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Poprawka 9
Dushana Zdravkova

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. skreślenie ust. 4; 3. ustęp 4 otrzymuje brzmienie:
„proponuje utworzenie 
wyspecjalizowanego działu prawnego
wyraźnie upoważnionego do 
reprezentowania Parlamentu 
Europejskiego we wszelkich 
postępowaniach sądowych, które dotyczą 
uprawnień Parlamentu;” 

Or. en

Poprawka 10
Dushana Zdravkova

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. ustęp 6 otrzymuje brzmienie: 4. ustęp 6 otrzymuje brzmienie:

„zwraca się do Komisji, żeby dokonała 
analizy, czy uzasadnione będzie 
zaproponowanie środków prawodawczych 
odnoszących się do proceduralnych 
aspektów uprawnień Parlamentu na 
pewno przyczyni się do pełnej skuteczności 
przepisów, które przyznają Parlamentowi 
Europejskiemu określone uprawnienia;”

„zwraca się do Komisji, żeby 
zaproponowała odpowiednie środki 
prawodawcze w celu zapewnienia pełnej 
skuteczności uprawnień Parlamentu
w zakresie ochrony prawnej;”

Or. en

Poprawka 11
Dushana Zdravkova

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5а. dodanie punktu preambuły Aa (nowy)

Aa. mając na uwadze, że Parlament 
szanuje przysługujące Komisji prawo 
inicjatywy, podtrzymuje jednak swoje 
własne prawo wnioskowania do Komisji 
o składanie projektów legislacyjnych (art. 
192 traktatu WE),

Or. bg

Poprawka 12
Dushana Zdravkova

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. dodanie punktu preambuły Ba (nowy)

Ba. mając na uwadze, że orzecznictwo 
Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot 
Europejskich ustanawia odpowiedzialność 
państw członkowskich w przypadku 
uchybienia zobowiązaniom 
spoczywającym na nich na mocy 
traktatów, niezależnie od tego, który organ 
krajowy poprzez swoje działania lub ich 
brak spowodował rzeczone uchybienie, 
również z uwzględnieniem organów 
niezależnych na mocy konstytucji1, 

1 Wyrok z dnia 18 listopada 1970 r., Komisja 
przeciwko Włochom (Zb. Orz. 1970, s. 961).

Or. bg

Poprawka 13
Dushana Zdravkova

Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5c. punkt preambuły C otrzymuje 
brzmienie:
C. mając jednak na uwadze, że 
Parlamentowi Europejskiemu nie 
przysługują takie same bezpośrednie środki 
skutecznego dochodzenia uprawnień 
w przypadkach, kiedy dotyczący prawa 
wspólnotowego wyrok sądu krajowego jest 
sprzeczny z uprawnieniami Parlamentu, 
a Parlament nie może wnieść bezpośrednio 
sprawy do Trybunału Sprawiedliwości, 
żeby dochodzić ochrony swoich własnych 
decyzji,

Or. en

Poprawka 14
Dushana Zdravkova

Projekt opinii
Ustęp 5 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5d. punkt preambuły E otrzymuje 
brzmienie:
E. mając na uwadze, że brak środków 
odpowiednich do skutecznego dochodzenia 
ochrony własnych decyzji może 
zaszkodzić normalnemu prowadzeniu prac 
przez Parlament Europejski w ogólności 
oraz posłów do PE w szczególności,

Or. en

Poprawka 15
Dushana Zdravkova

Projekt opinii
Punkt 5 e (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5e. punkt preambuły G otrzymuje 
brzmienie:
G. mając na uwadze, że dla zaradzenia 
przedstawionym wyżej problemom 
należałoby wzmocnić środki, za pomocą 
których można dochodzić uprawnień 
Parlamentu w ramach europejskich ram 
prawnych, przy czym trzeba tego dokonać 
nie w drodze zmiany traktatu WE, lecz 
poprzez lepszą współpracę z Komisją i/lub
w konsekwencji poprzez realizację 
wspólnych działań w ramach procedury 
przewidzianej art. 226 traktatu lub 
poprzez wykorzystanie mechanizmów 
kontroli sądowej i praktyk stosowanych 
przez Trybunał Sprawiedliwości, 

Or. en

Poprawka 16
Dushana Zdravkova

Projekt opinii
Punkt 5 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5f. punkt preambuły J otrzymuje 
brzmienie:
J. mając na uwadze, że Parlamentowi 
Europejskiemu należałoby przyznać środki 
identyczne lub przynajmniej analogiczne 
dla dochodzenia jego uprawnień przed 
Trybunałem Sprawiedliwości na zasadzie 
analogii ze środkami ochrony 
przewidzianymi w systemach prawa 
państw członkowskich na rzecz ich 
własnych parlamentów,

Or. en
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