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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Zpravodaj souhlasí s hlavními cíli návrhu, zejména s přenesením výhradní pravomoci 
rozhodovat o žalobách na neplatnost, které souvisejí s nezajištěním řádného splnění 
povinností vyplývajících z rozsudku Soudního dvora vydaného na základě čl. 260 odst. 2 
nebo 3 SFEU, na Soudní dvůr. Zpravodaj se však domnívá, že návrh by měl obsahovat 
ustanovení, podle nichž by mohli soudci vydávat samostatná stanoviska, a to včetně 
stanovisek nesouhlasných, a navrhuje změnu příslušných článků statutu Soudního dvora. 
Vydávání samostatných stanovisek je běžným postupem ve většině členských států a obecně 
se přijímá i u mezinárodních soudů, jako je Mezinárodní soudní dvůr nebo Evropský soud pro 
lidská práva.  Umožněním samostatných stanovisek se zkvalitní rozhodnutí Soudního dvora, 
zvláště tehdy, je-li přesné pochopení odůvodnění Soudního dvora obtížné, neboť senát do něj 
musel začlenit částečně rozdílné názory s cílem nalézt kompromis mezi soudci. Stanoviska 
jednotlivých soudců by mohla přimět většinu, aby se výslovně zabývali názory menšiny a 
vyvraceli jejich právní argumenty, přičemž nesouhlasná stanoviska by byla uváděna zvlášť, 
čímž by se zajistila větší explicitnost, soudržnost, srozumitelnost a také směrodatnost a 
přesvědčivost rozsudků. Samostatná stanoviska by mohla předjímat následný vývoj judikatury 
Soudního dvora. Mohla by také zlepšit soudní dialog s vnitrostátními soudy a vést k lepšímu 
odůvodňování rozsudků, v jejichž rámci by všechna rozličná právní stanoviska – a obzvláště 
stanoviska předkládajícího soudu – byla výslovně a v plném rozsahu brána v potaz. Vydání 
vlastního stanoviska by v žádném případě nebylo povinné a soudci by mohli sami z vlastní 
vůle rozhodovat o tom, zda samostatné stanovisko vydají, či nikoli. Pokud bude větší důraz 
kladen na transparentnost než na tajnost, může to být pro demokratizaci Evropské unie jedině 
přínosem. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro ústavní záležitosti vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako příslušný výbor, aby 
zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 (nový)
Protokol č. 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie
Článek 2

Platné znění Pozměňovací návrh

-1) Článek 2 se nahrazuje tímto:

Článek 2 „Článek 2

Každý soudce je povinen před nastoupením 
do své funkce složit na veřejném zasedání 
před Soudním dvorem přísahu, že bude 
vykonávat svou funkci zcela nestranně a 
podle svého nejlepšího svědomí a že bude 
zachovávat tajnost porad Soudního dvora.

Každý soudce je povinen před nastoupením 
do své funkce složit na veřejném zasedání 
před Soudním dvorem přísahu, že bude 
vykonávat svou funkci zcela nestranně a 
podle svého nejlepšího svědomí a že bude 
zachovávat tajnost porad Soudního dvora, 
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aniž je dotčen čl. 36 druhý odstavec.“

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 a (nový)
Protokol č. 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie
Článek 8

Platné znění Pozměňovací návrh

-1a) článek 8 se nahrazuje tímto:

Článek 8 „Článek 8

Články 2 až 7 se vztahují i na generální 
advokáty.

Články 2 až 7 se vztahují obdobně i na 
generální advokáty.“

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 b (nový)
Protokol č. 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie
Článek 35

Platné znění Pozměňovací návrh

-1b) článek 35 se nahrazuje tímto:

Článek 35 Článek 35

Porady Soudního dvora jsou a zůstanou 
tajné.

Aniž je dotčen čl. 36 druhý odstavec, 
porady Soudního dvora jsou a zůstanou 
tajné.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Článek 2 a (nový)

Návrh Soudního dvora Pozměňovací návrh

Článek 2a

Články 2, 8, 35, 36 a 47 statutu ve znění 
tohoto nařízení se použijí na věci, které 
jsou projednávány Soudním dvorem nebo 
Tribunálem po dni vstupu tohoto nařízení 
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v platnost.
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