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Τροπολογία 2
Giuseppe Gargani

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 121, παράγραφος 3

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3. Ο Πρόεδρος ασκεί προσφυγή ενώπιον 
του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων εξ ονόματος του 
Κοινοβουλίου, σύμφωνα με σύσταση της 
αρμόδιας επιτροπής.

3. Ο Πρόεδρος υποβάλλει παρατηρήσεις ή 
παρεμβαίνει εξ ονόματος του 
Κοινοβουλίου σε οποιαδήποτε δικαστική 
διαδικασία, αφού προηγουμένως ζητήσει 
τη γνώμη της αρμόδιας επιτροπής.

Μπορεί να υποβάλει στην κρίση της 
Ολομέλειας, στην αρχή της επόμενης 
περιόδου συνόδου, την απόφαση σχετικά 
με την επικύρωση της προσφυγής. Εάν η 
Ολομέλεια απορρίψει στην πλειοψηφία 
της την προσφυγή, ο Πρόεδρος την 
αποσύρει.

Εάν ο Πρόεδρος προτίθεται να 
απομακρυνθεί από τη γνώμη της 
αρμόδιας επιτροπής, η υπόθεση
παραπέμπεται αμελλητί στην Ολομέλεια.

Εάν ο Πρόεδρος ασκήσει προσφυγή παρά 
την αντίθετη σύσταση της αρμόδιας 
επιτροπής, υποβάλλει στην κρίση της 
Ολομέλειας, στην αρχή της επόμενης 
περιόδου συνόδου, την απόφαση σχετικά 
με την επικύρωση της προσφυγής.

Σε περιπτώσεις κατεπείγοντος, ο 
Πρόεδρος μπορεί να ενεργήσει 
προληπτικά με βάση τη σύσταση του 
προέδρου της αρμόδιας επιτροπής. Στην 
περίπτωση αυτή, η διαδικασία που 
προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο
πρέπει να κινηθεί το ενωρίτερο δυνατόν.

Or. en

Τροπολογία 3
Francesco Enrico Speroni

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 121, παράγραφος 3α (νέα)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3α. Ο Πρόεδρος υποβάλλει παρατηρήσεις 
ή παρεμβαίνει εξ ονόματος του 
Κοινοβουλίου σε διαδικασίες ενώπιον των 
κοινοτικών δικαστηρίων, ύστερα από 
διαβούλευση με την αρμόδια επιτροπή.
Εάν ο Πρόεδρος προτίθεται να 
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απομακρυνθεί από τη γνώμη της 
αρμόδιας επιτροπής, ενημερώνει 
σχετικώς τη Διάσκεψη των Προέδρων.
Εάν η Διάσκεψη των Προέδρων εκτιμά 
ότι, σε μια διαδικασία που αφορά την 
ισχύ μιας πράξης που έχουν εγκρίνει από 
κοινού το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο,
δεν είναι απαραίτητη η υποβολή 
παρατηρήσεων ή η παρέμβαση στη 
διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου, η 
υπόθεση παραπέμπεται αμελλητί στην 
ολομέλεια.
Ο Πρόεδρος, αφού ακούσει τον μόνιμο 
εισηγητή της αρμόδιας επιτροπής για 
θέματα δικαστικών διαφορών, μπορεί να 
ενεργήσει προληπτικά, εφόσον αυτό είναι 
απαραίτητο για την τήρηση των 
προθεσμιών που έχει ορίσει το 
Δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή, η 
διαδικασία που προβλέπεται στην 
παρούσα παράγραφο πρέπει να κινηθεί το 
ενωρίτερο δυνατόν.

Or. it

Τροπολογία 4
Richard Corbett

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 121, παράγραφος 3α (νέα)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3α. Ο Πρόεδρος υποβάλλει παρατηρήσεις 
ή παρεμβαίνει εξ ονόματος του 
Κοινοβουλίου σε διαδικασίες ενώπιον των 
κοινοτικών δικαστηρίων, ύστερα από 
διαβούλευση με την αρμόδια επιτροπή.
Εάν ο Πρόεδρος προτίθεται να 
απομακρυνθεί από τη γνώμη της 
αρμόδιας επιτροπής, ενημερώνει 
σχετικώς τη Διάσκεψη των Προέδρων.
Εάν η Διάσκεψη των Προέδρων εκτιμά 
ότι, σε μια διαδικασία που αφορά την 
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ισχύ μιας πράξης που έχουν εγκρίνει από 
κοινού το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο,
δεν είναι απαραίτητη η υποβολή 
παρατηρήσεων ή η παρέμβαση στη 
διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου, για 
λόγους σχετιζόμενους με την εμφάνιση 
νέων νομικών συνθηκών, η υπόθεση 
παραπέμπεται αμελλητί στην ολομέλεια.
Ο Πρόεδρος μπορεί να ενεργήσει 
προληπτικά, εφόσον αυτό είναι 
απαραίτητο για την τήρηση των 
προθεσμιών που έχει ορίσει το 
Δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή, η 
διαδικασία που προβλέπεται στην 
παρούσα παράγραφο πρέπει να κινηθεί το 
ενωρίτερο δυνατόν.

Or. en

Τροπολογία 5
Κώστας Μποτόπουλος

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 121, παράγραφος 3α (νέα)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3α. Ο Πρόεδρος υποβάλλει παρατηρήσεις 
ή παρεμβαίνει εξ ονόματος του 
Κοινοβουλίου σε διαδικασίες ενώπιον των 
κοινοτικών δικαστηρίων, ύστερα από 
διαβούλευση με την αρμόδια επιτροπή.
Εάν ο Πρόεδρος προτίθεται να 
απομακρυνθεί από τη γνώμη της 
αρμόδιας επιτροπής, ενημερώνει 
σχετικώς την αρμόδια επιτροπή και τη 
Διάσκεψη των Προέδρων, εκθέτοντας 
τους λόγους της απόφασής του.
Εάν η Διάσκεψη των Προέδρων εκτιμά 
ότι, σε μια διαδικασία που αφορά την 
ισχύ μιας πράξης που έχουν εγκρίνει από 
κοινού το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο,
δεν είναι σκόπιμη η υποβολή 
παρατηρήσεων ή η παρέμβαση στη 
διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου, η 
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υπόθεση παραπέμπεται αμελλητί στην 
ολομέλεια.
Σε περιπτώσεις κατεπείγοντος, ο 
Πρόεδρος μπορεί να ενεργήσει 
προληπτικά ώστε να τηρηθούν οι 
προθεσμίες που έχει ορίσει το 
Δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή, η 
διαδικασία που προβλέπεται στην 
παρούσα παράγραφο πρέπει να κινηθεί το 
ενωρίτερο δυνατόν.

Or. en
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