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Τροπολογία 9
Dushana Zdravkova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. να διαγραφεί η παράγραφος 4· 3. να τροποποιηθεί η παράγραφος 4 ως 
εξής:
«προτείνει την σύσταση ειδικευμένης 
νομικής υπηρεσίας στην οποία θα
ανατεθεί ρητά η δικαστική εκπροσώπηση 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε όλες 
τις δικαστικές διαδικασίες στις οποίες 
αμφισβητούνται τα προνόμιά του»·

Or. en

Τροπολογία 10
Dushana Zdravkova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. να τροποποιηθεί η παράγραφος 6 ως 
εξής:

4. να τροποποιηθεί η παράγραφος 6 ως 
εξής:

"καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη 
σκοπιμότητα της πρότασης νομοθετικών 
μέτρων σχετικών με τις δικονομικές 
πτυχές των κοινοβουλευτικών προνομίων, 
δεδομένου ότι θα μπορούσαν να 
χρησιμεύσουν στην κατοχύρωση της 
πλήρους αποτελεσματικότητας των
κανόνων που αναγνωρίζουν στο 
Κοινοβούλιο·"

"καλεί την Επιτροπή να προτείνει τα 
ενδεδειγμένα νομοθετικά μέτρα για την 
κατοχύρωση της πλήρους 
αποτελεσματικότητας των προνομίων 
υπεράσπισης του Κοινοβουλίου ενώπιον 
δικαστηρίων·"

Or. en
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Τροπολογία 11
Dushana Zdravkova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. να παρεμβληθεί η ακόλουθη νέα 
αιτιολογική σκέψη Αα:
Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Κοινοβούλιο σέβεται το δικαίωμα 
πρωτοβουλίας της Επιτροπής αλλά 
διατηρεί το δικαίωμά του να υποβάλλει 
νομοθετικές προτάσεις (άρθρο 192 ΣΕΚ),

Or. bg

Τροπολογία 12
Dushana Zdravkova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. να παρεμβληθεί η ακόλουθη νέα 
αιτιολογική σκέψη Βα:
Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομολογία 
του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων προβλέπει την ευθύνη των 
κρατών μελών σε περιπτώσεις που δεν 
πληρούν τις υποχρεώσεις τους που 
απορρέουν από τις Συνθήκες, όποιο και 
αν είναι το κρατικό όργανο η ενέργεια ή η 
αδράνεια του οποίου προκάλεσε την 
παράβαση, ακόμη κι αν πρόκειται για 
συνταγματικώς ανεξάρτητο όργανο1,

Or. bg

                                               
1 Απόφαση της 18ης Νοεμβρίου 1970, Επιτροπή κατά Ιταλίας (Νομολ. 1970, σελ. 961).
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Τροπολογία 13
Dushana Zdravkova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5γ. να τροποποιηθεί η αιτιολογική σκέψη 
Γ ως εξής:
Γ. λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν διαθέτει 
παρόμοια άμεσα όργανα αποτελεσματικής
υπεράσπισης των ίδιων προνομίων ενώπιον 
των εθνικών δικαστηρίων, κυρίως στην 
περίπτωση κατά την οποία απόφαση που 
εκδίδεται από εθνικό δικαστήριο 
αντιτίθεται στα προνόμια  αυτά, διότι δεν 
μπορεί ούτε να συμμετάσχει στις εθνικές 
δικαστικές διαδικασίες ούτε  να προσφύγει 
άμεσα στο Δικαστήριο, για την 
υπεράσπιση των αποφάσεών του στον 
τομέα του κοινοτικού δικαίου,

Or. en

Τροπολογία 14
Dushana Zdravkova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5δ. να τροποποιηθεί η αιτιολογική σκέψη 
Ε ως εξής:
Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη 
κατάλληλων μέσων αποτελεσματικής
υπεράσπισης των αποφάσεών του είναι 
δυνατόν να παρεμποδίζει την ομαλή 
άσκηση των δραστηριοτήτων του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως συνόλου 
και των μελών του ειδικότερα,

Or. en
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Τροπολογία 15
Dushana Zdravkova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5ε. να τροποποιηθεί η αιτιολογική σκέψη 
Ζ ως εξής:
Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι για την 
αποφυγή των ανωτέρω προβλημάτων θα 
ήταν σκόπιμη η ενίσχυση των μέσων 
προστασίας των κοινοβουλευτικών 
προνομίων στο ευρωπαϊκό δικαστικό 
πλαίσιο όχι με την  τροποποίηση της 
Συνθήκης ΕΚ, αλλά με την ενίσχυση της 
συνεργασίας με την Επιτροπή και/ή με 
την ανάληψη επακολούθων κοινών 
δράσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας του 
άρθρου 226 της Συνθήκης ή με την 
εφαρμογή των μηχανισμών και μεθόδων 
δικαστικού ελέγχου που προβλέπει το 
Δικαστήριο,

Or. en

Τροπολογία 16
Dushana Zdravkova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5στ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5στ. να τροποποιηθεί η αιτιολογική 
σκέψη Ι ως εξής:
Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα ήταν σκόπιμο 
να αναγνωριστούν στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, αν όχι τα ίδια, τουλάχιστον 
ανάλογα μέσα προστασίας των προνομίων 
του ενώπιον του Δικαστηρίου κατ’ 
αναλογίαν προς τα μέσα προστασίας τα 
οποία προβλέπονται από τις εθνικές 
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έννομες τάξεις υπέρ των δικών τους 
κοινοβουλίων,

Or. en
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