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Τροπολογία 1
Maria da Assunção Esteves

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Να διαγραφεί η παράγραφος 2· 

Or. pt

Τροπολογία 2
Richard Corbett

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

"συνιστά να διενεργηθεί 
εμπεριστατωμένος έλεγχος προκειμένου να 
διαπιστωθεί εάν και κατά πόσον μπορεί να 
εφαρμοσθεί ο νομικός μηχανισμός που 
προβλέπεται στο άρθρο 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·"

"συνιστά να διενεργηθεί 
εμπεριστατωμένος έλεγχος προκειμένου να 
διαπιστωθεί εάν και κατά πόσον μπορεί να 
αναπτυχθεί νομικός μηχανισμός 
παράμοιος με αυτόν που προβλέπεται στο 
άρθρο 300, παράγραφος 6, της Συνθήκης 
ΕΚ για την αντιμετώπιση περιπτώσεων 
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·"

Or. en
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Τροπολογία 3
<Members>Maria da Assunção Esteves</Members>

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3-Α. Να τροποποιηθεί η παράγραφος 5
ως εξής: 
"5. θεωρεί ότι πρέπει να αναπτυχθούν 

δικονομικές πρακτικές που να 
επιτρέπουν στο Κοινοβούλιο να 
συμμετέχει σε δικαστικές 
διαδικασίες που εκτυλίσσονται 
ενώπιον των εθνικών δικαστών και 
έχουν ως αντικείμενο τα προνόμιά 
του·"

Or. pt

Τροπολογία 4

Maria da Assunção Esteves
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

"λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο  στερείται νομικής 
προσωπικότητας, και για το λόγο αυτό 
προβλήματα σύμφυτα με τον ιδιαίτερο 
χαρακτήρα του αποτελούν συχνά εμπόδιο  
στην προστασία των προνομίων του 
ενώπιον εθνικών δικαστηρίων·"

"λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο  αντιμετωπίζει συχνά 
εμπόδια στην προστασία των προνομίων 
του ενώπιον εθνικών δικαστηρίων λόγω 
προβλημάτων σύμφυτων με τον ιδιαίτερο 
χαρακτήρα του,"

Or. pt
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Τροπολογία 5
Maria da Assunção Esteves

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5-Α. Να τροποποιηθεί η αιτιολογική 
σκέψη Β  ως εξής: 
"Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαθέτει 
σχετικώς σειρά μέσων τα οποία 
προβλέπονται από τη Συνθήκη και 
εξασφαλίζουν την προστασία των 
προαναφερθέντων προνομίων του 
ενώπιον των άλλων κοινοτικών 
θεσμικών οργάνων, όπως η 
προσφυγή για παράλειψη (άρθρο 
232 της Συνθήκης ΕΚ) και η 
προσφυγή για ακύρωση των 
κοινοτικών πράξεων (άρθρο 230 
της Συνθήκης ΕΚ),"

Or. pt

Τροπολογία 6
Maria da Assunção Esteves

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3-Α. Να τροποποιηθεί ηαιτιολογική 
σκέψη Δ ως εξής: 
"Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αδυνατεί 
επίσης να ενεργοποιήσει άμεσα τη 
διαδικασία για παράβαση (άρθρο 
226 της Συνθήκης ΕΚ) εναντίον 
κράτους μέλους και δύναται να το 
πράξει μόνο μέσω της 
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Επιτροπής,"

Or. pt

Τροπολογία 7
Maria da Assunção Esteves

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3-Α. Να τροποποιηθεί η αιτιολογική 
σκέψη Ε ως εξής: 
"Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη 

κατάλληλων μέσων υπεράσπισης 
των αποφάσεών του είναι δυνατόν 
να παρεμποδίζει την 
αποτελεσματικότητα  του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως 
πολιτικού και νομοθετικού 
οργάνου,"

Or. pt

Τροπολογία 8
Maria da Assunção Esteves

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3-Α. Να τροποποιηθεί η αιτιολογική 
σκέψη Ι ως εξής: 
"Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 

αναγνωριστούν στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιομέσα προστασίας των 
προνομίων του ενώπιον της 
δικαστικής εξουσίας, είτε αυτή 
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εκπροσωπείται από το Δικαστήριο 
είτε από τα εθνικά δικαστήρια, κατ’ 
αναλογίαν προς τα μέσα 
προστασίας τα οποία προβλέπονται 
από τις εθνικές έννομες τάξεις υπέρ 
των δικών τους κοινοβουλίων,"

Or. pt
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