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Poprawka 2
Giuseppe Gargani

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 121 – ustęp 3

Tekst obowiązujący Poprawka

3. Przewodniczący wnosi w imieniu 
Parlamentu skargę do Trybunału 
Sprawiedliwości zgodnie z zaleceniem 
właściwej komisji.

3. Przewodniczący przedstawia uwagi lub 
interweniuje w imieniu Parlamentu we 
wszelkich postępowaniach sądowych po 
konsultacji z właściwą komisją.

Na początku kolejnej sesji miesięcznej 
może on zwrócić się do zgromadzenia 
plenarnego o podjęcie decyzji o 
podtrzymaniu skargi. Jeżeli zgromadzenie 
plenarne większością oddanych głosów 
wypowie się przeciwko podtrzymaniu 
skargi, Przewodniczący wycofuje skargę.

Jeżeli Przewodniczący zamierza zająć 
stanowisko odmienne od stanowiska 
właściwej komisji, kwestia zostaje 
niezwłocznie przekazana zgromadzeniu 
plenarnemu.

Jeżeli Przewodniczący złoży skargę wbrew
zaleceniu właściwej komisji, na początku 
kolejnej sesji miesięcznej zwraca się on do 
zgromadzenia plenarnego o podjęcie 
decyzji o podtrzymaniu skargi.

W przypadku spraw pilnych, 
przewodniczący może podjąć kroki 
tymczasowe w oparciu o zalecenie
przewodniczącego właściwej komisji.
W takim przypadku jak najszybciej stosuje 
się procedurę przewidzianą w niniejszym 
ustępie.

Or. en

Poprawka 3
Francesco Enrico Speroni

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 121 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

3a. Przewodniczący w imieniu 
Parlamentu wnosi uwagi do sądów 
wspólnotowych lub występuje przed nimi 
w sprawach po zasięgnięciu opinii 
właściwej komisji.
Jeżeli Przewodniczący zamierza zająć 
stanowisko odmienne od stanowiska 
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właściwej komisji, informuje o tym 
Konferencję Przewodniczących.
Jeżeli Konferencja Przewodniczących 
uzna, że nie należało wnosić uwag ani 
występować przez Trybunałem 
Sprawiedliwości w sprawie dotyczącej 
oceny legalności aktu przyjętego wspólnie 
przez Parlament i Radę, kwestia zostaje 
niezwłocznie przekazana zgromadzeniu 
plenarnemu.
Jeżeli jest to niezbędne dla zachowania 
terminów określonych przez Trybunał 
Sprawiedliwości, Przewodniczący może po 
konsultacji ze sprawozdawcą ds. 
postępowania procesowego podjąć kroki 
tymczasowe. W takim przypadku jak 
najszybciej stosuje się procedurę 
przewidzianą w niniejszym ustępie.

Or. it

Poprawka 4
Richard Corbett

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 121 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

3a. Przewodniczący w imieniu 
Parlamentu wnosi uwagi do sądów 
wspólnotowych lub występuje przed nimi 
w sprawach po zasięgnięciu opinii 
właściwej komisji.
Jeżeli Przewodniczący zamierza zająć 
stanowisko odmienne od stanowiska 
właściwej komisji, informuje o tym 
Konferencję Przewodniczących.
Jeżeli Konferencja Przewodniczących 
uzna, że z przyczyn związanych z nową 
sytuacją prawną nie należy wnosić uwag 
ani występować przez Trybunałem 
Sprawiedliwości w sprawie dotyczącej 
oceny legalności aktu przyjętego wspólnie 
przez Parlament u Radę, kwestia zostaje 
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niezwłocznie przekazana zgromadzeniu 
plenarnemu.
Jeżeli jest to niezbędne dla zachowania 
terminów określonych przez Trybunał 
Sprawiedliwości Przewodniczący może 
podjąć kroki tymczasowe. W takim 
przypadku jak najszybciej stosuje się 
procedurę przewidzianą w niniejszym 
ustępie.

Or. en

Poprawka 5
Costas Botopoulos

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 121 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

3a. Przewodniczący w imieniu 
Parlamentu wnosi uwagi do sądów 
wspólnotowych lub występuje przed nimi 
w sprawach po zasięgnięciu opinii 
właściwej komisji.
Jeżeli Przewodniczący zamierza odejść od 
zalecenia właściwej komisji, informuje 
o tym właściwą komisję i Konferencję 
Przewodniczących, uzasadniając swoją 
decyzję.
Jeżeli Konferencja Przewodniczących 
uzna, że Parlament nie powinien wnosić 
uwag ani występować przed Trybunałem 
Sprawiedliwości w sprawie dotyczącej 
oceny legalności aktu przyjętego wspólnie 
przez Parlament i Radę, kwestia zostaje 
niezwłocznie przekazana zgromadzeniu 
plenarnemu.

W nagłych przypadkach Przewodniczący 
może podjąć działania zapobiegawcze 
celem zachowania terminów określonych 
przez Trybunał Sprawiedliwości. W takim 
przypadku jak najszybciej stosuje się 
procedurę przewidzianą w niniejszym 
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ustępie.

Or. en
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