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Τροπολογία 1
Giuseppe Gargani

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο είναι το κυριότερο διεθνικό 
νομοθετικό όργανο στην Ευρώπη, 
στερούμενο επιπλέον νομικής 
προσωπικότητας, και για το λόγο αυτό
προβλήματα σύμφυτα με τον ιδιαίτερο 
χαρακτήρα του αποτελούν συχνά εμπόδιο  
στην προστασία των προνομίων του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο στερείται νομικής 
προσωπικότητας, και, συνεπεία τούτου,
προβλήματα σύμφυτα με τον ιδιαίτερο 
χαρακτήρα του αποτελούν συχνά εμπόδιο  
στην προστασία των προνομίων του
ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων,

Or. en

Τροπολογία 2
Giuseppe Gargani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τα 
ενδεχόμενα αιτήματα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για ενεργοποίηση της 
διαδικασίας για παράβαση εναντίον 
κράτους το οποίο κατηγορείται ότι 
παραβίασε κάποιο από τα 
κοινοβουλευτικά προνόμιά του και της
ζητεί να του ανακοινώνει, μέσω του 
αρμόδιου Επιτρόπου ή του Γενικού 
Διευθυντή της Νομικής Υπηρεσίας, 
πάντοτε γραπτώς και αναλυτικά, το 
σκεπτικό της όποιας σχετικής απόφασής 
της, προπαντός σε περίπτωση αδράνειάς 
της·

1. καλεί την Επιτροπή να λαμβάνει υπόψη 
τα αιτήματα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για κίνηση της διαδικασίας 
για παράβαση εναντίον οιουδήποτε
κράτους το οποίο κατηγορείται για 
παραβίαση κοινοβουλευτικών προνομίων
και ζητεί, σε περίπτωση που το Σώμα των 
Επιτρόπων αποφασίζει να μην κινήσει 
την αιτούμενη διαδικασία, να λαμβάνει 
ολοκληρωμένη αιτιολόγηση από τον 
αρμόδιο Επίτροπο·

Or. en
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Τροπολογία 3
Giuseppe Gargani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. ζητεί να εφαρμόζεται το νομικό 
πρότυπο του άρθρου 300, παράγραφος 6, 
της Συνθήκης ΕΚ σε όλες τις περιπτώσεις 
κατά τις οποίες απειλούνται σοβαρά τα 
προνόμια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και να του επιτραπεί να ζητεί από το 
Δικαστήριο να αποφαίνεται σχετικά με τη 
συμβατότητα κάποιας πράξης εθνικού 
δικαίου με το πρωτογενές κοινοτικό 
δίκαιο, χωρίς να θίγεται η αποκλειστική 
ευχέρεια της Επιτροπής να θέτει ή όχι σε 
κίνηση τη διαδικασία για παράβαση 
εναντίον κράτους το οποίο ενδεχομένως 
έχει διαπράξει κάποια παράβαση·

3. προτείνει να διεξαχθεί μια εις βάθος 
εξέταση ώστε να εξακριβωθεί εάν το 
νομικό σχέδιο του άρθρου 300, 
παράγραφος 6, της Συνθήκης ΕΚ μπορεί 
να εφαρμοσθεί σε περιπτώσεις κατά τις 
οποίες απειλούνται σοβαρά τα προνόμια 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έτσι ώστε
να του επιτραπεί να ζητεί από το 
Δικαστήριο να αποφαίνεται σχετικά με τη 
συμβατότητα κάποιας πράξης εθνικού 
δικαίου με το πρωτογενές κοινοτικό 
δίκαιο, χωρίς να θίγεται η αποκλειστική 
ευχέρεια της Επιτροπής να θέτει ή όχι σε 
κίνηση τη διαδικασία για παράβαση 
εναντίον κράτους το οποίο ενδεχομένως 
έχει διαπράξει κάποια παράβαση·

Or. en

Τροπολογία 4
Giuseppe Gargani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. προτείνει τροποποίηση του άρθρου 19
του Κανονισμού του, ώστε να ανατεθεί 
ρητά στον Πρόεδρο της Επιτροπής 
Νομικών Θεμάτων η δικαστική 
εκπροσώπηση της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης, σε όλες τις δικαστικές 
διαδικασίες στις οποίες αμφισβητούνται 
τα προνόμιά της·

4. προτείνει να ζητηθεί από την αρμόδια 
επιτροπή να εξετάσει τροποποίηση του 
άρθρου 121, παράγραφος 3, του 
Κανονισμού του, με το ακόλουθο 
περιεχόμενο:

"Εάν κριθεί σκόπιμο, ο Πρόεδρος κινεί
διαδικασία εξ ονόματος του
Κοινοβουλίου, παρουσιάζει υπεράσπιση, 
παρεμβαίνει ή, με τον ένα ή τον άλλο
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τρόπο, υποβάλλει παρατηρήσεις, μεταξύ 
άλλων ως ενδιαφερόμενο μέρος ή ως 
σύμφωνα με τη σύσταση του προέδρου 
της αρμόδιας επιτροπής, εκφράζοντας 
την άποψη της επιτροπής αυτής.
Οι παράγραφοι 1 και 2 και το πρώτο
εδάφιο της παρούσας παραγράφου 
εφαρμόζονται, τηρουμένων των 
αναλογιών, και στις διαδικασίες ενώπιον 
εθνικών δικαστηρίων και ενώπιον του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, καθώς και σε οιεσδήποτε 
άλλες νομικές διαδικασίες στις οποίες το 
Κοινοβούλιο έχει την άδεια να παρέμβει.  
Η απόφαση για το αν θα ζητηθεί άδεια
παρέμβασης λαμβάνεται σύμφωνα με τη
σύσταση του προέδρου της αρμόδιας 
επιτροπής, εκφράζοντας την άποψη της 
επιτροπής αυτής."·

Or. en

Τροπολογία 5
Manuel Medina Ortega

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. προτείνει τροποποίηση του άρθρου 19 
του Κανονισμού του, ώστε να ανατεθεί 
ρητά στον Πρόεδρο της Επιτροπής 
Νομικών Θεμάτων η δικαστική 
εκπροσώπηση της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης, σε όλες τις δικαστικές 
διαδικασίες στις οποίες αμφισβητούνται τα 
προνόμιά της·

4. υπογραμμίζει ότι η δικαστική 
εκπροσώπηση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου πρέπει να εξακολουθήσει να 
υπάγεται στην αρμοδιότητα του 
προέδρου του, σύμφωνα με το άρθρο 19 
του Κανονισμού του και τις εθνικές 
κοινοβουλευτικές πρακτικές, σε όλες τις 
δικαστικές διαδικασίες στις οποίες 
αμφισβητούνται τα προνόμιά του·

Or. es
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