het EG-Verdrag toe 
te passen op alle gevallen waarin de 
prerogatieven van het Europees Parlement 
ernstig bedreigd worden, zodat het 
Parlement de mogelijkheid krijgt om het 
Hof van Justitie te verzoeken zich uit te 
spreken over de verenigbaarheid van een 
bepaalde handeling van nationaal recht met 
het primaire gemeenschapsrecht, 
onverminderd de exclusieve bevoegdheid 
van de Commissie om al dan niet een 
inbreukprocedure in te leiden tegen een 
land dat zich schuldig zou hebben gemaakt 
aan een schending;

3. stelt voor een diepgaand onderzoek in 
te stellen naar de mogelijkheid of het 
juridische model van artikel 300, lid 6, van 
het EG-Verdrag kan worden toegepast op 
gevallen waarin de prerogatieven van het 
Europees Parlement ernstig bedreigd 
worden, zodat het Parlement de 
mogelijkheid krijgt om het Hof van Justitie 
te verzoeken zich uit te spreken over de 
verenigbaarheid van een bepaalde 
handeling van nationaal recht met het 
primaire gemeenschapsrecht, 
onverminderd de exclusieve bevoegdheid 
van de Commissie om al dan niet een 
inbreukprocedure in te leiden tegen een 
land dat zich schuldig zou hebben gemaakt 
aan een schending;

Or. en

Amendement 4
Giuseppe Gargani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. stelt voor artikel 19 van zijn Reglement 
te wijzigen opdat de voorzitter van zijn 
Commissie juridische zaken uitdrukkelijk 
wordt aangewezen als vertegenwoordiger 
van het Parlement in alle gerechtelijke 
procedures waarin de prerogatieven van 
het Parlement in het geding zijn;

4. stelt voor dat de bevoegde commissie 
een amendement op artikel 121, lid 3 van 
zijn Reglement bestudeert, dat als volgt 
luidt:

‘3. De Voorzitter dient, indien nodig, 
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overeenkomstig de aanbeveling van de 
voorzitter van de bevoegde commissie bij 
het Hof van Justitie beroep in te stellen 
namens het Parlement, protest aan te 
tekenen, in te grijpen of op een andere 
manier aanmerkingen te plaatsen als 
betrokken partij of amicus curiae.
Leden 1 en 2 en de eerste alinea van dit 
lid zijn mutatis mutandis van toepassing 
op de procedures die zich voor de 
nationale rechtbanken en het Europese 
Hof voor de rechten van de mens 
voltrekken, en op alle andere juridische 
procedures waarvoor het Parlement de 
toestemming heeft gekregen om in te 
grijpen. Het besluit om een verzoek tot 
ingrijpen in te dienen behoort te worden 
genomen in overeenstemming met de 
aanbeveling van de voorzitter van de 
bevoegde commissie, die hierin de mening 
van deze commissie vertegenwoordigt.’

Or. en

Amendement 5
Manuel Medina Ortega

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. stelt voor artikel 19 van zijn Reglement 
te wijzigen opdat de voorzitter van zijn 
Commissie juridische zaken uitdrukkelijk 
wordt aangewezen als vertegenwoordiger
van het Parlement in alle gerechtelijke 
procedures waarin de prerogatieven van het 
Parlement in het geding zijn;

4. wijst erop dat het vertegenwoordigen 
van het Parlement in alle gerechtelijke 
procedures waarin de prerogatieven van het 
Parlement in het geding zijn,
overeenkomstig artikel 19 van zijn 
Reglement en de nationale parlementaire 
gebruiken, de verantwoordelijkheid van 
de Voorzitter van het Parlement moet 
blijven;

Or. es
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