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Alteração 1
Giuseppe Gargani

Proposta de resolução
Considerando A

Proposta de resolução Alteração

A. Considerando que o Parlamento 
Europeu é a principal instituição 
legislativa transnacional na Europa, que, 
pelo facto de não possuir personalidade 
jurídica depara frequentemente com 
dificuldades na protecção das suas
prerrogativas devido aos problemas 
atinentes à sua natureza específica,

A. Considerando que o Parlamento 
Europeu não tem personalidade jurídica e 
por isso depara frequentemente com 
dificuldades na protecção das suas
prerrogativas perante os tribunais 
nacionais devido aos problemas atinentes à 
sua natureza específica,

Or. en

Alteração 2
Giuseppe Gargani

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Solicita à Comissão que tenha em conta 
os eventuais pedidos do Parlamento 
Europeu de abertura de um processo de 
infracção contra um Estado acusado de 
ter violado uma das prerrogativas 
parlamentares e exorta a Comissão a 
comunicar-lhe, através de um comissário 
competente ou do Director-Geral do 
Serviço Jurídico, de qualquer modo 
porém sempre por escrito e de forma 
exaustiva, os motivos que fundamentaram 
uma eventual decisão da sua parte nesta 
matéria, sobretudo no caso de se abster de 
agir;

1. Solicita à Comissão que tenha em conta 
os eventuais pedidos do Parlamento 
Europeu de dar início a processos por 
infracção contra qualquer Estado por 
violação das prerrogativas parlamentares 
e solicita que lhe seja comunicada uma 
exposição de motivos completa pelo 
Comissário competente caso o Colégio 
decida abster-se de agir no sentido 
solicitado;

Or. en
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Alteração 3
Giuseppe Gargani

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Exorta à aplicação do modelo jurídico 
referido no n.º 6 do artigo 300.º do Tratado 
CE a todos os casos em que as 
prerrogativas do Parlamento Europeu se 
encontrem seriamente ameaçadas, a fim de 
que este possa requerer ao Tribunal de 
Justiça que se pronuncie sobre a 
compatibilidade de um acto de direito 
nacional com o direito comunitário 
primário, sem prejuízo do poder exclusivo 
da Comissão de instaurar um processo de 
infracção contra o Estado que 
eventualmente tenha cometido uma 
violação ou de se abster de o fazer;

3. Sugere que seja efectuado um exame 
aprofundado para determinar se o 
conceito jurídico estabelecido no n.º 6 do 
artigo 300.º do Tratado CE pode ser 
aplicado a todos os casos em que as 
prerrogativas do Parlamento Europeu se 
encontrem seriamente ameaçadas, a fim de 
que este possa requerer ao Tribunal de 
Justiça que se pronuncie sobre a 
compatibilidade de um acto de direito 
nacional com o direito comunitário 
primário, sem prejuízo do poder exclusivo 
da Comissão de instaurar um processo de 
infracção contra o Estado que 
eventualmente tenha cometido uma 
violação ou de se abster de o fazer;

Or. en

Alteração 4
Giuseppe Gargani

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Propõe uma alteração ao artigo 19.º do 
seu Regimento a fim de que seja 
expressamente atribuída ao Presidente da 
sua Comissão dos Assuntos Jurídicos a 
representação processual da Assembleia 
Parlamentar em todos os processo 
judiciais que tenham lugar nos tribunais 
nacionais e em que estejam em causa as 
suas prerrogativas,

4. Propõe que a comissão competente seja 
solicitada a estudar uma alteração ao n.º 3 
do artigo 121.º do seu Regimento no 
seguinte sentido:

“3. O Presidente interporá, se for caso 
disso, recurso em nome do Parlamento, 
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ou intervirá ou apresentará observações 
por outra forma, inclusive como parte ou 
amicus curiae, em conformidade com a 
recomendação do presidente da comissão 
competente reflectindo o ponto de vista 
dessa comissão.
Os n.os 1 e 2 e o primeiro parágrafo do 
presente número aplicam-se mutatis 
mutandis a processos perante os tribunais 
nacionais e perante o Tribunal Europeu 
dos Direitos do Homem, e a quaisquer 
outros processos judiciais em que o 
Parlamento seja autorizado a intervir. A 
decisão de procurar intervir deverá ser 
tomada de acordo com a recomendação 
do presidente da comissão competente, 
reflectindo o ponto de vista dessa 
comissão;

Or. en

Alteração 5
Manuel Medina Ortega

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Propõe uma alteração ao artigo 19.º do 
seu Regimento a fim de que seja 
expressamente atribuída ao Presidente da 
sua Comissão dos Assuntos Jurídicos a 
representação processual da Assembleia 
Parlamentar em todos os processo 
judiciais que tenham lugar nos tribunais 
nacionais e em que estejam em causa as 
suas prerrogativas,

4. Assinala que a representação 
processual do Parlamento Europeu deve 
continuar a caber ao seu Presidente, em 
conformidade com o disposto no artigo 
19.º do seu Regimento e com os usos 
parlamentares nacionais em todos os 
processo judiciais que tenham lugar nos 
tribunais nacionais e em que estejam em 
causa as suas prerrogativas,

Or. en
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