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POBUDE

Odbor za ustavne zadeve 

A. ker se je v skladu s členom 47 Poslovnika vključil v oblikovanje poročila poslanca 
Giuseppeja Garganija o zaščiti posebnih pravic Parlamenta pred nacionalnimi sodišči,

B. ker obseg tega vključevanja zajema vprašanja, povezana z medinstitucionalnimi odnosi in 
Poslovnikom, saj je za te zadeve pristojen Odbor za ustavne zadeve v skladu z delom 
XVIII priloge VI Poslovnika, 

poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni odbor, da v skladu s četrto alineo člena 47 
Poslovnika brez glasovanja v predlog resolucije o poročilu, ki ga je predstavil poslanec 
Gargani, vključi naslednje predloge spremembe:

1. odstavek 1 se spremeni, kot sledi: 

„poziva Komisijo, naj upošteva morebitne zahteve Evropskega parlamenta za sprožitev 
postopka za ugotavljanje kršitev proti državi, ki je obtožena kršitve ene od posebnih 
pravic Evropskega parlamenta, ter zahteva, da ga v primeru, če kolegij odloči, da ne bo 
ukrepal, kot se zahteva, Komisija pisno in podrobno obvesti o razlogih“;

2. odstavek 3 se spremeni, kot sledi: 

„predlaga, da se temeljito preuči, ali se pravni mehanizem iz odstavka 6 člena 300 
Pogodbe ES lahko uporabi v primerih, ko so resno ogrožene posebne pravice 
Evropskega parlamenta, obenem pa poziva, naj se Evropskemu parlamentu omogoči, da 
zaprosi Sodišče, naj se izreče o skladnosti določenega akta nacionalnega prava s 
primarnim pravom Skupnosti, pri čemer bi Komisija ohranila izključno pristojnost, da 
sproži ali ne sproži postopek ugotavljanja kršitve proti državi, ki naj bi zagrešila kršitev“; 

3. odstavek 4 se črta;

4. odstavek 6 se spremeni, kot sledi: 

„poziva Komisijo, naj preveri ustreznost predlaganja zakonodajnih ukrepov glede 
postopkovnih vidikov posebnih pravic Evropskega parlamenta, saj bi bili ti smiselni za 
zagotavljanje polne učinkovitosti predpisov, ki Evropskemu parlamentu priznavajo 
nekatere posebne pravice;

5. uvodna izjava A se spremeni, kot sledi: 

„ker Evropski parlament ni pravna oseba; ker ga pri zaščiti njegovih posebnih pravic pred 
nacionalnimi sodišči pogosto ovirajo težave, značilne za njegovo posebno naravo;“
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KRATKA OBRAZLOŽITEV

1. Načelo pravnega sodelovanja med Komisijo in Parlamentom določa, da vse odločitve v 
zvezi z zahtevami Parlamenta sprejme kolegij. Ko je odločitev sprejeta, kolegij v okviru 
svoje pristojnosti za notranjo organizacijo lahko prenese nalogo obveščanja Parlamenta o 
svoji odločitvi. 

2. Zaenkrat bi se moral Parlament izogibati vseh morebitnih nesporazumov glede njegovih 
ciljev, kar zadeva nove zahteve po spreminjanju primarne zakonodaje.

3. Težave, ki so opisane v osnutku mnenja, ne opravičujejo dvomov o posebni pravici 
predsednika Evropskega parlamenta, da predstavlja Parlament v pravnih zadevah.

4. Komisija ne more sprejemati zakonodajnih ukrepov, ampak jih lahko le predlaga, če meni, 
da so ustrezni.

5. Parlamenta ni mogoče obravnavati kot „glavno čezmejno zakonodajno institucijo v 
Evropi“, saj si to lastnost deli s Svetom. Posebna narava Parlamenta je ovira le takrat, ko 
gre za njegovo možnost nastopanja pred nacionalnimi sodišči. Na ravni Unije so omejitve 
teh možnosti posledica trenutnega institucionalnega ravnovesja.
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