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SUGGESTIES

De Commissie constitutionele zaken

A. overwegende dat zij uit hoofde van artikel 47 van het Reglement medeverantwoordelijk is 
voor het verslag van Giuseppe Gargani over de bescherming van de prerogatieven van het 
Europees Parlement voor de nationale rechtbanken,

B. overwegende dat deze medeverantwoordelijkheid zich uitstrekt tot aangelegenheden
betreffende interinstitutionele betrekkingen en het Reglement van het Parlement, die uit 
hoofde van Bijlage VI, deel XVIII van het Reglement onder de bevoegdheid van de 
Commissie constitutionele zaken vallen,

verzoekt de ten principale bevoegde Commissie juridische zaken onderstaande suggesties in 
haar ontwerpresolutie op te nemen:

1.  paragraaf 1 komt als volgt te luiden: 

"verlangt dat de Commissie rekening houdt met eventuele verzoeken van het Europees 
Parlement om de inbreukprocedure op gang te brengen tegen een lidstaat die ervan 
verdacht wordt een van de parlementaire prerogatieven met voeten te hebben getreden; 
wenst schriftelijk en tot in de kleinste details door de Commissie te worden 
geïnformeerd over de redenen die ten grondslag liggen aan haar besluit niet op te 
treden."

2. paragraaf 3 komt als volgt te luiden:

"pleit ervoor dat grondig wordt nagegaan of het juridisch mechanisme van artikel 300, 
lid 6, van het EG-Verdrag kan worden toegepast op (schrapping) gevallen waarin de 
prerogatieven van het Europees Parlement ernstig bedreigd worden, zodat het Parlement 
de mogelijkheid krijgt om het Hof van Justitie te verzoeken zich uit te spreken over de 
verenigbaarheid van een bepaalde handeling van nationaal recht met het primaire 
gemeenschapsrecht, onverminderd de exclusieve bevoegdheid van de Commissie om al 
dan niet een inbreukprocedure in te leiden tegen een land dat zich schuldig zou hebben 
gemaakt aan een schending;"

3. paragraaf 4 schrappen;

4. paragraaf 6 komt als volgt te luiden: 

"verzoekt de Commissie na te gaan of het wenselijk is wetgevende maatregelen inzake 
de procesaspecten van zijn parlementaire prerogatieven voor te stellen, voor zover deze 
nuttig zouden zijn om te garanderen dat de bepalingen die aan het Parlement bepaalde 
prerogatieven toekennen, daadwerkelijk gelden;"

5. overweging A komt als volgt te luiden:

"overwegende dat het Europees Parlement (schrapping) geen rechtspersoonlijkheid bezit 
en daardoor bij de verdediging van zijn prerogatieven voor nationale rechtbanken vaak 
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wordt belemmerd door problemen die eigen zijn aan zijn specifieke aard,".
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BEKNOPTE MOTIVERING

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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