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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o ochraně výsad Evropského parlamentu před vnitrostátními soudy
(2007/2205(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti a stanovisko Výboru pro ústavní 
záležitosti (A6-0000/2008),

A. vzhledem k tomu, že Evropský parlament je hlavním nadnárodním legislativním orgánem 
v Evropě, který je navíc zbaven právní subjektivity, a jako takový často naráží při ochraně 
svých výsad na překážky, které vyplývají z jeho zvláštní povahy, 

B. vzhledem k tomu, že Evropský parlament v tomto směru disponuje řadou opravných 
prostředků uvedených ve Smlouvě, které mu zaručují ochranu těchto výsad vůči ostatním 
orgánům Společenství, jako je například žaloba pro nečinnost (článek 232 Smlouvy o ES) 
nebo postup zrušení aktů Společenství (článek 230 Smlouvy o ES), 

C. vzhledem k tomu, že Evropský parlament nicméně dosud nedisponuje podobnými 
přímými nástroji k ochraně těchto výsad před vnitrostátními soudy, zejména v případě 
vnitrostátního rozsudku, který je s těmito výsadami v rozporu, a nemůže se účastnit 
vnitrostátních soudních řízení ani se přímo obrátit na Soudní dvůr, aby svá rozhodnutí 
obhájil,   

D. vzhledem k tomu, že Evropský parlament nemůže v krajním případě zahájit ani řízení pro
nesplnění povinnosti (článek 226 Smlouvy o ES) proti členskému státu, neboť se jedná o 
výhradní pravomoc Komise, 

E. vzhledem k tomu, že absence vhodných nástrojů na ochranu jeho rozhodnutí může bránit 
Evropskému parlamentu jako celku, ale zejména jeho členům, vykonávat řádně svou 
práci, 

F. vzhledem k tomu, že zásada loajální spolupráce mezi institucemi Evropské unie a zásada 
řádné správy vyžadují, aby činnost orgánů Společenství probíhala transparentním a 
srozumitelným způsobem, aby důvody, které vedly k přijetí či nepřijetí určité akce, byly 
zřejmé, 

G. vzhledem k tomu, že k vyřešení výše uvedených problémů by bylo vhodné posílit 
prostředky na ochranu parlamentních výsad, a to nikoli změnou Smlouvy o ES, nýbrž 
vyčleněním opravných prostředků užívaných vnitrostátními parlamenty, které by 
odpovídaly specifickým potřebám Evropského parlamentu,

H. vzhledem k tomu, že výsledky studie, která byla za tímto účelem provedena za použití 
širokého vzorku členských států, jasně ukazuje, že velká část vnitrostátních právních řádů 
přiznává svým parlamentům opravné soudní prostředky, které zaručují nejen ochranu 
zájmů těchto shromáždění jako celků, ale i jejich jednotlivých členů,
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I. vzhledem k tomu, že členské státy jsou povinny dodržovat zásadu „upřímné a loajální 
spolupráce“ zakotvenou v článku 10 Smlouvy o založení Evropského společenství a že na 
pokyn Soudního dvora mají povinnost „vytvořit systém soudních a procesních opravných 
prostředků umožňující zajistit dodržování práva na účinnou soudní ochranu“1,

J. vzhledem k tomu, že by bylo vhodné Evropskému parlamentu přidělit pokud ne stejná, 
alespoň podobná opatření na ochranu jeho výsad před soudní mocí, ať už je zastupována 
Soudním dvorem či vnitrostátními soudy, po vzoru ochranných nástrojů, které vnitrostátní 
právní řády poskytují svým parlamentům,

1. vyzývá Komisi, aby brala zřetel na případné žádosti Evropského parlamentu o zahájení 
řízení pro nesplnění povinnosti vůči státu obviněného z toho, že nerespektoval jednu 
z parlamentních výsad, a v tomto směru ji vyzývá, aby jej prostřednictvím příslušného 
komisaře či generálního ředitele právní služby vždy písemně a podrobně informovala o 
důvodech, které vedly k jejímu případnému rozhodnutí, a to zejména v případě, že v této 
věci nepodnikne žádnou akci;    

2. navrhuje změnit Statut soudního dvora tak, aby byl Evropský parlament oprávněn 
předkládat své postřehy Soudu ve všech případech, kdy jsou přímo či nepřímo 
zpochybněny jeho výsady, aby zapojení Evropského parlamentu v případě, že formálně 
není součástí tohoto procesu, nebylo ponecháno na uvážení Soudního dvora, jak to 
v současné době stanovuje čl. 24 odst. 2 Statutu;

3. vyzývá k tomu, aby na všechny případy vážného ohrožení výsad Evropského parlamentu 
byl uplatněn právního model podle čl. 300 odst. 6 Smlouvy o ES, který by mu umožnil 
požádat Soudní dvůr o to, aby se vyjádřil ke slučitelnosti určitého vnitrostátního právního 
aktu s primárním právem Společenství, aniž by byla dotčena výlučná pravomoc Komise 
zahájit či nezahájit řízení pro nesplnění povinnosti proti státu, který se případně dopustil 
porušení předpisů;   

4. navrhuje změnit článek 19 jednacího řádu tak, aby předsedovi Právního výboru byla 
výslovně udělena pravomoc zastupovat parlamentní shromáždění ve všech soudních 
řízeních týkajících se parlamentních výsad;  

5. domnívá se, že je vhodné podporovat politiku spolupráce mezi Evropským parlamentem a 
vnitrostátními soudci, která se již v některých členských státech osvědčila, a rozvíjet 
procesní postupy, jež mu umožní účastnit se soudních řízení probíhajících před 
vnitrostátními soudy a týkajících se jeho výsad; 

6. vyzývá Komisi, aby zvážila přijetí legislativních opatření týkajících se procesních 
hledisek parlamentních výsad v míře nutné k zaručení plné účinnosti norem přiznávajících 
Parlamentu určité výsady2;

7. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům 

                                               
1 věc C-50/00P, Unión de Pequenos Agricultores v. Rada (Rac. 202, s. I-6677).
2 viz  věc C-176/2003, Komise v. Rada (Rac. 2005, s. I-7879): v tomto případě Soud uznal, že zákonodárce 
Společenství má „implicitní“ pravomoc přijímat trestní opatření v odvětví spadajícím do jeho pravomocí, tedy v 
oblasti životního prostředí.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Evropský parlament je v situaci, ve které se opakovaně ocitl i v minulosti, kdy nemůže účinně 
chránit výsady, jež mu výslovně přiznávají Smlouvy i samotný Evropský soud pro lidská 
práva.  Hrozí tedy, že práva a pravomoci zakotvené na úrovni Společenství a na evropské 
úrovni zůstanou z důvodu nedostatečné ochrany pouze na papíře. 
Na základě platných Smluv je proto třeba prozkoumat a zhodnotit prostředky, které se 
Parlamentu nabízejí k zajištění skutečné ochrany výsad, které mají zaručovat jeho nezávislost 
a funkčnost.   

Jedním z nástrojů, kterého by mohl Evropský parlament v případě poškození svým výsad 
použít, je čistě teoreticky žaloba pro nečinnost podle článku 227 Smlouvy o ES.  

V případě, že dojde k porušení práva zakotveného v právních předpisech Společenství, může 
Parlament požádat Komisi, aby zahájila řízení pro nesplnění povinnosti ve smyslu článku 226 
Smlouvy o ES. V praxi ovšem tato možnost nemůže zaručit plnou ochranu výsad Parlamentu, 
neboť zahájení řízení pro nesplnění povinnosti zůstává na uvážení Komise.
Jestliže se Komise rozhodne neprovést v souladu se zásadami řádné správy, transparentnosti a 
spolupráce mezi institucemi žádnou akci, je třeba požadovat objasnění důvodů, které k tomuto 
rozhodnutí vedly. Ačkoli Komise není povinna jednat, má Parlament přinejmenším právo na 
objasnění důvodů, které Komisi vedly k tomu, aby neuskutečnila žádnou akci, a mohl tak 
zhodnotit správnost jejího rozhodnutí a pochopit kritéria, která toto rozhodnutí opodstatňují.

Co se týče procesního zastoupení Evropského parlamentu, bylo by vhodné stanovit skutečné a 
řádné právo předsedy Právního výboru účastnit se v roli zástupce Shromáždění řízení u soudů, 
které se týkají výsad Evropského parlamentu. Za tímto účelem by bylo žádoucí změnit článek 
19 jednacího řádu Parlamentu tak, aby předsedovi Právního výboru byla výslovně udělena 
pravomoc procesního zastupování parlamentního shromáždění ve všech soudních řízeních 
týkajících se jeho výsad.   

Pokud jde konkrétně o účast na řízeních u Soudního dvora Evropského společenství, článek 
23 statutu Soudu stanoví, že Parlament může předkládat své postřehy v případě předběžných 
rozhodnutí, jejichž předmětem je platnost či interpretace aktů přijatých postupem 
spolurozhodování. Nicméně vzhledem k tomu, že jednací řád Evropského parlamentu o těchto 
věcech nepojednává, bylo by žádoucí, aby Soudní dvůr podpořil účast Evropského parlamentu 
v řízeních, která se týkají jeho výsad, na základě čl. 24 odst. 2, který zní: „Soudní dvůr může 
rovněž požádat členské státy a orgány Společenství, které nejsou účastníky řízení, o veškeré 
údaje, jež považuje za nezbytné pro účely řízení“. 
Bylo by nicméně vhodné tento statut upravit tak, aby možnost Evropského parlamentu 
vyjadřovat své názory byla rozšířena i na případy, které se přímo či nepřímo týkají 
parlamentních výsad.  

„Místy“, kde je naléhavě pociťována potřeba účasti Evropského parlamentu, jsou bezesporu 
vnitrostátní soudní síně.  Přímá účast Evropského parlamentu při řízeních u vnitrostátních 
soudů, které se zabývají jeho výsadami, by přinesla řadu výhod. Umožnila by totiž omezit 
počet případů řízení pro nesplnění povinnosti či žádostí o rozhodnutí o předběžné otázce, 
zvýšit účinnost řízení a v neposlední řadě i zabránit diskriminaci mezi poslanci národních 
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parlamentů a europoslanci.

Především je nezbytně nutné podporovat politiku spolupráce mezi Evropským parlamentem a 
vnitrostátními soudci. V některých členských státech se tato spolupráce se soudními orgány 
již osvědčila. Tyto postupy je třeba zavést a úspěšně uplatňovat i v zemích, které zatím 
tomuto tématu nepřikládají velkou důležitost.   

V tomto ohledu může být užitečné připomenout čl. 8 Protokolu č. 2 o používání zásad 
subsidiarity a proporcionality přiloženého ke Smlouvě pozměňující Smlouvu o Evropské unii 
a Smlouvu o založení Evropského společenství, který stanoví, že: „Soudní dvůr Evropské 
unie má pravomoc rozhodovat o žalobách týkajících se porušení zásady subsidiarity některým 
legislativním aktem, které podal podle článku 230 Smlouvy o fungování Evropské unie 
členský stát nebo které členský stát předal v souladu se svým právním řádem jménem svého 
vnitrostátního parlamentu či některé jeho komory.“

Vzhledem k tomu, že právní řád Společenství přiznává národním parlamentům právo obrátit 
se v případě porušení zásady subsidiarity na Soudní dvůr, bylo by nelogické nepřiznat i 
Evropskému parlamentu právo podat žalobu nebo se alespoň účastnit řízení týkajících se jeho 
výsad, která probíhají u vnitrostátních soudů. 
Pokud by vnitrostátní právní řády toto právo Evropskému parlamentu nepřiznávaly, vznikly 
by vážné pochybnosti v souvislosti s dodržováním a účinným uplatňováním „zásady upřímné 
a loajální spolupráce“ zakotvené v článku 10 Smlouvy o založení Evropského společenství.

Jurisprudence Soudního dvora přiznává implicitní pravomoc v souvislosti s 
přijímáním legislativních ustanovení nutných k zaručení plné účinnosti norem stanovených 
v odvětví, jež spadá do pravomocí zákonodárce (např. trestní opatření v případě porušení 
norem na ochranu životního prostředí)1. Domníváme se, že normy týkající se procesních 
hledisek parlamentních výsad mohou spadat do této implicitní pravomoci, neboť právě ony 
zaručují plnou účinnost norem, které přiznávají Parlamentu určité výsady (např. norem 
obsaženým v Protokolu č. 36 o výsadách a imunitách Evropského společenství).      

Pokud se zákonodárce Společenství nicméně stále domnívá, že nemusí legislativní opatření 
v tomto směru přijímat, nelze opomenout výrok Soudního dvora, podle něhož „je úkolem 
členských států vytvořit systém opravných soudních a procesních prostředků, který zaručí 
dodržování práva a účinnou soudní ochranu“2. Ve světle tohoto výroku a obecněji na základě 
zásady upřímné a loajální spolupráce zakotvené v článku 10 Smlouvy o ES se domníváme, že 
vnitrostátní právní řády obecně, ale především vnitrostátní soudci mají povinnost umožnit 
Evropskému parlamentu účast na všech řízeních, která se týkají jemu přiznaných výsad.

                                               
1 Soudní dvůr ES C-176/03, Komise v. Rada, 2005.
2 Soudní dvůr ES C-50/00P, Unión de Pequenos Agricultores  v. Rada, 2002.
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