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Tarkistus 9
Dushana Zdravkova

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. poistetaan 4 kohta; 3. muutetaan 4 kohtaa seuraavasti:
"ehdottaa, että perustetaan erikoistunut 
oikeudellinen yksikkö, joka valtuutetaan 
nimenomaisesti edustamaan Euroopan 
parlamenttia kaikissa parlamentin 
etuoikeuksia koskevissa 
oikeudenkäynneissä;"

Or. en

Tarkistus 10
Dushana Zdravkova

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. muutetaan 6 kohtaa seuraavasti: 4. muutetaan 6 kohtaa seuraavasti:

"kehottaa komissiota tarkastelemaan, 
olisiko asianmukaista ehdottaa
lainsäädännöllisiä toimenpiteitä 
parlamentin etuoikeuksiin liittyvissä 
menettelytapakysymyksissä, sillä 
toimenpiteet olisivat hyödyllisiä sellaisten 
säännösten tehokkuuden takaamisessa, 
joissa tunnustetaan tietyt Euroopan 
parlamentin etuoikeudet;"

"kehottaa komissiota ehdottamaan
asianmukaisia lainsäädännöllisiä
toimenpiteitä parlamentin etuoikeuksien 
oikeudellisen puolustamisen tehokkuuden 
takaamisessa;"

Or. en



PE405.993v01-00 4/7 AM\722594FI.doc

FI

Tarkistus 11
Dushana Zdravkova

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 а. luodaan johdanto-osan A a kappale 
(uusi)

A a. toteaa, että parlamentti kunnioittaa 
komission aloiteoikeutta mutta vaalii 
omaa oikeuttaan pyytää komissiota 
antamaan lainsäädäntöehdotuksia (EY:n 
perustamissopimuksen 192 artikla),

Or. bg

Tarkistus 12
Dushana Zdravkova

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. luodaan johdanto-osan B a kappale 
(uusi)

B a. katsoo, että Euroopan yhteisöjen 
tuomioistuimen oikeuskäytännössä 
määrätään jäsenvaltioiden vastuusta, 
mikäli ne epäonnistuvat täyttämään 
perussopimuksista johtuvat 
velvollisuutensa, riippumatta siitä, minkä 
valtion viranomaisen toiminta tai 
toimimatta jättäminen on aiheuttanut 
epäonnistumisen, vaikka kyseessä olisi 
perustuslaillisesti riippumaton 
instituutio,1

Or. bg

                                               
1 Tuomio 18. marraskuuta 1970,  komissio vastaan Italia (Kok. 1970, s. 961).
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Tarkistus 13
Dushana Zdravkova

Lausuntoluonnos
5 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 c. muutetaan johdanto-osan 
C kappaletta seuraavasti:

C. ottaa huomioon, että Euroopan 
parlamentilla ei kuitenkaan ole 
käytettävissään samanlaisia suoria välineitä 
etuoikeuksiensa puolustamiseksi 
tehokkaasti kansallisissa tuomioistuimissa 
yhteisön oikeuden alalla silloin, kun 
kansallisen tuomioistuimen päätös loukkaa 
parlamentin oikeuksia, koska parlamentti 
ei voi saattaa asiaa suoraan yhteisöjen 
tuomioistuimen käsiteltäväksi puoltaakseen 
omaa päätöstään,

Or. en

Tarkistus 14
Dushana Zdravkova

Lausuntoluonnos
5 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 d. muutetaan johdanto-osan 
E kappaletta seuraavasti:

E. ottaa huomioon, että sopivien välineiden 
puuttuminen omien päätöstensä
puolustamiseksi tehokkaasti on 
todennäköisesti esteenä koko Euroopan 
parlamentin ja etenkin sen jäsenten 
normaalille toiminnalle,

Or. en
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Tarkistus 15
Dushana Zdravkova

Lausuntoluonnos
5 e alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 e. muutetaan johdanto-osan 
G kappaletta seuraavasti:

G. ottaa huomioon, että edellä mainittujen 
ongelmien ratkaisemiseksi olisi aiheellista 
vahvistaa parlamentin etuoikeuksien 
puolustuskeinoja EY:n oikeudellisissa 
kehyksissä, ei muuttamalla EY:n 
perustamissopimusta vaan lisäämällä 
yhteistyötä komission kanssa ja/tai 
esittämällä yhteisiä toimia 
perustamissopimuksen 226 artiklassa 
säädetyn menettelyn nojalla taikka 
käyttämällä tuomioistuimen laatimia 
oikeudellisia tarkistusmenettelyjä ja 
käytäntöjä,

Or. en

Tarkistus 16
Dushana Zdravkova

Lausuntoluonnos
5 f alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 f. muutetaan johdanto-osan 
J kappaletta seuraavasti:

J. ottaa huomioon, että olisi aiheellista 
antaa Euroopan parlamentin käyttöön 
samanlaisia tai ainakin vastaavia keinoja 
kuin jäsenvaltioiden oikeusjärjestyksissä
kansallisille parlamenteille myönnetyt 
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suojakeinot, jotta se voisi puolustaa 
etuoikeuksiaan tuomioistuimessa,

Or. en
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