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NÁVRHY

Výbor pre ústavné veci

A. keďže bol podľa článku 47 rokovacieho poriadku pridružený k správe pána Giuseppeho 
Gargania o obrane výsadných práv Európskeho parlamentu pred vnútroštátnymi súdmi,

B. keďže pridruženie je zamerané na otázky týkajúce sa medziinštitucionálych vzťahov 
a rokovacieho poriadku Parlamentu a táto oblasť je podľa prílohy VI časť XVIII 
rokovacieho poriadku v pôsobnosti Výboru pre ústavné veci,

žiada Výbor pre právne veci, aby ako gestorský výbor zaradil podľa článku 47 zarážka 4 
rokovacieho poriadku do návrhu uznesenia k správe predloženej pánom Garganim bez 
hlasovania tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

1. pozmenený a doplnený odsek 1 znie takto:

„vyzýva Komisiu, aby zohľadnila prípadné požiadavky Európskeho parlamentu týkajúce 
sa začatia konania o porušení povinnosti proti členskému štátu, ktorý porušil niektoré 
z výsadných práv Parlamentu, a žiada, aby ho Komisia písomne a podrobne informovala 
o dôvodoch v prípade, ak sa kolégium rozhodne nepodniknúť požadované kroky;“

2. pozmenený a doplnený odsek 3 znie takto:

„navrhuje, aby sa detailne preskúmalo, či sa právny mechanizmus stanovený v článku 
300 ods. 6 Zmluvy o ES môže uplatňovať na prípady, v ktorých sú vážne ohrozované 
výsadné práva Európskeho parlamentu, aby Parlament mohol požiadať Súdny dvor 
o vyjadrenie k súladu niektorého vnútroštátneho právneho aktu s primárnymi právnymi 
predpismi Spoločenstva bez toho, aby bola dotknutá výlučná právomoc Komisie na 
začatie konania o porušení povinnosti proti členskému štátu, ktorý by sa prípadne 
takéhoto porušenia dopustil;“

3. vypustiť odsek 4;

4. pozmenený a doplnený odsek 6 znie takto:

vyzýva Komisiu, aby preskúmala, či je vhodné navrhnúť právne opatrenia týkajúce sa 
procesných aspektov výsadných práv Parlamentu, ktoré by boli užitočné na zabezpečenie
úplnej účinnosti ustanovení, ktorými sa Európskemu parlamentu priznávajú niektoré 
výsadné práva;

5. pozmenené a doplnené odôvodnenie A znie takto:

„keďže Európsky parlament nedisponuje právnou subjektivitou; keďže táto skutočnosť a 
ťažkosti vyplývajúce z jeho špecifickej povahy sú často prekážkou obrany jeho 
výsadných práv pred vnútroštátnymi súdmi;
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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

1. Zásada právnej spolupráce medzi Komisiou a Parlamentom vyžaduje, aby o všetkých 
rozhodnutiach, ktoré sa týkajú požiadavky Parlamentu, rozhodovalo kolégium. Po prijatí 
rozhodnutia môže kolégium v rámci svojich právomocí v otázkach vnútornej organizácie 
delegovať úlohu informovania Parlamentu o svojom rozhodnutí.

2. V súčasnosti by sa Parlament mal vyhýbať akýmkoľvek prípadným nedorozumeniam, 
ktoré sa týkajú jeho zámeru formulovať nové žiadosti o zmenu a doplnenie primárneho 
práva EÚ.

3. Ťažkosti opísané v návrhu správy nie sú dôvodom na spochybňovanie výsadného práva 
predsedu Európskeho parlamentu na zastupovanie Parlamentu v právnych veciach.

4. Komisia nemôže prijímať legislatívne opatrenia; môže ich iba navrhovať, ak ich považuje 
za potrebné.

5. Parlament nemožno vnímať ako hlavnú nadnárodnú zákonodarnú inštitúciu v Európe, 
pretože túto funkciu vykonáva spoločne s Radou. Osobitný charakter Parlamentu je 
prekážkou iba čo sa týka jeho možnosti konať pred vnútroštátnymi súdmi. Na úrovni Únie 
sú hranice týchto možností dôsledkom súčasnej inštitucionálnej rovnováhy.
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