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Ændringsforslag 1
Giuseppe Gargani

Forslag til beslutning
Betragtning A

Forslag til beslutning Ændringsforslag

A. der henviser til, at Europa-Parlamentet
er den vigtigste tværnationale lovgivende 
institution i Europa, i øvrigt uden juridisk 
personlighed, og som følge heraf ofte 
hæmmet i forbindelse med beskyttelsen af 
dets prærogativer af problemer, der specielt 
hænger sammen med til dets særlige art,

A. der henviser til, at Europa-Parlamentet 
ikke har status som juridisk personlighed, 
og som følge heraf ofte er hæmmet i 
forbindelse med beskyttelsen af dets 
prærogativer ved nationale domstole af 
problemer, der specielt hænger sammen 
med til dets særlige art,

Or. en

Ændringsforslag 2
Giuseppe Gargani

Forslag til beslutning
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. opfordrer Kommissionen til at tage 
hensyn til Europa-Parlamentets eventuelle
anmodninger om at indlede 
traktatbrudsprocedure mod en stat, der er 
sigtet for at have overtrådt et af 
Parlamentets prærogativer, og anmoder 
den derfor om via den ansvarlige 
kommissær eller generaldirektøren for 
Retstjenesten og altid skriftligt og 
udtømmende at meddele det 
begrundelserne, der ligger til grund for en 
eventuel afgørelse desangående, især i 
tilfælde af, at Kommissionen ikke griber 
ind;

1. opfordrer Kommissionen til at tage 
hensyn til Europa-Parlamentets 
anmodninger om at indlede 
traktatbrudsprocedure mod en stat for
overtrædelse af Parlamentets prærogativer
og anmoder om, at den ansvarlige 
kommissær fremkommer med en 
detaljeret begrundelse i tilfælde af, at 
kollegiet ikke griber ind;

Or. en
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Ændringsforslag 3
Giuseppe Gargani

Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. opfordrer til at anvende den i EF-
traktatens artikel 300, stk. 6, beskrevne 
juridiske model på alle de tilfælde, hvor 
Europa-Parlamentets prærogativer er 
alvorligt truede, hvorved Parlamentet har 
mulighed for at anmode Domstolen om at 
udtale sig om en bestemt national retsakts 
overensstemmelse med den primære 
fællesskabsret, under forudsætning af 
Kommissionens enebeføjelse til at indlede 
en traktatbrudsprocedure mod den stat, 
som eventuelt har begået en 
lovovertrædelse;

3. foreslår, at der foretages en 
dybdegående undersøgelse af, hvorvidt det 
i EF-traktatens artikel 300, stk. 6, fastlagte
juridiske begreb finder anvendelse på de 
tilfælde, hvor Europa-Parlamentets 
prærogativer er alvorligt truede, hvorved 
Parlamentet har mulighed for at anmode 
Domstolen om at udtale sig om en bestemt 
national retsakts overensstemmelse med 
den primære fællesskabsret, under 
forudsætning af Kommissionens 
enebeføjelse til at indlede en 
traktatbrudsprocedure mod den stat, som 
eventuelt har begået en lovovertrædelse;

Or. en

Ændringsforslag 4
Giuseppe Gargani

Forslag til beslutning
Punkt 4

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4. foreslår en ændring af 
forretningsordenens artikel 19, hvorefter 
formanden for Parlamentets Retsudvalg 
klart udpeges som repræsentant for 
Europa-Parlamentet i alle de retssager, 
hvor Parlamentets prærogativer er 
omtvistet;

4. foreslår, at det ansvarlige udvalg bliver 
bedt om at undersøge en ændring af 
forretningsordenens artikel 121, stk. 3, på 
følgende områder:

"3. Formanden indleder søgsmål på 
Parlamentets vegne, indgår i forsvar eller 
intervenerer eller på anden vis fremsætter 
bemærkninger, herunder som berørt part 
eller amicus curiae, i overensstemmelse 
med henstillingen fra formanden for det 
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ansvarlige udvalg, som er udtryk for 
udvalgets synspunkt.
Artikel 1 og 2 samt denne artikels første 
afsnit finder tilsvarende anvendelse på 
procedurer ved nationale domstole og Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstol 
samt på enhver anden retssag, hvor 
Parlamentet har fået tilladelse til at 
intervenere. Beslutningen om, hvorvidt 
der anmodes om tilladelse til at 
intervenere, bør træffes i 
overensstemmelse med henstillingen fra 
formanden for det ansvarlige udvalg, som 
er udtryk for udvalgets synspunkt."

Or. en

Ændringsforslag 5
Manuel Medina Ortega

Forslag til beslutning
Punkt 4

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4. foreslår en ændring af 
forretningsordenens artikel 19, hvorefter 
formanden for Parlamentets Retsudvalg 
klart udpeges som repræsentant for
Europa-Parlamentet i alle de retssager, 
hvor Parlamentets prærogativer er 
omtvistet;

4. påpeger, at ansvaret med at 
repræsentere Europa-Parlamentet i alle de 
retssager, hvor Parlamentets prærogativer 
er omtvistet, fortsat, i overensstemmelse 
med forretningsordenens artikel 19 og 
med national parlamentarisk praksis, 
påhviler Parlamentets formand;

Or. es
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