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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по конституционни въпроси,

А. като има предвид, че се явява асоциирана комисия съгласно член 47 от правилника 
по доклада на г-н Giuseppe Gargani относно защитата на прерогативите на 
Европейския парламент пред националните съдилища,

Б. като има предвид, че в обхвата на това асоцииране попадат въпроси, свързани с 
междуинституционалните отношения и с правилника за дейността на Парламента, 
тъй като тези въпроси спадат към отговорностите на комисията по конституционни 
въпроси съгласно приложение VI, част XVIII от правилника,

отправя покана към водещата комисия по правни въпроси, съгласно член 47, четвърто
тире от правилника за дейността на ЕП, да включи в предложението за резолюция 
относно доклада, представен от г-н Gargani, следните предложения, без да ги поставя 
на гласуване:

1. да се измени параграф 1, така че той да гласи следното: 

„приканва Комисията да отчита евентуалните искания на Европейския парламент 
за образуване на производство за установяване на неизпълнение срещу държава-
членка, обвинена, че е нарушила определени парламентарни прерогативи, и 
изисква да бъде осведомяван от Комисията, в писмен вид и подробно, относно 
съответните причини, в случай че Комисията реши да не предприема 
изискваните действия;“ 

2. да се измени параграф 3, така че той да гласи следното:

„предлага да се разгледа внимателно въпросът дали правният механизъм, 
предвиден в член 300, параграф 6 от Договора за ЕО, може да се прилага при 
всички случаи, в които прерогативите на Европейския парламент са сериозно 
застрашени, като на Парламента се даде възможност да поиска от Съда на 
Европейските общности да се произнесе относно съвместимостта на даден акт на 
националното право с първичното общностно право, без с това да се нарушава 
изключителното правомощие на Комисията да образува или да откаже 
образуването на процедура за установяване на неизпълнение срещу държава, която 
евентуално е извършила нарушение;

3. да се заличи параграф 4;

4. да се измени параграф 6, така че той да гласи следното: 

„призовава Комисията да разгледа дали е целесъобразно да предложи
законодателни мерки, отнасящи се до процесуални аспекти на парламентарните 
прерогативи, тъй като те биха били полезни за гарантирането на пълни правни 
последици на нормите, с които се признават определени прерогативи на 
Парламента;“
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5. да се измени съображение А, така че то да гласи следното:

„като има предвид, че Европейският парламент е лишен от правосубектност и по 
тази причина е възпрепятстван в защитата на своите прерогативи пред 
националните съдилища поради проблеми, произтичащи от специфичния му
характер,“

КРАТКА ОБОСНОВКА

1. The principle of legal cooperation between the Commission and the Parliament requires 
that any decision concerning a request by Parliament is taken by the college. Once this 
decision is taken the college, within its power of internal organisation, can delegate the 
task of notifying its decision to Parliament.

2. At present the Parliament should avoid any possible misunderstandings concerning its 
intention in relation to new requests to amend EU primary law.

3. The difficulties described in the draft report do not justify calling into question the 
prerogative of the President of the European Parliament to represent Parliament in legal 
matters.

4. The Commission cannot adopt legislative measures; it can only propose them if it 
considers them appropriate.

5. Parliament can not be regarded as the "the main transnational legislative institution in 
Europe" as it shares this quality with the Council. The specific nature of Parliament is an 
obstacle only with regard to its possibility to act before national courts. At Union level the 
limits of these possibilities are a consequence of the present institutional balance.
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