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Muudatusettepanek 2
Giuseppe Gargani

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 121 – lõige 3

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

3. President esitab parlamendi nimel 
Euroopa Kohtule hagi vastutava
komisjoni soovituse alusel.

3. President esitab mis tahes kohtuasjade 
kohta Euroopa Parlamendi nimel 
tähelepanekuid või võtab nende kohta 
sõna pärast vastutava komisjoniga 
konsulteerimist.

President võib panna otsuse projekti hagi 
mitte tagasi võtta järgmise osaistungjärgi 
alguses parlamendis hääletusele. Kui 
parlament võtab antud häälte enamusega 
vastu otsuse, et hagi tuleb tagasi võtta, 
võtab president hagi tagasi.

Kui president kavatseb vastutava 
komisjoni arvamusest kõrvale kalduda, 
esitatakse küsimus arutamiseks 
viivitamata täiskogule.

Kui president esitab kohtule vastutava 
komisjoni soovitusest erineva hagi, paneb 
ta otsuse projekti hagi mitte tagasi võtta 
järgmise osaistungjärgi alguses 
parlamendis hääletusele.

Kiireloomulistel juhtudel võib president 
esialgselt tegutseda vastutava komisjoni 
esimehe soovituse alusel. Sellisel juhul 
rakendatakse käesolevas lõikes sätestatud 
menetlust nii kiiresti kui võimalik.

Or. en

Muudatusettepanek 3
Francesco Enrico Speroni

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 121 – lõige 3 a (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

3 a. President esitab ühenduse kohtute 
menetluses olevate kohtuasjade kohta 
Euroopa Parlamendi nimel 
tähelepanekuid või võtab nende kohta 
sõna pärast vastutava komisjoniga 
konsulteerimist.
Kui president kavatseb vastutava 
komisjoni arvamusest kõrvale kalduda, 
teavitab ta sellest esimeeste konverentsi.
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Kui esimeeste konverents on arvamusel, et 
Euroopa Kohtu menetluses olevas 
kohtuasjas, mis käsitleb Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu poolt ühiselt 
vastu võetud õigusakti kehtivust, ei ole 
vaja tähelepanekuid esitada või selle 
kohta sõna võtta, esitatakse küsimus 
arutamiseks viivitamata täiskogule.
President võib esialgselt tegutseda pärast 
vaidlusaluse küsimuse eest vastutava 
komisjoni alalise raportööriga 
konsulteerimist juhul, kui see on vajalik 
Euroopa Kohtu seatud tähtaegadest 
kinnipidamiseks. Sellisel juhul 
rakendatakse käesolevas lõikes sätestatud 
menetlust nii kiiresti kui võimalik.

Or. it

Muudatusettepanek 4
Richard Corbett

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 121 – lõige 3 a (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

3 a. President esitab ühenduse kohtute 
menetluses olevate kohtuasjade kohta 
Euroopa Parlamendi nimel 
tähelepanekuid või võtab nende kohta 
sõna pärast vastutava komisjoniga 
konsulteerimist.
Kui president kavatseb vastutava 
komisjoni arvamusest kõrvale kalduda, 
teavitab ta sellest esimeeste konverentsi.
Kui esimeeste konverents on arvamusel, et 
Euroopa Kohtu menetluses olevas 
kohtuasjas, mis käsitleb Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu poolt ühiselt 
vastu võetud õigusakti kehtivust, ei ole 
uuest õiguslikust olukorrast tulenevalt 
vaja tähelepanekuid esitada või selle 
kohta sõna võtta, esitatakse küsimus 
arutamiseks viivitamata täiskogule.
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President võib esialgselt tegutseda juhul, 
kui see on vajalik Euroopa Kohtu seatud 
tähtaegadest kinnipidamiseks. Sellisel 
juhul rakendatakse käesolevas lõikes 
sätestatud menetlust nii kiiresti kui 
võimalik.

Or. en

Muudatusettepanek 5
Costas Botopoulos

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 121 – lõige 3 a (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

3 a. President esitab ühenduse kohtute 
menetluses olevate kohtuasjade kohta 
Euroopa Parlamendi nimel 
tähelepanekuid või võtab nende kohta 
sõna pärast vastutava komisjoniga 
konsulteerimist. 
Kui president kavatseb vastutava 
komisjoni soovitusest kõrvale kalduda, 
teavitab ta sellest vastutavat komisjoni ja 
esimeeste konverentsi, märkides ära oma 
otsuse põhjused.
Kui esimeeste konverents on arvamusel, et 
Euroopa Kohtu menetluses olevas 
kohtuasjas, mis käsitleb Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu poolt ühiselt 
vastu võetud õigusakti kehtivust, ei esita 
Euroopa Parlament tähelepanekuid või ei 
võta selle kohta sõna, esitatakse küsimus 
arutamiseks viivitamata täiskogule.

Kiireloomulistel juhtudel võib president 
esialgselt tegutseda, kui see on vajalik 
Euroopa Kohtu seatud tähtaegadest 
kinnipidamiseks. Sellisel juhul 
rakendatakse käesolevas lõikes sätestatud 
menetlust nii kiiresti kui võimalik.

Or. en
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