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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de bescherming van de prerogatieven van het Europees Parlement voor de 
nationale rechtbanken
(2007/2205(INI))

Het Europees Parlement,

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie juridische zaken en het advies van de Commissie 
constitutionele zaken (A6-0000/2008),

A. overwegende dat het Europees Parlement weliswaar de belangrijkste transnationale 
wetgevende instelling van de wereld is, maar geen rechtspersoonlijkheid bezit en daardoor 
bij de verdediging van haar prerogatieven vaak wordt belemmerd door problemen die 
eigen zijn aan haar specifieke aard,

B. overwegende dat het Verdrag het Europees Parlement in dat verband een aantal middelen 
aanreikt om zijn prerogatieven te beschermen ten aanzien van de andere Europese 
instellingen, zoals het beroep wegens niet-nakoming (artikel 232 van het EG-Verdrag) en 
het beroep tot nietigverklaring (artikel 230 van het EG-Verdrag),

C. overwegende dat het Europees Parlement echter niet over dezelfde middelen beschikt om 
zijn prerogatieven te beschermen voor de nationale rechtbanken, meer bepaald in geval 
van een uitspraak van een nationale rechter die tegen zijn prerogatieven indruist, omdat 
het zich niet kan voegen in nationale gerechtelijke procedures noch zich rechtstreeks tot 
het Hof van Justitie wenden om zijn handelingen te verdedigen,

D. overwegende dat het Europees Parlement evenmin als laatste optie de inbreukprocedure 
(artikel 226 van het EG-Verdrag) tegen een lidstaat kan inleiden, aangezien alleen de 
Commissie hiertoe bevoegd is,

E. overwegende dat het ontbreken van adequate middelen ter bescherming van zijn 
prerogatieven het Europees Parlement kan hinderen bij de normale uitoefening van zijn 
activiteiten als instelling en van die van zijn leden,

F. overwegende dat de beginselen van loyale samenwerking tussen alle instellingen van de 
Europese Unie en van goed bestuur vereisen dat de werkzaamheden van de instellingen 
transparant en begrijpelijk zijn, zodat de redenen achter het al dan niet goedkeuren van 
een bepaald optreden voor iedereen duidelijk zijn,

G. overwegende dat, om de hierboven beschreven problemen te voorkomen, de middelen ter 
bescherming van de parlementaire prerogatieven versterkt moeten worden, niet via een 
wijziging van het EG-Verdrag, maar door uit de ervaring van de nationale parlementen 
passende oplossingen te extrapoleren die afgestemd zijn op de specifieke situatie van het 
Europees Parlement,

H. overwegende dat de bevindingen van het onderzoek dat met het oog daarop is verricht in 
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een significant aantal lidstaten duidelijk aantonen dat de meeste nationale rechtsstelsels 
aan het nationale parlement van de betrokken lidstaat rechtsmiddelen bieden om de 
belangen van de assemblee in haar geheel, maar ook die van al haar leden te beschermen,

I. overwegende dat de lidstaten zich uit hoofde van artikel 10 van het Verdrag tot oprichting 
van de Europese Gemeenschap moeten houden aan het beginsel van oprechte en loyale 
samenwerking en dat het Hof van Justitie heeft bepaald dat de lidstaten moeten "voorzien 
in een stelsel van rechtsmiddelen en procedures dat de eerbiediging van het recht op een 
daadwerkelijke rechtsbescherming kan verzekeren"1,

J. overwegende dat het wenselijk is dat aan het Europees Parlement zo niet dezelfde, dan 
toch vergelijkbare middelen worden toegekend om zijn prerogatieven te verdedigen voor 
de rechterlijke macht, ongeacht of het gaat om het Hof van Justitie dan wel de nationale 
rechtbanken, naar analogie met de beschermingsinstrumenten die de nationale 
rechtsstelsels ter beschikking stellen van de nationale parlementen,

1. verlangt dat de Commissie rekening houdt met eventuele verzoeken van het Europees 
Parlement om de inbreukprocedure op gang te brengen tegen een lidstaat die ervan 
verdacht wordt een van de parlementaire prerogatieven met voeten te hebben getreden; 
spoort de Commissie er dan ook toe aan ervoor te zorgen dat de bevoegde commissaris of 
de directeur-generaal van de Juridische Dienst schriftelijk en uitvoerig mededeling doet 
van de redenen die ten grondslag liggen aan haar eventueel besluit dienaangaande, vooral 
ingeval zij besluit niet op te treden;

2. stelt voor het statuut van het Hof van Justitie te wijzigen om het Parlement het recht te 
waarborgen om, in alle gevallen waarin zijn prerogatieven direct of indirect in het gedrang 
zijn, zijn opmerkingen bij het Hof in te dienen zodat het besluit om het Parlement in een 
zaak te betrekken, wanneer het niet formeel partij in het proces is, niet wordt overgelaten 
aan de discretie van het Hof van Justitie, zoals nu het geval is op grond van artikel 24, 
lid 2, van het Statuut van het Hof;

3. roept ertoe op het juridische model van artikel 300, lid 6, van het EG-Verdrag toe te 
passen op alle gevallen waarin de prerogatieven van het Europees Parlement ernstig 
bedreigd worden, zodat het Parlement de mogelijkheid krijgt om het Hof van Justitie te 
verzoeken zich uit te spreken over de verenigbaarheid van een bepaalde handeling van 
nationaal recht met het primaire gemeenschapsrecht, onverminderd de exclusieve 
bevoegdheid van de Commissie om al dan niet een inbreukprocedure in te leiden tegen 
een land dat zich schuldig zou hebben gemaakt aan een schending;

4. stelt voor artikel 19 van zijn Reglement te wijzigen opdat de voorzitter van zijn 
Commissie juridische zaken uitdrukkelijk wordt aangewezen als vertegenwoordiger van 
het Parlement in alle gerechtelijke procedures waarin de prerogatieven van het Parlement 
in het geding zijn;

5. acht het wenselijk de samenwerking tussen het Europees Parlement en de nationale 
rechters, die in sommige lidstaten al vruchten afwerpt, in de hand te werken, door 
gerechtelijke praktijken te ontwikkelen die het het Parlement mogelijk maken deel te 

                                               
1 Zaak C-50/00P, Unión de Pequenos Agricultores v. Raad (Jur. 2002, blz. I-6677).
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nemen aan gerechtelijke procedures die dienen voor nationale rechtbanken en die 
betrekking hebben op zijn prerogatieven;

6. verzoekt de Commissie de wenselijkheid te onderzoeken van wetgevende maatregelen 
inzake de procesaspecten van zijn parlementaire prerogatieven; deze maatregelen moeten 
van dien aard zijn dat zij garanderen dat de bepalingen die aan het Parlement bepaalde 
prerogatieven toekennen daadwerkelijk gelden1;

7. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
alsmede aan de regeringen en de parlementen van de lidstaten.

                                               
1 Cf. Zaak C-176/2003, Commissie v. Raad (Jur. 2005, blz. I-7879): in deze zaak heeft het Hof erkend dat er een 
"impliciete" bevoegdheid van de gemeenschapswetgever bestaat om strafrechtelijke maatregelen te nemen, 
hetgeen in feite haar eigen bevoegdheid is, met betrekking tot de bescherming van het milieu.
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TOELICHTING

Het Europees Parlement is vaker in de onmogelijkheid geweest - en dit is nog steeds vaak het 
geval - om zijn prerogatieven, die de Verdragen en het Europees Hof voor de rechten van de 
mens uitdrukkelijk aan het Parlement toekennen, effectief te beschermen. Het risico is dan 
ook niet denkbeeldig dat rechten en mogelijkheden die op communautair en Europees niveau 
worden geboden, louter op papier bestaan en niet effectief beschermd zijn. Op grond van de 
Verdragen is er dan ook behoefte aan de uitwerking en de versterking van middelen die het 
Parlement kan gebruiken om zijn prerogatieven, die zijn onafhankelijkheid en zijn 
functionaliteit garanderen, daadwerkelijk te beschermen.

In abstracto is een van de instrumenten die het Europees Parlement kan gebruiken wanneer 
zijn prerogatieven in het gedrang zijn het beroep wegens niet-nakoming, overeenkomstig 
artikel 227 van het EG-Verdrag.

Wanneer een van zijn door het gemeenschapsrecht gewaarborgde rechten met voeten wordt 
getreden, kan het Parlement de Commissie verzoeken een inbreukprocedure in de zin van 
artikel 226 van het EG-Verdrag in te leiden. In de praktijk echter kan dit de bescherming van 
de prerogatieven van het Parlement niet waarborgen aangezien het al dan niet inleiden van 
deze procedure aan de discretie van de Commissie wordt overgelaten.

Het is noodzakelijk dat, wanneer de Commissie besluit om geen enkele actie te ondernemen 
op grond van principes als goed bestuur, transparantie en interinstitutionele samenwerking, zij 
deze keuze motiveert. Het Parlement heeft het recht te verwachten, zo niet dat de Commissie 
actie onderneemt, dan toch dat het in kennis wordt gesteld van de redenen waarom zij heeft 
besloten geen actie te ondernemen, zodat het zich een oordeel kan vormen over de al dan niet 
correcte uitvoering van de discretionaire bevoegdheid van de Commissie en om inzicht te 
krijgen in de criteria die haar keuzes bepalen.

Wat het recht van het Parlement betreft om partij te zijn in een proces, zou het wenselijk zijn 
dat de voorzitter van de Commissie juridische zaken gelegitimeerd wordt om namens de 
instelling deel te nemen aan dienende rechtszaken waarin de prerogatieven van het Europees 
Parlement in het geding zijn. In dat opzicht wordt voorgesteld artikel 19 van het Reglement 
van het Parlement te wijzigen in die zin dat aan de voorzitter van de Commissie juridische 
zaken uitdrukkelijk de bevoegdheid wordt toegekend het Parlement te vertegenwoordigen in 
alle zaken die betrekking hebben op de prerogatieven van het Europees Parlement.

Wat in het bijzonder de deelneming aan rechtszaken voor het Hof van Justitie van de 
Europese Gemeenschap betreft, bepaalt artikel 23 van het Statuut van het Hof dat het 
Parlement opmerkingen kan indienen in geval van prejudiciële beroepen die betrekking 
hebben op de geldigheid of de uitlegging van besluiten die in het kader van de 
medebeslissingsprocedure zijn aangenomen. Aangezien het Reglement van het Parlement 
echter niet tot deze categorie besluiten behoort, zou het wenselijk zijn dat het Hof van Justitie 
er op grond van artikel 24, lid 2, van zijn statuut, dat bepaalt dat "het Hof [...] eveneens aan de 
lidstaten en aan de instellingen die geen partij in het proces zijn, [kan] verzoeken alle 
inlichtingen te verstrekken welke het voor het proces nodig acht", voor zorgt dat het 
Parlement betrokken wordt in zaken waarin haar prerogatieven in het geding zijn. Het zou 
voorts wenselijk zijn dat ook het Statuut wordt gewijzigd om het recht van het Parlement om 
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zijn opmerkingen in te dienen uit te breiden tot alle zaken die direct of indirect betrekking 
hebben op de parlementaire prerogatieven.

De "plaatsen" waar een sterke aanwezigheid van het Europees Parlement dringend vereist is, 
zijn zonder enige twijfel de nationale rechtbanken. Directe deelneming van het Parlement aan 
processen voor nationale rechtbanken waarin zijn prerogatieven in het geding zijn, biedt 
diverse voordelen, zoals de mogelijkheid om het aantal inbreukprocedures en verzoeken om 
een prejudiciële beslissing te beperken, de doeltreffendheid van de procedures te verbeteren 
en tenslotte discriminatie tussen de nationale parlementen en het Europees Parlement te 
vermijden.

In de allereerste plaats is het onontbeerlijk dat de samenwerking tussen het Europees 
Parlement en de nationale rechtbanken wordt bevorderd. Er zijn op dat vlak in het verleden al 
positieve ervaringen opgedaan met de rechterlijke instanties in sommige lidstaten. Doel is 
deze goede praktijken verder te ontwikkelen en uit te breiden tot die lidstaten die er tot op 
vandaag minder belangstelling voor hebben getoond.

In dat verband zij ook verwezen naar artikel 8 van Protocol nr. 2 bij het Verdrag tot wijziging 
van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap, waarin, met betrekking tot de toepassing van de beginselen van subsidiariteit 
en evenredigheid, het volgende wordt bepaald: "Het Hof van Justitie van de Europese Unie is 
bevoegd uitspraak te doen inzake ieder beroep wegens schending door een 
wetgevingshandeling van het subsidiariteitsbeginsel, dat op de wijze als bepaald in artikel 230 
van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie wordt ingesteld door een 
lidstaat, of door een lidstaat overeenkomstig zijn rechtsorde wordt toegezonden namens zijn 
nationaal parlement of een kamer van dat parlement."

Gezien het feit dat de communautaire rechtsorde nationale parlementen het recht waarborgt 
om, in geval van niet-naleving van het subsidiariteitsbeginsel, klacht in te dienen bij het Hof 
van Justitie, zou het een onredelijke asymmetrie zijn om het Europees Parlement niet het recht 
toe te kennen om in rechte op te treden of ten minste partij te zijn in een proces dat betrekking 
heeft op zijn eigen prerogatieven en dat dient voor een nationale rechter. Indien de nationale 
rechtsstelsels het Europees Parlement dat recht niet zouden toekennen, zouden terecht ernstige 
twijfels rijzen over de eerbiediging van en de daadwerkelijke toepassing van het beginsel van 
oprechte en loyale samenwerking, als bedoeld in artikel 10 van het Verdrag tot oprichting van 
de Europese Gemeenschap.

In het licht van de jurisprudentie van het Hof van Justitie, waarin een impliciete bevoegdheid 
wordt erkend met betrekking tot de wetgevende maatregelen die noodzakelijk zijn om de 
volstrekte doelmatigheid te waarborgen van de bepalingen die worden uitgevaardigd in een 
sector die tot zijn bevoegdheid behoort (zoals strafrechtelijke maatregelen in geval van 
overtreding van de milieuwetgeving1), zijn wij van mening dat de voorschriften betreffende 
rechtszaken met betrekking tot de parlementaire prerogatieven tot het domein van deze 
impliciete bevoegdheid kunnen behoren, omdat zij onontbeerlijk zijn om de volstrekte 
doelmatigheid te garanderen van de bepalingen die aan het Europees Parlement bepaalde 
prerogatieven toekennen (bijvoorbeeld de bepalingen van Protocol nr. 36 betreffende de 
voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschappen).
                                               
1 Hof van Justitie E.G., C-176/03, Commissie v. Raad, 2005.
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Indien de gemeenschapswetgever echter geen wetgevingsmaatregelen in die zin meent te 
moeten nemen, zal noodzakelijkerwijs toch rekening moeten worden gehouden met de 
uitspraak van het Hof van Justitie, volgens welke "de lidstaten [...] dan ook [moeten] voorzien 
in een stelsel van rechtsmiddelen en procedures dat de eerbiediging van het recht op een 
daadwerkelijke rechtsbescherming kan verzekeren1." In het licht daarvan, en meer in het 
algemeen, van het beginsel van oprechte en loyale samenwerking als omschreven in artikel 10 
van het EG-verdrag, zijn wij van mening dat de nationale rechtsstelsels in het algemeen, en de 
nationale rechtbanken in het bijzonder moeten toestaan dat het Europees Parlement partij kan 
zijn in alle rechtszaken waarin zijn prerogatieven in het geding zijn.

                                               
1 Hof van Justitie E.G., C-50/00 P, Unión de Pequenos Agricultores v. Raad, 2002.
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