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I. Úvod

1. Jak je známo, Evropský parlament, který byl původně druhořadým shromážděním, se 
postupem času stal voleným orgánem s legislativou, jejíž počátky vznikly v červnu–červenci 
1979.

2. Než byl uplatněn systém přímých voleb, bylo stanoveno v čl. 138 odst. 1 smlouvy 
o založení tehdejšího Evropského hospodářského společenství, že členové Evropského 
parlamentu budou jmenováni z jednotlivých vnitrostátních parlamentů v souladu s postupy 
stanovenými každým členským státem; v důsledku toho zde byli držitelé dvojího mandátu.

3. Ustanovení čl. 138 odst. 3 Římské smlouvy přisuzovala Evropskému parlamentu povahu 
druhořadé instituce a stanovila pro něj systém přímých voleb ve dvou kolech na základě 
návrhů vypracovaných samotným shromážděním, „jednotným postupem ve všech členských 
státech“. Rada pak musela jednomyslně přijmout „odpovídající ustanovení a doporučit 
členským státům jejich přijetí v souladu s jejich ústavními předpisy“.

4. Za těchto podmínek bylo na vrcholné schůzce v Paříži konané ve dnech 9. a 10. prosince 
1974, stanoveno, že by se „od roku 1978“ měly konat přímé volby, a Evropský parlament byl
vyzván, aby předložil nové návrhy, neboť návrh úmluvy, přijatý v roce 1960, již nebyl 
aktuální. V lednu 1975 Parlament schválil nový návrh, na jehož základě pak dospěli vedoucí 
představitelé států a vlád po překonání určitých rozporů k dohodě, a to ve dnech 
12. a 13. července 1976.

5. Rozhodnutí a akt o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách 
byly podepsány v Bruselu dne 20. září 976. Po ratifikaci ve všech členských státech vstoupil 
text v platnost dne 1. července 1978 a první volby se konaly ve dnech 7. a 10. června 1979.

II. Nutnost reformy

1. Zdá se, že ustanovení tehdejšího čl. 138 odst. 3 Smlouvy, týkající se zavedení jednotného 
volebního postupu, mělo zůstat v zásadě mrtvou literou od chvíle, kdy se akt z roku 1976 
omezil pouze na stanovení dosti obecných zásad ponechávajících široký prostor jednotlivým 
vnitrostátním právním úpravám.

2. Ostatně, vzhledem k tomu, že Rada se ne vždy ztotožnila s jednotlivými návrhy, které 
předložil Parlament, v Amsterodamské smlouvě byla zavedla možnost schválit pouze 
„společné zásady“. V současném znění čl. 190 odst. 4 Smlouvy o ES se totiž stanoví, že 
„Evropský parlament vypracuje návrh na všeobecné a přímé volby konané jednotným 
postupem ve všech členských státech nebo podle zásad společných všem členským státům“.

3. Právě tento způsob ostatně Parlament zvolil v návrhu, který byl přílohou usnesení 
o vypracování návrhu volebního postupu zahrnujícího společné zásady pro volbu členů 
Evropského parlamentu, přijatého dne 15. července 1998 (A4-0212/98). V návaznosti na tento 
návrh byl akt z roku 1976 změněn, naposledy rozhodnutím Rady 2002/772/ES, Euratom ze 
dne 25. června 2002 a ze dne 3. září 2002.

4. Navzdory této změně (která byla v podstatě zaměřena na zavedení kritéria poměrnosti do 
vnitrostátních volebních zákonů a na zákaz dvojího mandátu parlamentního úředníka) se zdá, 
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že současné znění aktu z roku 1976 není dosud zcela uspokojivé, zejména pokud jde o ověření 
pověřovacích listin a o ztrátu mandátu. V tomto ohledu je možno připomenout nedávné
případy, kdy několik členů Evropského parlamentu prokázalo nedostatečnost některých 
ustanovení aktu.

5. V článku 12 aktu se stanoví, že „Evropský parlament ověřuje pověřovací listiny svých 
členů. Za tímto účelem vezme na vědomí výsledky úředně vyhlášené členskými státy 
a rozhoduje všechny spory, které vznikají na základě tohoto aktu a které nevznikají na základě 
ustanovení vnitrostátních předpisů, na něž tento akt odkazuje.“

6. Toto ustanovení v zásadě nepřiznává Evropskému parlamentu žádnou pravomoc posuzovat 
rozhodnutí vnitrostátních orgánů týkající se volebních výsledků – může je pouze vzít na 
vědomí. Jaký je vztah k právu, pokud se prohlášení některého členského státu opírá 
o vnitrostátní ustanovení, které je v rozporu s aktem z roku 1976 a obecně s primárním 
právem? Jaký je vztah k právu, pokud je prohlášení zvoleného člena výsledkem správního 
nebo soudního rozhodnutí, které znamená zpochybnění voleb a které je založeno na 
odchylných vnitrostátních předpisech?

7. Přidržíme-li se znění článku 12, pak by se měl Parlament, jakožto svrchované shromáždění, 
zříci svého práva určovat si vlastní složení a měl by pasivně přijmout vůli členských států.

8. Podobný problém se objevil v případě rozhodnutí plenárního zasedání Evropského 
parlamentu zamítnout potvrzení mandátu B. Donniciho a potvrdit mandát A. Occhetta (viz 
rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 24. května 2007 (řízení 2007/2121(REG)). 
Skutečnost, že se A. Occhetto zřekl svého mandátu – což by umožnilo B. Donnicimu zasedat 
v Parlamentu na jeho místě – totiž Parlament považoval v této souvislosti za nicotnou, na 
rozdíl od rozhodnutí příslušných vnitrostátních orgánů, jejichž vůle byla řízena politickou 
dohodou odporující liteře i duchu aktu z roku 19761.

9. Ustanovení čl. 13 odst. 3 aktu z roku 1976 ostatně stanoví, že „Jestliže právní předpisy 
členského státu výslovně stanoví ztrátu mandátu člena Evropského parlamentu, zaniká jeho 
mandát podle těchto právních předpisů. Příslušné vnitrostátní orgány o tom uvědomí 
Evropský parlament.“

10. Zde také není Evropskému parlamentu přiznána žádná pravomoc k hodnocení rozhodnutí 
vnitrostátních orgánů, které tak mohou rozhodnout o ponechání určitého poslance v úřadu. 
Rovněž zde vzniká problém ztráty mandátu, kterou prohlásí členský stát na základě 
vnitrostátních ustanovení nebo správních či soudních rozhodnutí, která jsou v rozporu 
s primárním právem.

11. Stejný problém mohl teoreticky vzniknout i v případě B. Geremeka. Polský zákon ze dne 
18. října 2006 ukládal totiž držitelům veřejné funkce (včetně polských poslanců zasedajících 
v Evropském parlamentu), aby nejpozději jeden měsíc od vstupu tohoto zákona v platnost 
podali písemné prohlášení, zda v letech 1944–1990 spolupracovali s tajnou policií či nikoliv. 
Pokud dotyčný nepodal toto prohlášení do uplynutí lhůty, bylo to považováno za situaci 
rovnocennou podání lživého prohlášení, což mohlo dát podnět k trestnímu stíhání a ke ztrátě 

                                               
1 Připomíná se, že dotyčné rozhodnutí napadl B. Donnici (věc T-215/07) i italská vláda (C-393/07) a že 
související řízení nebyla dosud ukončena.
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mandátu, jehož byl dotyčný držitelem. Je totiž na místě poznamenat, že polský právní řád 
stanoví, že ke ztrátě mandátu dochází v důsledku byť jen málo závažného trestního deliktu, na 
rozdíl od mnohem méně přísného režimu platného pro poslance vnitrostátních parlamentů. 
B. Geremek odmítl podat toto prohlášení, čímž se vystavil riziku, že bude z tohoto důvodu 
odsouzen a následkem toho ztratí poslanecký mandát.

12. V té době byl sice vydán rozsudek polského Ústavního soudu prohlašující tento zákon za 
neoprávněný, pokud by k tomu však nedošlo, Evropský parlament by býval musel vzít 
pasivně na vědomí rozhodnutí vnitrostátních orgánů, které bylo zjevně v rozporu 
s nejzákladnějšími zásadami svobody.

13. Jako by to nestačilo, nedostatečnost aktu poukázala tím jasněji na skutečnost, že Evropský 
parlament nemá k dispozici žádný nástroj pro okamžitou reakci na vnitrostátní ustanovení, 
která jsou neslučitelná s primárním právem, a to jak pokud se jedná o ověřování pověřovacích 
listin, tak i o ztrátu mandátu. Jedinou možnou cestou je podle současně platného práva 
požádat Komisi, aby zahájila proti dotyčnému členskému státu řízení o porušení práva. 
V současnosti však tato žádost není nutná, neboť zahájení řízení o porušení práva spadá do 
výhradní (a diskreční) pravomoci Komise.

III. Názor zpravodaje

1. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem by zpravodaj ve svém stanovisku pro Výbor pro 
ústavní záležitosti, kterému byla záležitost předložena, mohl požadovat zejména změnu 
článků aktu 12 a 13, což by Evropskému parlamentu umožnilo přezkoumávat, zda jsou 
rozhodnutí vnitrostátních orgánů týkající se jmenování poslanců a ztráty mandátu v souladu 
s literou a duchem tohoto aktu.

2. Pro tento účel připadají v úvahu následující řešení:

a) a) přiznat Evropskému parlamentu pravomoc k ověření pověřovacích listin 
svých vlastních členů na základě výsledků vyhlášených členskými státy, 
přičemž sám rozhoduje související spory, takže článek 12 aktu by mohl být 
přeformulován tímto způsobem: „Evropský parlament ověřuje pověřovací 
listiny svých členů na základě výsledků úředně vyhlášených členskými státy 
a rozhoduje případné spory, které vznikají na základě jiných ustanovení tohoto 
aktu“;

b) b) umožnit Evropskému parlamentu, aby požádal Soudní dvůr o předběžné 
rozhodnutí týkající se slučitelnosti rozhodnutí vnitrostátních orgánů v oblasti 
voleb s právem Společenství (po vzoru čl. 300 odst. 6 Smlouvy o ES, 
týkajícího se mezinárodních dohod), a rozhodne-li Soudní dvůr 
o neslučitelnosti, provést nezávisle na vnitrostátních orgánech ověření 
pověřovacích listin nebo konstatovat ztrátu mandátu;

c) přiznat Evropskému parlamentu pravomoc obrátit se přímo na Soudní dvůr ve 
věci porušení práva ze strany členského státu, a to nezávisle na iniciativě 
Komise, jedná-li se o obranu jeho vlastních výsad;

d) d) podpůrně stanovit povinnost Komise, jmenovitě jejího odpovědného 
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komisaře, sdělit Evropskému parlamentu důvody rozhodnutí kolegia nezahájit 
řízení o porušení práva proti členskému státu, který byl obviněn z porušení 
výsad Parlamentu, pokud je toto rozhodnutí v rozporu se žádostí Evropského 
parlamentu o zahájení tohoto řízení.

3. Zpravodaj by mohl kromě toho vzít v úvahu možnost zavedení určitých zásad volebního 
práva v užším slova smyslu:

a) zavedení jednoho či několika přeshraničních volebních obvodů (tedy 
zajímavých pro několik členských států), zejména s ohledem na význam, jejž 
článek 191 Smlouvy ES přiznává politickým stranám evropského rozměru;

b) alespoň v hrubých rysech by mohly být kromě evropského pojmu 
neslučitelnosti (viz čl. 7 odst. 1 aktu) nastíněny i evropské pojmy volitelnosti 
a ztráty mandátu;

c) mělo by být posíleno dodržování svrchovanosti rozhodnutí lidu tak, aby pořadí 
zvolených poslanců nebylo po hlasování měněno na základě rozhodnutí či 
dohod politických stran1. 

4. Jelikož je Evropský parlament za všech okolností „soudcem“ rozhodujícím spory 
o volebních výsledcích, vzniklé na základě ustanovení aktu z roku 1976 (viz článek 12), je 
zřejmé, že čím více dostatečně podrobných ustanovení bude k tomuto účelu zavedeno, tím 
více bude Parlament schopen rozhodovat o svém vlastním složení nezávisle na vnitrostátních 
orgánech.

                                               
1 Zdá se, že některé vnitrostátní právní předpisy to umožňují.
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