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NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o změně článku 7 jednacího řádu Evropského parlamentu týkajícího se zbavení 
a ochrany poslanecké imunity
(2013/2031(REG))

Evropský parlament,

– s ohledem na dopis předsedy Výboru pro právní záležitosti ze dne 9. listopadu 2012,

– s ohledem na články 211 a 212 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti a stanovisko Výboru pro právní 
záležitosti (A7-0000/2013),

A. vzhledem k tomu, že do budoucna je třeba zvážit možnost ustavení specializovaného 
soudního orgánu v rámci Soudního dvora EU pro případy týkající se imunity poslanců 
Evropského parlamentu;

1. rozhoduje o změně jednacího řádu, jak je uvedeno níže;

2. upozorňuje, že změny vstupují v platnost prvním dnem příštího dílčího zasedání;

3. pověřuje svého předsedu, aby pro informaci předal toto rozhodnutí Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh 1

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 6. – odst. 1

Původní znění Pozměňovací návrh

1. Při výkonu svých pravomocí s ohledem 
na výsady a imunity usiluje Parlament
především o zachování své integrity jako 
demokratického zákonodárného 
shromáždění a o zajištění nezávislosti 
poslanců při plnění jejich povinností.

1. Při výkonu svých pravomocí s ohledem 
na výsady a imunity Parlament jedná 
v zájmu zachování své integrity jako 
demokratického zákonodárného 
shromáždění a o zajištění nezávislosti 
poslanců při plnění jejich povinností.
Žádost o zbavení imunity se posuzuje 
v souladu s ustanoveními článků 7, 8 a 9 
Protokolu o výsadách a imunitách 
Evropské unie a se zásadami uvedenými 
v tomto článku.

Or. en
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Pozměňovací návrh 2

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 6. – odst. 1a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

1a. Parlament nesmí zrušit imunitu 
stanovenou v článku 8 Protokolu 
o výsadách a imunitách Evropské unie. 
V zájmu spravedlnosti zbaví Parlament 
imunity poslance v případech, na něž se 
vztahuje článek 9 tohoto Protokolu, pokud 
neexistují převažující důvody domnívat se, 
že právní řízení vyžadující zbavení 
poslance imunity je motivováno úmyslem 
bránit fungování Parlamentu nebo 
napadnout dotčeného poslance z toho 
důvodu, že je poslancem Parlamentu. 

Or. en

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je jasně stanovit základní zásadu, z níž vycházejí 
rozhodnutí týkající se zbavení imunity, s ohledem na některé rozsudky Soudního dvora, a to 
zejména jeho rozhodnutí ve spojených věcech C-200/07 a C-201/07, Marra v. De Gregorio 
a Clemente, 2008, Sb. rozh. I-7929, a ve věci C-163/10, Patriciello (dosud nezveřejněno 
ve Sb. rozh.). Odráží také praxi Výboru pro právní záležitosti v posledních několika letech, 
u níž by bylo vhodné, aby byla konsolidována v písemné podobě.

Pozměňovací návrh 3

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 6. – odst. 2

Původní znění Pozměňovací návrh

2. Každá žádost o zbavení poslanecké 
imunity, se kterou se příslušný orgán 
členského státu obrací na předsedu, je 
oznámena v plénu a je postoupena 
příslušnému výboru.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Toto ustanovení se více hodí do článku 7, který se zabývá procesními otázkami.

Pozměňovací návrh 4

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 6. – odst. 3

Původní znění Pozměňovací návrh

3. Každá žádost o ochranu imunity 
a výsad, se kterou se poslanec nebo bývalý 
poslanec obrací na předsedu, je oznámena 
v plénu a je postoupena příslušnému 
výboru.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení se více hodí do článku 7, který se zabývá procesními otázkami.

Pozměňovací návrh 5

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 6. – odst. 4

Původní znění Pozměňovací návrh

4. V naléhavém případě při zadržení 
poslance nebo omezení jeho svobody 
pohybu, kdy jsou patrně porušeny jeho 
výsady a imunity, může předseda 
Parlamentu po konzultaci s předsedou 
a zpravodajem příslušného výboru 
z vlastního podnětu potvrdit výsady 
a imunity dotyčného poslance. Předseda 
oznámí své opatření výboru a informuje 
Parlament.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Toto ustanovení se více hodí do nového článku 6b, který se zabývá naléhavými situacemi.

Pozměňovací návrh 6

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 6. – odst. 4a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

4a. Pokud je poslanec povinen vypovídat 
jako svědek nebo soudní znalec, není 
nutné žádat o zbavení imunity za 
předpokladu, že:
– se poslanec nemusí dostavit v den 
a dobu, kdy by mu to znemožňovalo nebo 
ztěžovalo výkon jeho parlamentních 
činností, nebo může poskytnout výpověď 
písemnou či jinou formou, jež mu nebrání 
ve výkonu jeho povinností; a
– poslanec není povinen svědčit 
o důvěrných informacích, které získal při 
výkonu svého mandátu a jejichž 
zveřejnění nepovažuje za vhodné.

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení bylo přesunuto z článku 7, jelikož se týká otázky, zda je vůbec zapotřebí žádat 
o zbavení imunity v případech, kdy je poslanec povolán jako svědek.

Pozměňovací návrh 7

Jednací řád Evropského parlamentu
Článek 6 a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 6a
Ochrana výsad a imunity
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1. V případech, kdy orgány členského 
státu údajně porušily výsady nebo imunitu 
současného nebo bývalého poslance, 
může být Parlament požádán o vydání 
rozhodnutí ohledně toho, zda skutečně 
došlo k porušení těchto výsad a imunity. 
Toto rozhodnutí není pro orgány daného 
členského státu závazné, slouží však 
pro dané orgány jako pobídka k tomu, aby 
dospěly k nezbytným závěrům.
2. Podání žádosti o ochranu výsad nebo 
imunity lze zvažovat zejména v případě, 
kdy existuje domněnka, že dané okolnosti 
představují administrativní nebo jiné 
omezení volného pohybu poslanců 
cestujících z místa a do místa zasedání 
Parlamentu, nebo omezení svobody 
projevu či hlasování při výkonu mandátu, 
nebo že jde o aspekt vymezený článkem 9 
Protokolu o výsadách a imunitách 
Evropské unie.
3. Žádost o ochranu imunity poslance 
není přípustná, pokud již byla žádost 
o zbavení daného poslance imunity nebo 
o ochranu jeho imunity s ohledem na 
stejné soudní řízení podána, a to bez 
ohledu na to, zda bylo v dané době již 
přijato rozhodnutí či nikoli.
4. Pokud již byla ve věci téhož soudního 
řízení podána žádost o zbavení poslance 
imunity, žádost o ochranu imunity tohoto 
poslance se již znovu neposuzuje.
5. Pokud bylo rozhodnuto v tom smyslu, 
že imunita určitého poslance ochráněna 
nebude, může daný poslanec požádat 
o přezkoumání tohoto rozhodnutí na 
základě nových skutečností, které 
předloží. Žádost o přezkoumání 
rozhodnutí není přípustná, jestliže bylo na 
základě článku 263 Smlouvy o fungování 
Evropské unie zahájeno řízení proti 
tomuto rozhodnutí nebo pokud 
se předseda Parlamentu domnívá, 
že předložené nové skutečnosti nejsou 
dostatečně podloženy na to, aby byly 
důvodem k přezkoumání rozhodnutí.
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Or. en

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je zavést nový článek, který by se zabýval žádostmi 
o ochranu imunity poslanců a který by v tomto ohledu stanovoval základní zásady. Snaží se 
zabránit využívání opakovaných žádostí o ochranu imunity jakožto zdržovací taktiky. Kromě 
toho jasně stanovuje, co se má učinit v případě, že je s ohledem na stejné skutečnosti podána 
jak žádost o zbavení poslance imunity, tak i žádost o její ochranu.

Pozměňovací návrh 8

Jednací řád Evropského parlamentu
Článek 6 b (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 6b
Naléhavé kroky předsedy Parlamentu 
s cílem potvrdit imunitu
1. V naléhavém případě při zadržení 
poslance nebo omezení jeho svobody 
pohybu, kdy jsou patrně porušeny jeho 
výsady a imunity, může předseda 
Parlamentu po konzultaci s předsedou 
a zpravodajem příslušného výboru 
z vlastního podnětu potvrdit výsady 
a imunity dotyčného poslance. Předseda 
oznámí své opatření výboru a informuje 
Parlament.
2. 2. Pokud předseda využije pravomocí, 
které mu byly svěřeny podle odstavce 1, 
příslušný výbor vezme na své nejbližší 
schůzi iniciativu předsedy na vědomí. 
Výbor může, pokud to považuje za 
nezbytné, vypracovat zprávu a předložit ji 
Parlamentu.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zavádí pro vyjasnění nový článek 6b, který se vztahuje na naléhavé 
situace. Pozměňovací návrh nezavádí žádné podstatné změny.
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Pozměňovací návrh 9

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 7. – odst. -1 (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

-1. Každá žádost o zbavení poslanecké 
imunity, se kterou se příslušný orgán 
členského státu obrací na předsedu 
Parlamentu, nebo žádost současného či 
bývalého poslance o ochranu jeho výsad 
a imunity je oznámena v plénu 
a postoupena příslušnému výboru.

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o nový odstavec, v němž je vysvětlen první krok postupu a který nahrazuje čl. 6 
odst. 2 a čl. 6 odst. 3 týkající se postupu při zbavování, resp. ochraně imunity, aniž by zaváděl 
podstatné změny.

Pozměňovací návrh 10

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 7. – odst. 1

Původní znění Pozměňovací návrh

1. Příslušný výbor projedná žádosti 
o zbavení imunity nebo žádosti o ochranu 
imunity a výsad neprodleně a v pořadí, 
v jakém mu byly předloženy.

1. Příslušný výbor projedná žádosti 
o zbavení imunity nebo žádosti o ochranu
výsad a imunity neprodleně, avšak 
s přihlédnutím k jejich poměrné složitosti.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k rozdílné odborné složitosti případů týkajících se zbavení nebo ochrany imunity 
není v praxi vždy možné se jimi zabývat ve striktně chronologickém pořadí. Striktní 
uplatňování tohoto pravidla by znamenalo, že by složité případy zbytečně zdržovaly případy 
jednoduché. Příslušný výbor se musí těmito případy zabývat co nejrychleji, musí však mít 
možnost o harmonogramu jednotlivých případů rozhodovat do určité míry samostatně.
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Pozměňovací návrh 11

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 7. – odst. 3

Původní znění Pozměňovací návrh

3. Výbor může požádat příslušný orgán 
o informace nebo odůvodnění, které 
považuje za nezbytné k tomu, aby mohl 
zaujmout stanovisko, zda má být poslanec 
zbaven imunity či zda má být jeho imunita 
ochráněna. Dotyčný poslanec musí dostat 
příležitost se vyjádřit; může předložit 
jakékoli dokumenty nebo jiné písemné 
doklady, které považuje za relevantní 
v dané věci. Může být zastoupen jiným 
poslancem.

3. Výbor může požádat příslušný orgán 
o informace nebo odůvodnění, které 
považuje za nezbytné k tomu, aby mohl 
zaujmout stanovisko, zda má být poslanec 
zbaven imunity či zda má být jeho imunita 
ochráněna.

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení týkající se vyjádření poslance by se mělo přesunout do nového, podrobnějšího 
odstavce.

Pozměňovací návrh 12

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 7. – odst. 3 a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

3a. Dotyčný poslanec musí dostat 
příležitost se vyjádřit; může předložit 
jakékoli dokumenty nebo jiné písemné 
doklady, které považuje za relevantní 
v dané věci. Může být zastoupen jiným 
poslancem. 
Poslanec není přítomen rozpravám 
o žádosti o zrušení nebo ochranu jeho 
imunity, s výjimkou samotného výše 
uvedeného slyšení.
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Předseda výboru vyzve poslance k tomu, 
aby se v uvedený den a v uvedenou dobu 
k záležitosti vyjádřil. Poslanec se 
může svého práva na vyjádření vzdát.
Pokud se poslanec v návaznosti na tuto 
výzvu k vyjádření nedostaví, má se za to, 
že se svého práva na vyjádření vzdal, 
pokud nepožádal o to, aby byl ze slyšení 
v uvedený den a uvedenou dobu omluven 
a svou žádost nezdůvodnil. O tom, zda lze 
žádosti o omluvu vzhledem k uvedeným 
důvodům vyhovět, rozhoduje předseda 
výboru. Proti tomuto rozhodnutí není 
možné se odvolat.
Pokud předseda žádosti o omluvu vyhoví, 
vyzve poslance, aby se k dané záležitosti 
vyjádřil v jiný den a v jinou dobu. Jestliže 
poslanec nedodrží tuto druhou výzvu 
k vyjádření, postup pokračuje, aniž by byl 
poslanec vyslechnut. Další žádosti 
o omluvu či slyšení se již nepřijímají.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se týká práva poslanců vyjádřit se k případům ochrany nebo 
zbavení imunity. Důvodem tohoto vyjasnění znění jsou případy z minulosti, kdy poslanci 
zneužívali svého práva se vyjádřit, které využívali jakožto nástroj ke zdržování řízení a 
k tomu, aby Parlamentu zabránili přijmout rozhodnutí. Jeho cílem je zajistit, aby se mohli 
poslanci k dané věci vyjádřit, aniž by však mohli opakovaně své slyšení odkládat s cílem 
zablokovat soudní řízení, které je proti nim vedeno. Předseda výboru tímto obdrží pravomoc 
těmto neodůvodněným odkladům zabránit.

Pozměňovací návrh 13

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 7. – odst. 5

Původní znění Pozměňovací návrh

5. Pokud je poslanec povinen vypovídat 
jako svědek nebo soudní znalec, není 
nutné žádat o zbavení imunity za 
předpokladu, že: 

vypouští se
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– se poslanec nemusí dostavit v den 
a dobu, kdy by mu to znemožňovalo nebo 
ztěžovalo výkon jeho parlamentních 
činností, nebo může poskytnout výpověď 
písemnou či jinou formou, jež mu nebrání 
ve výkonu jeho povinností;
– poslanec není povinen svědčit 
o důvěrných informacích, které získal při 
výkonu svého mandátu a jejichž 
zveřejnění nepovažuje za vhodné.

Or. en

Odůvodnění

Tento odstavec by se měl přesunout do článku 6, jelikož se týká otázky, zda je nutné 
v případech, kdy poslanci vypovídají jako svědci, žádat o to, aby byli zbaveni imunity.

Pozměňovací návrh 14

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 7. – odst. 6

Původní znění Pozměňovací návrh

6. V případech týkajících se ochrany 
imunity nebo výsad výbor určí, zda dané 
okolnosti představují administrativní nebo 
jiné omezení volného pohybu poslanců 
cestujících z místa a do místa zasedání 
Parlamentu, nebo omezení svobody 
projevu či hlasování při výkonu mandátu, 
nebo zda jde o aspekt vymezený článkem 9 
Protokolu o výsadách a imunitách, který 
není upraven vnitrostátním právem, 
a navrhne, aby příslušný orgán učinil 
nezbytné závěry.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tento odstavec by se měl přesunout do článku 6a, jelikož se týká základních kritérií ochrany 
imunity poslanců.
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Pozměňovací návrh 15

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 7. – odst. 10

Původní znění Pozměňovací návrh

10. Pokud předseda využije pravomocí, 
které mu byly svěřeny podle čl. 6 odst. 4, 
příslušný výbor vezme na své nejbližší 
schůzi iniciativu předsedy na vědomí. 
Výbor může, pokud to považuje za 
nezbytné, vypracovat zprávu a předložit ji 
Parlamentu. 

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tento odstavec by se měl přesunout do článku 6b, jelikož se týká pravomoci předsedy 
v naléhavých případech.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

1. Úvod

Ve svém dopisu ze dne 9. listopadu 2012 nadnesl předseda Výboru pro právní záležitosti 
(JURI) několik otázek týkajících se uplatňování pravidel upravujících imunitu poslanců. 
Podle tohoto dopisu, ačkoli jednací řád výslovně zavádí pouze možnost podávat žádosti 
o zbavení nebo ochranu imunity, měla by pravděpodobně existovat možnost, aby poslanec, 
který požádal, aby byla ochráněna jeho imunita, mohl Parlament požádat o přezkoumání jeho 
rozhodnutí o zbavení tohoto poslance imunity. Příslušný výbor usoudil, že rozsah takové 
žádosti o provedení přezkumu by měl být přísně omezen, a to především pokud jde o lhůtu, 
v níž musí být taková žádost předložena. Výbor JURI se dále zmínil o tom, že by žádost 
o ochranu imunity měla být nepřípustná, pokud již Parlament jednou rozhodl o zbavení 
daného poslance imunity ve stejné věci. Uvedl, že stávající znění článku 7 tyto problémy 
nikterak neřeší.

Dne 9. července 2013 přijal výbor JURI stanovisko určené výboru AFCO. Toto stanovisko 
navrhuje pozměnit znění platných článků upravujících imunitu s cílem zohlednit jak 
judikaturu Soudního dvora EU, tak praxi výboru JURI. Navrhuje dále novou, logičtější 
strukturu uvedených článků. Vaše zpravodajka ve svém návrhu zprávy vychází z návrhu 
stanoviska výboru JURI a jeho konečného znění; na základě přílohy VII odst. XVI bodu 10 
jednacího řádu je pro „výsady a imunity“ příslušný právě výbor JURI.

2. Příslušné primární právo

Podobně, jako je tomu u většiny kontinentálních právních systémů, se i primární právo EU 
zabývá dvěma aspekty poslanecké imunity. První aspekt je hmotněprávní povahy: zvolený 
poslanec nemůže nést právní odpovědnost za jakékoli jednání, kterého se dopustil jakožto 
člen legislativního orgánu v průběhu svého mandátu (immunitas). První aspekt je povahy 
procesněprávní: jakékoli řízení vedené s cílem přisoudit zvolenému poslanci odpovědnost za 
jednání, kterého se dopustil mimo výkon své funkce poslance legislativního orgánu může být 
zahájeno teprve poté, co s ním tento legislativní orgán vyjádří souhlas (inviolabilitas).

První aspekt upravuje článek 8 (bývalý článek 9) Protokolu (č. 7) o výsadách a imunitách 
Evropské unie. Na základě tohoto článku nemohou být členové Evropského parlamentu 
vyšetřováni, zadrženi nebo stíháni pro své názory či hlasování během výkonu své funkce.

Druhý, procesněprávní aspekt upravuje článek 9 (bývalý článek 10), podle kterého v průběhu 
zasedání Evropského parlamentu jeho členové: 

a) na území vlastního státu požívají imunit přiznávaných členům parlamentu vlastního státu, 

b) na území všech ostatních členských států nemohou být zadrženi ani soudně stíháni. 

Poslanci jsou chráněni imunitou rovněž během cesty na místo zasedání Evropského 
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parlamentu a při návratu z něj.

Imunity se nelze dovolávat v případě přistižení při činu; Evropský parlament je oprávněn 
svého člena imunity zbavit.

3. Příslušná judikatura Soudního dvora EU

Měli bychom věnovat pozornost třem případům: Marra1 ,Patricello2 a Gollnisch3. 

3.1. Ve věci Marra Soudní dvůr uvedl, že pravidla Společenství [dnes Unie] upravující 
imunity členů Parlamentu musí být vykládána v tom smyslu, že v rámci žaloby na náhradu 
škody podané proti evropskému poslanci za jeho vyjádřené názory 

– v případě, kdy vnitrostátní soud, který má rozhodnout o takové žalobě, neobdržel žádnou 
informaci ohledně žádosti uvedeného poslance podané Parlamentu o ochranu imunity, 
stanovené v článku 9 [dnes článku 8] protokolu [č. 7], nemá tento soud povinnost požádat 
Parlament, aby se vyjádřil k tomu, zda jsou splněny podmínky této imunity;

– v případě, kdy je vnitrostátní soud informován o skutečnosti, že tento poslanec podal 
u Parlamentu žádost o ochranu uvedené imunity ve smyslu čl. 6 odst. 3 jednacího řádu, musí 
tento soud přerušit soudní řízení a požádat Parlament, aby vydal co nejdříve stanovisko;

– v případě, kdy se vnitrostátní soud domnívá, že uvedený poslanec požívá imunity podle 
článku 9 [dnes článku 8] protokolu, má tento soud povinnost odmítnout žalobu podanou proti 
dotyčnému evropskému poslanci.

3.2. V rozsudku ve věci Patricello Soudní dvůr uvedl, že článek 8 protokolu musí být 
vykládán v tom smyslu, že prohlášení učiněné evropským poslancem mimo Evropský 
parlament, které vedlo v členském státě jeho původu k trestnímu stíhání pro trestný čin 
křivého obvinění, představuje názor vyjádřený během výkonu parlamentní funkce, na který se 
vztahuje imunita podle tohoto ustanovení, pouze tehdy, pokud toto prohlášení odpovídá 
subjektivnímu posouzení, které má přímou a zřejmou spojitost s výkonem takové funkce. 
Určit, zda tyto podmínky jsou ve věci v původním řízení splněny, přísluší předkládajícímu 
soudu.

3.3. Ve věci Gollnisch Tribunál vycházel z dřívější judikatury a shrnul problematiku 
poslanecké imunity v právu Unie, a především rozdíl mezi zbavením a ochranou imunity. 
Tribunál odkázal na své výroky ve věci Marra a zdůraznil, že jednací řád je aktem o vnitřní 
organizaci, který nemůže založit ve prospěch Parlamentu pravomoci, které mu nejsou 
výslovně svěřeny normativním aktem, v daném případě protokolem. Z toho vyplývá, že 
i když Parlament po předložení žádosti dotyčného evropského poslance přijme na základě 
jednacího řádu rozhodnutí o ochraně imunity, představuje toto rozhodnutí stanovisko, které 

                                               
1 Rozsudek ze dne 21. října 2008 ve spojených věcech C-200/07 a 201/07, Marra v. De Gregorio a Clemente.
2 Rozsudek ze dne 6. září 2011 ve věci C-163/10, Aldo Patricello.
3 Rozsudek ze dne 17. ledna 2013 ve spojených věcech T-346/11 a T-347/11, Bruno Gollnisch.
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nemá závazné účinky vůči vnitrostátním soudním orgánům. Kromě toho okolnost, že právní 
řád členského státu1 stanoví postup na ochranu členů národního parlamentu, který mu 
umožňuje zasáhnout, pokud vnitrostátní soud tuto imunitu neuzná, neznamená, že jsou 
Parlamentu přiznány stejné pravomoci vůči poslancům Parlamentu pocházejícím z tohoto 
státu, jelikož článek 8 protokolu takovou pravomoc Parlamentu výslovně nestanoví 
a neodkazuje na vnitrostátní právní předpisy.

Z výše uvedeného výkladu vyplývá, že ochrana imunity přichází v úvahu pouze v případě, 
kdy je imunita, jak vyplývá z ustanovení vnitrostátního práva původu poslance Parlamentu, 
porušena, zejména jednáním policejních nebo soudních orgánů členského státu původu 
uvedeného poslance, a nebyla předložena žádost o zbavení poslance imunity. Za takových 
okolností může poslanec Parlamentu požádat o ochranu imunity, jak to stanoví jednací řád 
EP. Ochrana imunity tak představuje způsob, kterým Parlament může zasáhnout na základě 
žádosti poslance Parlamentu, pokud vnitrostátní orgány porušují nebo se připravují porušit 
imunitu jednoho z jeho členů. Naproti tomu, pokud vnitrostátní orgány podají žádost 
o zbavení imunity, musí Parlament přijmout rozhodnutí o zbavení nebo nezbavení imunity. V 
takovém případě ochrana imunity již nemá opodstatnění, jelikož Parlament buď imunitu 
odejme a její ochrana nepřipadá v úvahu, nebo tuto imunitu neodejme a její ochrana je 
zbytečná, protože vnitrostátním orgánům je oznámeno, že jejich žádost o zbavení imunity 
byla Parlamentem zamítnuta, a imunita je tak překážkou opatření, které by vnitrostátní orgány 
mohly nebo chtěly učinit.

4. Závěr

Na základě výše uvedených právních souvislostí a návrhu a konečného stanoviska výboru 
JURI vaše zpravodajka navrhuje, aby byla příslušná pravidla přeformulována s cílem učinit 
jejich strukturu soudržnější a jejich obsah lépe odpovídající nedávné judikatuře a praxi 
příslušného výboru. Poslanecká imunita není osobní výsadou poslanců, nýbrž zárukou 
nezávislosti a integrity Evropského parlamentu jako celku a jeho členů. Jednací řád by proto 
měl tuto otázku upravit právně nenapadnutelným a dostatečně podrobným způsobem, 
a ochránit tak postavení orgánu, v němž jsou přímo zastoupeni občané Unie2.

                                               
1 Viz např. čl. 68 odst. 1 italské ústavy.
2 Čl. 10 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii.


