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SUGESTII

Comisia pentru afaceri constituționale

A. întrucât a fost asociată, în temeiul articolului 47 din Regulamentul de procedură, 
raportului dlui Giuseppe Gargani privind apărarea prerogativelor Parlamentului European 
în fața instanțelor naționale;

B. întrucât sfera de aplicare a acestei asocieri acoperă chestiuni legate de relațiile inter-
instituționale și de Regulamentul de procedură al Parlamentului, aceste probleme ținând 
de competența Comisiei pentru afaceri constituționale, în temeiul Anexei VI, Partea XVIII
din Regulamentul de procedură;

recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, competentă în fond, în temeiul articolului 47, a 
patra liniuță din Regulamentul de procedură, includerea, fără votare, a următoarelor 
amendamente în propunerea de rezoluție privind raportul prezentat de dl Gargani:

1. Punctul 1 se modifică după cum urmează: 

„invită Comisia să țină cont de eventualele solicitări ale Parlamentului European de a face 
uz de procedura pentru încălcarea dreptului comunitar împotriva unui stat susceptibil de a 
fi încălcat una dintre prerogativele parlamentare; de aceea solicită Comisiei să-i 
comunice, în scris și cât mai detaliat, motivele în eventualitatea în care Colegiul decide 
să nu acționeze așa cum s-a solicitat;”

2. Punctul 3 se modifică după cum urmează:

„sugerează efectuarea unei analize aprofundate, astfel încât să se determine dacă 
mecanismele juridice prevăzute la articolul 300 alineatul (6) din Tratatul CE se pot 
aplica în cazurile în care prerogativele Parlamentului European sunt serios amenințate, 
permițând acestuia să solicite Curții de Justiție să se pronunțe asupra compatibilității unui 
act din dreptul național cu dreptul comunitar primar, fără a prejudicia competența 
exclusivă a Comisiei de a iniția sau nu o procedură pentru încălcarea dreptului comunitar 
contra statului care ar fi comis-o.”

3. Punctul 4 se elimină;

4. Punctul 6 se modifică după cum urmează: 

„invită Comisia să analizeze dacă este adecvat să propună măsuri legislative referitoare 
la aspectele procesuale ale prerogativelor parlamentare, măsuri ce sunt funcțional 
necesare pentru a garanta eficacitatea deplină a normelor care recunosc Parlamentului 
anumite prerogative ;”

5. Considerentul A se modifică după cum urmează:

„întrucât Parlamentul European nu dispune de personalitate juridică și, ca atare, se 
confruntă adesea cu dificultăți în apărarea prerogativelor sale în fața instanțelor 
naționale din cauza statutului său special;”



PE404.531v03-00 4/4 PA\718724RO.doc

RO

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

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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