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PASIŪLYMAI

Konstitucinių reikalų komitetas

A. kadangi, vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 47 straipsniu, Konstitucinių reikalų 
komitetas susijęs su Giuseppe Gargani pranešimu dėl Parlamento prerogatyvų gynimo 
nacionaliniuose teismuose,

B. kadangi šis ryšys apima tarpinstitucinius klausimus ir klausimus dėl Parlamento darbo 
tvarkos taisyklių ir kadangi šie klausimai patenka į Konstitucinių reikalų kompetencijos 
sritį, kaip numatyta Darbo tvarkos taisyklių VI priedo XVIII dalyje,

ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą, vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 47 
straipsnio ketvirta įtrauka, į pasiūlymą dėl rezoliucijos dėl Giuseppe Gargani pateikto 
pranešimo be balsavimo įtraukti šiuos pakeitimus:

1. pakeista 1 dalis išdėstoma taip: 

„ragina Komisiją atsižvelgti į galimybę, kad Europos Parlamentas pateiks prašymą 
pradėti pažeidimo procedūrą prieš valstybę, kaltinamą pažeidus vieną iš Parlamento 
prerogatyvų, ir prašo, kad Komisija jam išdėstytų, raštu ir išsamiai, galimo savo 
sprendimo nesiimti jokių veiksmų motyvus;“

2. pakeista 3 dalis išdėstoma taip:

„siūlo atlikti išsamų tyrimą siekiant išsiaiškinti, ar EB sutarties 300 straipsnio 6 dalyje 
nurodytas teisinis mechanizmas galėtų būti taikomas tais atvejais, kai kyla rimta grėsmė 
Europos Parlamento prerogatyvoms, taip suteikiant galimybę Parlamentui prašyti 
Teisingumo Teismo nuomonės dėl tam tikro nacionalinės teisės akto suderinamumo su 
pirmine Bendrijos teise, nepažeidžiant išskirtinės Komisijos teisės pradėti arba nepradėti 
pažeidimo procedūrą prieš valstybę, kuri galimai padarė pažeidimą;“

3. išbraukti 4 dalį;

4. pakeista 6 dalis išdėstoma taip: 

„ragina Komisiją išnagrinėti, ar reikėtų priimti teisėkūros priemones, susijusias su 
Parlamento prerogatyvų aspektais teismuose, nes jos būtų naudingos siekiant užtikrinti 
normų, įtvirtinančių Parlamento prerogatyvas, veiksmingumą;

5. pakeista A konstatuojamoji dalis išdėstoma taip:

„kadangi Europos Parlamentas neturi juridinio asmens statuso; todėl dėl problemų, kurių 
kyla dėl jo ypatingo pobūdžio, gindamas savo prerogatyvas nacionaliniuose teismuose 
jis dažnai susiduria su kliūtimis;“
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TRUMPAS PAGRINDIMAS

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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