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IEROSINĀJUMI

Konstitucionālo jautājumu komiteja,

A. tā kā saskaņā ar Reglamenta 47. pantu tā ir iesaistīta Giuseppe Gargani ziņojuma 
izstrādāšanā par Parlamenta prerogatīvu aizsardzību dalībvalstu tiesās,

B. tā kā šī iesaistīšanās attiecas uz jautājumiem par iestāžu savstarpējām attiecībām un 
Parlamenta Reglamentu, kas saskaņā ar Reglamenta VI pielikuma XVIII daļu ir 
Konstitucionālo jautājumu komitejas kompetencē,

aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko komiteju saskaņā ar Reglamenta 47. panta ceturto
ievilkumu, neveicot balsošanu, rezolūcijas priekšlikumā par Giuseppe Gargani ziņojumu 
iekļaut šādus grozījumus:

1. grozīt 1. pantu šādi: 

„aicina Komisiju ņemt vērā iespējamos Eiropas Parlamenta lūgumus uzsākt pienākumu 
neizpildes procedūru par kādas Parlamenta prerogatīvas pārkāpumu un lūdz Komisiju 
rakstiski un izsmeļoši informēt to gadījumos, ja kolēģija izlemj neiesaistīties jautājuma 
risināšanā, kā lūgts;”

2. grozīt 3. pantu šādi:

„ierosina, lai tiktu padziļināti izpētīts, vai tiesisko mehānismu, kas paredzēts EK līguma 
300. panta 6. punktā, var attiecināt uz visiem gadījumiem, kad tiek nopietni apdraudētas 
Eiropas Parlamenta prerogatīvas, lai tas varētu lūgt Eiropas Kopienu Tiesu spriest par 
valsts tiesību akta atbilstību Kopienu primārajām tiesībām, nepārkāpjot Komisijas 
ekskluzīvās tiesības uzsākt vai neuzsākt pārkāpuma procedūru pret valsti, kas, iespējams, 
izdarījusi pārkāpumu;”

3. svītrot 4. punktu;

4. grozīt 6. pantu šādi: 

„aicina Komisiju izvērtēt, vai ir nepieciešams ierosināt tiesību aktus, kas saistīti ar 
Parlamenta prerogatīvu procesuālajiem aspektiem, ciktāl tie būtu noderīgi, lai garantētu
pilnīgu efektivitāti noteikumiem, kas atzīst dažas Parlamenta prerogatīvas;”

5. grozīt A apsvērumu šādi:

„tā kā Eiropas Parlamentam nav juridiskas personas statusa; tā kā tādēļ ar tā īpašo 
raksturu saistītās problēmas bieži rada šķēršļus tā prerogatīvu aizsardzībai dalībvalstu 
tiesās;”
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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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