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NÁVRHY

Výbor pro ústavní záležitosti 

A. vzhledem k tomu, že byl podle článku 47 jednacího řádu přidružen ke zprávě pana 
Giuseppa Garganiho o ochraně výsad Evropského parlamentu před vnitrostátními soudy, 

B. vzhledem k tomu, že v rámci tohoto přidružení je Výbor pro ústavní záležitosti odpovědný 
za otázky týkající se interinstitucionálních vztahů a jednacího řádu Parlamentu, neboť tyto 
záležitosti jsou mu svěřeny na základě přílohy VI části XVIII jednacího řádu,  

vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako příslušný výbor, aby podle čtvrté odrážky článku 47 
jednacího řádu zahrnul do návrhu usnesení o zprávě předložené panem Garganim 
bez hlasování následující pozměňovací návrhy:

1. pozměnit bod 1 takto: 

„vyzývá Komisi, aby brala zřetel na případné žádosti Evropského parlamentu o zahájení 
řízení pro nesplnění povinnosti vůči státu obviněného z toho, že nerespektoval jednu 
z parlamentních výsad, a žádá, aby v případě, že se kolegium rozhodne neuskutečnit 
požadovanou akci, jej Komise písemně a podrobně informovala o důvodech, které jej 
k tomuto rozhodnutí vedly;“

2. pozměnit bod 3 takto:

„navrhuje, aby bylo důkladně přezkoumáno, zda lze na případy vážného ohrožení výsad 
Evropského parlamentu použít právní mechanismus stanovený v čl. 300 odst. 6 Smlouvy 
o ES, který by mu umožnil požádat Soudní dvůr o to, aby se vyjádřil ke slučitelnosti 
určitého vnitrostátního právního aktu s primárním právem Společenství, aniž by byla 
dotčena výlučná pravomoc Komise zahájit či nezahájit řízení pro nesplnění povinnosti 
proti státu, který se případně dopustil porušení předpisů;“

3. vypustit bod 4;

4. pozměnit bod 6 takto: 

„vyzývá Komisi, aby přezkoumala, zda je vhodné navrhnout legislativní opatření 
týkající se procesních hledisek parlamentních výsad, která by byla užitečná k zaručení 
plné účinnosti norem přiznávajících Parlamentu určité výsady;“

5. pozměnit bod odůvodnění A takto:

„vzhledem k tomu, že Evropský parlament je zbaven právní subjektivity a jako takový 
často naráží při ochraně svých výsad před vnitrostátními soudy na překážky, které 
vyplývají z jeho zvláštní povahy;“  
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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

1. The principle of legal cooperation between the Commission and the Parliament requires 
that any decision concerning a request by Parliament is taken by the college. Once this 
decision is taken the college, within its power of internal organisation, can delegate the 
task of notifying its decision to Parliament.

2. At present the Parliament should avoid any possible misunderstandings concerning its 
intention in relation to new requests to amend EU primary law.

3. The difficulties described in the draft report do not justify calling into question the 
prerogative of the President of the European Parliament to represent Parliament in legal 
matters.

4. The Commission cannot adopt legislative measures; it can only propose them if it 
considers them appropriate.

5. Parliament can not be regarded as the "the main transnational legislative institution in 
Europe" as it shares this quality with the Council. The specific nature of Parliament is an 
obstacle only with regard to its possibility to act before national courts. At Union level the 
limits of these possibilities are a consequence of the present institutional balance.
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