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NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o zmene článku 7 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu týkajúceho sa 
zbavenia a ochrany parlamentnej imunity
(2013/2031(REG))

Európsky parlament,

– so zreteľom na list predsedu Výboru pre právne veci z 9. novembra 2012,

– so zreteľom na články 211 a 212 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci a stanovisko Výboru pre právne veci (A7-
0000/2013),

A. keďže v budúcnosti by sa mala zvážiť možnosť vytvorenia špecializovanej komory v 
rámci Súdneho dvora Európskej únie, ktorá by sa zaoberala prípadmi týkajúcimi sa 
imunity poslancov Európskeho parlamentu;

1. sa rozhodol zmeniť svoj rokovací poriadok v zmysle nižšie uvedených zmien;

2. upozorňuje, že tieto zmeny nadobúdajú účinnosť v prvý deň nasledujúcej schôdze;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a Komisii pre informáciu.

Pozmeňujúci návrh 1

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 6 – odsek 1

Platný text Pozmeňujúci návrh

1. Pri výkone svojich právomocí týkajúcich 
sa výsad a imunít sa Parlament 
predovšetkým usiluje o zachovanie svojej 
integrity ako demokratického 
zákonodarného zhromaždenia a o 
zabezpečenie nezávislosti poslancov pri 
výkone ich povinností.

1. Pri výkone svojich právomocí týkajúcich 
sa výsad a imunít Parlament koná v záujme
zachovania svojej integrity ako 
demokratického zákonodarného 
zhromaždenia a zabezpečenia nezávislosti 
poslancov pri výkone ich povinností. 
Každá žiadosť o zbavenie imunity sa 
hodnotí v súlade s ustanoveniami podľa 
článkov 7, 8 a 9 Protokolu o výsadách a 
imunitách Európskej únie a v súlade so 
zásadami uvedenými v tomto článku.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 2

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 6 – odsek 1a (nový)

Platný text Pozmeňujúci návrh

1a. Parlament nesmie zbaviť poslanca 
imunity stanovenej v článku 8 Protokolu 
o výsadách a imunitách Európskej únie. 
Parlament v záujme spravodlivosti zbaví 
poslanca imunity uvedenej v článku 9 
protokolu, ak neexistujú závažné dôvody 
domnievať sa, že motívom právneho 
konania požadujúceho zbavenie imunity 
je vôľa brániť fungovaniu Parlamentu 
alebo útočiť na poslanca preto, že je 
poslancom Parlamentu. 

Or. en

Odôvodnenie

Účelom tohto pozmeňujúceho návrhu je objasniť základnú zásadu, ktorou sa riadia 
rozhodnutia o prípadoch týkajúcich sa imunity, vzhľadom na rozhodnutia Súdneho dvora, 
konkrétne v spojených veciach C-200/07 a C-201/07 Marra/De Gregorio a Clemente, zbierka 
2008, s. I-7929, a vo veci C-163/10 Patriciello (zatiaľ neuverejnené v zbierke). Návrh takisto 
odráža postupy Výboru pre právne veci počas posledných niekoľkých rokov, v prípade 
ktorých by prospelo, keby boli konsolidované v písomnej forme.

Pozmeňujúci návrh 3

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 6 – odsek 2

Platný text Pozmeňujúci návrh

2. Každá žiadosť o zbavenie poslanca 
imunity predložená predsedovi príslušným 
orgánom členského štátu sa oznámi v 
pléne a pridelí príslušnému výboru.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Tento text by sa mal skôr začleniť do článku 7, ktorý sa týka procesných otázok.



PR\943832SK.doc 5/16 PE516.644v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 4

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 6 – odsek 3

Platný text Pozmeňujúci návrh

3. Každá žiadosť poslanca alebo bývalého 
poslanca o ochranu imunity predložená 
predsedovi sa oznámi v pléne a pridelí 
príslušnému výboru.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Tento text by sa mal skôr začleniť do článku 7, ktorý sa týka procesných otázok.

Pozmeňujúci návrh 5

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 6 – odsek 4

Platný text Pozmeňujúci návrh

4. V naliehavom prípade, ak je poslanec 
zadržaný alebo je jeho sloboda pohybu 
obmedzená v zjavnom rozpore s jeho 
výsadami a imunitami, môže sa predseda 
po predchádzajúcej porade s predsedom a 
spravodajcom príslušného výboru ujať 
iniciatívy o potvrdenie výsad a imunít 
poslanca. Predseda oznámi túto iniciatívu 
výboru a informuje o nej Parlament.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Tento text by sa mal skôr začleniť do nového článku 6 b, ktorý sa týka naliehavých situácií.
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Pozmeňujúci návrh 6

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 6 – odsek 4a (nový)

Platný text Pozmeňujúci návrh

4a. Ak má poslanec vypovedať ako svedok 
alebo znalec, nie je potrebné žiadať o 
zbavenie imunity za predpokladu, že:
– poslanec nie je povinný vypovedať v deň 
alebo v čase, ktorý mu bráni alebo sťažuje 
výkon jeho poslaneckých povinností, 
prípadne že môže poskytnúť výpoveď 
písomne alebo inou formou, ktorá mu 
nesťažuje plnenie si poslaneckých 
povinností; a
– poslanec nie je povinný svedčiť o 
dôverných informáciách, ktoré získal pri 
výkone svojho mandátu a ktorých 
zverejnenie nepovažuje za vhodné.

Or. en

Odôvodnenie

Tento text bol presunutý z článku 7, keďže sa týka otázky, či je žiadosť o zbavenie imunity 
vôbec potrebná aj v prípadoch, keď má poslanec vypovedať ako svedok.

Pozmeňujúci návrh 7

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 6a (nový)

Platný text Pozmeňujúci návrh

Článok 6a
Ochrana výsad a imunity
1. V prípadoch, keď orgány členského 
štátu údajne porušili výsady alebo imunity 
poslanca alebo bývalého poslanca, možno 
podať žiadosť o rozhodnutie Parlamentu, 
či skutočne došlo k porušeniu týchto 
výsad alebo imunít. Toto rozhodnutie nie 
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je pre orgány daného členského štátu 
záväzné, ale je výzvou pre príslušné 
orgány, aby vyvodili potrebné závery.
2. Žiadosť o ochranu výsad alebo imunity 
možno predložiť najmä vtedy, keď sa 
predpokladá, že dané okolnosti 
predstavujú administratívne alebo iné 
obmedzenia voľného pohybu poslancov 
cestujúcich z miesta alebo na miesto 
rokovaní Parlamentu alebo vyjadrenia 
názoru či hlasovania pri výkone ich 
povinností, prípadne že sa na okolnosti 
vzťahuje článok 9 Protokolu o výsadách 
a imunitách Európskej únie.
3. Žiadosť o ochranu imunity poslanca 
nie je prípustná, ak v súvislosti s tým istým 
právnym konaním už bola doručená 
žiadosť o zbavenie alebo ochranu imunity 
tohto poslanca, bez ohľadu na to, či v tom 
čase už bolo prijaté rozhodnutie.
4. O žiadosti o ochranu imunít poslanca 
sa ďalej nerokuje v prípade, že v súvislosti 
s tým istým právnym konaním bola 
doručená žiadosť o zbavenie imunity 
tohto poslanca.
5. V prípadoch, keď bolo prijaté 
rozhodnutie, že imunita poslanca sa 
nebude ochraňovať, poslanec môže podať 
žiadosť o prehodnotenie tohto 
rozhodnutia, keď predloží nové dôkazy. 
Žiadosť o prehodnotenie je neprípustná, 
ak sa konanie proti rozhodnutiu začalo v 
súlade s článkom 263 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie, alebo ak sa predseda 
domnieva, že nové predložené dôkazy nie 
sú dostatočne potvrdené na to, aby bolo 
prehodnotenie opodstatnené.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zaviesť nový predpis, ktorý sa vzťahuje na žiadosti 
o ochranu parlamentnej imunity a ustanovuje v tejto súvislosti základné zásady. Snaží sa 
zabrániť využívaniu opakovaných žiadostí o ochranu imunity ako zdržiavacej taktike. Okrem 
toho objasňuje, aký postup treba zvoliť v prípadoch, keď boli podané žiadosti o zbavenie 
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a ochranu imunity v súvislosti s rovnakými skutočnosťami.

Pozmeňujúci návrh 8

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 6b (nový)

Platný text Pozmeňujúci návrh

Článok 6b
Naliehavé opatrenia predsedu v záujme 
potvrdenia imunity
1. V naliehavom prípade, ak je poslanec 
zadržaný alebo je jeho sloboda pohybu 
obmedzená v zjavnom rozpore s jeho 
výsadami a imunitami, môže sa predseda 
po porade s predsedom a spravodajcom 
príslušného výboru ujať iniciatívy o 
potvrdenie výsad a imunít poslanca. 
Predseda oznámi túto iniciatívu výboru a 
informuje o nej Parlament.
2. Keď predseda využije svoju právomoc 
zverenú v odseku 1, príslušný výbor vezme 
na vedomie iniciatívu predsedu na svojej 
nasledujúcej schôdzi. Ak to výbor 
považuje za potrebné, môže vypracovať 
správu a predložiť ju Parlamentu.

Or. en

Odôvodnenie

V záujme väčšej jasnosti sa týmto pozmeňujúcim návrhom zavádza nový článok 6b, ktorý sa 
týka naliehavých situácií. Týmto pozmeňujúcim návrhom sa nezavádza žiadna podstatná 
zmena.

Pozmeňujúci návrh 9

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 7 – odsek -1 (nový)
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Platný text Pozmeňujúci návrh

-1. Každá žiadosť o zbavenie poslanca 
imunity, ktorú predloží predsedovi 
príslušný orgán členského štátu, a každá 
žiadosť o ochranu výsad a imunít, ktorú 
predloží predsedovi poslanec alebo bývalý 
poslanec, sa oznámi v Parlamente 
a pridelí príslušnému výboru.

Or. en

Odôvodnenie

Toto je nový odsek, ktorý vysvetľuje prvý krok postupu a ktorým sa nahrádza článok 6 ods. 2 
o postupoch zbavenia imunity a článok 6 ods. 3 o postupoch ochrany imunity bez toho, aby sa 
zavádzali podstatné zmeny.

Pozmeňujúci návrh 10

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 7 – odsek 1

Platný text Pozmeňujúci návrh

1. Príslušný výbor bezodkladne a v poradí, 
v ktorom boli predložené, posúdi žiadosti o 
zbavenie imunity alebo žiadosti o ochranu 
imunity a výsad.

1. Výbor bezodkladne, avšak 
s prihliadnutím na ich pomernú zložitosť
posúdi žiadosti o zbavenie imunity alebo 
žiadosti o ochranu výsad a imunít.

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na rozdiely v technickej zložitosti prípadov týkajúcich sa imunity nie je prakticky 
vždy možné zaoberať sa žiadosťami prísne v chronologickom poradí. Striktné uplatňovanie 
tohto pravidla by znamenalo, že jednoduché prípady sa zbytočne odkladajú pre zložité 
prípady. Príslušný výbor sa musí zaoberať prípadmi čo najrýchlejšie, potrebuje však určitú 
voľnosť v rozhodovaní o príslušných harmonogramoch prípadov.

Pozmeňujúci návrh 11

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 7 – odsek 3
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Platný text Pozmeňujúci návrh

3. Výbor môže požiadať príslušný orgán o 
poskytnutie všetkých informácií a 
vysvetlení, ktoré výbor považuje za 
potrebné na zaujatie stanoviska k zbaveniu 
alebo ochrane imunity. Dotknutému 
poslancovi sa poskytne možnosť byť 
vypočutý; môže predložiť všetky 
dokumenty a iné písomné dôkazy, ktoré 
považuje za dôležité. Môže sa nechať 
zastupovať iným poslancom.

3. Výbor môže požiadať príslušný orgán o 
poskytnutie všetkých informácií a 
vysvetlení, ktoré výbor považuje za 
potrebné na zaujatie stanoviska k zbaveniu 
alebo ochrane imunity.

Or. en

Odôvodnenie

Ustanovenia o vypočutí by sa mali presunúť do nového, podrobnejšieho odseku.

Pozmeňujúci návrh 12

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 7 – odsek 3a (nový)

Platný text Pozmeňujúci návrh

3a. Dotknutému poslancovi sa poskytne 
možnosť byť vypočutý, môže predložiť 
všetky dokumenty a iné písomné dôkazy, 
ktoré považuje za dôležité, a môže sa 
nechať zastupovať iným poslancom. 
Poslanec nie je prítomný na rozpravách 
týkajúcich sa žiadosti o zbavenie alebo 
ochranu jeho imunity, s výnimkou 
samotného vypočutia.
Predseda výboru pozve poslanca na 
vypočutie a oznámi mu dátum a čas. 
Poslanec sa môže vzdať práva na 
vypočutie.
Ak sa poslanec nezúčastní na vypočutí na 
základe tohto pozvania, predpokladá sa, že 
sa vzdal práva na vypočutie, ak nepožiadal 
o ospravedlnenie z vypočutia 
v navrhovaný deň a čas s uvedením 
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dôvodov. Predseda výboru rozhodne, či sa 
takejto žiadosti o ospravedlnenie 
vzhľadom na uvedené dôvody vyhovie, 
pričom v tejto veci nie je prípustné 
odvolanie.
Ak predseda výboru žiadosti 
o ospravedlnenie vyhovie, pozve poslanca 
na vypočutie v iný deň a čas. Ak sa 
poslanec nedostaví na vypočutie ani na 
základe druhého pozvania, postup 
pokračuje bez vypočutia poslanca. V 
takomto prípade sa už nevyhovie žiadnej 
ďalšej žiadosti o ospravedlnenie alebo 
vypočutie.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh sa týka práva poslanca na vypočutie v prípadoch súvisiacich s 
imunitou. Objasnenie je potrebné, pretože jednotliví poslanci v minulosti zneužívali právo na 
vypočutie a využívali ho ako prostriedok na zdržiavanie konania a ako spôsob bránenia 
Parlamentu prijať rozhodnutie. Cieľom pozmeňujúceho návrhu je zabezpečiť, aby poslanci 
mohli byť vypočutí, avšak aby nemohli opakovane odkladať svoje vypočutie s cieľom blokovať 
súdne konanie proti nim. Predsedovi je zverená právomoc, aby zabránil takýmto 
neodôvodneným zdržaniam.

Pozmeňujúci návrh 13

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 7 – odsek 5

Platný text Pozmeňujúci návrh

5. Ak má poslanec vypovedať ako svedok 
alebo znalec, nie je potrebné žiadať o 
zbavenie imunity za predpokladu, že: 

vypúšťa sa

– poslanec nie je povinný vypovedať v deň 
alebo v čase, ktorý mu bráni alebo sťažuje 
výkon jeho poslaneckých povinností, 
prípadne, ak môže poskytnúť výpoveď 
písomne alebo inou formou, ktorá mu 
nesťažuje plnenie si poslaneckých 
povinností;
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– poslanec nie je povinný svedčiť o 
dôverných informáciách, ktoré získal pri 
výkone svojho mandátu a ktorých 
zverejnenie nepovažuje za vhodné.

Or. en

Odôvodnenie

Tento odsek by sa mal presunúť do článku 6, keďže sa týka otázky, či v prípadoch, keď má 
poslanec vypovedať ako svedok, je potrebné žiadať o zbavenie imunity.

Pozmeňujúci návrh 14

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 7 – odsek 6

Platný text Pozmeňujúci návrh

6. V prípadoch týkajúcich sa ochrany 
imunity a výsad príslušný výbor spresní, či 
ide o administratívne alebo iné 
obmedzenia voľného pohybu poslancov 
cestujúcich z miesta alebo na miesto 
rokovaní Parlamentu alebo o vyjadrenie 
názoru alebo hlasovanie pri výkone 
poslaneckého mandátu, prípadne, či sa na 
okolnosti vzťahuje článok 9 Protokolu o 
výsadách a imunitách, a teda 
nepodliehajú vnútroštátnemu právu. 
Výbor pripraví návrh, ktorým vyzve 
príslušný orgán, aby vyvodil potrebné 
závery.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Tento odsek by sa mal presunúť do článku 6a, keďže sa týka základných kritérií na ochranu 
imunity poslanca.
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Pozmeňujúci návrh 15

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 7 – odsek 10

Platný text Pozmeňujúci návrh

10. Keď predseda využije právomoc 
zverenú mu článkom 6 ods. 4, príslušný 
výbor vezme na vedomie iniciatívu 
predsedu na svojej nasledujúcej schôdzi. 
Ak to výbor považuje za potrebné, môže 
vypracovať správu a predložiť ju 
Parlamentu. 

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Tento odsek by sa mal presunúť do článku 6b, keďže sa týka právomoci predsedu 
v naliehavých prípadoch.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. Úvod

Vo svojom liste z 9. novembra 2012 predseda Výboru pre právne veci (JURI) predložil na 
niekoľko otázok v súvislosti s uplatňovaním pravidiel o imunite poslancov. Hoci sa v 
rokovacom poriadku hovorí výslovne len o žiadostiach o zbavenie alebo ochranu imunity, 
podľa tohto listu sa zdá, že by mala existovať možnosť, aby poslanci, ktorí požiadali o 
ochranu imunity, mohli požiadať Parlament o prehodnotenie rozhodnutia neochrániť ich 
imunitu. Príslušný výbor sa domnieva, že pôsobnosť žiadosti o takéto preskúmanie, najmä 
časový limit, by mal byť prísne obmedzený. Okrem toho sa výbor JURI zaoberal aj otázkou, 
že žiadosť o ochranu imunity by mala byť neprípustná, ak Parlament v súvislosti s tými istými 
skutočnosťami už zbavil poslanca imunity. Konštatoval, že článok 7 v súčasnom znení 
neposkytuje žiadne riešenie týchto problémov.

Dňa 9. júla 2013 výbor JURI prijal stanovisko na požiadanie výboru AFCO. V tomto 
stanovisku navrhuje prepracovať súčasné pravidlá týkajúce sa imunity, aby odrážali 
judikatúru Súdneho dvora EÚ a prax výboru JURI. Navrhuje tiež novú, logickejšiu štruktúru 
príslušných pravidiel. Spravodajkyňa vychádza v tomto návrhu správy z návrhu a konečných 
stanovísk výboru JURI – gestorského výboru pre „výsady a imunity“ poslancov podľa bodu 
XVI/10 prílohy VII rokovacieho poriadku.

2. Relevantná primárna legislatíva

Primárna legislatíva EÚ sa podobne ako väčšina kontinentálnych právnych systémov zaoberá 
dvoma aspektmi parlamentnej imunity. Prvý aspekt je hmotnoprávnej povahy: zvoleného 
člena nemožno stíhať za žiadne činy, ktoré vykonal ako člen zákonodarného zboru v priebehu 
trvania jeho mandátu (immunitas). Druhý aspekt je procesnej povahy: každý postup, keď sa
volený poslanec zodpovedá za činy, ktoré vykonal mimo svojej funkcie člena zákonodarného 
orgánu, možno začať len s predchádzajúcim súhlasom zákonodarného orgánu (inviolabilitas).

Prvý aspekt sa riadi článkom 8 ( predtým článok 9 ) Protokolu o výsadách a imunitách 
Európskej únie č. 7. Podľa tohto článku poslanci Európskeho parlamentu nepodliehajú žiadnej 
forme vyšetrovania, zadržania alebo súdneho stíhania v súvislosti s vyjadreným názorom 
alebo hlasovaním pri výkone svojej funkcie.

Druhý, procesný aspekt upravuje článok 9 (predtým článok 10), podľa ktorého členovia 
Európskeho parlamentu v priebehu zasadnutia: 

(a) požívajú na území ich vlastného štátu imunitu priznanú členom ich parlamentu; 

(b) nesmú byť na území ktoréhokoľvek iného členského štátu zadržaní ani súdne stíhaní. 

Imunita sa obdobne vzťahuje na členov Európskeho parlamentu počas ich cesty na miesto 



PR\943832SK.doc 15/16 PE516.644v01-00

SK

jeho zasadnutia a pri návrate z neho.

Imunity sa nemožno domáhať, ak je člen Európskeho parlamentu pristihnutý pri páchaní 
trestného činu; imunita tiež nebráni Európskemu parlamentu vo výkone jeho práva zbaviť 
imunity niektorého zo svojich členov.

3. Relevantná judikatúra Súdneho dvora EÚ

Treba uviesť tri prípady: Marra1, Patricello2 a Gollnisch3. 

3.1. Vo veci Marra Súdny dvor rozhodol, že pravidlá Spoločenstva (teraz Únie) týkajúce sa 
imunity poslancov EP treba vykladať v prípade žaloby o zodpovednosť proti členovi v 
súvislosti k jeho vyjadrenými názormi takto: 

– keď vnútroštátny súd, ktorý má rozhodnúť o takejto žalobe, nedostal žiadne informácie o 
žiadosti tohto poslanca Európskemu parlamentu, v ktorej by žiadal o ochranu imunity podľa 
článku 9 (teraz článok 8) protokolu (č. 7), nie je povinný požiadať Európsky parlament, aby 
rozhodol o tom, či sú podmienky pre uvedenú imunitu splnené;

– keď je vnútroštátny súd informovaný o skutočnosti, že poslanec podal žiadosť Európskemu 
parlamentu o ochranu imunity podľa článku 6 ods. 3 rokovacieho poriadku Európskeho 
parlamentu, musí prerušiť konanie a požiadať Európsky parlament, aby čo najskôr vydal svoje 
stanovisko;

– keď sa vnútroštátny súd domnieva, že európsky poslanec požíva imunitu podľa článku 9 
(teraz článok 8) protokolu, je povinný zastaviť konanie proti dotknutému poslancovi.

3.2. Vo veci Patricello Súdny dvor rozhodol, že článok 8 protokolu sa má vykladať v tom 
zmysle, že vyhlásenie poslanca Európskeho parlamentu mimo priestorov tejto inštitúcie, ktoré 
dalo podnet na jeho stíhanie v členskom štáte pôvodu za trestný čin nepravdivého obvinenia, 
nepredstavuje názor vyjadrený pri výkone jeho poslaneckého mandátu, na ktorý sa vzťahuje 
imunita uvedená v tomto ustanovení, ak toto vyhlásenie nie je subjektívnym hodnotením, 
ktoré má priamu zjavnú súvislosť s výkonom mandátu. Je na vnútroštátnom súde, aby 
rozhodol, či boli tieto podmienky v prejednávanej veci splnené.

3.3. Vo veci Gollnisch Všeobecný súd v nadväznosti na predchádzajúcu judikatúru urobil 
prehľad o poslaneckej imunite v práve Únie, najmä o rozdiele medzi zbavením a ochranou 
imunity. S odvolaním sa na svoje závery vo veci Marra Súdny dvor zdôraznil, že rokovací 
poriadok sú pravidlá vnútornej organizácie a nemôžu poskytovať Parlamentu právomoci, 
ktoré nie sú výslovne priznané legislatívnym opatrením, v tomto prípade protokolom. Z toho 
vyplýva, že aj keď Parlament na základe žiadosti dotknutého poslanca prijme podľa 
rokovacieho poriadku rozhodnutie chrániť imunitu, toto rozhodnutie predstavuje stanovisko, 

                                               
1 Rozsudok z 21. októbra 2008 v spojených veciach C-200/07 a 201/07, Marra/De Gregorio a Clemente.
2 Rozsudok zo 6. septembra 2011 vo veci C-163/10, Aldo Patricello.
3 Rozsudok zo 17. januára 2013 v spojených veciach T-346/11 a T-347/11, Bruno Gollnisch.
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ktoré nemá pre vnútroštátne súdne orgány záväzný účinok. Navyše skutočnosť, že právne 
predpisy členského štátu4 stanovujú postup pri ochrane poslancov národného parlamentu –
keď umožňujú tomuto parlamentu zasiahnuť, ak vnútroštátny súd neuzná imunitu –
neznamená, že rovnaké právomoci sú zverené Európskemu parlamentu vo vzťahu k jeho 
členom, ktorí pochádzajú z daného členského štátu, pretože článok 9 protokolu výslovne 
Parlamentu takú právomoc neudeľuje a neodkazuje na pravidlá vnútroštátneho práva.

Z uvedených pravidiel vyplýva, že ochranu imunity možno uplatňovať iba v prípade, keď je 
ohrozená imunita poslanca podľa právnych predpisov jeho vlastného štátu (najmä konaním 
polície alebo súdnych orgánov členského štátu poslanca) a nebola predložená žiadosť o 
zbavenie poslanca imunity. V takýchto prípadoch je poslanec oprávnený požiadať o ochranu 
imunity podľa rokovacieho poriadku EP. Preto je obrana imunity spôsob, ako môže Parlament 
zasiahnuť na žiadosť poslanca EP, keď vnútroštátne orgány porušia alebo sa chystajú porušiť 
imunitu jedného z jeho členov. Na druhej strane, ak žiadosť o zbavenie imunity podajú 
vnútroštátne orgány, Parlament rozhodne, či poslanca zbaví alebo nezbaví imunity. V 
takýchto prípadoch ochrana imunity nemá viac zmysel: Parlament buď zbavuje imunity, a 
preto tam nie je miesto na jej ochranu, alebo zamietne zbavenie imunity, a vtedy je ochrana 
zbytočná, pretože vnútroštátne orgány sú informované, že ich žiadosť o zbavenie imunity bola 
zamietnutá, a teda parlamentná imunita im bráni prijať zamýšľané opatrenia.

4. Záver

Na základe právneho rámca vysvetleného vyššie a návrhu a konečného stanoviska výboru 
JURI spravodajkyňa navrhuje preformulovať príslušné predpisy, aby ich štruktúra bola 
súdržnejšia a ich obsah v súlade s najnovšou judikatúrou a praxou príslušného výboru. 
Parlamentná imunita nie je osobnou výsadou poslanca, ale zárukou nezávislosti a integrity 
Parlamentu ako celku a jeho poslancov. Rokovací poriadok by mal preto regulovať túto 
otázku právne nepriepustne a dostatočne podrobne, aby bolo chránené postavenie inštitúcie, v 
ktorej sú priamo zastúpení občania Únie5.

                                               
4 Porov. napr. článok 68 prvý odsek talianskej ústavy.
5 Článok 10 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii.


