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JAVASLATOK

Az Alkotmányügyi Bizottság,

A. mivel az eljárási szabályzat 47. cikke értelmében az Európai Parlament kiváltságainak a 
nemzeti bíróságok előtti védelméről szóló, Giuseppe Gargani úr által benyújtott 
jelentésben érintett,

B. mivel az ügy kapcsán az intézményközi kapcsolatokra és a Parlament eljárási 
szabályzatára vonatkozó kérdéseket is meg kell vizsgálnia, mivel az eljárási szabályzat VI. 
Melléklete XVIII. része értelmében ezek a kérdések a hatáskörébe tartoznak,

felhívja a Jogi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy a Gargani úr által benyújtott 
jelentésre vonatkozó állásfoglalásra irányuló indítványába az eljárási szabályzat 47. cikke (4) 
francia bekezdése értelmében szavazás nélkül foglalja bele a következő módosításokat:

1. A 1. bekezdés módosítása: 

„felhívja a Bizottságot, hogy számítson rá, hogy az Európai Parlament jogsértési eljárás 
indítását fogja kérelmezni azon tagállamok esetében, amelyek megsértik a parlamenti 
kiváltságokat, és kéri, hogy a Bizottság nyújtson be számára részletes írásbeli indoklást 
abban az esetben, ha a biztosok kollégiuma az erre irányuló kérés ellenére nem indít 
eljárást;”

2. A 3. bekezdés módosítása:

„javasolja, hogy alaposan vizsgálják meg azt, hogy lehet-e alkalmazni az EK-Szerződés 
300. cikke (6) bekezdésében említett jogi mechanizmust azokban az esetekben, amikor 
az Európai Parlament kiváltságai súlyos megsértésének veszélye áll fenn, így lehetővé 
téve a Parlament számára, hogy a Bíróság véleményét kérje arról, hogy egy adott nemzeti 
jogszabály összeütközésben van-e az elsődleges közösségi joggal, meghagyva a 
Bizottságnak azt a kizárólagos jogot, hogy a jogsértést elkövető tagállam ellen jogsértés 
miatt eljárást indítson;”

3. a 4. bekezdés törlése;

4. A 6. bekezdés módosítása: 

„felhívja a Bizottságot, hogy vegye fontolóra a parlamenti kiváltságok eljárásjogi 
aspektusait szabályozó, azaz a Parlament bizonyos kiváltságait biztosító előírások 
maradéktalan érvényesülését szolgáló jogi aktus elfogadásának lehetőségét;”

5. az A. preambulumbekezdés módosítása:

„mivel az Európai Parlament jogi személyiség nélküli intézmény, és mint ilyen, gyakran 
nem képes megvédeni kiváltságait a nemzeti bíróságok előtt a jellegéből adódóan 
keletkező problémás esetekben;”
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RÖVID INDOKOLÁS

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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