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WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Konstytucyjnych

A. mając na uwadze, że zgodnie z art. 47 Regulaminu Komisja Spraw Konstytucyjnych 
została zaangażowana do prac nad sprawozdaniem Giuseppego Garganiego w sprawie 
dochodzenia uprawnień Parlamentu Europejskiego przed sądami krajowymi,

B. mając na uwadze, że zakres tego zaangażowania obejmuje sprawy stosunków między 
instytucjami oraz regulamin Parlamentu, ponieważ sprawy te wchodzą w zakres 
kompetencji Komisji Spraw Konstytucyjnych na mocy załącznika VI część XVIII
Regulaminu,

zwraca się do Komisji Prawnej, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie 
bez głosowania – na podstawie art. 47 tiret czwarte Regulaminu – następujących poprawek w 
tekście projektu rezolucji w sprawie sprawozdania przedstawionego przez Giuseppego 
Garganiego:

1. ustęp 1 otrzymuje brzmienie: 

„wzywa Komisję, żeby uwzględniała ewentualne wnioski Parlamentu Europejskiego 
o wszczęcie postępowania w sprawie naruszenia zobowiązań wspólnotowych przeciwko 
państwu, któremu zarzuca się naruszenie określonego uprawnienia Parlamentu, oraz w 
razie odpowiedzi odmownej żąda od Komisji, żeby na piśmie i szczegółowo przedstawiła 
mu powody, dla których Kolegium postanowiło, że nie wniesie żądanej skargi”;

2. ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

„proponuje, żeby gruntownie przeanalizowano, czy mechanizm prawny z art. 300 ust. 6 
traktatu WE można stosować do przypadków, w których istnieje poważne zagrożenie dla 
uprawnień Parlamentu Europejskiego, tak żeby Parlament mógł zwrócić się do Trybunału 
Sprawiedliwości o orzeczenie w sprawie zgodności aktu prawa krajowego z pierwotnym 
prawem wspólnotowym, z zastrzeżeniem wyłącznego prawa Komisji do wszczęcia lub 
niewszczynania postępowania w sprawie naruszenia przeciwko państwu, które 
ewentualnie dopuściło się naruszenia”;

3. skreślenie ust. 4;

4. ustęp 6 otrzymuje brzmienie: 

„zwraca się do Komisji, żeby dokonała analizy, czy uzasadnione będzie zaproponowanie 
środków prawodawczych odnoszących się do proceduralnych aspektów uprawnień 
Parlamentu na pewno przyczyni się do pełnej skuteczności przepisów, które przyznają
Parlamentowi Europejskiemu określone uprawnienia”;

5. punkt preambuły A otrzymuje brzmienie:

„mając na uwadze, że Parlament Europejski nie posiada osobowości prawnej oraz że 
w związku z tym problemy wynikające z jego specyficznego charakteru stanowią często 
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przeszkodę w obronie jego uprawnień przed sądami krajowymi”.
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KRÓTKIE UZASADNIENIE

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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