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Pozměňovací návrh 1
Giuseppe Gargani

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že Evropský 
parlament je hlavním nadnárodním 
legislativním orgánem v Evropě, který je 
navíc zbaven právní subjektivity, a jako 
takový často naráží při ochraně svých 
výsad na překážky, které vyplývají z jeho 
zvláštní povahy,

A. vzhledem k tomu, že Evropský 
parlament je zbaven právní subjektivity; a
proto často naráží při ochraně svých výsad
před vnitrostátními soudy na překážky, 
které vyplývají z jeho zvláštní povahy;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Giuseppe Gargani

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi, aby brala zřetel na
případné žádosti Evropského parlamentu 
o zahájení řízení pro nesplnění povinnosti
vůči státu obviněného z toho, že
nerespektoval jednu z parlamentních 
výsad, a v tomto směru ji vyzývá, aby jej 
prostřednictvím příslušného komisaře či 
generálního ředitele právní služby vždy 
písemně a podrobně informovala 
o důvodech, které vedly k jejímu 
případnému rozhodnutí, a to zejména 
v případě, že v této věci nepodnikne
žádnou akci;

1. vyzývá Komisi, aby brala zřetel na 
žádosti Evropského parlamentu o zahájení 
řízení pro nesplnění povinnosti proti státu,
který porušuje parlamentní výsady, a aby 
v případě, že se sbor rozhodne nepodnikat 
požadovanou akci, podal příslušný
komisař podrobné vysvětlení;

Or. en
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Pozměňovací návrh 3
Giuseppe Gargani

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá k tomu, aby na všechny případy 
vážného ohrožení výsad Evropského 
parlamentu byl uplatněn právního model 
podle čl. 300 odst. 6 Smlouvy o ES, který 
by mu umožnil požádat Soudní dvůr o to, 
aby se vyjádřil ke slučitelnosti určitého
vnitrostátního právního aktu s primárním 
právem Společenství, aniž by byla dotčena 
výlučná pravomoc Komise zahájit či 
nezahájit řízení pro nesplnění povinnosti 
proti státu, který se případně dopustil 
porušení předpisů;

3. navrhuje, aby bylo důkladně 
přezkoumáno, zda se na případy vážného 
ohrožení výsad Evropského parlamentu
může použít právní pojem uvedený 
v čl. 300 odst. 6 Smlouvy o ES, který by
Parlamentu umožnil požádat Soudní dvůr 
o to, aby se vyjádřil ke slučitelnosti
uvedeného vnitrostátního právního aktu 
s primárním právem Společenství, aniž by 
byla dotčena výlučná pravomoc Komise 
zahájit či nezahájit řízení pro nesplnění 
povinnosti proti státu, který se případně 
dopustil porušení předpisů;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Giuseppe Gargani

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. navrhuje změnit článek 19 jednacího 
řádu tak, aby předsedovi Právního výboru 
byla výslovně udělena pravomoc 
zastupovat parlamentní shromáždění ve 
všech soudních řízeních týkajících se 
parlamentních výsad;

4. navrhuje požádat příslušný výbor, aby 
prozkoumal možnost změnit čl. 121 odst. 3
jednacího řádu následujícím způsobem:

„3. Předseda může podle potřeby jménem 
Parlamentu podniknout příslušné kroky, 
předložit obhajobu, zasáhnout nebo jinak 
sdělit připomínky jako zúčastněná strana 
nebo jako amicus curiae v souladu 
s doporučením předsedy příslušného 
výboru obsahujícím stanovisko výboru.
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Odstavce 1 a 2 a první pododstavec tohoto 
odstavce se obdobně uplatní u soudních 
řízení před vnitrostátními soudy 
a Evropským soudem pro lidská práva 
a u všech dalších soudních řízeních, jichž 
je Parlamentu povoleno účastnit se. 
Rozhodnutí, zda žádat o povolení účastnit 
se, by mělo být přijato v souladu 
s doporučením předsedy příslušného 
výboru obsahujícím stanovisko výboru.“;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Manuel Medina Ortega

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. navrhuje změnit článek 19 jednacího 
řádu tak, aby předsedovi Právního výboru 
byla výslovně udělena pravomoc 
zastupovat parlamentní shromáždění ve 
všech soudních řízeních týkajících se 
parlamentních výsad;

4. upozorňuje, že pravomoc zastupovat 
Evropský parlament ve všech soudních 
řízeních týkajících se parlamentních výsad 
musí mít nadále předseda, a to v souladu 
s článkem 19 jednacího řádu a se 
zvyklostmi vnitrostátních parlamentů;

Or. es
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