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Módosítás 1
Maria da Assunção Esteves

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(1a) a (2) bekezdés törlése;

Or. pt

Módosítás 2
Richard Corbett

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

„javasolja, hogy alaposan vizsgálják meg 
azt, hogy lehet-e alkalmazni az EK-
Szerződés 300. cikke (6) bekezdésében 
említett jogi mechanizmust azokban az 
esetekben, amikor az Európai Parlament 
kiváltságai súlyos megsértésének veszélye 
áll fenn, így lehetővé téve a Parlament 
számára, hogy a Bíróság véleményét kérje 
arról, hogy egy adott nemzeti jogszabály 
összeütközésben van-e az elsődleges 
közösségi joggal, meghagyva a 
Bizottságnak azt a kizárólagos jogot, hogy 
a jogsértést elkövető tagállam ellen 
jogsértés miatt eljárást indítson;”

„javasolja, hogy alaposan vizsgálják meg 
azt, hogy lehet-e az EK-Szerződés 300. 
cikke (6) bekezdésében említetthez 
hasonló jogi mechanizmust kialakítani
azokban az esetekben, amikor az Európai 
Parlament kiváltságai súlyos 
megsértésének veszélye áll fenn, így 
lehetővé téve a Parlament számára, hogy a
Bíróság véleményét kérje arról, hogy egy 
adott nemzeti jogszabály összeütközésben 
van-e az elsődleges közösségi joggal, 
meghagyva a Bizottságnak azt a 
kizárólagos jogot, hogy a jogsértést 
elkövető tagállam ellen jogsértés miatt 
eljárást indítson;”

Or. en
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Módosítás 3
Maria da Assunção Esteves

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(3a) az (5) bekezdés módosítása:
“5. Úgy tartja, hogy olyan bírósági 
gyakorlatot kellene kialakítani, amely 
szerint a nemzeti bíróságon folyó, európai 
parlamenti kiváltságokat érintő eljárásnak a 
Parlament is részese lenne;

Or. pt

Módosítás 4
Maria da Assunção Esteves

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

„A. mivel az Európai Parlament jogi 
személyiség nélküli intézmény; és mint 
ilyen, gyakran nem képes megvédeni 
kiváltságait a nemzeti bíróságok előtt a 
jellegéből adódóan keletkező problémás 
esetekben;”

„A. mivel az Európai Parlament gyakran 
nem képes megvédeni kiváltságait a 
nemzeti bíróságok előtt a jellegéből 
adódóan keletkező problémás esetekben;”

Or. pt

Módosítás 5
Maria da Assunção Esteves

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

(5a) a B. preambulumbekezdés 
módosítása:

mivel ebben a vonatkozásban az Európai 
Parlamentnek számos, a Szerződésben 
foglalt, a kiváltságoknak más közösségi 
intézmények előtti fenntartását garantáló 
jogorvoslati lehetősége van, mint például 
jogsértés megállapítása (az EK-Szerződés 
232. cikke) és a közösségi jogi aktusok 
megsemmisítése iránti eljárás (az EK-
Szerződés 230. cikke),

Or. pt

Módosítás 6
Maria da Assunção Esteves

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(5b) a D. preambulumbekezdés 
módosítása:

„D. mivel az Európai Parlamentnek nincs 
jogköre közvetlenül  kötelezettségsértési 
eljárást indítani tagállam ellen, mivel ezt
kizárólag a Bizottságon keresztül tudja 
megtenni (az EK-Szerződés 226. cikke),”

Or. pt

Módosítás 7
Maria da Assunção Esteves

Véleménytervezet
5 c bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

(5c) az E. preambulumbekezdés 
módosítása:

„E. mivel a saját működési formáját 
kielégítően védeni képes eszközök 
hiányában az Európai Parlament – mint 
politikai és törvényhozó testület –
hatékonyságában zavar következhet be,”

Or. pt

Módosítás 8
Maria da Assunção Esteves

Véleménytervezet
5 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(5d) a J. preambulumbekezdés 
módosítása:

„J. mivel az Európai Parlament számára 
kiváltságainak jogi – az Európai Bíróság 
vagy a nemzeti bíróságok előtti – védelme 
érdekében (törlés) ha nem is azonos, de 
hasonló védelmi eszközöket kell 
biztosítani, mint a nemzeti 
parlamenteknek és azok képviselőinek,”

Or. pt
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