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Pozměňovací návrh 2
Giuseppe Gargani

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 121 – odst. 3

Původní znění Pozměňovací návrh

3. Předseda podá na základě doporučení 
příslušného výboru jménem Parlamentu
žalobu u Soudního dvora.

3. Předseda předloží připomínky nebo 
vystoupí jménem Parlamentu při každém 
soudním řízení po tom, co proběhne 
konzultace s příslušným výborem.

Na začátku následujícího dílčího zasedání 
může předseda předložit plénu rozhodnutí 
o pokračování v řízení. Jestliže se plénum 
vysloví většinou hlasů proti žalobě, vezme 
ji předseda zpět.

Má-li předseda v úmyslu odchýlit se od 
stanoviska příslušného výboru, je věc 
bezodkladně předána k projednání 
v plénu.

Jestliže předseda podá žalobu v rozporu s 
doporučením příslušného výboru, může 
předložit plénu rozhodnutí o pokračování 
v řízení na začátku následujícího dílčího 
zasedání.

V naléhavých případech může předseda 
učinit provizorní kroky na základě 
doporučení předsedy příslušného výboru.
V takovém případě se postup stanovený 
v tomto odstavci použije při nejbližší 
příležitosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Francesco Enrico Speroni

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 121 – odst. 3 a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

3a. Předseda předloží připomínky nebo 
vystoupí jménem Parlamentu v případech
projednávaných před soudy Společenství 
po tom, co proběhne konzultace 
s příslušným výborem.
Má-li předseda v úmyslu odchýlit se od 
stanoviska příslušného výboru, informuje 
o tom Konferenci předsedů.
Domnívá-li se Konference předsedů, že 
není nutné předložit připomínky nebo 
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vystoupit před Soudním dvorem v případu 
týkajícím se platnosti aktu přijatého 
Parlamentem společně s Radou, je věc 
bezodkladně postoupena k projednání 
v plénu.
V případě nutnosti smí předseda – po 
konzultaci se stálým zpravodajem pro 
sporné otázky příslušného výboru – učinit 
provizorní kroky v zájmu dodržení lhůt 
požadovaných Soudním dvorem. 
V takovém případě se postup stanovený 
v tomto odstavci použije při nejbližší 
příležitosti.

Or. it

Pozměňovací návrh 4
Richard Corbett

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 121 – odst. 3 a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

3a. Předseda předloží připomínky nebo 
vystoupí jménem Parlamentu v případech 
projednávaných před soudy Společenství 
po tom, co proběhne konzultace 
s příslušným výborem.
Má-li předseda v úmyslu odchýlit se od 
stanoviska příslušného výboru, informuje 
o tom Konferenci předsedů.
Domnívá-li se Konference předsedů, že 
z důvodů spojených s novou právní situací
není nutné předložit připomínky nebo 
vystoupit před Soudním dvorem v případu 
týkajícím se platnosti aktu přijatého 
Parlamentem společně s Radou, je věc 
bezodkladně postoupena k projednání 
v plénu.
V případě nutnosti smí předseda učinit 
provizorní kroky v zájmu dodržení lhůt 
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požadovaných Soudním dvorem. 
V takovém případě se postup stanovený 
v tomto odstavci použije při nejbližší 
příležitosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Costas Botopoulos

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 121 – odst. 3 a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

3a. Předseda předloží připomínky nebo 
vystoupí jménem Parlamentu v případech 
projednávaných před soudy Společenství 
po tom, co proběhne konzultace 
s příslušným výborem.
Má-li předseda v úmyslu odchýlit se od 
stanoviska příslušného výboru, informuje 
o této skutečnosti i o důvodech svého 
rozhodnutí příslušný výbor a Konferenci 
předsedů.
Domnívá-li se Konference předsedů, že 
Parlament nemá předložit připomínky 
nebo vystoupit před Soudním dvorem 
v případu týkajícím se platnosti aktu 
přijatého Parlamentem společně s Radou, 
je věc bezodkladně postoupena 
k projednání v plénu.
V případě nutnosti smí předseda učinit 
preventivní opatření v zájmu dodržení lhůt 
požadovaných Soudním dvorem. 
V takovém případě se postup stanovený 
v tomto odstavci použije při první nejbližší 
příležitosti.

Or. en
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