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NL In verscheidenheid verenigd NL

29.1.2020 A9-0015/1

Amendement 1
Marie Toussaint
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A9-0015/2020
Lucy Nethsingha
Onderzoek van de geloofsbrieven
(2019/2180(REG))

Voorstel voor een besluit
Overweging C bis (nieuw)

Voorstel voor een besluit Amendement

C bis. overwegende dat het Hof van 
Justitie van de Europese Unie de enige 
instantie is die de EU-wetgeving 
interpreteert; overwegende dat volgens het 
Hof van Justitie van de Europese Unie 
(C-502/19) een persoon die tot lid van het 
Europees Parlement wordt verkozen de in 
artikel 9 van het Protocol betreffende de 
voorrechten en immuniteiten van de 
Europese Unie gewaarborgde 
immuniteiten geniet als resultaat van en 
vanaf het tijdstip van de officiële 
bekendmaking van die verkiezing; 
overwegende dat de voornaamste 
doelstelling van het Protocol is te 
waarborgen dat de goede werking en de 
onafhankelijkheid van de EU-instellingen 
worden beschermd; overwegende dat het 
binnen de bevoegdheden en prerogatieven 
van het Europees Parlement valt om over 
de immuniteit van zijn leden te beslissen;

Or. en
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29.1.2020 A9-0015/2

Amendement 2
Marie Toussaint
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A9-0015/2020
Lucy Nethsingha
Onderzoek van de geloofsbrieven
(2019/2180(REG))

Voorstel voor een besluit
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Voorstel voor een besluit Amendement

3 bis. wijst erop dat er nog gerechtelijke 
procedures lopen over de rechtspositie van 
Oriol Junqueras i Vies; verplicht zich 
ertoe om in afwachting van die 
procedures nog geen definitief standpunt 
in te nemen dat kan leiden tot de 
beëindiging van zijn mandaat als 
verkozen lid van het Europees Parlement; 
verbindt zich ertoe overeenkomstig 
artikel 12 van de Akte van 1976 en in het 
belang van de juridische duidelijkheid 
passende aandacht te schenken aan de 
bezwaren die zijn gerezen in verband met 
het mandaat en de geloofsbrieven van 
Oriol Junqueras i Vies en hierover te 
beslissen door artikel 3, leden 3 en 6, en 
artikel 4, lid 7, van zijn Reglement toe te 
passen;

Or. en


