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Amendamentul 2
Giuseppe Gargani

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 121 – alineatul 3

Textul în vigoare Amendamentul

(3) Președintele introduce o acțiune la 
Curtea de Justiție în numele 
Parlamentului, în conformitate cu 
recomandarea comisiei competente.

(3) Președintele depune observații sau 
intervine în numele Parlamentului în orice 
acțiune introdusă în instanță, după ce 
consultă comisia competentă.

Președintele poate sesiza Adunarea 
plenară cu privire la decizia de menținere 
a acțiunii la începutul următoarei 
perioade de sesiune. În cazul în care 
Adunarea plenară se pronunță cu 
majoritatea voturilor exprimate împotriva 
acțiunii, Președintele retrage acțiunea.

Dacă Președintele nu intenționează să 
urmeze avizul comisiei competente, 
chestiunea este supusă, fără întârziere, 
adunării plenare.

În cazul în care Președintele introduce o 
acțiune împotriva recomandării comisiei 
competente, acesta sesizează Adunarea 
plenară cu privire la decizia de menținere 
a acțiunii la începutul următoarei 
perioade de sesiune.

În situații de urgență, Președintele poate 
lua măsuri provizorii, pe baza 
recomandării președintelui comisiei 
competente. În acest caz, procedura 
prevăzută la prezentul alineat se aplică 
într-un termen cât mai scurt.

Or. en

Amendamentul 3
Francesco Enrico Speroni

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 121 – alineatul 3a (nou)

Textul în vigoare Amendamentul

(3a) Președintele depune observații sau 
intervine în acțiunile introduse în fața 
instanțelor comunitare în numele 
Parlamentului, după ce consultă comisia 
competentă.
În cazul în care nu intenționează să 
acționeze în conformitate cu avizul 
comisiei competente, Președintele 
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informează Conferința președinților.
În cazul în care Conferința președinților 
opinează că nu este necesar să fie 
prezentate observații sau să se intervină în 
fața Curții de Justiție într-o cauză privind 
stabilirea valabilității unui act adoptat în 
comun de Parlament și Consiliu, 
chestiunea este supusă, fără întârziere, 
adunării plenare.
După audierea raportorului permanent cu 
privire la contenciosul comisiei 
competente, Președintele poate acționa cu 
titlu conservatoriu, ori de câte ori este 
necesar pentru respectarea termenelor 
fixate de Curtea de Justiție. În acest caz, 
procedura prevăzută la prezentul alineat 
se aplică într-un termen cât mai scurt.

Or. it

Amendamentul 4
Richard Corbett

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 121 – alineatul 3a (nou)

Textul în vigoare Amendamentul

(3a) Președintele depune observații sau 
intervine în acțiunile introduse în fața 
instanțelor comunitare în numele 
Parlamentului European după ce 
consultă comisia competentă.
În cazul în care nu intenționează să 
acționeze în conformitate cu avizul 
comisiei competente, Președintele 
informează Conferința președinților.
În cazul în care, din rațiuni ținând de
circumstanțe juridice noi, Conferința 
președinților opinează că nu este necesar 
să fie prezentate observații sau să se 
intervină în fața Curții de Justiție într-o 
cauză privind stabilirea valabilității unui 
act adoptat în comun de Parlament și 
Consiliu, chestiunea este supusă, fără 
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întârziere, adunării plenare.
Atunci când este necesar, Președintele 
poate lua măsuri provizorii, pentru 
respectarea termenelor fixate de Curtea 
de Justiție. În acest caz, procedura 
prevăzută la prezentul alineat se aplică 
într-un termen cât mai scurt.

Or. en

Amendamentul 5
Costas Botopoulos

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 121 – alineatul 3a (nou)

Textul în vigoare Amendamentul

(3a) Președintele depune observații sau 
intervine în acțiunile introduse în fața 
instanțelor comunitare în numele 
Parlamentului European după ce 
consultă comisia competentă.
În cazul în care nu intenționează să 
acționeze în conformitate cu avizul 
comisiei competente, Președintele 
informează Conferința președinților, 
motivându-și decizia.
În cazul în care Conferința președinților 
opinează că nu este necesar să fie 
prezentate observații sau să se intervină în 
fața Curții de Justiție într-o cauză privind 
stabilirea valabilității unui act adoptat în 
comun de Parlament și Consiliu, 
chestiunea este supusă, fără întârziere, 
adunării plenare.

În situații de urgență, Președintele poate 
acționa din precauție, pentru respectarea 
termenelor fixate de Curtea de Justiție. În 
acest caz, procedura prevăzută la 
prezentul alineat se aplică într-un termen 
cât mai scurt.

Or. en
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