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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o obrane výsadných práv Európskeho parlamentu pred vnútroštátnymi súdmi 
(2007/2205(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a stanovisko Výboru pre ústavné veci 
(A6-0000/2008),

A. keďže Európsky parlament je hlavnou legislatívnou nadnárodnou inštitúciou v Európe, 
ktorá navyše nedisponuje právnou subjektivitou, a keďže táto skutočnosť a ťažkosti 
vyplývajúce z jeho špecifickej povahy predstavujú často prekážku obrany jeho výsadných 
práv,

B. keďže Európsky parlament v tejto súvislosti disponuje viacerými opravnými 
prostriedkami, ktoré sú stanovené v zmluve a ktoré zaručujú ochranu jeho výsadných práv 
vo vzťahu k iným inštitúciám Spoločenstva, ako napríklad žaloba pre nečinnosť (článok 
232 Zmluvy o ES) alebo postup zrušenia aktov Spoločenstva (článok 230 Zmluvy o ES),

C. keďže Európsky parlament napriek tomu nedisponuje rovnakými priamymi nástrojmi na 
obranu svojich výsadných práv pred vnútroštátnymi súdmi, predovšetkým v prípade, keď 
je súdne rozhodnutie vydané vnútroštátnym súdom v rozpore s jeho výsadnými právami 
a keď sa Parlament nemôže zúčastniť na vnútroštátnych súdnych konaniach, ani priamo 
vyzvať Súdny dvor, aby bránil jeho vlastné rozhodnutia,

D. keďže Európsky parlament nemôže, ani ako posledný opravný prostriedok, podať návrh 
na začatie konania o porušení povinnosti (článok 226 Zmluvy o ES) proti niektorému 
z členských štátov, keďže táto právomoc patrí výlučne Komisii,

E. keďže chýbajúce vhodné nástroje určené na obranu vlastných rozhodnutí Európskeho 
parlamentu môžu byť prekážkou riadneho výkonu jeho činnosti vo všeobecnosti, 
a konkrétne aj činnosti jeho poslancov,

F. keďže zásady lojálnej spolupráce medzi inštitúciami Európskej únie a riadna správa 
vyžadujú, aby sa činnosť orgánov Spoločenstva riadila kritériami transparentnosti 
a zrozumiteľnosti tak, aby boli dôvody určitej činnosti alebo nečinnosti jasné,

G. keďže na nápravu ťažkostí, ktoré sa uvádzajú v tomto návrhu, by bolo vhodné posilniť 
prostriedky, ktoré umožňujú brániť výsadné práva Parlamentu, a to nie prostredníctvom 
zmeny a doplnenia Zmluvy o ES, ale prostredníctvom hľadania opravných prostriedkov, 
ktoré sú prispôsobené osobitným potrebám Európskeho parlamentu, na základe skúseností 
národných parlamentov,
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H. keďže výsledky štúdie, ktorá bola na tento účel vykonaná na základe rozsiahlej vzorky 
členských štátov, jasne dokazujú, že veľká väčšina vnútroštátnych právnych poriadkov 
poskytuje národným parlamentom súdne opravné prostriedky, ktorých cieľom je 
zabezpečiť ochranu záujmov nielen parlamentného zhromaždenia ako celku, ale aj 
každého z jeho poslancov,

I. keďže členské štáty sa zaviazali dodržiavať zásadu úprimnej a lojálnej spolupráce, ktorá je 
ustanovená v článku 10 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a ktorá podľa 
judikatúry Súdneho dvora určuje členským štátom povinnosť „ustanoviť systém 
opravných prostriedkov a postupov určených na zabezpečenie dodržiavania práva na 
účinnú súdnu ochranu“1,

J. keďže by bolo vhodné poskytnúť Európskemu parlamentu rovnaké alebo aspoň podobné 
prostriedky určené na obranu jeho výsadných práv vo vzťahu k súdnej moci, ktorú 
predstavuje Súdny dvor alebo vnútroštátne súdy, tak ako je to v prípade nástrojov ochrany 
ustanovených v právnych poriadkoch členských štátov v prospech ich vlastných 
parlamentov,

1. 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 vyzýva ju, aby mu prostredníctvom príslušného komisára 
alebo generálneho riaditeľa Právnej služby vo všetkých prípadoch písomne a podrobným 
spôsobom oznámila dôvody, ktoré ju viedli k prípadnému prijatiu rozhodnutia v danej 
veci, predovšetkým v prípadoch, keď sa rozhodla nekonať;

2. navrhuje zmeniť a doplniť štatút Súdneho dvora tak, aby sa Európskemu parlamentu 
zabezpečilo právo predložiť súdu svoje vlastné pripomienky vo všetkých prípadoch, keď 
sú jeho výsadné práva priamo alebo nepriamo spochybňované, s cieľom zabezpečiť, aby 
intervencia Európskeho parlamentu, keďže tento nie je oficiálne súčasťou konania, nebola 
ponechaná na vlastné uváženie Súdneho dvora, ako sa v súčasnosti stanovuje v druhom 
pododseku článku 24 jeho štatútu;

3. naliehavo žiada, aby sa právny model stanovený v článku 300 ods. 6 Zmluvy o ES rozšíril 
na všetky 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;

4. navrhuje zmeniť a doplniť článok 19 svojho rokovacieho poriadku takým spôsobom, aby 
bol predseda Výboru pre právne veci vyslovene oprávnený zastupovať Parlamentné 
zhromaždenie na všetkých súdnych konaniach, ktorých predmetom sú výsadné práva 
Parlamentu;

                                               
1 Vec C-50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores/Rada (Zb. 2002, s. I-6677).
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5. domnieva sa, že je potrebné podporiť spoluprácu medzi Európskym parlamentom 
a vnútroštátnymi súdnymi systémami, ktorej pozitívne výsledky sa už dnes dajú v prípade 
niektorých členských štátov predpokladať, prostredníctvom rozvoja procesných postupov, 
ktoré Parlamentu umožnia zúčastniť sa na súdnych konaniach začatých v rámci 
vnútroštátneho súdneho systému a týkajúcich sa jeho vlastných výsadných práv;

6. vyzýva Komisiu, aby preskúmala prijatie právnych opatrení týkajúcich sa procesných 
aspektov výsadných práv Parlamentu, pokiaľ nevyhnutne zaručujú úplnú účinnosť 
ustanovení, ktorými sa Európskemu parlamentu priznávajú niektoré výsadné práva2;

7. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii, ako aj vládam 
a parlamentom členských štátov.

                                               
2 Pozri vec C-176/2003, Komisia/Rada (Zb. 2005, s. I-7879). Súd sa v tomto prípade domnieva, že existuje 
„implicitná“ právomoc zákonodarného orgánu Spoločenstva na prijatie opatrení trestnoprávneho charakteru 
v oblasti ochrany životného prostredia, ktoré patrí do jeho právomoci.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Európsky parlament nie je schopný, ako sa v minulosti často dokázalo, účinne brániť svoje 
výsadné práva, ktoré sa mu výslovne priznávajú v zmluvách a ktoré mu priznáva aj Európsky 
súd pre ľudské práva. V dôsledku toho existuje riziko, že práva a právomoci, ktoré sa mu 
priznávajú na úrovni Spoločenstva a všeobecnejšie na európskej úrovni, zostanú bez 
skutočnej ochrany len prázdnymi slovami na papieri. Je teda nevyhnutné na základe platných 
zmlúv nájsť a zhodnotiť prostriedky, ktoré Parlamentu umožnia skutočne obraňovať svoje 
výsadné práva, ktoré zabezpečujú nezávislosť a riadne fungovanie tohto orgánu.

Teoreticky je jedným z nástrojov, ktorý môže Európsky parlament využiť v prípade, keď sú 
dotknuté jeho výsadné práva, žaloba pre nečinnosť v zmysle článku 227 Zmluvy o ES.

V prípade porušenia práva Európskeho parlamentu, ktoré mu zaručujú právne predpisy 
Spoločenstva, môže Parlament požiadať Komisiu, aby začala konanie o porušení povinnosti 
v zmysle článku 226 Zmluvy o ES. Toto ustanovenie však v praxi nemôže zaručiť úplnú 
ochranu výsadných práv Parlamentu za predpokladu, že začatie konania sa ponecháva na 
vlastné uváženie Komisie.
Ak sa Komisia rozhodne nekonať, je podľa zásad riadnej správy, transparentnosti 
a spolupráce medzi inštitúciami legitímne požadovať, aby poskytla dôvody, ktoré ju 
k takémuto rozhodnutiu viedli. Ak aj Európsky parlament nemá právo žiadať od Komisie, aby 
konala, má aspoň právo poznať dôvody, ktoré ju viedli k tomu, že sa rozhodla nekonať, aby 
mohol posúdiť či Komisia túto svoju právomoc využila správne a aby pochopil dôvody, ktoré 
ju k tomuto rozhodnutiu viedli.

Pokiaľ ide o zastúpenie Európskeho parlamentu na súdnych konaniach, bolo by vhodné, aby 
sa predsedovi Výboru pre právne veci oficiálne priznala skutočná právomoc zúčastňovať sa 
v úlohe zástupcu zhromaždenia na konaniach prebiehajúcich na súdoch, ktoré sa týkajú 
prípadov súvisiacich s výsadnými právami Európskeho parlamentu. Na tento účel by bolo 
vhodné zmeniť a doplniť článok 19 rokovacieho poriadku Parlamentu s cieľom výslovne 
oprávniť predsedu Výboru pre právne veci na zastupovanie parlamentného zhromaždenia na 
všetkých súdnych konaniach, ktorých predmetom sú výsadné práva Parlamentu.

Pokiaľ ide o konkrétnu účasť na konaniach pred Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev, 
článok 23 štatútu Súdneho dvora ustanovuje, že Parlament má právo predložiť mu svoje 
pripomienky v prípade konaní o prejudiciálnej otázke, ktorej predmetom je platnosť alebo 
výklad aktov prijatých postupom spolurozhodovania. Keďže však rokovací poriadok 
Európskeho parlamentu nie je súčasťou týchto aktov, Parlament si želá, aby Súdny dvor 
podporoval účasť Európskeho parlamentu na konaniach, ktoré sa týkajú jeho výsadných práv, 
na základe ustanovení druhého pododseku článku 24 štatútu Súdneho dvora, podľa ktorých: 
„Súdny dvor môže požiadať aj členské štáty a orgány, ktoré nie sú účastníkmi konania, aby 
poskytli všetky informácie, ktoré považuje za potrebné pre konanie.“
Napriek tomu je potrebné tento štatút zmeniť a doplniť, aby sa možnosť predložiť svoje 
vlastné pripomienky priznaná Európskemu parlamentu rozšírila na všetky prípady, v ktorých 
ide priamo alebo nepriamo o výsadné práva Parlamentu. 
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Naliehavá potreba výraznej prítomnosti Európskeho parlamentu sa nepochybne pociťuje na 
úrovni vnútroštátnych súdov. Priama účasť Európskeho parlamentu na konaniach 
prebiehajúcich pred vnútroštátnymi súdmi v prípadoch, ktoré sa týkajú výsadných práv 
Parlamentu, by priniesla viacero výhod. Umožnila by totiž obmedziť využívanie konaní 
o porušení povinnosti alebo návrhov na začatie prejudiciálneho konania, zefektívniť procesné 
postupy a napokon by zabránila aj diskriminácii medzi národnými poslancami a európskymi 
poslancami.

Predovšetkým je nevyhnutné podporiť politiku spolupráce medzi Európskym parlamentom 
a vnútroštátnymi súdmi. V tomto zmysle sa už stanovili osvedčené postupy v spolupráci so 
súdnymi orgánmi niektorých členských štátov. Cieľom je začať uplatňovať tieto postupy 
a účinne ich rozšíriť aj na krajiny, ktoré ešte nepreukázali rovnaký záujem o túto otázku.

V tejto súvislosti by bolo vhodné upozorniť na článok 8 protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad 
subsidiarity a proporcionality pripojeného k zmluve, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva 
o európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva, podľa ktorého: „Súdny dvor 
Európskej únie má právomoc rozhodovať o žalobách z dôvodu porušenia zásady subsidiarity 
legislatívnym aktom podaných členskými štátmi v súlade s pravidlami ustanovenými v článku 
230 Zmluvy o fungovaní Európskej únie alebo predložených členským štátom v súlade s jeho 
právnym poriadkom v mene jeho národného parlamentu alebo komory národného 
parlamentu.“

Ak právny poriadok Spoločenstva uznáva, že národné parlamenty majú právo predložiť návrh 
na konanie Súdnemu dvoru v prípade porušenia zásady subsidiarity, bolo by nelogické 
odoprieť Európskemu parlamentu toto právo na začatie súdneho konania alebo sa vo všetkých 
štádiách prípadu zúčastňovať na konaniach, ktoré prebiehajú pred vnútroštátnymi súdmi 
a týkajú sa jeho vlastných výsadných práv. Ak vnútroštátne právne poriadky toto právo 
Európskeho parlamentu neuznávajú, je namieste pochybovať o účinnom uplatňovaní zásady 
úprimnej a lojálnej spolupráce, ktorá je stanovená v článku 10 Zmluvy o založení Európskeho 
spoločenstva.

Okrem toho sa so zreteľom na judikatúru Súdneho dvora, ktorý uznáva implicitnú príslušnosť, 
pokiaľ ide o prijímanie ustanovení právnych predpisov nevyhnutných na zabezpečenie úplnej 
účinnosti pravidiel stanovených v oblasti, pre ktorú je zákonodarný orgán príslušný (napríklad 
prijímanie opatrení trestnoprávneho charakteru v prípade porušenia právnych predpisov, 
ktorých cieľom je ochrana životného prostredia)3, spravodajca domnieva, že ustanovenia 
týkajúce sa procesných aspektov výsadných práv Parlamentu môžu byť začlenené do rámca 
tejto implicitnej príslušnosti, pretože sú nevyhnutne takej povahy, ktorá zabezpečuje úplnú 
účinnosť noriem, ktoré uznávajú niektoré z výsadných práv Parlamentu (napríklad 
ustanovenia protokolu č. 36 o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev).

Ak sa aj napriek tomu zákonodarný orgán Spoločenstva domnieva, že by nemal prijať právne 
opatrenia v tomto zmysle, nebude možné nebrať do úvahy rozhodnutie, ktorým Súdny dvor 
rozhodol, že „členské štáty majú povinnosť ustanoviť systém opravných prostriedkov 

                                               
3 Súdny dvor ES C-176/03, Komisia/Rada, 2005.
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a postupov určených na zabezpečenie dodržiavania práva na účinnú súdnu ochranu.“4

Vzhľadom na túto judikatúru a všeobecnejšie na zásadu úprimnej a lojálnej spolupráce 
stanovenú v článku 10 Zmluvy o ES sa spravodajca domnieva, že vnútroštátne právne 
poriadky vo všeobecnosti a najmä vnútroštátna judikatúra musia pripustiť účasť Európskeho 
parlamentu na všetkých konaniach, ktoré sa týkajú výsadných práv, ktoré sú mu priznané.

                                               
4 Súdny dvor ES C-50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores/Rada, 2002.
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