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Tarkistus 1
Giuseppe Gargani

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että Euroopan 
parlamentti on tärkein ylikansallinen 
lainsäädäntöelin Euroopassa, mutta se ei 
ole oikeushenkilö, ja että parlamentin 
erityisluonteesta johtuvat ongelmat ovat 
usein esteenä sen etuoikeuksien 
puolustamiselle,

A. ottaa huomioon, että Euroopan 
parlamentti ei ole oikeushenkilö ja että sen 
vuoksi parlamentin erityisluonteesta 
johtuvat ongelmat ovat usein esteenä sen 
etuoikeuksien puolustamiselle 
kansallisissa tuomioistuimissa,

Or. en

Tarkistus 2
Giuseppe Gargani

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. kehottaa komissiota huomioimaan 
Euroopan parlamentin mahdollisesti 
esittämät pyynnöt rikkomismenettelyn 
aloittamiseksi sellaista jäsenvaltiota 
vastaan, jota syytetään parlamentin 
etuoikeuksien loukkaamisesta, ja kehottaa 
komissiota ilmoittamaan parlamentille 
joko asiasta vastaavan komission jäsenen 
tai oikeudellisen yksikön johtajan
välityksellä, ja joka tapauksessa 
kirjallisesti ja tyhjentävästi, mahdollisen 
päätöksen syyt etenkin siinä tapauksessa, 
että komissio päättää olla ryhtymättä 
toimiin;

1. kehottaa komissiota huomioimaan 
Euroopan parlamentin mahdollisesti 
esittämät pyynnöt rikkomismenettelyn 
toteuttamiseksi mitä tahansa sellaista 
jäsenvaltiota vastaan, joka on loukannut 
parlamentin etuoikeuksia, ja pyytää, että 
parlamentille annetaan kattava selvitys 
tähän johtaneista syistä asiasta vastaavan 
komission jäsenen välityksellä siinä 
tapauksessa, että kollegio päättää olla 
ryhtymättä edellytettyihin toimiin;

Or. en
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Tarkistus 3
Giuseppe Gargani

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. vaatii painokkaasti soveltamaan EY:n 
perustamissopimuksen 300 artiklan 
6 kohdassa tarkoitettua oikeudellista mallia
kaikissa tapauksissa, joissa Euroopan 
parlamentin oikeudet ovat vakavasti 
uhattuina, jotta parlamentti voisi pyytää 
yhteisöjen tuomioistuimen lausuntoa 
kansallisen säädöksen yhteensopivuudesta 
yhteisön primaarioikeuden kanssa, sanotun 
rajoittamatta mitenkään komission 
yksinoikeutta aloittaa tai olla aloittamatta 
rikkomismenettelyä rikkomukseen 
mahdollisesti syyllistynyttä valtiota
vastaan;

3. ehdottaa tutkimaan perusteellisesti, 
voidaanko EY:n perustamissopimuksen 
300 artiklan 6 kohdassa tarkoitettua 
oikeudellista käsitettä soveltaa tapauksissa, 
joissa Euroopan parlamentin oikeudet ovat 
vakavasti uhattuina, jotta parlamentti voisi 
pyytää yhteisöjen tuomioistuimen 
lausuntoa kansallisen säädöksen 
yhteensopivuudesta yhteisön 
primaarioikeuden kanssa, sanotun 
rajoittamatta mitenkään komission 
yksinoikeutta aloittaa tai olla aloittamatta 
rikkomismenettelyä rikkomukseen 
mahdollisesti syyllistynyttä valtiota 
vastaan;

Or. en

Tarkistus 4
Giuseppe Gargani

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. ehdottaa, että työjärjestyksen 19 artiklaa
muutetaan siten, että oikeudellisten 
asioiden valiokunnan puheenjohtaja 
valtuutetaan nimenomaisesti edustamaan 
parlamentaarista edustajakokousta 
kaikissa parlamentin etuoikeuksia 
koskevissa oikeudenkäynneissä;

4. ehdottaa, että asiasta vastaavaa 
valiokuntaa pyydetään tutkimaan 
työjärjestyksen 121 artiklan 3 kohdan 
muuttamista seuraavasti:

”3. Puheenjohtaja voi tarvittaessa nostaa 
parlamentin puolesta kanteen, esittää 
puolustuksen, puuttua asiaan tai muutoin 
esittää huomioita siitä, myös asian 
osapuolena tai amicus curiae -
ominaisuudessa, asiasta vastaavan 
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valiokunnan kantaan perustuvan 
valiokunnan puheenjohtajan suosituksen 
mukaisesti.
Tämän kohdan 1 ja 2 kohtaa sekä 
ensimmäistä alakohtaa sovelletaan 
tarpeellisin muutoksin 
oikeudenkäynteihin kansallisissa 
tuomioistuimissa ja Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimessa sekä 
kaikkiin muihin sellaisiin 
oikeudenkäynteihin, joihin parlamentin 
annetaan osallistua. Osallistumista 
koskevan hakemuksen laatimista koskeva 
päätös on tehtävä asiasta vastaavan 
valiokunnan kantaan perustuvan 
valiokunnan puheenjohtajan suosituksen 
mukaisesti”;

Or. en

Tarkistus 5
Manuel Medina Ortega

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. ehdottaa, että työjärjestyksen 
19 artiklaa muutetaan siten, että 
oikeudellisten asioiden valiokunnan 
puheenjohtaja valtuutetaan 
nimenomaisesti edustamaan
parlamentaarista edustajakokousta
kaikissa parlamentin etuoikeuksia 
koskevissa oikeudenkäynneissä;

4. korostaa, että vastuu Euroopan
parlamentin edustamisesta kaikissa 
parlamentin etuoikeuksia koskevissa 
oikeudenkäynneissä on työjärjestyksen 
19 artiklan ja kansallisten 
parlamentaaristen käytäntöjen mukaisesti 
säilytettävä sen puheenjohtajalla;

Or. es
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