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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Parlament kiváltságainak a nemzeti bíróságok előtti védelméről
(2007/2205(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére és az Alkotmányügyi Bizottság véleményére 
(A6-0000/2008),

A. mivel az Európai Parlament az európai nemzetek feletti törvényhozás legfőbb, ám jogi 
személyiség nélküli intézménye, és mint ilyen, gyakran nem képes megvédeni kiváltságait 
a jellegéből adódóan keletkező problémás esetekben,

B. mivel ebben a vonatkozásban az Európai Parlamentnek számos, a Szerződésben foglalt, a 
kiváltságoknak más közösségi intézmények előtti fenntartását garantáló jogorvoslati 
lehetősége van, mint például jogsértés megállapítása (az EK-Szerződés 232. cikke) és a 
közösségi jogi aktusok megsemmisítése (az EK-Szerződés 230. cikke),

C. mivel az Európai Parlament ugyanakkor nem rendelkezik a fentiekkel egyenértékű, 
közvetlen eszközökkel ahhoz, hogy a nemzeti bíróságok előtt megvédje kiváltságait, 
különösen ami a kiváltságokat sértő nemzeti bírósági ítéleteket illeti, mely esetben sem a 
nemzeti jogi eljárásban nem vehet részt, sem az Európai Bírósághoz nem fordulhat 
közvetlenül jogorvoslatért, 

D. mivel az Európai Parlament kötelezettségsértési eljárást extrema ratio-ként sem indíthat 
tagállam ellen, mivel ez a Bizottság kizárólagos jogköre (az EK-Szerződés 226. cikke), 

E. mivel a saját működési formáját kielégítően védeni képes eszközök hiányában az Európai 
Parlament mindennapos tevékenységében és az egyes képviselők munkájában zavar 
következhet be,

F. mivel az Európai Unió intézményei közötti lojális együttműködés és a helyes igazgatás 
elve megkívánják, hogy a közösségi szervek tevékenységüket az átláthatóság és az 
áttekinthetőség jegyében megfogalmazott szabályok alapján végezzék, amelyek alapján 
feleslegessé válik annak megkérdőjelezése, hogy egy intézmény miért tesz vagy nem tesz 
valamit,

G. mivel a fenti probléma megoldása érdekében a parlamenti kiváltságok védelmét szolgáló 
eszközöket nem az EK-Szerződés módosításán keresztül, hanem a nemzeti parlamentek 
ilyen irányú tapasztalatainak felhasználásával, és azoknak az Európai Parlament speciális 
esetére való igazításával kellene megerősíteni,

H. mivel a több tagállam parlamentjének működését feldolgozó, erről a kérdésről készült 
felmérés eredményei szerint egyértelmű, hogy a nemzeti törvények túlnyomó részben nem 
csak a parlament egészének, hanem egyes tagjainak védelmét is garantáló jogorvoslati 
lehetőségeket biztosítanak parlamentjüknek,
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I. mivel az Európai Közösség létrehozásáról szóló szerződés 10. cikke értelmében a 
tagállamok között „őszinte és a lojális együttműködésnek” kell létrejönnie, valamint mivel 
az Európai Bíróság megállapította, hogy magukra „a tagállamokra hárul a hatékony bírói 
jogvédelemhez való jogot biztosító jogorvoslati lehetőségek és eljárások teljes 
rendszerének kialakítása”1,

J. mivel kívánatos lenne, hogy kiváltságainak jogi – az Európai Bíróság vagy a nemzeti 
bíróságok előtti – védelme érdekében az Európai Parlamentet ha nem is azonos, de 
hasonló védelmi eszközök illessék meg, mint a nemzeti parlamenteket és azok képviselőit,

1. felhívja a Bizottságot, hogy számítson rá, hogy az Európai Parlament jogsértési eljárás 
indítását fogja kérelmezni azon tagállamok esetében, amelyek megsértik a parlamenti 
kiváltságokat, és ezért kéri, hogy a felelős biztos, illetve a jogi szolgálat főigazgatója 
írásban és kimerítő módon számoljon be az ilyen esetekben hozott döntésről, különösen 
akkor, ha a döntés szerint eljárás nem indul;

2. javasolja, hogy módosítsák az Európai Bíróság működési szabályzatát abból a célból, 
hogy az Európai Parlamentnek joga legyen a Bírósághoz fordulni azokban az esetekben, 
amikor a parlamenti kiváltságokat közvetlen vagy közvetett módon megsértik, és ily 
módon az ügyekben eleddig hivatalosan nem részes Európai Parlament részvételét ne a 
Bíróság határozza meg, amint azt jelenleg működési szabályzata 24. cikke (2) bekezdése 
értelmében teszi;

3. kéri, hogy az olyan esetekben, amikor az Európai Parlament kiváltságai súlyos 
megsértésének veszélye áll fenn, az EK-Szerződés 300. cikke (6) bekezdésében említett 
jogi modellt alkalmazzák, így lehetővé téve a Parlament számára, hogy a Bíróság 
véleményét kérje arról, hogy egy adott nemzeti jogszabály összeütközésben van-e az 
elsődleges közösségi joggal, meghagyva a Bizottságnak azt a kizárólagos jogot, hogy a 
jogsértést elkövető tagállam ellen jogsértés miatt eljárást indítson;

4. javasolja, hogy eljárási szabályzatának 19. cikkét módosítsák abban az értelemben, hogy 
egyértelműen a Parlament Jogi Bizottságának elnökét illesse meg az a hatáskör, hogy az 
Európai Parlamentet képviselje minden olyan jogi eljárásban, ahol a Parlament 
kiváltságairól van szó;

5. helyénvalónak tartaná, ha együttműködés alakulna ki az Európai Parlament és a nemzeti 
bíróságok között, és – mint ahogyan néhány tagállam már jó példával jár elöl – olyan 
bírósági gyakorlatot alakítanának ki, amely szerint a nemzeti bíróságon folyó, európai 
parlamenti kiváltságokat érintő eljárásnak a Parlament is részese lenne;

6. felhívja a Bizottságot, hogy vegye fontolóra a parlamenti kiváltságok eljárásjogi 
aspektusait szabályozó, azaz a Parlament bizonyos kiváltságainak2 biztosítását szolgáló 
előírások maradéktalan érvényesülését szolgáló jogi aktus elfogadását;

7. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
                                               
1 C-50/00P. sz. ügy, Unión de Pequeños Agricultores kontra Tanács [2002] EBHT I-6677. 
2 Lásd C-176/2006. sz. ügy, Bizottság kontra Tanács [2005, I-7879 o.]: ebben az ügyben a Bíróság kimondta, 
hogy a közösségi jogalkotás implicite hozhat büntető jellegű intézkedést a hatáskörébe tartozó ágazatban, ami ez 
esetben a környezetvédelem. 
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valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.



PE400.612v01-00 6/8 PR\705862HU.doc

HU

INDOKOLÁS

Az Európai Parlament gyakran találta és találja magát abban a helyzetben, hogy nem képes 
célravezető módon megvédeni a Szerződések, illetve az Európai Emberi Jogi Bíróság által 
számára egyértelműen biztosított kiváltságokat. Fennáll tehát annak a kockázata, hogy a 
közösségi és európai szinten garantált jogok és kiváltságok pusztán elvben valósulnak meg, 
gyakorlatban nem.
Az érvényben lévő Szerződések értelmében tehát meg kell keresnünk és érvényesítenünk kell 
azokat az eszközöket, amelyeket a Parlament saját – függetlenségének és 
működőképességének megőrzése érdekében neki tulajdonított – kiváltságainak védelmében 
fel tud használni.  

Elvben az egyik eszköz, amelyet az Európai Parlament igénybe vehet kiváltságainak 
megsértése esetén az EK-Szerződés 227. cikke szerinti kötelezettségsértés miatti eljárás 
megindítása. 

A közösségi jog által előírt kiváltság megsértése esetén a Parlament felkérheti a Bizottságot 
arra, hogy az EK-Szerződés 226. cikke értelmében jogsértés miatt eljárást indítson. A 
gyakorlatban azonban ez nem elégséges a Parlament kiváltságainak teljes körű védelméhez, 
mivel a Bizottság hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy az eljárást megindítja-e, vagy 
sem.
Amennyiben a Bizottság úgy dönt, hogy nem indítja meg az eljárást, a helyes igazgatás, az 
átláthatóság és az intézmények közötti együttműködés elvének szellemében meg kell 
indokolnia, hogy miért döntött így. A Parlamentnek jogában áll tájékozódnia arról, hogy a 
Bizottság nemleges döntésének mi a háttere, már csak azért is, hogy ellenőrizni tudja, a 
Bizottság helyesen él-e kizárólagos döntési jogkörével, és hogy megfelelő szempontok 
alapján hoz-e döntés az ilyen esetekben.

Ami az Európai Parlamentnek az eljárásokban való képviseltségét illeti, ideje lenne felruházni 
a Jogi Bizottság elnökét olyan jogkörrel, amely lehetővé teszi számára, hogy az Európai 
Parlament kiváltságait érintő eljárásokban a bíróság előtt képviselhesse az intézményt. Ebből 
a célból javasolja, hogy a Parlament eljárási szabályzatának 19. cikkét módosítsák abban az 
értelemben, hogy egyértelműen a Parlament Jogi Bizottságának elnökét illesse meg az a 
hatáskör, hogy az Európai Parlamentet képviselje minden olyan jogi eljárásban, ahol a 
Parlament kiváltságairól van szó. 

Az Európai Bíróság előtti eljárásokban való részvétel tekintetében a Bíróság szabályzatának 
23. cikke úgy rendelkezik, hogy ha az együttdöntési eljárás keretében elfogadott jogi aktusok 
érvényessége vagy értelmezése előzetes döntéshozatal során jogvita tárgyát képezi, a 
Parlament észrevételeket nyújthat be a Bíróságnak. Bár az Európai Parlament eljárási 
szabályzata nem tekinthető ilyen jogi aktusnak, helyénvaló lenne, ha a Bíróság bevonná az 
Európai Parlamentet minden olyan ügybe, ahol a Parlament kiváltságairól van szó, elsősorban 
a Bíróság szabályzatának 24. cikke (2) bekezdése értelmében, amely így rendelkezik: „A 
Bíróság az eljárásban félként részt nem vevő tagállamokat és intézményeket is felkérheti, 
hogy adjanak meg minden olyan tájékoztatást, amelyet a Bíróság az eljáráshoz szükségesnek 
tart.” 
A Bíróság szabályzatát módosítani kellene olyan értelemben, hogy az Európai Parlament 
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minden olyan ügyben észrevételt nyújthasson be, ,amelyben közvetlen vagy közvetett módon 
a parlamenti kiváltságokról van szó.

Kétségtelen, hogy az Európai Parlamentnek leginkább az egyes tagállamok bíróságai előtt van 
szüksége képviseltségre. Az Európai Parlamentnek a nemzeti bíróságok előtti, a kiváltságaira 
vonatkozó ügyekben való közvetlen részvétele több előnnyel is járna. A jogsértési és az 
előzetes döntéshozatali ügyek száma csökkenne, az eljárások hatékonyabbá válnának, és 
elkerülhető lenne a nemzeti parlamenti képviselők és az európai parlamenti képviselők közötti 
hátrányos megkülönböztetés.

Mindenekelőtt azonban az Európai Parlament és az tagállamok bíróságai közötti 
együttműködési szellemet  kell kialakítani. Ebben a tekintetben néhány tagállam bíróságával 
már kialakultak jó gyakorlatok. A cél az, hogy ezek a gyakorlatok megvalósuljanak azokban a 
tagállamokban is, amelyek jelenleg még nem mutatnak hajlandóságot az ilyesfajta 
együttműködésre.

Itt érdemes felhívni a figyelmet az Európai Közösség létrehozásáról szóló szerződést és az 
EK-Szerződést módosító szerződéshez csatolt 2. jegyzőkönyv 8. cikkére, amely a 
szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról rendelkezik. „Az Európai Unió 
Bírósága hatáskörrel rendelkezik a szubszidiaritás elvét megsértő európai törvényalkotási 
aktus megtámadására irányuló, valamely tagállam által az Alkotmány III-365. cikkében 
megállapított eljárás szerint benyújtott, illetve egy tagállam által a saját jogrendje szerint 
nemzeti parlamentje, illetve a nemzeti parlamenti kamarája nevében hozzá továbbított 
keresetek elbírálására.”

Mivel a közösségi jog lehetőséget nyújt arra, hogy a nemzeti parlamentek az Európai 
Bírósághoz nyújtsanak be keresetet a szubszidiaritás elvének megsértésével kapcsolatos 
ügyben, indokolatlan aránytalansághoz vezet az, hogy ugyanakkor az Európai Parlamentnek 
nem áll jogában ugyanezt megtenni a kiváltságait érintő esetekben, vagy legalábbis részt 
venni a kiváltságait érintő ügyekben a nemzeti bíróságok előtt folyó eljárásokban.
Amennyiben a nemzeti jog nem ismeri el az Európai Parlament ezen jogát, súlyos kételyek 
merülnek fel az Európai Közösséget létrehozó szerződés 10. cikkében előírt „őszinte és a 
lojális együttműködés” megvalósulása  tekintetében.

Az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatának fényében – amely implicit hatáskört ismer el 
azon jogalkotási aktusok esetében, amelyek a hatáskörébe tartozó ágazatokban kiszabott 
előírások teljes körű betartatására szolgálnak (például a környezetvédelmi előírások 
megszegése esetén kiszabható büntetéseken keresztül)1 – úgy véljük, hogy a parlamenti 
kiváltságok eljárásjogi aspektusaira vonatkozó előírásoknak az implicit hatáskörök közé 
kellene tartozniuk, mivel szükségszerűen ezek garantálják a Parlament kiváltságait biztosító 
előírások működésének teljes hatékonyságát (gondoljunk csak az Európai Közösségek 
kiváltságairól és mentességeiről szóló 36. jegyzőkönyv rendelkezéseire).

Ha azonban a közösségi jogalkotók nem tartják szükségesnek ilyen jogalkotási intézkedések 
elfogadását, akkor nem tekinthetünk el az Európai Bíróság által kimondottaktól: „a 

                                               
1 CGCE C-176/03. sz .ügy, Bizottság kontra Tanács, 2005.
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tagállamokra hárul a hatékony bírói jogvédelemhez való jogot biztosító jogorvoslati 
lehetőségek és eljárások teljes rendszerének kialakítása”1 Ennek a felszólításnak a tükrében, 
és általánosságban az Európai Közösség létrehozásáról szóló szerződés 10. cikkében előírt 
„őszinte és a lojális együttműködés” szellemében úgy véljük, hogy a nemzeti jog és a nemzeti 
bíróságok kötelesek lennének az Európai Parlament részvételét biztosítani minden olyan 
ügyben, amelyben annak kiváltságairól van szó.

                                               
1 C-50/00P. sz. ügy, Unión de Pequeños Agricultores kontra Tanács [2002] EBHT I-6677. 
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