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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Giuseppe Gargani

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 121 – odsek 3

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Predseda podá v mene Parlamentu 
žalobu v súlade s odporúčaniami
gestorského výboru.

3. Predseda predkladá pripomienky alebo 
vystupuje v mene Parlamentu 
v akomkoľvek súdnom konaní po porade 
s gestorským výborom.

Na začiatku nasledujúcej schôdze môže 
predseda vyzvať plénum, aby rozhodlo o 
podpore žaloby. Ak sa plénum väčšinou 
odovzdaných hlasov vysloví proti žalobe, 
predseda žalobu stiahne.

Ak má predseda v úmysle odchýliť sa od 
stanoviska gestorského výboru, táto 
záležitosť sa bezodkladne predloží plénu.

Ak Predseda podá žalobu v rozpore s 
odporúčaniami gestorského výboru, musí 
na začiatku nasledujúcej schôdze vyzvať 
plénum, aby rozhodlo o podpore žaloby.

V naliehavých prípadoch môže predseda 
prijímať prechodné opatrenia na základe 
odporúčaní predsedu gestorského výboru.
V takom prípade sa postup stanovený 
v tomto odseku vykoná pri najbližšej 
príležitosti.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Francesco Enrico Speroni

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 121 – odsek 3a (nový)

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. Predseda predkladá pripomienky 
alebo vystupuje v mene Parlamentu vo 
veciach pred súdmi Spoločenstva po 
porade s gestorským výborom.
Ak má predseda v úmysle odchýliť sa od 
stanoviska gestorského výboru, informuje 
Konferenciu predsedov.
Ak Konferencia predsedov dospeje 
k názoru, že vo veci týkajúcej sa platnosti 
právneho aktu, ktorý spoločne prijali 
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Parlament a Rada, nie je potrebné 
predložiť pripomienky ani vystúpiť pred 
Súdnym dvorom, táto záležitosť sa 
bezodkladne predloží plénu.
Po porade so stálym spravodajcom pre 
sporné záležitosti gestorského výboru 
môže predseda v prípade potreby prijať 
prechodné opatrenia s cieľom dodržať 
lehoty stanovené Súdnym dvorom.
V takom prípade sa postup stanovený 
v tomto odseku vykoná pri najbližšej 
príležitosti.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Richard Corbett

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 121 – odsek 3a (nový)

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. Predseda predkladá pripomienky 
alebo vystupuje v mene Parlamentu vo 
veciach pred súdmi Spoločenstva po 
porade s gestorským výborom.
Ak má predseda v úmysle odchýliť sa od 
stanoviska gestorského výboru, informuje 
Konferenciu predsedov.
Ak Konferencia predsedov dospeje 
k názoru, že vo veci týkajúcej sa platnosti 
právneho aktu, ktorý spoločne prijali 
Parlament a Rada, nie je z dôvodov 
súvisiacich s novými právnymi 
okolnosťami potrebné predložiť 
pripomienky ani vystúpiť pred Súdnym 
dvorom, táto záležitosť sa bezodkladne 
predloží plénu.
Predseda môže prijať prechodné 
opatrenia, ak je to potrebné na dodržanie 
lehôt stanovených Súdnym dvorom.
V takom prípade sa postup stanovený 
v tomto odseku vykoná pri najbližšej 
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príležitosti.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Costas Botopoulos

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 121 – odsek 3a (nový)

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. Predseda predkladá pripomienky 
alebo vystupuje v mene Parlamentu vo 
veciach pred súdmi Spoločenstva po 
porade s gestorským výborom.
Ak má predseda v úmysle odchýliť sa od 
odporúčaní gestorského výboru, 
informuje gestorský výbor a Konferenciu 
predsedov, pričom uvedie dôvody svojho 
rozhodnutia.
Ak Konferencia predsedov dospeje 
k názoru, že vo veci týkajúcej sa platnosti 
právneho aktu, ktorý spoločne prijali 
Parlament a Rada, Parlament nemá 
predložiť pripomienky ani vystúpiť pred 
Súdnym dvorom, táto záležitosť sa 
bezodkladne predloží plénu.

V naliehavom prípade môže predseda 
prijať preventívne opatrenia s cieľom 
dodržať lehoty stanovené Súdnym 
dvorom. V takom prípade sa postup 
stanovený v tomto odseku vykoná pri 
najbližšej príležitosti.

Or. en
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