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I. Úvod

1. Je známe, že z Európskeho parlamentu sa zo zhromaždenia druhej kategórie, ktorým 
pôvodne bol, stal od zákonodarného obdobia začínajúceho na prelome júna a júla v roku 1979 
volený orgán.

2. Článok 138 ods. 1 zmluvy, ktorou bolo založené Európske hospodárske spoločenstvo, totiž 
ešte pred priamou voľbou ustanovoval, že členovia Európskeho parlamentu budú vymenovaní 
v jednotlivých národných parlamentoch v súlade s postupmi ustanovenými v každom 
členskom štáte; išlo teda o držiteľov dvojitého mandátu.

3. V skutočnosti, napriek tomu, že Európskemu parlamentu bol prisúdený charakter inštitúcie 
druhej kategórie, ten istý článok 138 ods. 3 Rímskej zmluvy v ďalšej etape predpokladal 
priame voľby, a to na základe návrhov vypracovaných samotným Európskym parlamentom, 
v súlade s „jednotným postupom vo všetkých členských štátoch“. Rada mala následne 
jednomyseľne schváliť „pravidlá na posilnenie alebo na doplnenie práv zakotvených v tejto 
časti, ktoré odporučí členským štátom na prijatie v súlade s ich ústavnými predpismi“.

4. V tejto súvislosti parížsky samit, ktorý sa konal 9. a 10. decembra 1974, ustanovil, že 
priame voľby sa malú konať „od roku 1978“ a vyzval Európsky parlament, aby predložil nové 
návrhy, keďže návrh dohovoru ktorý predložil v roku 1960, už nebol aktuálny. Parlament 
v januári 1975 schválil nový návrh, na základe ktorého hlavy štátov a vlád po prekonaní 
určitých názorových rozdielov dospeli 12. a 13. júla 1976 k dohode.

5. Rozhodnutie a Akt o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu 
boli podpísané 20. septembra 1976 v Bruseli. Text nadobudol účinnosť 1. júla 1978 po 
ratifikácii všetkými členskými štátmi a prvé voľby sa konali 7. a 10. júna 1979.

II. Požiadavky na reformu

1. Zdá sa, že prognóza v článku 138 ods. 3 Rímskej zmluvy týkajúca sa zavedenia jednotného 
volebného postupu stratila svoj význam potom, čo sa akt z 1976 obmedzil na zavedenie 
pomerne všeobecných zásad, ktoré ponechali jednotlivým vnútroštátnym právnym úpravám 
široký manévrovací priestor.

2. Okrem toho, keďže Rada nedospela k dohode v súvislosti s jednotlivými návrhmi 
Európskeho parlamentu, Amsterdamská zmluva zaviedla možnosť prijatia iba „spoločných 
zásad“. Súčasné znenie článku 190 ods. 4 Zmluvy o ES ustanovuje, že „Európsky parlament 
vypracuje návrhy na priame a všeobecné voľby konané jednotným postupom vo všetkých 
členských štátoch alebo v súlade so zásadami spoločnými pre všetky členské štáty“.

3. To je napokon smer, ktorý nasledoval Európsky parlament v návrhu, ktorý bol priložený 
k uzneseniu o vypracovaní návrhu jednotného volebného postupu, obsahujúcom spoločné 
zásady pre voľbu poslancov Európskeho parlamentu, ktoré boli prijaté 15. júla 1998 (A4-
0212/98). Po tomto návrhu bol akt z 1976 naposledy zmenený a doplnený rozhodnutím Rady 
2002/772/ES, Euratom z 25. júna 2002 a 3. septembra 2002.
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4. Znenie aktu z 1976 však aj napriek tejto úprave (ktorá bola zameraná výhradne na 
začlenenie kritéria proporcionality do vnútroštátnych volebných zákonov a na zákaz dvojitého 
mandátu člena parlamentu) ešte stále nie je plne uspokojujúce, najmä pokiaľ ide o overovanie 
mandátov a zánik mandátu. V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť nedávne prípady 
viacerých členov Európskeho parlamentu, ktorí poukázali na nedostatky niektorých 
ustanovení uvedeného aktu.

5. Článok 12 aktu ustanovuje, že „Európsky parlament overuje mandáty svojich členov. Na 
tento účel prihliada na výsledky úradne vyhlásené členskými štátmi a rozhoduje všetky spory, 
ktoré vznikajú na základe tohto aktu a ktoré nevznikajú na základe ustanovení vnútroštátnych 
predpisov, na ktoré tento akt odkazuje“.

6. Toto ustanovenie vo svojej podstate nepriznáva Európskemu parlamentu žiadnu právomoc 
hodnotiť rozhodnutia vnútroštátnych orgánov, ktoré sa týkajú volebných výsledkov, pretože 
ich môže iba zobrať na vedomie. Aké je právo, ak bolo vyhlásenie zvoleného kandidáta 
členským štátom uskutočnené na základe vnútorného ustanovenia, ktoré je v rozpore s aktom 
z 1976 a s primárnym právom vo všeobecnosti? Aké je právo, ak bolo vyhlásenie zvoleného 
kandidáta výsledkom administratívneho, alebo súdneho rozhodnutia, ktorého výsledkom je 
volebný spor a ktoré sa zakladá na vnútroštátnych ustanoveniach?

7. Ak sa budeme doslova držať článku 12, Parlament ako nezávislé zhromaždenie by sa mal 
vzdať práva stanoviť svoje vlastné zloženie a mal by pasívne prijať vôľu členských štátov.

8. Prípad, keď došlo k podobnému problému nastal, keď Európsky parlament na svojom 
plenárnom zasadnutí rozhodol o zamietnutí schváliť mandát pána Donniciho a o potvrdení 
mandátu pána Occhetta (pozri rozhodnutie Európskeho parlamentu z 24. mája 2007 (postup 
2007/2121(REG)). Vzdanie sa mandátu pánom Occhettom – ktoré by pánovi Donnicimu 
umožnilo zastávať miesto v Európskom parlamente – bolo na rozdiel od rozhodnutia 
príslušných vnútroštátnych orgánov Európskym parlamentom považované za neplatné, 
pretože bolo výsledkom vôle ovplyvnenej politickou dohodou, ktorá je v rozpore s aktom 
z 19761.

9. Článok 13 ods. 3 aktu z 1976 ďalej ustanovuje, že „Ak právny predpis členského štátu 
výslovne požaduje odňatie mandátu člena Európskeho parlamentu, tento mandát skončí 
v súlade s týmito právnymi predpismi. Príslušné orgány o tom informujú Európsky 
parlament“.

10. Ani tu nie je Európskemu parlamentu priznaná právomoc hodnotiť rozhodnutia 
vnútroštátnych orgánov, ktoré môžu rozhodnúť o zotrvaní nejakého poslanca. A aj tu nastáva 
problém s odňatím mandátu vyhláseného členským štátom na základe vnútorných ustanovení, 
alebo administratívnych, či právnych rozhodnutí, ktoré sú v rozpore s primárnym právom.

11. Teoreticky sa podobný problém mohol dotýkať pána Geremeka. Poľský zákon z 18. 

                                               
1 Treba pripomenúť, že toto rozhodnutie bolo napadnuté pánom Donnicim (vec T-215/07) a talianskou vládou 
(C-393/07) a že súvisiace procesy ešte stále nie sú ukončené.
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októbra 2006 ukladal držiteľom verejných funkcií (vrátane poľských poslancov v Európskom 
parlamente) povinnosť písomného vyhlásenia v lehote jeden mesiac, odkedy zákon nadobudol 
účinnosť, či v období rokov 1944 až 1990 spolupracovali, alebo nespolupracovali s tajnými 
službami. Odmietnutie uskutočniť toto vyhlásenie v spomínanej lehote sa rovnalo 
nepravdivému tvrdeniu, ktoré by bolo dôvodom na začatie trestného konania, a preto mohlo 
viesť k odňatiu mandátu, ktorého držiteľom je osoba, ktorá odmietla uskutočniť vyhlásenie. 
Treba poznamenať, že poľský právny poriadok počíta s odňatím európskeho mandátu pri 
trestnom odsúdení, a to aj miernom, čo je v rozpore s oveľa menej prísnym režimom, ktorý 
platí pre národných poslancov. Pán Geremek odmietol uskutočniť takéto vyhlásenie, pričom 
podstúpil riziko, že za to bude odsúdený a následne príde o svoj mandát v Európskom 
parlamente. 

12. V tom čase padlo rozhodnutie Poľského ústavného súdu, ktorý vyhlásil, že daný zákon je 
v rozpore s ústavou, ak by však k tomu nedošlo, Európsky parlament by musel vziať 
rozhodnutie vnútroštátnych orgánov, ktoré je zjavne v rozpore s najzákladnejšími zásadami 
slobody, pasívne na vedomie. 

13. Okrem toho nedostatky sú aktu ešte zjavnejšie, pretože či už v prípade overovania 
mandátov, alebo zániku mandátu, Európsky parlament nedisponuje žiadnym nástrojom na 
okamžitú reakciu proti vnútroštátnym ustanoveniam, ktoré nie sú v súlade s primárnym 
právom. Na základe platného práva existuje iba jedno riešenie, a to požiadať Komisiu, aby 
proti príslušnému členskému štátu začala konanie o porušení. V súčasnej situácii však takáto 
žiadosť nie je nutná, pretože konanie o porušení je výlučnou a (a svojvoľnou) záležitosťou 
Komisie.

III. Stanovisko spravodajcu

1. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti spravodajca požiadaný o stanovisko by mohol vo 
svojom stanovisku pre Výbor pre ústavné veci ako prvé navrhnúť zmenu článkov 12 a 13 
aktu, aby Európsky parlament mohol skúmať súlad rozhodnutí vnútroštátnych verejných 
orgánov týkajúcich sa vyhlasovania volených kandidátov a odnímania mandátu s literou 
a duchom samotného aktu.

2. Na tento účel možno zvážiť tieto riešenia:

a) priznať Európskemu parlamentu právomoc overovať mandáty svojich 
vlastných členov na základe vyhlásených výsledkov členských štátov 
a samostatne rozhodovať o vzniknutých súvisiacich sporoch. Formulácia 
článku 12 aktu by preto mohla byť zmenená takto: „Európsky parlament 
overuje mandáty svojich členov na základe výsledkov úradne vyhlásených 
členskými štátmi a rozhoduje všetky spory, ktoré by mohli vzniknúť na základe 
iných ustanovení tohto aktu“;

b) umožniť Európskemu parlamentu žiadať Súdny dvor o predbežné vyjadrenie 
vo veci zlučiteľnosti volebných rozhodnutí vnútroštátnych orgánov s právom 
Spoločenstva (myslí sa tým článok 300 ods. 6 Zmluvy o ES o medzinárodných 
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dohodách) a v prípade, že Súdny dvor rozhodne o nezlučiteľnosti, nezávisle od 
vnútroštátnych orgánov pristúpiť k overovaniu mandátov, alebo ku 
konštatovaniu zániku mandátu;

c) prideliť Európskemu parlamentu právomoc priameho predkladania veci 
Súdnemu dvoru, nezávisle od iniciatívy Komisie, ak ide o ochranu vlastných 
právomocí, s cieľom odhaliť porušenie zo strany členského štátu;

d) subsidiárne, ustanoviť povinnosť pre Komisiu, v zastúpení jej príslušným 
komisárom, odôvodniť Európskemu parlamentu dôvody rozhodnutia kolégia 
o nezačatí konania o porušení proti členskému štátu, ktorý je obvinený 
z porušenia právomocí Európskeho parlamentu, napriek žiadosti parlamentu 
v tomto smere.

3. Spravodajca požiadaný o stanovisko by mohol okrem iného zobrať do úvahy myšlienku 
začlenenia niektorých zásad volebného práva v užšom zmysle slova:

a) mohol by sa zaviesť jeden alebo viacero cezhraničných volebných obvodov 
(čiže obvodov, ktoré by mohli zaujímať viac členských štátov), najmä 
s ohľadom na význam, ktorý politickým stranám európskeho rozmeru prikladá 
článok 191 Zmluvy o ES;

b) vedľa európskeho pojmu nezlučiteľnosti (pozri článok 7 ods. 1 aktu) navrhnúť 
aspoň európsky pojem oprávnenosti a zániku mandátu;

c) malo by sa opätovne potvrdiť dodržiavanie suverenity ľudu, aby sa poradie 
zvolených kandidátov po voľbách nemohlo meniť na základe rozhodnutí alebo 
dohôd v strane1. 

4. Je zrejmé, keďže Európsky parlament je aj tak „sudcom“ vo veci volebných sporov 
vzniknutých na základe ustanovení aktu z 1976 (pozri článok 12), že do aktu bude 
začlenených viac podrobnejších ustanovení a okrem toho, že Európsky parlament bude môcť 
určovať svoje vlastné zloženie nezávisle od vnútroštátnych orgánov.

                                               
1 Zdá sa, že niektoré vnútroštátne právne úpravy to umožňujú.
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