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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om beskyttelse af Europa-Parlamentets prærogativer ved nationale domstole
(2007/2205(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

– der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelse fra Udvalget om Konstitutionelle 
Anliggender (A6-0000/2008),

A. der henviser til, at Europa-Parlamentet er den vigtigste tværnationale lovgivende 
institution i Europa, i øvrigt uden juridisk personlighed, og som følge heraf ofte hæmmet 
i forbindelse med beskyttelsen af dets prærogativer af problemer, der specielt hænger 
sammen med til dets særlige art,

B. der henviser til, at Europa-Parlamentet i forbindelse hermed råder over en række midler, 
der er fastlagt i traktaten, som sikrer det beskyttelse af ovennævnte prærogativer over for 
andre fællesskabsinstitutioner, som f.eks. passivitetssøgsmål (EF-traktatens artikel 232) 
eller procedure om annullering af fællesskabsakter (EF-traktatens artikel 230),

C. der henviser til, at Europa-Parlamentet ikke er udstyret med tilsvarende direkte 
instrumenter til at forsvare disse prærogativer over for de nationale domstole, især ikke i 
tilfælde af at der afsiges en national retskraftig afgørelse i modstrid med disse, idet det 
hverken kan deltage i de nationale retsprocesser eller henvende sig direkte til Domstolen 
for at forsvare sine afgørelser,

D. der henviser til, at Europa-Parlamentet ikke en gang som extrema ratio kan indlede 
traktatbrudsprocedure (EF-traktatens artikel 226) mod en medlemsstat, da denne 
beføjelse udelukkende er forbeholdt Kommissionen,

E. der henviser til, at manglen på egnede instrumenter til at forsvare dets afgørelser kan 
virke hindrende på den lovmæssige udøvelse af Parlamentets virksomhed som helhed og 
dets medlemmers virksomhed i særdeleshed,

F. der henviser til, at principperne om loyalt samarbejde mellem EU-institutionerne og god 
forvaltningsskik kræver, at fællesskabsorganernes virksomhed er præget af 
gennemskuelighed og klarhed, således at grundene til vedtagelse eller forkastelse af en 
bestemt foranstaltning tydeligt fremgår,

G.  der henviser til, at det for at løse ovennævnte problemer ville være nyttigt at styrke 
midlerne til at beskytte Parlamentets prærogativer, ikke ved en ændring af EF-traktaten, 
men ved at forsøge på grundlag af de nationale parlamenters erfaringer at finde frem til 
midler, der opfylder Parlamentets særlige behov,

H. der henviser til, at resultaterne af den undersøgelse, der blev foretaget med henblik herpå 
og baseret på et bredt udvalg af medlemsstater klart viser, at størstedelen af de nationale 
retssystemer giver deres parlamenter retsmidler til ikke blot at forsvare et parlaments 
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samlede interesser, men også det enkelte medlems interesser,

I. der henviser til, at medlemsstaterne er underkastet princippet om et oprigtigt og loyalt 
samarbejde i henhold til artikel 10 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske 
Fællesskab, og at samme medlemsstater i henhold til Domstolens retspraksis er forpligtet 
til at fastlægge et system af retsmidler og procedurer med henblik på at sikre 
overholdelsen af retten til en effektiv retsbeskyttelse1,

J. der henviser til, at det ville være hensigtsmæssigt at give Europa-Parlamentet om ikke 
identiske så i det mindste tilsvarende midler til beskyttelse af dets prærogativer over for 
retsmyndighederne, enten når de repræsenteres af Domstolen eller de nationale domstole, 
ved analogi med de beskyttelsesmidler, der er fastlagt i de nationale retssystemer til 
fordel for deres egne parlamenter, 

1. opfordrer Kommissionen til at tage hensyn til Europa-Parlamentets eventuelle 
anmodninger om at indlede traktatbrudsprocedure mod en stat, der er sigtet for at have 
overtrådt et af Parlamentets prærogativer, og anmoder den derfor om via den ansvarlige 
kommissær eller generaldirektøren for Retstjenesten og altid skriftligt og udtømmende at 
meddele det begrundelserne, der ligger til grund for en eventuel afgørelse desangående, 
især i tilfælde af, at Kommissionen ikke griber ind;

2. foreslår at ændre Domstolens statut, således at den giver Europa-Parlamentet ret til at 
indgive egne kommentarer til Domstolen i alle de sager, hvor dets prærogativer enten 
direkte eller indirekte omtvistes, for at Europa-Parlamentets inddragelse, når det ikke 
formelt er part i proceduren, ikke overlades til Domstolens skøn, som det for øjeblikket er 
fastlagt i statuttens artikel 24, stk. 2;

3. opfordrer til at anvende den i EF-traktatens artikel 300, stk. 6, beskrevne juridiske model 
på alle de tilfælde, hvor Europa-Parlamentets prærogativer er alvorligt truede, hvorved 
Parlamentet har mulighed for at anmode Domstolen om at udtale sig om en bestemt 
national retsakts overensstemmelse med den primære fællesskabsret, under forudsætning 
af Kommissionens enebeføjelse til at indlede en traktatbrudsprocedure mod den stat, som 
eventuelt har begået en lovovertrædelse;

4. foreslår en ændring af forretningsordenens artikel 19, hvorefter formanden for 
Parlamentets Retsudvalg klart udpeges som repræsentant for Europa-Parlamentet i alle de 
retssager, hvor Parlamentets prærogativer er omtvistet;

5. anser det for hensigtsmæssigt at fremme en samarbejdspolitik mellem Europa-
Parlamentet og de nationale retsmyndigheder, hvilket allerede har givet gode resultater i 
en række medlemsstater, idet der er blevet udviklet proceduremæssige fremgangsmåder, 
som gør det muligt for Parlamentet at deltage i de retssager, som føres for de nationale 
domstole, og som vedrører Parlamentets prærogativer; 

6. opfordrer Kommissionen til at overveje at vedtage lovgivningsforanstaltninger 
vedrørende de proceduremæssige aspekter af Parlamentets prærogativer, idet disse ville 
være nødvendige for at sikre fuld gennemførelse af de bestemmelser, som giver 

                                               
1  Sag C-50/00P, Unión de Pequenos Agricultores mod Rådet (Samling 2002, s. I-6677)
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Parlamentet visse prærogativer1; 

7. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

                                               
1 Jf. sag C-176/2003, Kommissionen mod Rådet (Samling 2005, s. I-7879): I denne sag anerkendte Domstolen, 
at der er en indirekte beføjelse hos fællesskabslovgiverne til at vedtage straffeforanstaltninger inden for 
miljøbeskyttelse, som henhører under dens egen kompetence.
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BEGRUNDELSE

Europa-Parlamentet finder og har ofte fundet, at det er umuligt effektivt at beskytte de 
prærogativer, som traktaterne og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol udtrykkelig 
anerkender. Der er således risiko for, at de rettigheder og muligheder, der er fastlagt på 
fællesskabsplan og europæisk plan, kun eksisterer på papiret, men uden en effektiv 
beskyttelse.
På grundlag af de gældende traktater er det derfor nødvendigt at finde frem til og evaluere de 
midler, som Parlamentet kan udnytte med henblik på at opnå en virkelig beskyttelse af dets 
prærogativer, som tjener til at sikre dets uafhængighed og funktion.  

Abstrakt set er et af de instrumenter, Europa-Parlamentet kan anvende i tilfælde af krænkelse 
af dets prærogativer, et passivitetssøgsmål i henhold til EF-traktatens artikel 127. 

I tilfælde af overtrædelse af en ret, der er beskyttet af fællesskabsretten, kan Parlamentet 
henvende sig til Kommissionen og bede den om at indlede en traktatbrudsprocedure i henhold 
til EF-traktatens artikel 226. I praksis kan denne fremgangsmåde ikke sikre fuld beskyttelse af 
Parlamentets prærogativer, idet indledningen af traktatbrudsproceduren er overladt 
Kommissionens skøn.
Dersom Kommissionen beslutter ikke at indlede nogen procedure i overensstemmelse med 
principperne om f.eks. god forvaltning, gennemskuelighed og samarbejde mellem 
institutionerne, er det rimeligt at fordre, at begrundelserne for et sådant valg forklares. Selv 
om Parlamentet ikke kan kræve, at Kommissionen indleder proceduren, har det i det mindste 
ret til at kende årsagerne til, at Kommissionen har besluttet sig til ikke at handle, således at det 
bliver i stand til at vurdere, om Kommissionen har udøvet sit skøn korrekt og forstå de 
kriterier, der ligger til grund for dens beslutning.

For så vidt angår Europa-Parlamentets repræsentation ved retssager, vil det være 
hensigtsmæssigt officielt at give formanden for Retsudvalget juridisk beføjelse til at deltage i 
retssager ved domstolene, når disse involverer Europa-Parlamentets prærogativer, som 
repræsentant for Parlamentet. Man foreslår derfor en ændring af forretningsordenens artikel 
19, således at formanden for Retsudvalget udtrykkelig får tildelt den processuelle 
repræsentation af forsamlingen i alle de retssager, hvor Parlamentets prærogativer er 
omtvistede. 

Især under henvisning til Europa-Parlamentets deltagelse i sager for De Europæiske 
Fællesskabers Domstol, hedder det i artikel 23 i Domstolens statut, at Parlamentet kan indgive 
indlæg i tilfælde af præjudicielle spørgsmål, der omhandler gyldighed eller fortolkning af 
retsakter, der er vedtaget i samrådsprocedure. Men eftersom Europa-Parlamentets 
forretningsorden ikke henhører under disse retsakter, håber man, at Domstolen vil inddrage 
Europa-Parlamentet i sager, hvor dets prærogativer omtvistes på grundlag af bestemmelsen i 
artikel 24, stk. 2, som følger: "Domstolen kan ligeledes afkræve medlemsstaterne og de 
institutioner, der ikke er parter i retssagen, enhver oplysning, som den finder nødvendig for 
sagens behandling." 
Det vil imidlertid være hensigtsmæssigt at ændre statutten, således at Europa-Parlamentets 
mulighed for at indgive egne indlæg udvides til at omfatte alle de sager, hvor dets 
parlamentariske prærogativer omtvistes enten direkte eller indirekte.
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De steder, hvor der er en presserende nødvendighed for, at Parlamentet manifesterer sig stærkt 
er uden tvivl de nationale retssale. Hvis Parlamentet kunne deltage direkte i processerne ved 
de nationale domstole, hvori dets prærogativer er omtvistede, ville dette have forskellige 
fordele. En sådan deltagelse ville f.eks. begrænse sager vedrørende eventuelle 
traktatbrudsprocedurer eller præjudicielle spørgsmål, fremme en større effektivitet på 
procesniveau og endelig undgå forskellige former for forskelsbehandling mellem nationale 
parlamentsmedlemmer og europæiske parlamentsmedlemmer.

Først og fremmest er det vigtigt at fremme en samarbejdspolitik mellem Europa-Parlamentet 
og de nationale dommere. God praksis desangående er allerede blevet udviklet med 
retsmyndighederne i en række medlemslande. Målet er at gennemføre denne praksis og få den 
indført på positiv måde i de lande, som hidtil ikke har vist samme interesse for spørgsmålet.

I denne forbindelse kan det være nyttigt at henvise til artikel 8 i protokol nr. 2 om anvendelse 
af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet der er knyttet til Traktaten om Den 
Europæiske Union og Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, hvori der står 
følgende: "Den Europæiske Unions Domstol har kompetence til at træffe afgørelse i visse 
sager vedrørende lovgivningsmæssige retsakters overtrædelse af nærhedsprincippet, der 
anlægges i henhold til de nærmere bestemmelser i artikel 230 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde af en medlemsstat eller forelægges af denne i overensstemmelse med
dens interne retssystem på vegne af dens nationale parlament eller et kammer i dette 
parlament." 

Eftersom fællesskabsretten anerkender de nationale parlamenters ret til at være repræsenteret 
for Domstolen i tilfælde af overtrædelse af nærhedsprincippet, ville det være urimeligt ikke 
vice versa at anerkende Europa-Parlamentets ret til at anlægge sag eller i hvert fald deltage i 
processer vedrørende dets prærogativer, der finder sted ved de nationale domstole. 
I de tilfælde, hvor de nationale retssystemer ikke anerkender Europa-Parlamentets ret hertil, 
vil der være alvorlig tvivl om overholdelsen og den reelle gennemførelse af princippet om et 
oprigtigt og loyalt samarbejde, der er fastlagt i artikel 10 i traktaten om oprettelse af Det 
Europæiske Fællesskab.

På baggrund af Domstolens retspraksis, der anerkender en indirekte beføjelse vedrørende de 
lovbestemmelser, der er nødvendige til at sikre, at de bestemmelser, der udstedes inden for en 
bestemt kompetencesektor (f.eks. strafferetlige foranstaltninger vedrørende overtrædelse af 
bestemmelserne om miljøbeskyttelse)(1) gennemføres fuldt ud, mener vi, at bestemmelserne 
vedrørende de processuelle aspekter af Parlamentets prærogativer kan falde ind under denne 
indirekte beføjelse, netop fordi de er nødvendige til at sikre fuld gennemførelse af de 
bestemmelser, som giver Parlamentet bestemte prærogativer (f.eks. bestemmelserne i protokol 
nr. 36 om De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter). 

Dersom fællesskabslovgiveren ikke mener, at der bør vedtager lovbestemmelser vedrørende 
dette spørgsmål, kan man dog ikke se bort fra Domstolens udtalelse, hvori den fastslår, at det 
tilkommer medlemsstaterne at udarbejde en ordning vedrørende retsmidler og procedurer med 
henblik på at sikre overholdelsen af retten til en reel retsbeskyttelse. (1) 

I lyset af denne udtalelse og mere generelt princippet om et oprigtig og loyalt samarbejde i 
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henhold til EF-traktatens artikel 10, mener vi, at de nationale retssystemer generelt og de 
nationale dommere i særdeleshed bør give Europa-Parlamentet mulighed for at deltage i alle 
de procedurer, hvor dets prærogativer er omtvistet.
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