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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie dochodzenia uprawnień Parlamentu Europejskiego przed sądami krajowymi
(2007/2205(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej oraz opinię Komisji Spraw 
Konstytucyjnych (A6-0000/2008),

A. mając na uwadze, że Parlament Europejski jest najważniejszą międzynarodową instytucją 
prawodawczą w Europie, która w dodatku nie posiada osobowości prawnej, oraz że 
w związku z tym problemy wynikające z jego specyficznego charakteru stanowią często 
przeszkodę w obronie jego uprawnień,

B. mając na uwadze, że Parlamentowi Europejskiemu przysługują w tym względzie środki 
odwoławcze przewidziane w traktacie, które gwarantują dochodzenie jego uprawnień 
wobec pozostałych instytucji wspólnotowych, takie jak skarga w sprawie zaniechania 
działania (art. 232 traktatu WE) czy postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności 
aktów prawa wspólnotowego (art. 230 traktatu WE),

C. mając jednak na uwadze, że Parlamentowi Europejskiemu nie przysługują takie same 
bezpośrednie środki dochodzenia uprawnień przed sądami krajowymi, zwłaszcza 
w przypadkach, kiedy wyrok sądu krajowego jest sprzeczny z uprawnieniami Parlamentu, 
a Parlament nie może występować jako strona w krajowym postępowaniu sądowym ani 
wnieść bezpośrednio sprawy do Trybunału Sprawiedliwości, żeby dochodzić ochrony 
swoich własnych decyzji,

D. mając na uwadze, że Parlament Europejski nie może również zastosować, jako 
ostatecznego środka, postępowania w sprawie naruszenia (art. 226 traktatu WE) 
przeciwko państwu członkowskiemu, ponieważ uprawniona jest do tego jedynie Komisja,

E. mając na uwadze, że brak środków odpowiednich do dochodzenia ochrony własnych 
decyzji może zaszkodzić normalnemu prowadzeniu prac przez Parlament Europejski 
w ogólności oraz posłów do PE w szczególności,

F. mając na uwadze, że zasada lojalnej współpracy między instytucjami Unii Europejskiej 
oraz zasada dobrej administracji wymagają, żeby działalnością organów wspólnotowych 
kierowały kryteria przejrzystości i zrozumiałości, tak aby określone działanie lub jego 
brak miały jasne uzasadnienie,

G. mając na uwadze, że dla zaradzenia przedstawionym wyżej problemom należałoby 
wzmocnić środki, za pomocą których można dochodzić uprawnień Parlamentu, przy czym 
trzeba tego dokonać nie w drodze zmiany traktatu WE, lecz poprzez poszukiwanie, 
w świetle doświadczenia parlamentów krajowych, środków zaskarżenia dostosowanych 
do specyficznych potrzeb Parlamentu Europejskiego,
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H. mając na uwadze, że wyniki analizy przeprowadzonej w tej sprawie na szerokiej próbie 
państw członkowskich jasno pokazują, że większość krajowych systemów prawa 
przyznaje parlamentom krajowym sądowe środki zaskarżenia, które zmierzają do 
zapewnienia ochrony interesów nie tylko całego zgromadzenia parlamentarnego, lecz 
również poszczególnych posłów,

I. mając na uwadze, że państwa członkowskie podlegają zasadzie „szczerej i lojalnej 
współpracy”, ujętej w art. 10 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz że 
zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości państwa członkowskie mają 
obowiązek „przewidzieć system środków zaskarżenia i procedur, który pozwoli na 
zapewnienie, że przestrzegane będzie prawo do skutecznej ochrony sądowej”1.

J. mając na uwadze, że Parlamentowi Europejskiemu należałoby przyznać środki identyczne 
lub przynajmniej analogiczne dla dochodzenia jego uprawnień przed władzą sądową, 
niezależnie czy w postaci Trybunału Sprawiedliwości, czy też sądów krajowych, na 
zasadzie analogii ze środkami ochrony przewidzianymi w systemach prawa państw 
członkowskich na rzecz ich własnych parlamentów,

1. wzywa Komisję, żeby uwzględniała ewentualne wnioski Parlamentu Europejskiego 
o wszczęcie postępowania w sprawie naruszenia zobowiązań wspólnotowych przeciwko 
państwu, któremu zarzuca się naruszenie określonego uprawnienia Parlamentu, oraz 
zwraca się do Komisji, żeby zawiadamiała go za pośrednictwem właściwego komisarza 
lub dyrektora generalnego w Wydziale Prawnym, w każdym razie na piśmie 
i wyczerpująco, o uzasadnieniu jej ewentualnej decyzji w tej sprawie, zwłaszcza 
w przypadku, gdy powstrzymuje się od podjęcia działań;

2. proponuje dokonać nowelizacji statutu Trybunału Sprawiedliwości w taki sposób, żeby 
zagwarantować Parlamentowi Europejskiemu prawo do zgłaszania przed Trybunałem 
swoich własnych uwag w przypadku, gdy sprawa bezpośrednio lub pośrednio dotyczy 
jego uprawnień, tak żeby udział Parlamentu w postępowaniu, w którym nie występuje on 
oficjalnie jako strona, nie pozostawał w zakresie uznania Trybunału Sprawiedliwości, jak 
to przewiduje obecnie art. 24 akapit drugi jego statutu;

3. nalega, żeby wzór regulacji prawnej z art. 300 ust. 6 traktatu WE rozszerzono na 
wszystkie przypadki, w których istnieje poważne zagrożenie dla uprawnień Parlamentu 
Europejskiego, tak żeby Parlament mógł zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości 
o orzeczenie w sprawie zgodności aktu prawa krajowego z pierwotnym prawem 
wspólnotowym, z zastrzeżeniem wyłącznego prawa Komisji do wszczęcia lub 
niewszczynania postępowania w sprawie naruszenia przeciwko państwu, które 
ewentualnie dopuściło się naruszenia;

4. proponuje zmianę art. 19 Regulaminu w taki sposób, żeby przewodniczący Komisji 
Prawnej miał wyraźne upoważnienie do reprezentowania zgromadzenia parlamentarnego 
we wszelkich postępowaniach sądowych, które dotyczą uprawnień Parlamentu;

5. ocenia, że należy zachęcać do współpracy Parlamentu Europejskiego i sądów krajowych, 
która już zapowiada dobre rezultaty w niektórych państwach członkowskich, poprzez 

                                               
1  Sprawa C-50/00 P Unión de Pequenos Agricultores przeciwko Radzie, Zb. orz. 2002, str. I-6677).
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rozwijanie praktyki proceduralnej, która umożliwi Parlamentowi występowanie 
w charakterze strony w postępowaniach sądowych, które wszczęto przed sądami 
krajowymi i które dotyczą jego własnych uprawnień;

6. zwraca się do Komisji, żeby dokonała analizy, czy przyjęcie środków prawodawczych 
odnoszących się do proceduralnych aspektów uprawnień Parlamentu na pewno 
zagwarantuje pełną skuteczność przepisów, które przyznają Parlamentowi Europejskiemu 
określone uprawnienia1;

7. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 
Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich.

                                               
1  Por. sprawę C-176/2003, Komisja przeciwko Radzie, Zb. orz. 2005, str. I-7879): w tym przypadku Trybunał 
ocenia, że prawodawca wspólnotowy ma „domyślną” kompetencję pozwalającą na przyjęcie środków z zakresu 
prawa karnego w dziedzinie ochrony środowiska, która mieści się w zakresie jego kompetencji.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Jak często okazywało się w przeszłości, Parlament Europejski nie ma możliwości 
skutecznego dochodzenia uprawnień, które zostały mu przyznane przez traktaty, a nawet 
przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. W konsekwencji istnieje niebezpieczeństwo, że 
jego uprawnienia i prerogatywy, które uznano na szczeblu wspólnotowym i ogólniej na 
szczeblu europejskim, staną się martwą literą w braku rzeczywistej ochrony. Dlatego jest 
istotne, żeby w oparciu o obowiązujące traktaty poszukiwać i doceniać środki, które 
umożliwią Parlamentowi rzeczywiste dochodzenie swoich uprawnień, które gwarantują 
niezależność i dobre funkcjonowanie instytucji.

Teoretycznie jednym z instrumentów, z których Parlament Europejski może skorzystać w 
przypadku naruszenia jego uprawnień, jest skarga w sprawie zaniechania działania w 
rozumieniu art. 227 traktatu WE.

W przypadku naruszenia prawa Parlamentu Europejskiego przyznanego mu na mocy prawa 
wspólnotowego Parlament może zwrócić się do Komisji o wszczęcie postępowania w sprawie 
naruszenia w rozumieniu art. 226 traktatu WE. Przepis ten nie gwarantuje jednak w praktyce 
pełnej ochrony uprawnień Parlamentu Europejskiego, ponieważ decyzja o wszczęciu 
postępowania pozostawiona jest uznaniu Komisji.
Jeżeli Komisja postanowi nie podejmować żadnych działań, Parlament uprawniony jest, 
zgodnie z zasadami dobrej administracji, przejrzystości i współpracy między instytucjami, do 
żądania wskazania przyczyn uzasadniających tę decyzję. Mimo że Parlament Europejski nie 
może żądać od Komisji podjęcia działania, przysługuje mu niemniej jednak prawo do 
zapoznania się z przyczynami, z jakich Komisja postanowiła nie podejmować działania, aby 
móc ocenić, czy właściwie skorzystała ona z prawa do podjęcia decyzji wedle uznania oraz 
aby zrozumieć przyczyny stojące za takim wyborem.

W odniesieniu do reprezentowania Parlamentu Europejskiego w postępowaniach sądowych 
należałoby oficjalnie przyznać przewodniczącemu Komisji Prawnej rzeczywiste prawo do 
udziału jako strona – przedstawiciel zgromadzenia - w postępowaniach wszczętych przed 
sądami w sprawach dotyczących uprawnień Parlamentu Europejskiego. Wskazana jest w 
związku z tym zmiana art. 19 Regulaminu, aby wyraźnie upoważnić przewodniczącego 
Komisji Prawnej do reprezentowania zgromadzenia we wszelkich postępowaniach sądowych, 
które dotyczą uprawnień Parlamentu.

W szczególności odnośnie do udziału w postępowaniach wszczętych przed Trybunałem 
Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, art. 23 statutu Trybunału przewiduje, że Parlament 
ma prawo do przedłożenia Trybunałowi uwag w przypadku pytania prejudycjalnego 
dotyczącego ważności lub wykładni aktów przyjętych zgodnie z procedurą współdecyzji.
Mając jednak na uwadze, że Regulamin Parlamentu Europejskiego do tych aktów nie należy, 
Parlament Europejski pragnąłby, aby Trybunał Sprawiedliwości przychylał się do udziału 
Parlamentu Europejskiego w sprawach dotyczących jego uprawnień na podstawie przepisów 
art. 24 akapit drugi statutu Trybunału, zgodnie z którym:
„Trybunał może również nakazać państwom członkowskim i instytucjom niebędącym 
stronami w sprawie, aby dostarczyły wszelkich informacji, które Trybunał uzna za niezbędne 
w postępowaniu.”
Należałoby zatem dokonać zmiany tego statutu, aby zagwarantować Parlamentowi 
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Europejskiemu, że przysługujące mu prawo do zgłaszania własnych uwag zostało rozszerzone 
na wszystkie sprawy dotyczące bezpośrednio lub pośrednio jego uprawnień.

Obszarami, w których konieczność silnej obecności Parlamentu Europejskiego jest 
odczuwalna i nagląca, są niewątpliwie sądy krajowe. Bezpośredni udział Parlamentu 
Europejskiego w postępowaniach wszczętych przed sądami krajowymi w sprawach 
dotyczących jego uprawnień pociągałby za sobą szereg korzyści. Umożliwiałby on de facto 
ograniczenie stosowania postępowania w sprawie naruszenia lub pytania prejudycjalnego, 
uzyskanie większej skuteczności pod względem proceduralnym i, na koniec, uniknięcie 
dyskryminacji między parlamentami krajowymi i Parlamentem Europejskim.

Należy przede wszystkim zachęcać do współpracy pomiędzy Parlamentem Europejskim i 
krajowymi organami wymiaru sprawiedliwości. Dobre praktyki w tym zakresie zostały już 
określone wraz z organami sądowymi niektórych państw członkowskich. Celem jest 
wdrożenie tych praktyk, a następnie ich praktyczne rozszerzenie na kraje, które nie wykazały 
dotychczas takiego samego zainteresowania tą kwestią.

W zakresie powyższego wskazane mogłoby być zwrócenie uwagi na art. 8 Protokołu nr 2 w 
sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności załączonego do traktatu 
zmieniającego traktat o Unii Europejskiej i traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, 
który stanowi, że: „Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest właściwy do orzekania w 
zakresie skarg w sprawie naruszenia przez akt prawodawczy zasady pomocniczości 
wniesionych przez Państwo Członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w artykule 230 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub przekazanych przez nie zgodnie z jego 
porządkiem prawnym w imieniu jego parlamentu narodowego lub izby tego parlamentu.”

Zważywszy, że wspólnotowy porządek prawny uznaje prawo parlamentów krajowych do 
wniesienia sprawy do Trybunału Sprawiedliwości w przypadku naruszenia zasady 
pomocniczości, byłoby nielogiczne, gdyby prawo do działania na drodze sądowej nie 
przysługiwało Parlamentowi Europejskiemu lub, w każdym przypadku, gdyby nie mógł on 
być stroną w postępowaniach wszczętych przed sądami krajowymi w sprawach dotyczących 
jego własnych uprawnień. Gdyby krajowe porządki prawne nie uznały tego prawa Parlamentu 
Europejskiego, można by wątpić w poszanowanie i skuteczne stosowanie „zasady szczerej 
i lojalnej współpracy” przewidzianej w art. 10 traktatu ustanawiającego Wspólnotę 
Europejską.

Ponadto uwzględniając orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości, który uznaje dorozumianą 
właściwość odnośnie do przyjęcia postanowień niezbędnych dla zapewnienia pełnej 
skuteczności przepisów ustanowionych w dziedzinie podlegającej kompetencji prawodawcy 
(na przykład przyjęcie środków z zakresu prawa karnego w przypadku naruszenia przepisów 
o ochronie środowiska)1, sprawozdawca uważa, że przepisy dotyczące kwestii proceduralnych 
w zakresie uprawnień Parlamentu mogą podlegać tej dorozumianej właściwości, konkretnie w 
związku z tym, że mają one automatycznie na celu zapewnienie skuteczności przepisów 
uznających niektóre uprawnienia Parlamentu Europejskiego (np. przepisy Protokołu nr 36 w 
sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich).

                                               
1  TSWE C-176/03, Komisja p. Radzie, 2005.
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W przypadku gdy wspólnotowy prawodawca stwierdzi jednak, że nie ma konieczności 
przyjęcia środków prawnych w tym zakresie, nie można będzie pominąć orzeczenia, w 
którym Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że „państwa członkowskie mają obowiązek 
przewidzieć system środków zaskarżenia i procedur, który pozwoli na zapewnienie 
przestrzegania prawa do skutecznej ochrony sądowej”1. W świetle tego orzecznictwa i 
ogólniej zasady szczerej i lojalnej współpracy przewidzianej w art. 10 traktatu WE, 
sprawozdawca uważa, że w ogólności krajowe systemy prawne, a w szczególności krajowe 
sądownictwo, zobowiązane są dopuścić udział Parlamentu Europejskiego we wszystkich 
postępowaniach dotyczących przyznanych mu uprawnień..

                                               
1  Sprawa C - 50/00 P, Unión de Pequenos Agricultores p. Radzie, 2002.
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