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Věc: Shrnutí praxe týkající se zbavení a ochrany imunity 

Na své schůzi dne 2. září se Výbor pro právní záležitosti dohodl na vyjasnění vnitřního 
postupu, který bude platit pro zbavení a ochranu imunity v souladu s následujícími pravidly.
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1. Důvěrnost

Článek 7 odst. 11 jednacího řádu uvádí, že „výbor se zabývá těmito věcmi a nakládá s 
veškerými dokumenty s co největší důvěrností“. 

Důvěrnost se týká konání schůzí i přístupu k dokumentům.

1.1. Neveřejné schůze

Článek 103 odst. 4 uvádí, že „projednávání žádostí o zbavení imunity podle článku 7 v 
příslušném výboru je vždy neveřejné.“

Jednací řád neuvádí žádná konkrétní pravidla, která je nutno dodržovat, když musí být schůze 
„neveřejná“. Z tohoto důvodu je nutné vyřešit otázku, kdo může zůstat v místnosti během 
přezkoumávání případu ochrany nebo zbavení imunity.

Při tradiční praxi se Výbor pro právní záležitosti setkává s určitými problémy, které lze řešit 
podle obecné zásady, ze do místnosti budou mít přístup pouze osoby splňující dvě podmínky: 

 mají politickou odpovědnost nebo statutární povinnost dodržovat důvěrnost 
podporované disciplinárním režimem a

 jejich přítomnost v místnosti je odůvodněna jejich funkcí. 

Tyto dvě podmínky vedou k omezení přítomnosti v místnosti na následující kategorie: 

1. Řádní a náhradní členové výboru, ale také poslanci Parlamentu, i když nebudou moci 
zasáhnout více, než podle podmínek uvedených v čl. 187 odst. 2 a čl. 193 odst. 3 
jednacího řádu. 

2. Úředníci (kteří podléhají statutární povinnosti dodržovat důvěrnost), pokud je k tomu 
opravňují jejich povinnosti. To znamená, že v místnosti je přítomen sekretariát 
výboru, právní služba a služba GŘ PRES pověřená záležitostmi imunity.

3. Zástupci politických skupin (rovněž podléhající statutární povinnosti dodržovat 
důvěrnost), pokud je k tomu, stejně jako v předchozím případě, opravňují jejich 
povinnosti. To znamená, že v místnosti jsou přítomni ti zástupci politických skupin, 
kteří obvykle sledují činnost Výboru pro právní záležitosti. 

4. Asistenti předsedy a zpravodajů pro záležitosti imunity.

1.2. Přístup k dokumentům

Přístup k dokumentům představuje následující problémy: 

 Jednak je nutno vyřešit přístup k celému souboru originálních dokumentů ke každému 
případu, který je často velmi objemný. Tradiční praxe byla taková, že do dokumentů 



CM\791014CS.doc 3/4 PE428.173v02-00

CS

mohli nahlížet poslanci nebo jejich asistenti (řádně pověření) v prostorách 
sekretariátu. To znamená, že není možné si je vypůjčovat nebo pořizovat fotokopie. 
Tuto tradiční praxi lze potvrdit.

 Na druhé straně vzniká otázka, které dokumenty nebo případně které souhrnné 
informace musí být přeloženy a rozeslány. Potvrzuje se tradiční pravidlo, které 
umožňuje, aby v této otázce rozhodl zpravodaj. Jestliže vyvstane jakýkoli problém, 
zprostředkuje jeho urovnání předseda. Je třeba mít na paměti, že jmenování „stálých“ 
zpravodajů má za cíl dosáhnout v této věci co nejvyšší odbornosti.

Z tohoto hlediska je nutno mít na paměti, že dodatečné komplikace vznikající 
uplatňováním kodexu pro mnohojazyčnost podporují striktní přístup. 

Zpravodaj bude odpovídat za to, že členům výboru bude vhodným způsobem 
rozesláno shrnutí základních skutečností vztahujících se ke každému případu. Kromě 
toho bude tradiční „sdělení členům“ obsahovat úplný seznam dokumentů, do kterých 
lze v prostorách sekretariátu nahlédnout. 

 Dále je rovněž nutno vyřešit způsoby rozesílání dokumentů, což je otázka, kde se 
důvěrnost a účinnost zdají být jen těžko slučitelné. Dokumenty budou poslancům 
předávány e-mailem ve formátu PDF. Poslanci odpovídají za správné nakládání 
s dokumenty. 

2. Účast poslanců, o jejichž imunitě se jedná, na schůzi

Tradičně platilo obecné pravidlo, že přítomnost poslance Parlamentu, o jehož případě se 
diskutuje, byla zakázána z důvodu zachování svobody projevu ostatních poslanců při 
projednávání případu. 

Jednací řád pouze určuje, že se zainteresovaný poslanec neúčastní rozpravy o svém případě v 
plénu. Na druhé straně v čl. 193 odst. 3 umožňuje, aby výbor rozhodl o účasti poslanců
Parlamentu, kteří do výboru nenáleží, na schůzi.

Tento tradiční přístup lze tedy potvrdit: vyzvat poslance, jehož případ se projednává nebo 
jeho/jejího zástupce, aby během rozpravy o případě opustili místnost.

3. Zastoupení poslance, o jehož imunitě se jedná

Jednací řád umožňuje, aby poslance nebo bývalého poslance zastupoval jiný poslanec 
Parlamentu. Článek 7 odst. 3 uvádí, že „(poslanec) může být zastoupen jiným poslancem“.
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Problém členů Výboru pro právní záležitosti zastupujících poslance, o jejichž imunitě se 
jedná, vyvstává ze dvou důvodů: 

 Je nutno se vyhnout tomu, aby jednali jako soudci i zainteresovaná strana.
 Je nutno zaručit, aby všichni poslanci Parlamentu měli ve Výboru pro právní 

zastoupení možnost stejného přístupu. 

Z tohoto důvodu jsou členové výboru žádáni, aby odmítli zastupování poslanců, o jejichž 
imunitě se jedná. 

_____________
10. září 2009
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