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Módosítás 9
Dushana Zdravkova

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. a 4. bekezdés törlése 3. A 4. bekezdés módosítása:
„Javasolja egy különleges jogi szolgálat 
létrehozását, amelyet kifejezetten azzal 
bíznának meg, hogy az Európai 
Parlamentet képviselje minden olyan jogi 
eljárásban, ahol a Parlament 
kiváltságairól van szó;”

Or. en

Módosítás 10
Dushana Zdravkova

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. A 6. bekezdés módosítása: 4. A 6. bekezdés módosítása:

„felhívja a Bizottságot, hogy vegye 
fontolóra a parlamenti kiváltságok 
eljárásjogi aspektusait szabályozó, azaz a
Parlament bizonyos kiváltságait biztosító 
előírások maradéktalan érvényesülését 
szolgáló jogi aktus elfogadásának 
lehetőségét;”

„felhívja a Bizottságot, hogy tegyen 
javaslatot megfelelő jogi aktusokra a 
Parlament kiváltságai jogi védelmének
maradéktalan érvényesülése biztosítása 
érdekében;”

Or. en
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Módosítás 11
Dushana Zdravkova

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5а. az Aa (új) preambulumbekezdés 
létrehozása 

Aa. mivel a Parlament tiszteletben tartja a 
Bizottság kezdeményezési jogát, azonban 
fenntartja arra irányuló saját jogát, hogy 
jogalkotási javaslatok benyújtására kérje 
fel a Bizottságot (EKSz. 192. cikk),

Or. bg

Módosítás 12
Dushana Zdravkova

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. a Ba (új) preambulumbekezdés 
létrehozása 

Ba. mivel az Európai Közösségek 
Bíróságának esetjoga megállapítja a 
tagállamok szerződésekben foglalt 
kötelezettségei elmulasztásakor fennálló 
felelősségét, függetlenül attól, hogy mely 
állami szerv tevékenysége vagy 
tevékenységének hiánya okozta a 
mulasztást, még az alkotmányosan 
független intézmények esetében is,1

1 1970. november 18-i ítélet, Bizottság v. 
Olaszország (EBHT 1970, 961.o.).

Or. bg
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Módosítás 13
Dushana Zdravkova

Véleménytervezet
5 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5c. a C. preambulumbekezdés módosítása:
C. mivel az Európai Parlament 
ugyanakkor nem rendelkezik a fentiekkel 
egyenértékű, közvetlen eszközökkel ahhoz, 
hogy hatékonyan megvédje kiváltságait, 
amennyiben a közösségi jog területén a 
nemzeti bíróságok a kiváltságokat sértő 
ítéleteket hoznak, mivel határozatai 
védelmében nem fordulhat az Európai 
Bírósághoz közvetlenül jogorvoslatért,

Or. en

Módosítás 14
Dushana Zdravkova

Véleménytervezet
5 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5d. az E. preambulumbekezdés 
módosítása:
E. mivel a saját határozatait hatékonyan 
védeni képes eszközök hiányában az 
Európai Parlament mindennapos 
tevékenységében és az egyes képviselők 
munkájában zavar következhet be,

Or. en
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Módosítás 15
Dushana Zdravkova

Véleménytervezet
5 e pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

5e. a G. preambulumbekezdés 
módosítása:
G. mivel a fenti problémák megoldása 
érdekében a parlamenti kiváltságok
védelmét szolgáló eszközöket az európai 
jogi keretben nem az EK-Szerződés 
módosításán keresztül kellene 
megerősíteni, hanem a Bizottsággal való 
együttműködés javításán keresztül és/vagy 
a Szerződés 226. cikke szerinti eljárás 
tekintetében tett későbbi közös fellépések 
útján, illetve a Bíróság által felállított jogi 
felülvizsgálati mechanizmusok és 
gyakorlatok alkalmazásán keresztül,

Or. en

Módosítás 16
Dushana Zdravkova

Véleménytervezet
5 f pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

5f. a J. preambulumbekezdés módosítása:
J. mivel kívánatos lenne, hogy 
kiváltságainak Európai Bíróság előtti 
védelme érdekében az Európai 
Parlamentet ha nem is azonos, de hasonló 
eszközök illessék meg, mint amilyeneket a 
nemzeti jogok a nemzeti parlamentek 
számára biztosítanak,

Or. en
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