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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro ústavní záležitosti jako věcně příslušný výbor, 
aby do své zprávy začlenil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

1a. Poslanecká imunita není osobní 
výsadou poslanců, nýbrž zárukou 
nezávislosti Evropského parlamentu jako 
celku a jeho členů.

Pozměňovací návrh 2

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.
Každá žádost o zbavení imunity je 
posouzena v souladu s ustanoveními 
článků 7, 8 a 9 Protokolu o výsadách a 
imunitách Evropské unie a se zásadami 
uvedenými v tomto odstavci.

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 

vypouští se
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členského státu obrací na předsedu, je 
oznámena v plénu a je postoupena 
příslušnému výboru.

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

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



AD\943100CS.doc 5/13 PE508.079v02-00

CS

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. 5 (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

5. 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 parlamentní 
činnosti, nebo může podat výpověď 
písemnou či jinou formou, jež by mu 
nebránila ve výkonu jeho povinností;
– poslanec není povinen svědčit 
o důvěrných informacích, které získal 
při výkonu svého mandátu a jejichž 
zveřejnění nepovažuje za vhodné.

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 7

Jednací řád Evropského parlamentu
Článek 6 a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 6a – Ochrana imunity
1. V případech, kdy orgány členského 
státu údajně porušily výsady nebo imunitu 
současného nebo bývalého poslance, 
může být Parlament požádán v souladu s 
článkem 7, odst. -1 o vydání rozhodnutí 
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ohledně toho, zda skutečně došlo k 
porušení těchto výsad a imunity. 
2. Podání takovéto žádosti o ochranu 
výsad a imunit lze zvažovat zejména v 
případě, kdy existuje domněnka, že dané
okolnosti představují administrativní či 
jiné omezení volného pohybu poslanců 
cestujících např. z místa a do místa 
zasedání Parlamentu nebo omezení 
svobody projevu či hlasování při výkonu 
mandátu nebo že se jedná o aspekt 
vymezený článkem 9 Protokolu o 
výsadách a imunitách Evropské unie.
3. Žádost o ochranu výsad a imunity 
poslance není přípustná, pokud již byla 
žádost o zbavení imunity daného poslance 
nebo o její ochranu s ohledem na stejné 
soudní řízení podána, a to bez ohledu na 
to, zda bylo v dané době již vydáno 
rozhodnutí či nikoli.
4. Pokud v témže soudním řízení již byla 
podána žádost o zbavení určitého 
poslance imunity, žádost o ochranu výsad 
a imunity tohoto poslance se již znovu 
neposuzuje.
5. Pokud bylo vydáno rozhodnutí v tom 
smyslu, že výsady a imunity určitého 
poslance ochráněny nebudou, může daný 
poslanec požádat o přehodnocení tohoto 
rozhodnutí, jestliže předloží nové důkazy.
Žádost o přehodnocení rozhodnutí není 
přípustná, jestliže proti tomuto rozhodnutí 
byla podána žaloba podle článku 263 
SFEU nebo jestliže se předseda 
Parlamentu domnívá, že předložené nové 
skutečnosti nejsou dostatečně podloženy, 
aby byly důvodem k přehodnocení 
rozhodnutí.

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. 
Ustanovení se snaží 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 imunity poslance, tak i žádost o její 
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ochranu.

Pozměňovací návrh 8

Jednací řád Evropského parlamentu
Článek 6 b (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

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

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 9

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

Původní znění Pozměňovací návrh

-1. Příslušný orgán členského státu se 
může obrátit na předsedu Parlamentu s 
žádostí o zbavení poslanecké imunity a 
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současný nebo bývalý poslanec se může 
obrátit na předsedu Parlamentu s žádostí 
o ochranu svých výsad a imunit. Tyto 
žádosti jsou oznámeny v plénu a 
postoupeny příslušnému výboru.

Odůvodnění

Jedná se o nový článek, v němž je vysvětlen první krok daného postupu a který nahrazuje čl. 6 
odst. 2 a čl. 6 odst. 3 týkající se postupu při rušení, resp. ochraně imunity, aniž by zaváděl 
nějaké 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. Výbor projedná žádosti o zbavení 
imunity nebo žádosti o ochranu imunity 
a výsad neprodleně a s ohledem na jejich 
poměrnou složitost.

Odůvodnění

Vzhledem k rozdílné odborné složitosti případů týkajících se zbavení nebo ochrany imunity 
poslanců není v praxi vždy možné se jimi zabývat striktně chronologicky. Striktní uplatňování 
tohoto pravidla by znamenalo, že by složité případy zbytečně zdržovaly případy jednoduché. 
Výbor pro právní záležitosti se musí těmito případy zabývat co nejrychleji, potřebuje však mít 
možnost o harmonogramu jednotlivých případů rozhodovat do určité míry samostatně.

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 

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 
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příležitost se vyjádřit; může předložit 
jakékoli dokumenty nebo jiné písemné 
doklady, které považuje za relevantní 
v dané věci.

ochráněna.

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, a může být zastupován jiným 
poslancem. 
Poslanec není kromě vlastního slyšení 
rozpravám o žádosti, aby byl zbaven nebo 
aby jeho imunita byla ochráněna, 
přítomen.
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 nevyjádří, má se za to, že se svého 
práva na vyjádření vzdal, pokud nepožádá 
o to, aby byl ze slyšení v uvedený den 
a uvedenou dobu omluven, a svou žádost 
nezdůvodní. Předseda výboru je jediným 
orgánem, který má právo rozhodnout 
o tom, zda lze žádosti o omluvu vzhledem 
k uvedeným důvodům vyhovět. 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 
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poslanec nedodrží ani druhý termín 
slyšení, postup pokračuje, aniž by byl 
poslanec vyslechnut. Další žádosti 
o omluvu či slyšení se již nepřijímají. 

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se týká práva poslanců vyjádřit se k případům ochrany nebo 
zbavení imunity. Důvodem tohoto pozměňovacího návrhu jsou případy z minulosti, kdy 
poslanci zneužívali svého práva se vyjádřit, které využívali jako nástroje ke zdržování řízení 
a k tomu, aby Parlamentu zabránili přijmout rozhodnutí. Jeho cílem je zajistit, aby se mohli 
poslanci k dané věci vyjádřit, aby však nemohli opakovaně své slyšení odkládat za účelem 
zablokovat řízení vedené proti nim. Předseda výboru má 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

– 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.

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, aby byli zbaveni imunity.
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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

Odůvodnění

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

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

Odůvodnění

Tento odstavec by se měl přesunout do článku 6b, jelikož se týká pravomoci předsedy 
Parlamentu v naléhavých případech.
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Pozměňovací návrh 16

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 7 – odst. 12 a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

12a. Výbor vypracuje zásady pro 
uplatňování tohoto článku. 
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