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Amendement 2
Giuseppe Gargani

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 121 - lid 3

Bestaande tekst Amendement

3. De Voorzitter stelt overeenkomstig de 
aanbeveling van de bevoegde commissie 
bij het Hof van Justitie beroep in namens 
het Parlement.

3. De Voorzitter legt na raadpleging van 
de bevoegde commissie aan het Hof van 
Justitie opmerkingen voor of komt bij het 
Hof namens het Parlement tussenbeide..

Hij kan aan het begin van de volgende 
vergaderperiode het besluit over 
handhaving van het beroep aan het 
Parlement voorleggen. Indien het 
Parlement zich met een meerderheid van 
de uitgebrachte stemmen tegen het beroep 
uitspreekt, trekt hij het beroep in.

Indien de Voorzitter voornemens is af te 
wijken van het advies van de bevoegde 
commissie, wordt de zaak onverwijld aan 
het Parlement voorgelegd.

Indien de Voorzitter, tegen de aanbeveling 
van de bevoegde commissie in, beroep 
instelt, legt hij aan het begin van de 
volgende vergaderperiode het besluit over 
handhaving van het beroep aan het 
Parlement voor.

In dringende gevallen kan de Voorzitter 
een voorlopig besluit nemen op grond van 
de aanbeveling van de voorzitter van de 
bevoegde commissie.  In dit geval zal de in 
dit lid bedoelde procedure zo spoedig 
mogelijk ten uitvoer worden gelegd. 

Or. en

Amendement 3
Francesco Enrico Speroni

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 121 – lid 3 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

3 bis. De Voorzitter legt na raadpleging 
van de bevoegde commissie opmerkingen 
voor of komt namens het Parlement 
tussenbeide in zaken die behandeld 
worden door de communautaire 
gerechtshoven.
Indien de Voorzitter voornemens is af te 
wijken van het advies van de bevoegde 
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commissie stelt hij de Conferentie van 
voorzitters daarvan op de hoogte.
Indien de Conferentie van voorzitters van 
opvatting is dat het onnodig is 
opmerkingen voor te leggen aan of 
tussenbeide te komen bij het Hof van 
Justitie in een zaak betreffende de 
geldigheid van een besluit waaraan het 
Parlement en de Raad gezamenlijk hun 
goedkeuring hebben gehecht, wordt de 
zaak onverwijld aan het Parlement 
voorgelegd.   
De Voorzitter kan na raadpleging van de 
vaste rapporteur voor geschillen van de 
bevoegde commissie, zonodig een 
voorlopig besluit nemen om te voldoen 
aan de termijn die het Hof van Justitie 
heeft vastgesteld. In dit geval wordt de in 
dit lid bedoelde procedure zo spoedig 
mogelijk ten uitvoer gelegd.  

Or. it

Amendement 4
Richard Corbett

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 121 – lid 3 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

3 bis. De Voorzitter legt na raadpleging 
van de bevoegde commissie opmerkingen 
voor of komt namens het Parlement 
tussenbeide in zaken die behandeld 
worden door de communautaire 
gerechtshoven.
Indien de Voorzitter voornemens is af te 
wijken van het advies van de bevoegde 
commissie stelt hij de Conferentie van 
voorzitters daarvan op de hoogte.
Indien de Conferentie van voorzitters van 
opvatting is dat het, om redenen die 
verband houden met nieuwe juridische 
omstandigheden, onnodig is opmerkingen 
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voor te leggen aan of tussenbeide te 
komen bij het Hof van Justitie in een zaak 
betreffende de geldigheid van een besluit 
waaraan het Parlement en de Raad 
gezamenlijk hun goedkeuring hebben 
gehecht, wordt de zaak onverwijld aan het 
Parlement voorgelegd.
De Voorzitter kan een voorlopig besluit 
nemen om te voldoen aan de termijn die 
het Hof van Justitie heeft vastgesteld. In 
dit geval wordt de in dit lid bedoelde 
procedure zo spoedig mogelijk ten uitvoer 
gelegd.

Or. en

Amendement 5
Costas Botopoulos

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 121 – lid 3 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

3 bis. De Voorzitter legt na raadpleging 
van de bevoegde commissie opmerkingen 
voor of komt namens het Parlement 
tussenbeide in zaken die behandeld 
worden door de communautaire 
gerechtshoven.
Indien de Voorzitter voornemens is af te 
wijken van het advies van de bevoegde 
commissie stelt hij de verantwoordelijke 
commissie en de Conferentie van 
voorzitters daarvan op de hoogte, met 
motivering van zijn besluit. 
Indien de Conferentie van voorzitters van 
opvatting is dat het Parlement geen 
opmerkingen moet voorleggen aan of 
tussenbeide moet komen bij het Hof van 
Justitie in een zaak over de geldigheid van 
een besluit waaraan het Parlement en de 
Raad gezamenlijk hun goedkeuring 
hebben gehecht, wordt de zaak onverwijld 
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aan het Parlement voorgelegd.
In dringende gevallen kan de Voorzitter 
voorzorgsmaatregelen nemen om te 
voldoen aan de termijn die het Hof van 
Justitie heeft vastgesteld. In dit geval 
wordt de in dit lid bedoelde procedure zo 
spoedig mogelijk ten uitvoer gelegd.

Or. en
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