
AM\719302PL.doc PE405.717v01-00

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 










 2009

Komisja Prawna

2007/2205(INI)

18.4.2008

POPRAWKI
1 - 5

Projekt sprawozdania
Giuseppe Gargani
(PE400.612v01-00)

Dochodzenie uprawnień Parlamentu Europejskiego przed sądami krajowymi
(2007/2205(INI))



PE405.717v01-00 2/5 AM\719302PL.doc

PL

AM_Com_NonLegReport



AM\719302PL.doc 3/5 PE405.717v01-00

PL

Poprawka 1
Giuseppe Gargani

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że Parlament 
Europejski jest najważniejszą 
międzynarodową instytucją prawodawczą 
w Europie, która w dodatku nie posiada 
osobowości prawnej, oraz że w związku z 
tym problemy wynikające z jego 
specyficznego charakteru stanowią często 
przeszkodę w obronie jego uprawnień,

A. mając na uwadze, że Parlament 
Europejski nie posiada osobowości 
prawnej; mając na uwadze, że w rezultacie
problemy wynikające z jego specyficznego
charakteru stanowią często przeszkodę 
w obronie jego uprawnień przed sądami 
krajowymi,

Or. en

Poprawka 2
Giuseppe Gargani

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wzywa Komisję, żeby uwzględniała 
ewentualne wnioski Parlamentu 
Europejskiego o wszczęcie postępowania 
w sprawie naruszenia zobowiązań 
wspólnotowych przeciwko państwu, 
któremu zarzuca się naruszenie 
określonego uprawnienia Parlamentu, 
oraz zwraca się do Komisji, żeby 
zawiadamiała go za pośrednictwem 
właściwego komisarza lub dyrektora 
generalnego w Wydziale Prawnym, w 
każdym razie na piśmie i wyczerpująco, 
o uzasadnieniu jej ewentualnej decyzji 
w tej sprawie, zwłaszcza w przypadku, gdy 
powstrzymuje się od podjęcia działań;

1. wzywa Komisję, żeby uwzględniała 
wnioski Parlamentu Europejskiego o 
wszczęcie postępowania o stwierdzenie 
uchybienia zobowiązaniom wspólnotowym 
przeciwko każdemu państwu, które 
naruszy uprawnienia Parlamentu, oraz 
domaga się otrzymania obszernego 
uzasadnienia od właściwego komisarza w 
przypadku, gdy kolegium powstrzymuje 
się od podjęcia żądanych działań;

Or. en
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Poprawka 3
Giuseppe Gargani

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. nalega, żeby wzór regulacji prawnej 
z art. 300 ust. 6 traktatu WE rozszerzono 
na wszystkie przypadki, w których istnieje 
poważne zagrożenie dla uprawnień 
Parlamentu Europejskiego, tak żeby 
Parlament mógł zwrócić się do Trybunału 
Sprawiedliwości o orzeczenie w sprawie 
zgodności aktu prawa krajowego 
z pierwotnym prawem wspólnotowym, 
z zastrzeżeniem wyłącznego prawa 
Komisji do wszczęcia lub niewszczynania 
postępowania w sprawie naruszenia
przeciwko państwu, które ewentualnie 
dopuściło się naruszenia;

3. proponuje, żeby gruntownie 
przeanalizowano, czy mechanizm prawny
z art. 300 ust. 6 traktatu WE można 
stosować do przypadków, w których 
istnieje poważne zagrożenie dla uprawnień 
Parlamentu Europejskiego, tak żeby 
umożliwić Parlamentowi zwrócenie się do 
Trybunału Sprawiedliwości o orzeczenie 
w sprawie zgodności danego aktu prawa 
krajowego z pierwotnym prawem 
wspólnotowym, z zastrzeżeniem 
wyłącznego prawa Komisji do wszczęcia 
lub niewszczynania postępowania o 
stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom 
przeciwko państwu, które ewentualnie 
dopuściło się uchybienia;

Or. en

Poprawka 4
Giuseppe Gargani

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. proponuje zmianę art. 19 Regulaminu 
w taki sposób, żeby przewodniczący
Komisji Prawnej miał wyraźne 
upoważnienie do reprezentowania 
zgromadzenia parlamentarnego we 
wszelkich postępowaniach sądowych, 
które dotyczą uprawnień Parlamentu;

4. proponuje, aby komisja przedmiotowo 
właściwa została wezwana do 
przeanalizowania zmiany art. 121 ust. 3 
Regulaminu w następujący sposób:

„3. W stosownych przypadkach 
Przewodniczący w imieniu Parlamentu 
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wnosi skargę, występuje w obronie lub 
interweniuje albo w inny sposób 
przedstawia uwagi, w tym jako 
zainteresowana strona lub w charakterze 
amicus curiae, zgodnie z zaleceniem 
przewodniczącego właściwej komisji 
wyrażającym opinię tejże komisji.
Ustępy 1 i 2 oraz pierwszy akapit 
niniejszego ustępu mają zastosowanie 
odpowiednio do postępowań przed sądami 
krajowymi i Europejskim Trybunałem 
Praw Człowieka oraz do wszelkich innych 
postępowań sądowych, w których 
dopuszczono interwencję Parlamentu.  
Decyzja o wystąpieniu o zezwolenie na 
interwencję powinna zostać podjęta 
zgodnie z zaleceniem przewodniczącego 
właściwej komisji wyrażającym opinię 
tejże komisji.”;

Or. en

Poprawka 5
Manuel Medina Ortega

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. proponuje zmianę art. 19 Regulaminu
w taki sposób, żeby przewodniczący 
Komisji Prawnej miał wyraźne 
upoważnienie do reprezentowania
zgromadzenia parlamentarnego we 
wszelkich postępowaniach sądowych, 
które dotyczą uprawnień Parlamentu;

4. podkreśla, że odpowiedzialność za 
reprezentowanie Parlamentu 
Europejskiego we wszelkich 
postępowaniach sądowych, które dotyczą 
jego uprawnień, musi, zgodnie z art. 19 
Regulaminu i z praktyką parlamentów 
krajowych, nadal spoczywać na 
Przewodniczącym Parlamentu,

Or. es
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