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Zadeva: Povzetek postopkov v zvezi z odvzemom in zaščito imunitete

Na seji 2. septembra 2009 so se člani Odbora za pravne zadeve dogovorili o razjasnitvi 
notranjih postopkov v zvezi z odvzemom in zaščito imunitete v okviru Odbora za pravne 
zadeve v skladu s spodaj opisanimi pravili.
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1. Zaupnost 

Člen 7(11) poslovnika določa, da „[O]dbor obravnava te zadeve in vse prejete dokumente 
strogo zaupno“. 

Zaupnost se nanaša tako na potek sej kot na dostop do dokumentov. 

1.1. Seje brez navzočnosti javnosti 

Člen 103(4) določa, da „[P]ristojni odbor vedno obravnava zahteve glede postopkov v zvezi z 
imuniteto v skladu s členom 7 brez navzočnosti javnosti“.

Poslovnik nima posebnih pravil za seje, ki morajo potekati brez navzočnosti javnosti. Zato je 
treba odgovoriti na vprašanje, kdo lahko ostane v sobi med obravnavo primera zaščite ali 
odvzema imunitete. 

Tradicionalna praksa Odbora za pravne zadeve povzroča nekatere težave, ki jih je mogoče 
rešiti z uporabo splošnega načela, po katerem bi v sobo dovolili vstopiti le osebam, ki 
izpolnjujejo dva pogoja: 

 so politično odgovorne za zaupnost ali zakonsko obvezane k le-tej, to pa zagotavlja 
tudi disciplinski režim,  

 njihovo prisotnost v sobi upravičuje njihova funkcija. 

S tema pogojema se prisotnost v sobi omeji na naslednje kategorije oseb:

1. polnopravni člani in namestniki odbora ter vsi poslanci, čeprav lahko sodelujejo zgolj, 
kolikor dovoljujejo pogoji v členih 187(2) in 193(3) poslovnika;   

2. uradniki (ki so zakonsko zavezani k molčečnosti), če to upravičujejo njihove naloge; 
to pomeni, da so v sobi prisotni tajništvo odbora, pravna služba in služba GD PRES, ki 
je odgovorna za imunitete;

3. predstavniki političnih skupin (ki so prav tako zakonsko zavezani k molčečnosti), če 
to, kot v zgornjem primeru, upravičujejo njihove naloge; to pomeni, da so v sobi 
prisotni tisti predstavniki političnih skupin, ki običajno spremljajo dejavnosti Odbora 
za pravne zadeve; 

4. pomočniki predsednika in poročevalcev, ki poročajo o imuniteti.

1.2. Dostop do dokumentov 

Dostop do dokumentov povzroča več težav. 

 Najprej je treba rešiti vprašanje dostopa do popolne zbirke izvirnih dokumentov o 
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posameznih primerih, ki so zelo pogosto obsežni. Po tradicionalni praksi imajo 
vpogled v te dokumente poslanci in njihovi (ustrezno pooblaščeni) pomočniki v 
prostorih tajništva. Teh dokumentov si ni mogoče izposoditi ali jih fotokopirati. 
Odbor potrjuje to prakso.

 Po drugi strani pa se postavlja vprašanje, katere dokumente ali, v nekaterih primerih, 
informativne povzetke, je treba prevesti in razdeliti. Odbor potrjuje tradicionalno 
pravilo, da o tem odloča poročevalec. V primeru kakršnihkoli težav posreduje 
predsednik. Treba je omeniti, da je namen imenovanja „stalnih“ poročevalcev ravno 
optimizacija strokovnega znanja na tem področju.

S tem v zvezi je treba spomniti, da dodatne težave, ki so se pojavile ob uvedbi 
kodeksa o večjezičnosti, narekujejo strožji pristop. 

Članom odbora se bo na ustrezen način in na poročevalčevo odgovornost posredoval 
povzetek glavnih dejstev o posameznem primeru. Poleg tega bo tradicionalno 
„obvestilo poslancem“ vključevalo popoln seznam prejetih dokumentov, ki si jih je 
mogoče ogledati v prostorih sekretariata. 

 Na koncu je treba rešiti tudi vprašanje načina razdeljevanja dokumentov, saj pri tem 
zaupnost in učinkovitost očitno nista enostavno združljivi. Poslanci bodo dokumente 
dobili po elektronski pošti v pdf-formatu. Poslanci so odgovorni za pravilno ravnanje 
s temi dokumenti. 

2. Udeležba poslanca, čigar imuniteta je predmet primera, na seji

Po tradicionalnem splošnem pravilu je prisotnost poslanca, čigar primer je predmet razprave, 
v sobi prepovedana, da se ohrani svoboda izražanja ostalih poslancev med obravnavo.  

V poslovniku je navedeno samo, da obravnavani poslanec nima besede v razpravi o svojem 
primeru na plenarni seji. Po drugi strani člen 193(3) dovoljuje, da odbor odloča o tem, ali se 
lahko poslanci, ki niso člani odbora, udeležijo seje.

Zato odbor potrjuje tradicionalni pristop: poslanca ali poslanko, čigar primer je predmet 
razprave, ali njegovega/njenega predstavnika se pozove, naj zapusti sobo med razpravo o 
zadevi.

3. Zastopanje poslanca, čigar imuniteta je predmet primera

V skladu s poslovnikom lahko poslanca ali nekdanjega poslanca zastopa drug poslanec. Člen 
7(3) se glasi: „[Z]astopa ga (poslanca) lahko drug poslanec“.

Zastopanje poslanca, čigar imuniteta je predmet razprave, s strani članov Odbora za pravne 
zadeve je vprašljivo iz dveh razlogov: 
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 preprečiti je treba, da bi slednji hkrati nastopali v vlogi sodnika in zainteresirane 
strani, 

 zagotoviti je treba, da Odbor za pravne zadeve enako obravnava vse poslance .  

Iz teh razlogov se člane odbora poziva, naj ne sprejmejo zastopanja poslancev, čigar imuniteta 
je predmet razprave.  

_____________
10. september 2009
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