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Pakeitimas 1
Giuseppe Gargani

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
A konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

A. kadangi Europos Parlamentas yra 
pagrindinė tarpvalstybinė Europos 
teisėkūros institucija, tačiau jis neturi 
juridinio asmens statuso; todėl dėl 
problemų, kurių kyla dėl jo ypatingo 
pobūdžio, gindamas savo prerogatyvas jis 
dažnai susiduria su kliūtimis;

A. kadangi Europos Parlamentas neturi 
juridinio asmens statuso; kadangi to 
rezultatas yra toks, kad  dėl problemų, 
kurių kyla dėl jo ypatingo pobūdžio, 
gindamas savo prerogatyvas 
nacionaliniuose teismuose jis dažnai 
susiduria su kliūtimis;

Or. en

Pakeitimas 2
Giuseppe Gargani

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1. ragina Komisiją atsižvelgti į galimybę, 
kad Europos Parlamentas pateiks prašymą
pradėti pažeidimo procedūrą prieš 
valstybę, kaltinamą pažeidus vieną iš
Parlamento prerogatyvų, ir todėl jos prašo, 
kad atsakingas Komisijos narys arba 
Teisės tarnybos generalinis direktorius 
jam išdėstytų – visada raštu ir išsamiai –
galimo savo sprendimo motyvus, ypač
jeigu bus nuspręsta nesiimti jokių
veiksmų;

1. ragina Komisiją atsižvelgti į galimybę, 
kad Europos Parlamentas pradės
pažeidimo procedūrą prieš bet kurią 
valstybę, pažeidusią Parlamento 
prerogatyvas, ir prašo, kad 
kompetentingas Komisijos narys išsamiai 
išdėstytų sprendimo priežastis, jeigu 
Kolegija nuspręs nesiimti veiksmų;

Or. en
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Pakeitimas 3
Giuseppe Gargani

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
3 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

3. prašo visais atvejais, kai kyla rimta 
grėsmė Europos Parlamento 
prerogatyvoms, taikyti EB sutarties 
300 straipsnio 6 dalies teisines nuostatas
taip suteikiant galimybę Parlamentui 
prašyti Teisingumo Teismo nuomonės dėl 
tam tikro nacionalinės teisės akto 
suderinamumo su pirmine Bendrijos teise, 
nepažeidžiant išskirtinės Komisijos teisės 
pradėti arba nepradėti pažeidimo procedūrą 
prieš valstybę, kuri galimai padarė 
pažeidimą;

3. siūlo atlikti išsamų tyrimą siekiant 
išsiaiškinti, ar EB sutarties 300 straipsnio 
6 dalyje nurodyta teisinė koncepcija 
galėtų būti taikoma tais atvejais, kai kyla 
rimta grėsmė Europos Parlamento 
prerogatyvoms, taip suteikiant galimybę 
Parlamentui prašyti Teisingumo Teismo 
nuomonės dėl tam tikro nacionalinės teisės 
akto suderinamumo su pirmine Bendrijos 
teise, nepažeidžiant išskirtinės Komisijos 
teisės pradėti arba nepradėti pažeidimo 
procedūrą prieš valstybę, kuri galimai 
padarė pažeidimą;

Or. en

Pakeitimas 4
Giuseppe Gargani

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

4. siūlo keisti savo Darbo tvarkos taisyklių
19 straipsnį siekiant oficialiai paskirti 
Teisės reikalų komiteto pirmininką 
Europos Parlamento atstovu visuose 
teisminiuose procesuose, kuriuose 
ginčijamos Parlamento prerogatyvos;

4. siūlo atsakingam komitetui išnagrinėti 
galimybę taip keisti Darbo tvarkos 
taisyklių 121 straipsnio 3 dalį:

„3. Pirmininkas, prireikus, pateikia ieškinį 
Parlamento vardu, pradeda gynybą, įstoja 
į bylą ar kitaip pateikia savo pastabas, 
įskaitant kaip suinteresuotoji šalis arba 
amicus curiae, vadovaudamasis atsakingo 
komiteto pirmininko rekomendacija, 
kuria išreiškiama to komiteto nuomonė.
Šios dalies pirmos pastraipos 1 ir 2 dalys 
mutatis mutandis taikomos 
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nacionaliniuose teismuose ir Europos 
žmogaus teisių teisme nagrinėjamoms 
byloms ir visiems kitiems teisminiams 
procesams, į kuriuos Parlamentas gali 
įstoti. Sprendimas dėl prašymo įstoti į bylą 
priimamas atsižvelgiant į atsakingo 
komiteto pirmininko rekomendaciją, 
kuria išreiškiama to komiteto nuomonė.“;

Or. en

Pakeitimas 5
Manuel Medina Ortega

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

4. siūlo keisti savo Darbo tvarkos taisyklių 
19 straipsnį siekiant oficialiai paskirti 
Teisės reikalų komiteto pirmininką
Europos Parlamento atstovu visuose 
teisminiuose procesuose, kuriuose 
ginčijamos Parlamento prerogatyvos;

4. pabrėžia, kad atsakomybė už Europos 
Parlamento atstovavimą visuose 
teisminiuose procesuose, kuriuose 
ginčijamos Parlamento prerogatyvos, 
vadovaujantis jo Darbo tvarkos taisyklių 
19 straipsniu ir nacionaline parlamentine 
praktika, turi ir toliau priklausyti jo 
Pirmininkui;

Or. es
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