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Amendamentul 1
Giuseppe Gargani

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunere de rezoluție Amendament

A. întrucât Parlamentul European, deși este 
principala instituție legislativă 
transnațională din Europa, nu dispune de 
personalitate juridică și, ca atare, se 
confruntă adesea cu dificultăți în apărarea 
prerogativelor sale din cauza statutului său 
special,

A. întrucât Parlamentul European nu 
dispune de personalitate juridică, și, prin 
urmare, se confruntă adesea cu dificultăți 
în apărarea prerogativelor sale în fața 
instanțelor naționale din cauza statutului 
său special,

Or. en

Amendamentul 2
Giuseppe Gargani

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunere de rezoluție Amendament

1. invită Comisia să țină cont de 
eventualele solicitări ale Parlamentului 
European de a face uz de procedura pentru 
încălcarea dreptului comunitar împotriva 
unui stat susceptibil de a fi încălcat una 
dintre prerogativele parlamentare; de 
aceea, invită Comisia să-i comunice cu 
maximă claritate, în scris, prin 
intermediul comisarului responsabil sau al 
Directorului General al Serviciului 
juridic, motivele unei eventuale decizii în 
acest sens, în special în cazul în care
Comisia decide să nu reacționeze;

1. invită Comisia să țină cont de 
eventualele solicitări ale Parlamentului 
European de a iniția proceduri pentru 
încălcarea dreptului comunitar împotriva
oricărui stat acuzat de încălcarea 
prerogativelor parlamentare și solicită 
comisarului responsabil  să ofere Comisiei 
o motivare amplă, în cazul în care 
Colegiul decide să nu reacționeze în mod 
corespunzător;

Or. en
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Amendamentul 3
Giuseppe Gargani

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunere de rezoluție Amendament

3. solicită aplicarea modelului juridic din
articolul 300 alineatul (6) din Tratatul CE 
în toate cazurile în care prerogativele 
Parlamentului European sunt serios 
amenințate, permițând acestuia să solicite 
Curții de Justiție să se pronunțe asupra 
compatibilității unui act din dreptul 
național cu dreptul comunitar primar, fără a 
prejudicia competența exclusivă a Comisiei 
de a iniția sau nu o procedură pentru
încălcarea dreptului comunitar contra 
statului care ar fi comis-o.

3. sugerează realizarea unei examinări 
aprofundate pentru a constata dacă 
conceptul juridic menționat la articolul 
300 alineatul (6) din Tratatul CE poate fi 
aplicat în cazurile în care prerogativele 
Parlamentului European sunt serios 
amenințate, pentru a permite acestuia să 
solicite Curții de Justiție să se pronunțe 
asupra compatibilității unui act din dreptul 
național cu dreptul comunitar primar, fără a 
prejudicia competența exclusivă a Comisiei 
de a iniția sau nu o procedură pentru 
încălcarea dreptului comunitar contra 
statului care ar fi comis-o.

Or. en

Amendamentul 4
Giuseppe Gargani

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunere de rezoluție Amendament

4. propune modificarea articolului 19 din 
Regulamentul său de procedură, astfel 
încât președintele Comisiei pentru afaceri 
juridice să fie abilitat explicit să 
reprezinte Adunarea parlamentară în 
justiție, în toate procedurile judiciare în 
care sunt puse în discuție prerogativele 
acesteia;

4. propune să se solicite comisiei 
competente studierea următoarei 
modificări a articolului 121 alineatul (3)
din Regulamentul de procedură:

„(3) Președintele, după caz, introduce o 
acțiune în numele Parlamentului, 
formulează o cerere de apărare, intervine 
sau prezintă observații, inclusiv în calitate 
de parte procesuală sau amicus curiae, în 
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conformitate cu recomandările 
președintelui comisiei responsabile, 
exprimând punctul de vedere al acestei 
comisii.
Alineatele (1) și (2) și primul subparagraf 
de la acest alineat se aplică mutatis 
mutandis în cazul procedurilor introduse 
în fața instanțelor naționale și a Curții 
Europene a Drepturilor Omului, precum 
și în cazul oricăror proceduri judiciare în 
care Parlamentului i se permite să 
intervină. Decizia privind solicitarea 
permisiunii de a interveni trebuie luată în 
conformitate cu recomandările 
președintelui comisiei responsabile, 
exprimând punctul de vedere al acestei 
comisii.”;

Or. en

Amendamentul 5
Manuel Medina Ortega

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunere de rezoluție Amendament

4. propune modificarea articolului 19 din 
Regulamentul său de procedură, astfel 
încât președintele Comisiei pentru afaceri 
juridice să fie abilitat explicit să 
reprezinte Adunarea parlamentară în 
justiție, în toate procedurile judiciare în 
care sunt puse în discuție prerogativele 
acesteia;

4. subliniază că responsabilitatea de a 
reprezenta Adunarea parlamentară în 
justiție, în toate procedurile judiciare în 
care sunt puse în discuție prerogativele 
acesteia, trebuie, în conformitate cu 
articolul 19 din Regulamentul său de 
procedură și cu practica parlamentară 
națională, să îi revină în continuare 
Președintelui;

Or. es
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