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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Parlamento prerogatyvų gynimo nacionaliniuose teismuose
(2007/2205(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą ir Konstitucinių reikalų komiteto 
nuomonę (A6-0000/2008),

A. kadangi Europos Parlamentas yra pagrindinė tarpvalstybinė Europos teisėkūros institucija, 
tačiau jis neturi juridinio asmens statuso ir todėl dėl problemų, kurių kyla dėl jo ypatingo 
pobūdžio, gindamas savo prerogatyvas jis dažnai susiduria su kliūtimis,

B. kadangi šiuo požiūriu Sutartyje numatyta keletas priemonių, kuriomis gali pasinaudoti 
Europos Parlamentas, siekdamas apginti minėtąsias prerogatyvas, jeigu jas pažeidžia kitos 
Bendrijos institucijos, pvz.,  gali pateikti ieškinį dėl neveikimo (EB sutarties 
232 straipsnis) arba gali būti taikoma Bendrijos aktų anuliavimo procedūra (EB sutarties 
230 straipsnis),

C. kadangi vis dėlto Europos Parlamentas neturi tokių pačių tiesioginių prerogatyvų gynimo 
priemonių nacionaliniuose teismuose, ypač tais atvejais, kai jie priima sprendimą, 
prieštaraujantį šioms prerogatyvoms, nes Parlamentas negali nei dalyvauti nacionalinių 
teisminių institucijų vykdomame procese, nei, siekdamas apginti savo prerogatyvas, 
tiesiogiai kreiptis su ieškiniu į Europos Teisingumo Teismą,

D. kadangi Europos Parlamentas kaip kraštutinės priemonės negali prieš valstybę narę netgi 
pradėti pažeidimo procedūros (EB sutarties 226 straipsnis), nes tai yra išskirtinė 
Komisijos teisė,

E. kadangi tai, kad Parlamentas neturi tinkamų savo galių gynimo priemonių, galėtų trikdyti 
Europos Parlamento, kaip institucijos, ir atskirų jo narių, veiklos sklandumą,

F. kadangi siekiant užtikrinti Europos Sąjungos institucijų lojalaus bendradarbiavimo ir gero 
administravimo principų laikymąsi Bendrijos organų veikla turi būti vykdoma 
vadovaujantis skaidrumo ir suprantamumo normomis taip užtikrinant tam tikrų veiksmų ar 
jų nebuvimo priežasčių aiškumą,

G. kadangi siekiant išvengti minėtųjų problemų Parlamento prerogatyvų gynimo priemones 
reikėtų stiprinti ne keičiant EB sutartį, o apibendrinant nacionalinių parlamentų patirtį ir 
atsižvelgiant į Europos Parlamento specifinius poreikius pritaikant tinkamas priemones,

H. kadangi šiuo tikslu atrinktų valstybių narių grupėje atlikto tyrimo rezultatai aiškiai parodo, 
kad daugumoje nacionalinių teisės sistemų nacionaliniams parlamentams suteikiamos 
teisinės priemonės, kuriomis užtikrinama ne tik visos asamblėjos, bet ir atskirų jos narių 
interesų apsauga,

I. kadangi valstybės narės turėtų laikytis „nuoširdaus ir lojalaus bendradarbiavimo“ 
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principo, kuris įtvirtintas Europos Bendrijos steigimo sutarties 10 straipsnyje, ir kadangi 
atsižvelgiant į Teisingumo Teismo praktiką pačios valstybės narės privalo „numatyti 
teisinių priemonių ir procedūrų sistemą, kuri užtikrintų teisę į veiksmingą teisinę 
gynybą“1,

J. kadangi Europos Parlamentui reikėtų suteikti jeigu ne tokias pačias, tai bent jau 
analogiškas savo prerogatyvų gynimo teismuose – ar tai būtų Teisingumo Teismas, ar 
nacionaliniai teismai – priemones, panašiai, kaip nacionalinėse sistemose parlamentams 
suteikiamos gynimo priemonės,

1. ragina Komisiją atsižvelgti į galimybę, kad Europos Parlamentas pateiks prašymą pradėti 
pažeidimo procedūrą prieš valstybę, kaltinamą pažeidus vieną iš Parlamento prerogatyvų, 
ir todėl jos prašo, kad atsakingas Komisijos narys arba Teisės tarnybos generalinis 
direktorius jam išdėstytų – visada raštu ir išsamiai – galimo savo sprendimo motyvus, 
ypač jeigu bus nuspręsta nesiimti jokių veiksmų;

2. siūlo taip pakeisti Teisingumo Teismo statutą, kad būtų užtikrinama Europos Parlamento 
teisė pateikti savo pastabas Teismui visais atvejais, kai tiesiogiai ar netiesiogiai kyla 
klausimas dėl jo prerogatyvų, siekiant užtikrinti, kad sprendimas dėl Europos Parlamento 
dalyvavimo, nors jis oficialiai nedalyvauja teismo procese, nebūtų paliktas tik Teismo 
nuožiūrai, kaip numatoma pagal šiuo metu taikomą statuto 24 straipsnio 2 dalį;

3. prašo visais atvejais, kai kyla rimta grėsmė Europos Parlamento prerogatyvoms, taikyti 
EB sutarties 300 straipsnio 6 dalies teisines nuostatas taip suteikiant galimybę Parlamentui 
prašyti Teisingumo Teismo nuomonės dėl tam tikro nacionalinės teisės akto 
suderinamumo su pirmine Bendrijos teise, nepažeidžiant išskirtinės Komisijos teisės 
pradėti arba nepradėti pažeidimo procedūrą prieš valstybę, kuri galimai padarė pažeidimą;

4. siūlo keisti savo Darbo tvarkos taisyklių 19 straipsnį siekiant oficialiai paskirti Teisės 
reikalų komiteto pirmininką Europos Parlamento atstovu visuose teisminiuose procesuose, 
kuriuose ginčijamos Parlamento prerogatyvos;

5. mano, kad reikėtų remti Europos Parlamento ir nacionalinių teismų teisėjų 
bendradarbiavimo politiką, kuri jau davė gerų rezultatų kai kuriose valstybėse narėse, 
kuriant tokias teismo procedūras, kurios suteiktų galimybę Parlamentui dalyvauti tuose 
teismo procesuose, kuriems vadovauja nacionalinių teismų teisėjai ir kurie susiję su 
Parlamento prerogatyvomis;

6. ragina Komisiją apsvarstyti galimybę priimti teisėkūros priemones, susijusias su 
Parlamento prerogatyvų aspektais teismuose, nes jos būtinos siekiant užtikrinti normų, 
įtvirtinančių Parlamento prerogatyvas, veiksmingumą2;

7. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių 
vyriausybėms ir parlamentams.

                                               
1 Byla C-50/00P, Unión de Pequenos Agricultores prieš Tarybą (Rink. 2002, p. I-6677).
2 žr. bylą C–176/2003, Komisija prieš Tarybą (rink. 2005, p. I-7879). Šioje byloje Teismas pripažino, kad esama 
„numanomos“ Bendrijos teisės aktų leidėjo kompetencijos priimti sprendimą dėl baudžiamųjų priemonių 
aplinkos apsaugos sektoriuje, kuris patenka į jo kompetencijos sritį.



PR\705862LT.doc 5/6 PE400.612v01-00

LT

PAGRINDIMAS

Europos Parlamentas ne kartą susidūrė ir vis dar susiduria su kliūtimis, neleidžiančiomis jam 
veiksmingai apginti savo prerogatyvų, kurios aiškiai pripažįstamos Sutartyse ir kurias aiškiai 
pripažįsta Europos Žmogaus Teisių Teismas. Taigi kyla pavojus, kad Bendrijos ir Europos 
lygmeniu įtvirtintos teisės ir galios liks tik popieriuje ir nebus veiksmingai ginamos.
Remiantis galiojančiomis Sutartimis reikėtų ieškoti priemonių ir jas stiprinti, kad Parlamentas 
galėtų jomis pasinaudoti iš tiesų gindamas savo prerogatyvas, kurios jam suteiktos siekiant 
užtikrinti institucijos nepriklausomybę ir funkcionalumą.  

Kalbant abstrakčiais terminais, viena iš priemonių, kuria galėtų pasinaudoti Europos 
Parlamentas jo prerogatyvų pažeidimo atveju – EB sutarties 227 straipsnyje numatyta 
galimybė pateikti ieškinį dėl neveikimo. 

Europos Parlamentas pagal Bendrijos teisę numatytos jo teisės pažeidimo atveju gali prašyti 
Komisijos pateikti ieškinį dėl pažeidimo, kaip numatyta EB sutarties 22 6 straipsnyje. Vis 
dėlto praktiškai tokia teisė neužtikrina visiškos Parlamento prerogatyvų apsaugos, nes teisė 
spręsti dėl ieškinio pateikimo palikta Komisijai.
Komisijai nusprendus nesiimti jokių veiksmų ir siekiant užtikrinti tinkamo valdymo, 
skaidrumo ir institucijų bendradarbiavimo principų laikymąsi privaloma aiškiai nurodyti tokio 
pasirinkimo motyvus. Parlamentas turi teisę, jeigu ne į tai, kad Komisija imtųsi veikti, tai bent 
jau į tai, kad ji paaiškintų priežastis, dėl kurių nusprendė neveikti, kad jis galėtų įvertinti, ar 
Komisija tinkamai naudojasi savo teise spręsti ir suprastų kriterijus, kuriais remdamasi 
Komisija priima sprendimą.

Kalbant apie Europos Parlamento atstovavimą teisme, reikėtų institucionalizuoti tikrą ir 
tinkamą Europos Parlamento atstovavimą Teisės reikalų komiteto pirmininkui suteikiant 
teisinius įgaliojimus dalyvauti teismui nagrinėjant bylą tais atvejais, kai byla susijusi su 
Europos Parlamento prerogatyvomis. Todėl viliasi, kad bus keičiamas Europos Parlamento 
darbo tvarkos taisyklių 19 straipsnis siekiant oficialiai paskirti Teisės reikalų komiteto 
pirmininką Europos Parlamento atstovu visuose teisminiuose procesuose, kuriuose ginčijamos 
Parlamento prerogatyvos. 

Kalbant apie dalyvavimą bylose, kurias nagrinėja Europos Bendrijų Teisingumo Teismas, 
Teismo statuto 23 straipsnyje numatyta, kad Parlamentas gali pateikti pastabas tais atvejais, 
kai Teismo prašoma priimti prejudicinį sprendimą klausimu, susijusiu su bendro sprendimo 
procedūros teisės aktų teisėtumu ar interpretavimu. Vis dėlto, atsižvelgiant į tai, kad Europos 
Parlamento darbo tvarkos taisyklės nėra vienas iš tokių aktų, viliamasi, kad Teisingumo 
Teismas pritars Europos Parlamento įsikišimui tais atvejais, kai bus svarstomos jo 
prerogatyvos, atsižvelgiant į 24 straipsnio 2 dalį, kurioje teigiama: „Teismas taip pat gali 
reikalauti, kad valstybės narės ir institucijos, kurios nėra bylos šalys, pateiktų visą 
informaciją, Teismo manymu, būtiną nagrinėjant tą bylą“. 
Vis dėlto reikėtų pakeisti šį statutą siekiant užtikrinti, kad Europos Parlamento galimybė 
pateikti savo pastabas būtų išplėsta ir apimtų visus atvejus, kai tiesiogiai ar netiesiogiai 
keliamas klausimas dėl Parlamento prerogatyvų.

„Vietos“, kuriose labiausiai reikia skubiai užtikrinti aktyvų Europos Parlamento dalyvavimą, 
be jokios abejonės – nacionaliniai teismai. Tiesioginis Europos Parlamento dalyvavimas 
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teismo procesuose, kuriems vadovauja nacionalinių teismų teisėjai ir kurie susiję su 
Parlamento prerogatyvomis, suteiktų įvairių privalumų. Toks dalyvavimas suteiktų galimybę 
apriboti galimų pažeidimo procedūrų ar prašymų priimti prejudicinį sprendimą skaičių, padėtų 
užtikrinti didesnį teismų efektyvumą ir, galiausiai, padėtų išvengti Europos Parlamento 
atstovų diskriminavimo prieš nacionalinių parlamentų atstovus.

Pirmiausia būtina remti Europos Parlamento ir nacionalinių teismų teisėjų bendradarbiavimo 
politiką. Šiuo požiūriu jau esama pažangios patirties bendradarbiaujant su kai kurių valstybių 
narių teisminės valdžios institucijomis. Siekiama taikyti šią patirtį ir ją naudingai panaudoti 
bendradarbiaujant su tomis valstybėmis, kurios iki šiol nebuvo teigiamai nusiteikusios šiuo 
klausimu.

Šiuo požiūriu būtų naudinga atsižvelgti į Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo 
principų pritaikymo, kuris pridedamas prie Sutarties, iš dalies keičiančios Europos Sąjungos 
sutartį ir Europos bendrijos steigimo sutartį, 8 straipsnį, pagal kurį: „Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismo jurisdikcijai priklauso nagrinėti ieškinius dėl subsidiarumo principą 
pažeidžiančio įstatymo galią turinčio akto, pateiktus valstybės narės Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 230 straipsnyje nustatyta tvarka, arba kuriuos ji perdavė laikydamasi savo 
teisinės tvarkos savo nacionalinio parlamento arba jo rūmų vardu.“

Jeigu pagal Bendrijos teisinę sistemą pripažįstama nacionalinių parlamentų teisė kreiptis į 
Teisingumo Teismą tais atvejais, kai pažeidžiamas subsidiarumo principas, būtų nepagrįsta ir 
nenuoseklu nepripažinti Europos Parlamento teisės kreiptis į teismą arba bent jau dalyvauti 
teismo procese, susijusiame su jo prerogatyvomis, kai jam vadovauja nacionalinių teismų 
teisėjai.
Jeigu pagal nacionalines sistemas nebūtų pripažįstama tokia Europos Parlamento teisė, kiltų 
rimtų abejonių dėl pagarbos Europos bendrijos steigimo sutarties 10 straipsnyje numatytam 
„nuoširdaus ir lojalaus bendradarbiavimo“ principui ir dėl jo veiksmingo taikymo.

Be to, atsižvelgdami į Teisingumo Teismo praktiką, pagal kurią pripažįstama „numanoma“ 
kompetencija tų teisinių priemonių, kurios būtinos siekiant užtikrinti veiksmingą teisės 
normų, galiojančių kompetencijos srityje, atžvilgiu (pvz., baudžiamosios priemonės, kai 
pažeidžiamos aplinkos apsaugos normos)1 manome, kad normos, susijusios su Parlamento 
prerogatyvų teisminiais aspektais galėtų patekti į tokią numanomos kompetencijos sritį, nes 
jos būtinos siekiant užtikrinti visišką normų, pagal kurias Parlamentui suteikiamos tam tikros 
prerogatyvos, veiksmingumą (pvz., Protokole Nr. 36 dėl Europos Bendrijų privilegijų ir 
imunitetų pateikiamos normos).

Jeigu vis dėlto Bendrijos teisės aktų leidėjas nemano, kad reikėtų priimti teisėkūros priemones 
šiuo klausimu, jis negali ignoruoti Teisingumo Teismo sprendimo, kuriame skelbiama, kad 
„valstybės narės pačios nustato teisinių priemonių ir procedūrų sistemą, kuria siekiama 
užtikrinti teisę į veiksmingą teisinę gynybą“2. Atsižvelgdami į šį sprendimą ir, apskritai, į EB 
sutarties 10 straipsnyje įtvirtintą nuoširdaus ir lojalaus bendradarbiavimo principą manome, 
kad nacionalinės teisinės sistemos apskritai ir ypač nacionalinių teismų teisėjai turėtų leisti 
Europos Parlamentui dalyvauti bylose, kuriose svarstomos jam suteiktos prerogatyvos.

                                               
1 EBTT C–176/03, Komisija prieš Tarybą, 2005.
2 EBTT C–50/00P, Unión de Pequenos Agricultores prieš Tarybą, 2002.
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