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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Constitucionais:

A. Considerando que, em conformidade com o artigo 47.º do Regimento, foi associada ao 
relatório do Deputado Giuseppe Gargani sobre a defesa das prerrogativas do Parlamento 
Europeu perante os tribunais nacionais,

B. Considerando que o âmbito dessa associação abrange questões relativas às relações 
interinstitucionais e ao Regimento do Parlamento, uma vez que essas matérias relevam do 
âmbito de competências da Comissão dos Assuntos Constitucionais, nos termos do Anexo 
VI, Parte XVIII do Regimento,

Insta a Comissão dos Assuntos Jurídicos, competente quanto à matéria de fundo, a 
incorporar, sem votação, conforme estabelecido no quarto travessão do artigo 47.º do 
Regimento, as seguintes alterações à proposta de resolução que aprovar sobre o relatório 
apresentado pelo Deputado Giuseppe Gargani:

1. Alterar o n.º 1 como segue:

“Solicita à Comissão que tenha em conta os eventuais pedidos do Parlamento Europeu de 
abertura de um processo de infracção contra um Estado acusado de ter violado uma das 
prerrogativas parlamentares, requerendo ao mesmo tempo que o informe, por escrito e de 
forma exaustiva, sobre os motivos que fundamentaram uma eventual decisão de se 
abster de agir conforme solicitado;”

2. Alterar o n.º 3 como segue:

“Sugere que se proceda a uma análise aprofundada sobre a possibilidade de aplicar o 
mecanismo jurídico referido no n.º 6 do artigo 300.º do Tratado CE nos casos em que as 
prerrogativas do Parlamento Europeu se encontrem seriamente ameaçadas, a fim de que 
este possa requerer ao Tribunal de Justiça que se pronuncie sobre a compatibilidade de um 
acto de direito nacional com o direito comunitário primário, sem prejuízo do poder 
exclusivo da Comissão de instaurar um processo de infracção contra o Estado que 
eventualmente tenha cometido uma violação;”

3. Suprimir o n.º 4;

4. Alterar o n.º 6 como segue:

“Insta a Comissão a ponderar na oportunidade de propor medidas legislativas relativas 
aos aspectos processuais das prerrogativas parlamentares, atendendo a que seriam úteis 
para assegurar a plena eficácia das disposições que reconhecem ao Parlamento 
determinadas prerrogativas;”

5. Alterar o considerando A como segue:

“Considerando que o Parlamento Europeu, pelo facto de não possuir personalidade 
jurídica, depara frequentemente com dificuldades na protecção das suas prerrogativas
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perante os tribunais nacionais devido aos problemas atinentes à sua natureza específica,”

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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