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FÖRSLAG

Utskottet för konstitutionella frågor avger detta yttrande av följande skäl:

A. Utskottet för konstitutionella frågor har i enlighet med artikel 47 i arbetsordningen utsetts 
till associerat utskott i samband med Giuseppe Garganis betänkande om skydd av 
Europaparlamentets rättigheter i nationella domstolar.

B. Tillämpningsområdet för denna associering täcker frågor som rör de interinstitutionella 
förbindelserna och parlamentets arbetsordning. Dessa frågor faller nämligen inom 
behörighetsområdet för utskottet för konstitutionella frågor enligt bilaga VI del XVIII i 
arbetsordningen.

Utskottet för konstitutionella frågor uppmanar utskottet för rättsliga frågor, i dess egenskap av 
ansvarigt utskott, att i enlighet med artikel 47 fjärde strecksatsen i arbetsordningen utan 
omröstning infoga följande i det resolutionsförslag som ingår i Garganis betänkande:

1. Punkt 1 ändras på följande sätt: 

”Europaparlamentet uppmanar kommissionen att beakta parlamentets eventuella krav på 
inledande av överträdelseförfaranden mot stater som anklagas för att ha åsidosatt en av 
parlamentets rättigheter, och kräver att kommissionen ger parlamentet skriftlig och 
detaljerad information om skälen, såvida kommissionen beslutar att inte vidta de 
åtgärder som efterlysts.”

2. Punkt 3 ändras på följande sätt:

”Europaparlamentet föreslår att det ska genomföras en grundlig utredning av huruvida 
lagstiftningsmekanismen i artikel 300.6 i EG-fördraget kan tillämpas i fall då 
Europaparlamentets rättigheter allvarligt hotas, så att parlamentet ska kunna uppmana 
EG-domstolen att yttra sig om en nationell rättsakts förenlighet med gemenskapens 
primärrätt, utan att det inverkar på kommissionens exklusiva behörighet att besluta om 
den ska inleda ett överträdelseförfarande mot en stat som eventuellt har gjort sig skyldig 
till en överträdelse.”

3. Punkt 4 utgår.

4. Punkt 6 ändras på följande sätt: 

”Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka lämpligheten i att föreslå
lagstiftning som gäller de förfarandemässiga aspekterna av parlamentets rättigheter 
(text utgår), eftersom sådan lagstiftning kan användas för att garantera att de 
bestämmelser enligt vilka Europaparlamentet tillerkänns vissa rättigheter får fullständig 
verkan.”

5. Skäl A ändras på följande sätt:

”Europaparlamentet är inte (text utgår) en juridisk person och hindras därför ofta från att 
i nationella domstolar skydda sina rättigheter från problem som hänger samman med 
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parlamentets särdrag.”
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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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