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Изменение 9
Душана Здравкова

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. да се заличи параграф 4; 3. да се измени параграф 4, така че 
той да гласи следното:
"предлага създаване на специализирана 
правна служба, на която да бъде 
изрично възложено процесуалното 
представителство на Европейския 
парламент във всички съдебни 
производства, при които се оспорват 
прерогативите на Парламента;"

Or. en

Изменение 10
Душана Здравкова

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. да се измени параграф 6, така че той 
да гласи следното:

4. да се измени параграф 6, така че той 
да гласи следното:

„призовава Комисията да разгледа дали 
е целесъобразно да предложи 
законодателни мерки, отнасящи се до 
процесуални аспекти на 
парламентарните прерогативи, тъй 
като те биха били полезни за 
гарантирането на пълни правни 
последици на нормите, с които се 
признават определени прерогативи на 
Парламента;“

„призовава Комисията да предложи 
подходящите законодателни мерки за 
гарантирането на пълни правни 
последици на прерогативите за правна 
защита на Парламента;“

Or. en
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Изменение 11
Душана Здравкова

Проектостановище
Параграф 5 a (нов)

Проектостановище Изменение

5а. да се създаде съображение Aa 
(ново)

Aa. като има предвид, че 
Парламентът зачита правото на 
инициатива на Комисията, но 
отстоява правото си да иска от 
Комисията да внася законодателни 
предложения (член 192 от ДЕО),

Or. bg

Изменение 12
Душана Здравкова

Проектостановище
Параграф 5 б (нов)

Проектостановище Изменение

5б. да се създаде съображение Ба 
(ново)

Ба. като има предвид практиката на 
Съда на Европейските общности по 
отношение на отговорността на 
държавите-членки, която те носят в 
случай на неизпълнение на 
задълженията им, произтичащи от 
Договорите независимо от държавния 
орган, чието действие или 
бездействие е породило 
неизпълнението, дори ако става дума 
за конституционно независима 
институция1. 

1 Решение от 18 ноември 1970 г., Комисия 
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срещу Италия (ECR 1970, стр. 961)

Or. bg

Изменение 13
Душана Здравкова

Проектостановище
Параграф 5 в (нов)

Проектостановище Изменение

5в. да се измени съображение В, така 
че то да гласи следното:
В. като има предвид, че Европейският 
парламент все пак не разполага с 
равностойни преки инструменти за 
ефективна защита на посочените 
прерогативи в случай на решение, 
постановено от национална съдебна 
институция, в сферата на правото на 
Общността, което противоречи на 
прерогативите на Парламента, 
доколкото той не може да сезира пряко 
Съда на Европейските общности, за да 
защити собствените си решения,

Or. en

Изменение 14
Душана Здравкова

Проектостановище
Параграф 5 г (нов)

Проектостановище Изменение

5г. да се измени съображение Д, така 
че то да гласи следното:
като има предвид, че липсата на 
подходящи инструменти за ефективна 
защита на собствените му решения 
може да попречи на редовното 
изпълнение на дейността на 
Европейския парламент в нейната 
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цялост и, в частност, на дейността на 
неговите членове,

Or. en

Изменение 15
Душана Здравкова

Проектостановище
Точка 5 д (нова)

Проектостановище Изменение

5д. да се измени съображение Ж, така 
че то да гласи следното:
Ж. като има предвид, че с оглед 
избягването на гореизложените 
проблеми би било подходящо да се 
засилят средствата за защита на 
парламентарните прерогативи в 
европейската правна рамка не чрез 
изменение на Договора за създаване на 
ЕО, а като се задълбочи 
сътрудничеството с Комисията 
и/или като впоследствие се 
предявяват съвместни искове по 
процедурата по член 226 от Договора 
или като се използват механизмите и 
практиките за съдебно обжалване, 
установени от Съда на Европейските 
общности,

Or. en

Изменение 16
Душана Здравкова

Проектостановище
Точка 5 е (нова)

Проектостановище Изменение

5е. да се измени съображение Й, така 
че то да гласи следното:
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Й. като има предвид, че би било 
подходящо да се предоставят на
Европейския парламент идентични или 
най-малкото аналогични мерки за 
защита на собствените прерогативи 
пред Съда на Европейските общности, 
по аналогия с инструментите на защита, 
предвидени в националните правни 
системи в полза на собствените 
парламенти,

Or. en
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