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Ändringsförslag 9
Dushana Zdravkova

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Punkt 4 utgår. 3. Punkt 4 ändras på följande sätt:
”Europaparlamentet föreslår att det 
inrättas en specialiserad rättstjänst som 
uttryckligen ska ges behörighet att 
företräda parlamentet i alla rättsliga 
förfaranden där dess rättigheter står på 
spel.”

Or. en

Ändringsförslag 10
Dushana Zdravkova

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Punkt 6 ändras på följande sätt: 4. Punkt 6 ändras på följande sätt:

”Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att undersöka lämpligheten 
i att föreslå lagstiftning som gäller de 
förfarandemässiga aspekterna av
parlamentets rättigheter, eftersom sådan 
lagstiftning kan användas för att 
garantera att de bestämmelser enligt vilka 
Europaparlamentet tillerkänns vissa 
rättigheter får fullständig verkan.”

”Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att föreslå lämplig
lagstiftning för att se till att parlamentets 
rättigheter när det gäller rättsskydd får 
fullständig verkan.”

Or. en
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Ändringsförslag 11
Dushana Zdravkova

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5а. Följande skäl Aa (nytt) ska införas:

Aa. Parlamentet respekterar 
kommissionens initiativrätt men slår vakt 
om sin egen rätt att anmoda 
kommissionen att lägga fram 
lagstiftningsförslag (artikel 192 
i EG-fördraget).

Or. bg

Ändringsförslag 12
Dushana Zdravkova

Förslag till yttrande
Punkt 5b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5b. Följande skäl Ba (nytt) ska införas:

Ba. Enligt EG-domstolens rättspraxis är 
medlemsstaterna ansvariga för att 
uppfylla sina skyldigheter enligt 
fördragen. Det spelar ingen roll vilken 
statlig myndighet som genom sitt 
handlande eller sin försummelse har 
orsakat ett misslyckande med att uppfylla 
skyldigheterna. Medlemsstaterna bär 
alltid ansvaret, även i de fall då den 
berörda myndigheten är en 
författningsmässigt oberoende 
institution1.

Or. bg

                                               
1 Dom av den 18 november 1970, kommissionen mot Italien (Rättsfallssamling 1970, s. 961).
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Ändringsförslag 13
Dushana Zdravkova

Förslag till yttrande
Punkt 5c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5c. Skäl C ska ändras på följande sätt:
C. Europaparlamentet förfogar emellertid 
inte över samma direkta instrument för att 
effektivt skydda sina rättigheter då dess 
rättigheter åsidosätts genom en dom av en 
nationell domstol inom ramen för 
gemenskapslagstiftningen. Parlamentet 
kan nämligen inte direkt anhängiggöra 
EG-domstolen för att försvara sina egna 
beslut.

Or. en

Ändringsförslag 14
Dushana Zdravkova

Förslag till yttrande
Punkt  5d (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5d. Skäl E ska ändras på följande sätt:
E. Avsaknaden av lämpliga instrument för 
att effektivt försvara parlamentets egna 
beslut riskerar att hindra normalt utövande 
av Europaparlamentets verksamhet och, 
inte minst, av ledamöternas verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 15
Dushana Zdravkova

Förslag till yttrande
Point 5e (ny)
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

5e. Skäl G ska ändras på följande sätt:
G. För att lösa problemen ovan borde 
möjligheterna att skydda parlamentets 
rättigheter inom ramen för 
EU lagstiftningen stärkas, inte genom en 
ändring av EG-fördraget, utan genom att 
öka samarbetet med kommissionen 
och/eller genom att därefter väcka 
gemensam talan inom ramen för 
förfarandet i artikel 226 i fördraget eller 
genom att använda de mekanismer och 
metoder för domstolskontroll som 
fastställts av EG-domstolen.

Or. en

Ändringsförslag 16
Dushana Zdravkova

Förslag till yttrande
Point 5f (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5f. Skäl J ska ändras på följande sätt:
J. Europaparlamentet borde ges likadana 
eller åtminstone snarlika instrument för att 
kunna skydda sina rättigheter inför 
EG-domstolen, i likhet med de 
skyddsinstrument som föreskrivs för de 
nationella parlamenten i medlemsstaternas 
rättssystem.

Or. en
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