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Ändringsförslag 1
Giuseppe Gargani

Förslag till resolution
Skäl A

Förslag till resolution Ändringsförslag

A. Europaparlamentet är Europas främsta 
transnationella lagstiftande institution 
men betraktas inte som en juridisk person, 
vilket ofta orsakar problem som utgör ett 
hinder för skyddet av dess rättigheter.

A. Europaparlamentet är inte en juridisk 
person, vilket ofta orsakar problem som 
utgör ett hinder för skyddet av dess 
rättigheter i nationella domstolar. 

Or. en

Ändringsförslag 2
Giuseppe Gargani

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att beakta 
Europaparlamentets eventuella krav på 
inledande av överträdelseförfaranden mot 
stater som anklagas för att ha åsidosatt en 
av parlamentets rättigheter, och kräver att
kommissionen genom den behöriga 
kommissionsledamoten eller rättstjänstens 
generaldirektör skriftligt och uttömmande
anger varför ett eventuellt beslut fattats i 
detta avseende, och framför allt om den
underlåtit att agera.

1. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att beakta 
Europaparlamentets krav på inledande av 
överträdelseförfaranden mot stater som 
anklagas för att ha åsidosatt parlamentets 
rättigheter. Om kommissionskollegiet 
beslutar att inte vidta de åtgärder som 
krävts bör den behöriga 
kommissionsledamoten ge parlamentet en 
utförlig förklaring av skälen till detta 
beslut.

Or. en

Ändringsförslag 3
Giuseppe Gargani

Förslag till resolution
Punkt 3
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Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet begär att den 
rättsliga modell som avses i artikel 300.6 i 
EG-fördraget omgående ska utvidgas till 
att omfatta alla fall då Europaparlamentets 
rättigheter allvarligt hotas, så att 
parlamentet ska kunna uppmana EG-
domstolen att yttra sig om en nationell 
rättsakts förenlighet med gemenskapens 
primärrätt, utan att det inverkar på 
kommissionens exklusiva behörighet att 
besluta om den ska inleda ett 
överträdelseförfarande mot en stat som 
eventuellt har gjort sig skyldig till en 
överträdelse.

3. Europaparlamentet föreslår att det ska 
genomföras en grundlig utredning av 
huruvida det rättsliga begrepp som avses i 
artikel 300.6 i EG-fördraget kan tillämpas
i fall då Europaparlamentets rättigheter 
allvarligt hotas, så att parlamentet ska 
kunna uppmana EG-domstolen att yttra sig 
om en nationell rättsakts förenlighet med 
gemenskapens primärrätt, utan att det 
inverkar på kommissionens exklusiva 
behörighet att besluta om den ska inleda ett 
överträdelseförfarande mot en stat som 
eventuellt har gjort sig skyldig till en 
överträdelse.

Or. en

Ändringsförslag 4
Giuseppe Gargani

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet anser att artikel 19 i 
dess arbetsordning bör ändras så att 
ordföranden för utskottet för rättsliga 
frågor uttryckligen ges behörighet att 
företräda parlamentet i alla rättsliga 
förfaranden där dess rättigheter står på 
spel.

4. Europaparlamentet anser att det 
ansvariga utskottet bör uppmanas att 
studera följande förslag till ändring av 
artikel 121.3 i arbetsordningen:

“3. Talmannen ska, där så är lämpligt, 
väcka talan på parlamentets vägnar, gå i 
svaromål eller intervenera eller på annat 
sätt yttra sig, även som berörd part eller 
som amicus curiae, i enlighet med 
rekommendationen från det ansvariga 
utskottets ordförande, som ska framföra 
det utskottets uppfattning.
Punkterna 1 och 2 och det första stycket i 
denna punkt ska också gälla för 
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förhandlingar i nationella domstolar och 
Europadomstolen och för alla andra 
rättsliga förhandlingar där parlamentet 
getts tillstånd att intervenera. Beslutet om 
huruvida det ska inges en ansökan om 
tillstånd för att intervenera bör fattas i 
överensstämmelse med 
rekommendationen från det ansvariga 
utskottets ordförande, som ska framföra 
det utskottets uppfattning.”

Or. en

Ändringsförslag 5
Manuel Medina Ortega

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet anser att artikel 19 i 
dess arbetsordning bör ändras så att 
ordföranden för utskottet för rättsliga 
frågor uttryckligen ges behörighet att 
företräda parlamentet i alla rättsliga 
förfaranden där dess rättigheter står på 
spel.

4. Europaparlamentet påpekar att 
talmannen, i enlighet med artikel 19 i
arbetsordningen och med nationell 
parlamentarisk praxis, bör fortsätta att 
vara ansvarig för att företräda parlamentet
i alla rättsliga förfaranden där dess 
rättigheter står på spel.

Or. es
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