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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

A.. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει συνδεθεί, σύμφωνα με το άρθρο  47 του Κανονισμού, στην 
εκπόνηση της έκθεσης του κ. Giuseppe Gargani σχετικά με την υπεράσπιση των 
προνομίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων, 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το πεδίο εφαρμογής της σύνδεσης καλύπτει ζητήματα που 
αφορούν διοργανικές σχέσεις και τον Κανονισμό του Κοινοβουλίου, δεδομένου ότι τα 
ζητήματα αυτά εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων 
σύμφωνα  με το παράρτημα VI Μέρος XVIIΙ του Κανονισμού, 

καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει, 
σύμφωνα με το Άρθρο 47, τέταρτη παύλα του Κανονισμού, χωρίς ψηφοφορία, τις ακόλουθες 
τροποποιήσεις στην πρόταση ψηφίσματος της έκθεσης που έχει υποβάλει ο κ. Gargani: 

1. να τροποποιηθεί η παράγραφος 1 ως εξής: 

"καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τα ενδεχόμενα αιτήματα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για ενεργοποίηση της διαδικασίας για παράβαση εναντίον κράτους το 
οποίο κατηγορείται ότι παραβίασε κάποιο από τα κοινοβουλευτικά προνόμιά του και 
ζητεί να ενημερωθεί από την Επιτροπή, γραπτώς και με κάθε λεπτομέρεια, σχετικά 
με τους λόγους για τους οποίους ενδέχεται να αποφασίσει να μην αναλάβει την 
απαιτούμενη δράση·"

2. να τροποποιήσει την παράγραφο 3 ως εξής: 

"συνιστά να διενεργηθεί εμπεριστατωμένος έλεγχος προκειμένου να διαπιστωθεί 
εάν και κατά πόσον μπορεί να εφαρμοσθεί ο νομικός μηχανισμός που προβλέπεται 
στο άρθρο 300, παράγραφος 6, της Συνθήκης ΕΚ σε όλες τις περιπτώσεις κατά τις 
οποίες απειλούνται σοβαρά τα προνόμια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να του 
επιτραπεί να ζητεί από το Δικαστήριο να αποφαίνεται σχετικά με τη συμβατότητα 
κάποιας πράξης εθνικού δικαίου με το πρωτογενές κοινοτικό δίκαιο, χωρίς να θίγεται 
η αποκλειστική ευχέρεια της Επιτροπής να θέτει ή όχι σε κίνηση τη διαδικασία για 
παράβαση εναντίον κράτους το οποίο ενδεχομένως έχει διαπράξει κάποια παράβαση·"

3. να διαγραφεί η παράγραφος 4·

4. να τροποποιηθεί η παράγραφος 6 ως εξής: 

"καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη σκοπιμότητα της πρότασης  νομοθετικών 
μέτρων σχετικών με τις δικονομικές πτυχές των κοινοβουλευτικών προνομίων, 
δεδομένου ότι θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν στην κατοχύρωση της πλήρους 
αποτελεσματικότητας των κανόνων που αναγνωρίζουν στο Κοινοβούλιο·"
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5. να τροποποιηθεί  η αιτιολογική σκέψη Α ως εξής: 

"λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  στερείται νομικής 
προσωπικότητας, και για το λόγο αυτό προβλήματα σύμφυτα με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα 
του αποτελούν συχνά εμπόδιο  στην προστασία των προνομίων του ενώπιον εθνικών 
δικαστηρίων·"
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SHORT JUSTIFICATION

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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