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Módosítás 2
Giuseppe Gargani

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
121 cikk – 3 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

3. Az Elnök az illetékes bizottság 
ajánlására a Parlament részéről keresetet 
nyújt be.

3. Az Elnök az illetékes bizottsággal 
folytatott tanácskozás után észrevételeket 
terjeszt elő vagy közbenjár bármely 
bíróság előtt a Parlament nevében.

A következő ülés kezdetén a kereset 
fenntartására irányuló határozatot 
terjeszthet a plenáris ülés elé. Ha a 
plenáris ülés a leadott szavazatok 
többségével a kereset ellen dönt, az Elnök 
visszavonja a keresetet.

Ha az Elnök el kíván térni az illetékes 
bizottság véleményétől, a kérdést 
késedelem nélkül a plenáris ülés elé
terjeszti.

Ha az Elnök az illetékes bizottság ajánlása
ellenére nyújt be keresetet, a következő 
ülés kezdetén a plenáris ülés elé terjeszti a 
kereset fenntartására vonatkozó 
határozatot.

Sürgős esetben az Elnök ideiglenesen 
felléphet az illetékes bizottság elnökének
ajánlása alapján is. Ilyen esetben az ebben 
a bekezdésben foglalt eljárást a lehető 
leghamarabb meg kell kezdeni.

Or. en

Módosítás 3
Francesco Enrico Speroni

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
121 cikk – 3 a bekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás

3a. Az Elnök az illetékes bizottsággal 
folytatott tanácskozás után észrevételeket 
terjeszt elő vagy közbenjár a közösségi 
bíróságok előtt folyó ügyekben a 
Parlament nevében.
Ha az Elnök el kíván térni az illetékes 
bizottság véleményétől, erről tájékoztatja 
az Elnökök Értekezletét.
Ha az Elnökök Értekezlete úgy véli, hogy 
nincs ok észrevételek előterjesztésére vagy 
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a Bíróság előtti közbenjárásra egy olyan 
ügyben, amely a Parlament és a Tanács 
által közösen elfogadott jogi aktus 
érvényességének értékelését érinti, a 
kérdést késedelem nélkül a plenáris ülés 
elé terjeszti.
Az Elnök az illetékes bizottság vitás 
ügyekért felelős állandó előadójával 
folytatott tanácskozás után ideiglenes 
jelleggel is felléphet, ha erre szükség van 
a Bíróság által megállapított határidők 
betartásához. Ilyen esetben az ebben a 
bekezdésben foglalt eljárást a lehető 
leghamarabb meg kell kezdeni.

Or. it

Módosítás 4
Richard Corbett

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
121 cikk – 3 a bekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás

3a. Az Elnök az illetékes bizottsággal 
folytatott tanácskozás után észrevételeket 
terjeszt elő vagy közbenjár a közösségi 
bíróságok előtt folyó ügyekben a 
Parlament nevében.
Ha az Elnök el kíván térni az illetékes 
bizottság véleményétől, erről tájékoztatja 
az Elnökök Értekezletét.
Ha az Elnökök Értekezlete úgy véli, hogy 
új jogi körülményeknek betudható okok 
miatt nem indokolt észrevételek 
előterjesztése vagy a Bíróság előtt folyó 
olyan ügyben való közbenjárás, amely a 
Parlament és a Tanács által közösen 
elfogadott jogi aktus érvényességének 
értékelését érinti, a kérdést késedelem 
nélkül a plenáris ülés elé terjeszti.
Az Elnök ideiglenes jelleggel is felléphet, 
ha erre szükség van a Bíróság által 
megállapított határidők betartásához. 
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Ilyen esetben az ebben a bekezdésben 
foglalt eljárást a lehető leghamarabb meg 
kell kezdeni.

Or. en

Módosítás 5
Costas Botopoulos

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
121 cikk – 3 a bekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás

3a. Az Elnök az illetékes bizottsággal 
folytatott tanácskozás után észrevételeket 
terjeszt elő vagy közbenjár a közösségi 
bíróságok előtt folyó ügyekben a 
Parlament nevében. 
Ha az Elnök el kíván térni az illetékes 
bizottság ajánlásától, erről és döntésének 
indokairól tájékoztatja az illetékes 
bizottságot és az Elnökök Értekezletét.
Ha az Elnökök Értekezlete úgy véli, hogy 
nincs ok arra, hogy a Parlament 
észrevételeket terjesszen elő vagy a 
közbenjárjon a Bíróság előtt folyó olyan 
ügyben, amely a Parlament és a Tanács 
által közösen elfogadott jogi aktus 
érvényességének értékelését érinti, a 
kérdést késedelem nélkül a plenáris ülés 
elé terjeszti.

Sürgős esetben az Elnök óvintézkedést 
tehet a Bíróság által megállapított 
határidők betartásának érdekében. Ilyen 
esetben az ebben a bekezdésben foglalt 
eljárást a lehető leghamarabb meg kell 
kezdeni.

Or. en
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