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Ändringsförslag 2
Giuseppe Gargani

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 121 – punkt 3

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

3. Talmannen ska i enlighet med en 
rekommendation från det behöriga 
utskottet väcka talan på parlamentets 
vägnar.

3. Talmannen ska efter att ha hört 
ansvarigt utskott inkomma med inlagor 
eller skriftliga yttranden på parlamentets 
vägnar i mål som behandlas vid 
domstolar.

I början av nästföljande 
sammanträdesperiod kan talmannen 
förelägga kammaren ett beslut om att 
vidhålla talan. Om kammaren med en 
majoritet av de avgivna rösterna fattar ett 
beslut som går emot talan, ska talmannen 
dra tillbaka denna.

Om talmannen avser att avvika från det 
ansvariga utskottets yttrande ska ärendet 
hänvisas till kammaren utan dröjsmål.

Om talmannen väcker talan i strid med
rekommendationen från det behöriga 
utskottet, ska han eller hon i början av 
nästföljande sammanträdesperiod 
förelägga kammaren ett beslut om att 
vidhålla talan.

I brådskande fall får talmannen agera 
proaktivt och fatta ett preliminärt beslut 
på grundval av rekommendationen från det 
ansvariga utskottets ordförande. I så fall 
ska det förfarande som anges i den här 
punkten genomföras så snart som möjligt.

Or. en

Ändringsförslag 3
Francesco Enrico Speroni

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 121 – punkt 3a (ny)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

3a. Talmannen ska efter att ha hört 
ansvarigt utskott inkomma med inlagor 
eller skriftliga yttranden på parlamentets 
vägnar i mål som behandlas vid 
gemenskapsdomstolarna.
Om talmannen avser att avvika från det 
ansvariga utskottets yttrande ska han eller 
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hon informera talmanskonferensen om 
detta.
När talmanskonferensen anser att det inte 
är nödvändigt att inkomma med inlagor 
eller skriftliga yttranden till domstolen i 
ett mål som gäller bedömning av 
giltigheten i en rättsakt som 
Europaparlamentet och rådet antagit 
tillsammans, ska ärendet utan dröjsmål 
föreläggas kammaren.
Talmannen får, efter att ha hört det 
ansvariga utskottets ständiga 
föredragande i tvistemålsärenden, agera 
proaktivt och fatta ett preliminärt beslut 
när så är nödvändigt för att domstolens 
tidsfrister ska respekteras. I så fall ska det 
förfarande som anges i den här punkten 
genomföras så snart som möjligt.

Or. it

Ändringsförslag 4
Richard Corbett

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 121 – punkt 3a (ny)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

3a. Talmannen ska efter att ha hört 
ansvarigt utskott inkomma med inlagor 
eller skriftliga yttranden på parlamentets 
vägnar i mål som behandlas vid 
gemenskapsdomstolarna.
Om talmannen avser att avvika från det 
ansvariga utskottets yttrande ska han eller 
hon informera talmanskonferensen om 
detta.
När talmanskonferensen anser att det på 
grund av nya juridiska omständigheter 
inte är nödvändigt att inkomma med 
inlagor eller skriftliga yttranden till 
domstolen i ett mål som gäller bedömning 
av giltigheten i en rättsakt som 
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Europaparlamentet och rådet antagit 
tillsammans, ska ärendet utan dröjsmål 
föreläggas kammaren.
Talmannen får agera proaktivt och fatta 
ett preliminärt beslut när så är nödvändigt 
för att domstolens tidsfrister ska 
respekteras. I så fall ska det förfarande 
som anges i den här punkten genomföras 
så snart som möjligt.

Or. en

Ändringsförslag 5
Costas Botopoulos

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 121 – punkt 3a (ny)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

3a. Talmannen ska efter att ha hört 
ansvarigt utskott inkomma med inlagor 
eller skriftliga yttranden på parlamentets 
vägnar i mål som behandlas vid 
gemenskapsdomstolarna. 
Om talmannen avser att avvika från det 
ansvariga utskottets rekommendation ska 
han eller hon informera det ansvariga 
utskottet och talmanskonferensen om 
detta, och ange skälen för beslutet.
När talmanskonferensen anser att 
parlamentet inte ska inkomma med 
inlagor eller skriftliga yttranden till 
domstolen i ett mål som gäller bedömning 
av giltigheten i en rättsakt som 
Europaparlamentet och rådet antagit 
tillsammans, ska ärendet utan dröjsmål 
föreläggas kammaren.
I brådskande fall får talmannen agera 
proaktivt och fatta ett preliminärt beslut 
för att domstolens tidsfrister ska 
respekteras. I så fall ska det förfarande 
som anges i den här punkten genomföras 
så snart som möjligt.
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Or. en
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