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Amendement 9
Dushana Zdravkova

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

paragraaf 4 schrappen; 3. paragraaf 4 als volgt wijzigen:
stelt de oprichting voor van een 
specialiseerde juridische dienst, die 
uitdrukkelijk wordt aangewezen als 
vertegenwoordiger van het Parlement in 
alle gerechtelijke procedures waarin de 
prerogatieven van het Parlement in het 
geding zijn;

Or. en

Amendement 10
Dushana Zdravkova

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. paragraaf 6 komt als volgt te luiden: 

"verzoekt de Commissie na te gaan of het 
wenselijk is wetgevende maatregelen 
inzake de procesaspecten van zijn 
parlementaire prerogatieven voor te stellen, 
voor zover deze nuttig zouden zijn om te
garanderen dat de bepalingen die aan het 
Parlement bepaalde prerogatieven 
toekennen, daadwerkelijk gelden;

4. paragraaf 6 komt als volgt te luiden: 

"verzoekt de Commissie om passende 
wetgevende maatregelen voor te stellen 
inzake de procesaspecten van zijn 
parlementaire prerogatieven, om te
garanderen dat de bepalingen die aan het 
Parlement op het gebied van 
rechtsbescherming toekennen, 
daadwerkelijk gelden;

Or. en



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

NL

Amendement 11
Dushana Zdravkova

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. volgende nieuwe overweging A bis 
inlassen:
A bis. overwegende dat het Parlement het 
initiatiefrecht van de Commissie 
respecteert, maar wel opkomt voor zijn 
eigen recht om tot de Commissie 
verzoeken te richten tot indiening van 
wetgevingsvoorstellen (art. 192 van het 
EGV)

Or. bg

Amendement 12
Dushana Zdravkova

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. volgende nieuwe overweging B bis
inlassen:
B bis. overwegende dat de jurisprudentie 
van het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen bepaalt dat de lidstaten 
verantwoordelijk zijn indien zij nalaten 
hun uit de Verdragen voortvloeiende 
verplichtingen na te komen, ongeacht 
welk staatsorgaan door zijn activiteiten of 
het achterwege blijven daarvan deze 
nalatigheid veroorzaakt heeft, ook indien 
er sprake is van een grondwettelijk 
onafhankelijke instelling1,

Or. bg
                                               
1 Arrest van 18/11/1970, Commissie vs. Italië (Jur. 1970, blz. 961)
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Amendement 13
Dushana Zdravkova

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. overweging C als volgt wijzigen:
C. overwegende dat het Europees 
Parlement echter niet over dezelfde 
middelen beschikt om zijn prerogatieven 
effectief te beschermen voor de nationale 
rechtbanken, meer bepaald in geval van 
een uitspraak van een nationale rechter op 
het gebied van de communautaire 
wetgeving die tegen zijn prerogatieven 
indruist, omdat het zich niet kan voegen in 
nationale gerechtelijke procedures noch 
zich rechtstreeks tot het Hof van Justitie 
wenden om zijn handelingen te verdedigen,

Or. en

Amendement 14
Dushana Zdravkova

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quinquies. overweging E als volgt
wijzigen:
E. overwegende dat het ontbreken van 
adequate middelen om zijn prerogatieven 
effectief te beschermen het Europees 
Parlement kan hinderen bij de normale 
uitoefening van zijn activiteiten als 
instelling en van die van zijn leden,

Or. en
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Amendement 15
Dushana Zdravkova

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 secties (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 secties. overweging G als volgt wijzigen:
G. overwegende dat, om de hierboven 
beschreven problemen te voorkomen, de 
middelen ter bescherming van de 
parlementaire prerogatieven in het 
Europese juridische kader versterkt 
moeten worden, niet via een wijziging van 
het EG-Verdrag, maar door sterkere 
samenwerking met de Commissie en/of 
door vervolgens gezamenlijke acties te 
voeren volgens de procedure van artikel 
226 van het Verdrag of door gebruik te 
maken van de mechanismen en praktijken 
voor juridische herziening, die door het 
Hof van Justitie zijn vastgesteld, 

Or. en

Amendement 16
Dushana Zdravkova

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 septies. overweging J als volgt wijzigen:
J. overwegende dat het wenselijk is dat aan 
het Europees Parlement zo niet dezelfde, 
dan toch vergelijkbare middelen worden 
toegekend om zijn prerogatieven te 
verdedigen voor (8 woorden schrappen)
het Hof van Justitie (5 woorden
schrappen), naar analogie met de 
beschermingsinstrumenten die de nationale 
rechtsstelsels ter beschikking stellen van de 
nationale parlementen,
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Or. en


	722594nl.doc

