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Tarkistus 1
Maria da Assunção Esteves

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. Poistetaan 2 kohta;

Or. pt

Tarkistus 2
Richard Corbett

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

"ehdottaa, että selvitetään perusteellisesti, 
voidaanko EY:n perustamissopimuksen 
300 artiklan 6 kohdassa tarkoitettua 
oikeudellista mallia 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;"

"ehdottaa, että selvitetään perusteellisesti, 
voitaisiinko EY:n perustamissopimuksen 
300 artiklan 6 kohdassa tarkoitettua 
oikeudellista mallia vastaavaa mallia
kehittää sellaisia tapauksia varten, 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
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Tarkistus 3
Maria da Assunção Esteves

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. Muutetaan 5 kohtaa seuraavasti:
"5. katsoo, että on kehitettävä sellaisia 
menettelykäytäntöjä, jotka sallivat 
parlamentin olla asianosaisena sen 
etuoikeuksia koskevissa kansallisissa 
tuomioistuimissa aloitetuissa 
menettelyissä;"

Or. pt

Tarkistus 4
Maria da Assunção Esteves

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos 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 kansallisissa 
tuomioistuimissa,"

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

Or. pt
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Tarkistus 5
Maria da Assunção Esteves

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. Muutetaan johdanto-osan 
B kappaletta seuraavasti:
"B. ottaa huomioon, että Euroopan 
parlamentilla on perussopimuksen nojalla 
käytettävissään useita oikeussuojakeinoja, 
joilla taataan sen etuoikeuksien suojelu 
suhteessa muihin yhteisön toimielimiin, 
kuten laiminlyöntikanne (EY:n 
perustamissopimuksen 232 artikla) tai 
yhteisön säädösten kumoamiskanne (EY:n 
perustamissopimuksen 230 artikla),

Or. pt

Tarkistus 6
Maria da Assunção Esteves

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. Muutetaan johdanto-osan 
D kappaletta seuraavasti:
"D. ottaa huomioon, ettei Euroopan 
parlamentilla ole myöskään valtuuksia
aloittaa suoraan rikkomismenettelyä (EY:n 
perustamissopimuksen 226 artikla) 
jäsenvaltiota vastaan, sillä vain komissio
voi sen tehdä,"

Or. pt
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Tarkistus 7
Maria da Assunção Esteves

Lausuntoluonnos
5 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 c. Muutetaan johdanto-osan 
E kappaletta seuraavasti:
"E. ottaa huomioon, että sopivien 
välineiden puuttuminen omien päätöstensä 
puolustamiseksi on todennäköisesti esteenä 
koko Euroopan parlamentin tehokkuudelle 
poliittisena ja lainsäädännöllisenä 
elimenä,

Or. pt

Tarkistus 8
Maria da Assunção Esteves

Lausuntoluonnos
5 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 d. Muutetaan johdanto-osan 
J kappaletta seuraavasti:
"J. ottaa huomioon, että (poistetaan)
Euroopan parlamentin käyttöön on 
annettava jäsenvaltioiden 
oikeusjärjestyksissä kansallisille 
parlamenteille myönnettyjä suojakeinoja 
vastaavat suojakeinot, jotta se voisi 
puolustaa etuoikeuksiaan suhteessa 
tuomiovaltaan, edustivatpa sitä yhteisöjen 
tuomioistuin tai kansalliset tuomioistuimet,

Or. pt
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