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NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o zmene článku 121 Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu týkajúceho sa 
konania pred Súdnym dvorom
(2007/2266(REG))

Európsky parlament,

– so zreteľom na list predsedu Výboru pre právne veci z 26. septembra 2007,

– so zreteľom na články 201 a 202 rokovacieho poriadku,

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

1. sa rozhodol zmeniť svoj rokovací poriadok v zmysle nižšie uvedenej zmeny;

2. upozorňuje, že táto zmena nadobúda účinnosť v prvý deň nasledujúcej schôdze 
Európskeho parlamentu;

3. poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie postúpil Rade a Komisii pre informáciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 121 – odsek 4 (nový)

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Po konzultácii s príslušným výborom 
predseda predkladá v mene Parlamentu 
pripomienky alebo vystupuje vo veciach 
pred súdmi Spoločenstva.
Ak sa predseda mieni odkloniť 
od stanoviska príslušného výboru, 
informuje o tom konferenciu predsedov.
Ak sa konferencia predsedov domnieva, že 
predloženie pripomienok alebo vystúpenie 
pred Súdnym dvorom vo veci týkajúcej 
sa posúdenia platnosti aktu spoločne 
prijatého Parlamentom a Radou nie je 
opodstatnené, táto otázka sa bezodkladne 
predloží plénu.
Predseda môže preventívne konať 
v prípade, ak je to potrebné na dodržanie 
lehôt stanovených Súdnym dvorom. 
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V takomto prípade sa musí postup 
stanovený v tomto odseku uplatniť 
v čo najkratšom čase.  

Or. fr
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

VŠEOBECNÉ SÚVISLOSTI

1. Predseda Výboru pre právne veci predložil v liste z 26. septembra 2007 predsedovi 
Výboru pre ústavné veci návrh týkajúci sa výkladu článku 121 rokovacieho poriadku 
Parlamentu. Pán Gargani vo svojom liste požiadal Výbor pre ústavné veci 
o objasnenie, či sa tento článok, a najmä jeho ods. 3, vzťahuje iba na žaloby podané 
Európskym parlamentom Súdnemu dvoru alebo, či je tento článok možné 
interpretovať tak, že zahŕňa aj pripomienky alebo vystúpenia Parlamentu pred Súdnym 
dvorom.  

2. Článok 121 s názvom Konanie pred Súdnym dvorom znie takto:
1. Parlament v lehotách, ktoré stanovujú zmluvy a štatút Súdneho dvora pre žaloby podané 
orgánmi únie a fyzickými alebo právnickými osobami, preskúmava legislatívu Spoločenstva 
a vykonávacie opatrenia, aby zabezpečil, že zmluvy, a to najmä pokiaľ ide o práva Parlamentu, 
sa dodržiavajú. 

2. V prípade podozrenia z porušenia práva Spoločenstva podá gestorský výbor správu 
Parlamentu; v prípade potreby tak urobí ústne. 

3. Predseda podá v mene Parlamentu žalobu v súlade s odporúčaniami gestorského výboru. 

Na začiatku nasledujúcej schôdze môže predseda vyzvať plénum, aby rozhodlo o podpore 
žaloby. Ak sa plénum väčšinou odovzdaných hlasov vysloví proti žalobe, predseda žalobu 
stiahne.

Ak predseda podá žalobu v rozpore s odporúčaniami gestorského výboru, musí na začiatku 
nasledujúcej schôdze vyzvať plénum, aby rozhodlo o podpore žaloby.

ROZSAH VÝKLADU

3. Článok 121 má názov Konanie pred Súdnym dvorom, hoci odsek 3 sa priamo 
odvoláva na žaloby, ktoré podáva predseda v mene Parlamentu Súdnemu dvoru. 
Článok 121 ods. 3 sa preto uplatňuje v prípadoch, keď Parlament dá podnet na súdne 
konania pred Súdnym dvorom. V takom prípade predseda koná na základe 
odporúčania Výboru pre právne veci. Ak sa predseda rozhodne neriadiť sa týmto 
odporúčaním, vec sa musí predložiť na konečné schválenie plénu, i keď predseda 
môže prijať predbežné opatrenie. 

4. Ak Parlament vystupuje v konaní pred Súdnym dvorom ako žalovaný, je zrejmé, 
že predseda musí obhajovať pozíciu Parlamentu v súlade s článkom 19 ods. 4 
rokovacieho poriadku, ktorý mu výslovne udeľuje právomoc zastupovať Parlament 
v právnych záležitostiach.

5. Existujú aj také druhy konaní podaných na Súdnom dvore, v rámci ktorých môže mať 
Parlament záujem vystúpiť alebo predložiť pripomienky v súlade s ustanoveniami 
štatútu Súdneho dvora. Ide najmä o prípady predbežných konaní týkajúcich 
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sa námietok voči platnosti legislatívneho aktu a najmä prípady, keď takýto akt prijal 
spoločne Parlament a Rada v rámci spolurozhodovacieho postupu. Podľa postupu, 
ktorý sa uplatňuje v súčasnosti, sa v týchto prípadoch vo veci vhodnosti predloženia 
pripomienok Súdnemu dvoru konzultuje Výbor pre právne veci, zatiaľ čo predseda 
Parlamentu prijíma konečné rozhodnutie na základe právomocí, ktoré mu udeľuje 
článok 19 ods. 4. 

6. V uvedenom liste predseda Výboru pre právne veci navrhuje vykladať článok 121 
ods. 3 takým spôsobom, aby pokrýval nielen žaloby vznesené Parlamentom, ale aj 
pripomienky a vystúpenia vo veciach pred Súdnym dvorom. V praxi by to znamenalo, 
že v prípade rozporu medzi predsedom a Výborom pre právne veci by predseda 
predkladal plénu nielen rozhodnutie o podpore žaloby, ale aj rozhodnutie o predložení 
pripomienok alebo o vystúpení pred Súdnym dvorom. Výbor pre právne veci 
sa domnieva, že takýto výklad by mohol byť odôvodnený skutočnosťou, 
že v anglickom a nemeckom jazykovom znení sa v názve článku 121 používa 
všeobecný výraz konanie (proceedings), zatiaľ čo vo francúzštine a v iných 
jazykových zneniach sa používa výraz žaloba (recours).

ÚVAHY SPRAVODAJCU

7. Spravodajca sa domnieva, že nejasnosti spôsobené rôznymi jazykovými zneniami 
nadpisu článku 121 (proceedings, Verfahren, recours, ricorsi atď.) sa netýkajú ods. 3, 
v ktorom je výraz žaloba (action) preložený vo všetkých jazykoch rovnako (Klage, 
recours, ricorso atď.) Ďalej je potrebné uviesť, že článok 121, v ktorom sa v prvých 
dvoch odsekoch uvádza, že Parlament... preskúmava legislatívu Spoločenstva 
a vykonávacie opatrenia, aby zabezpečil, že zmluvy, a to najmä pokiaľ ide o práva 
Parlamentu, sa dodržiavajú“ a „V prípade podozrenia z porušenia práva 
Spoločenstva podá gestorský výbor správu Parlamentu; v prípade potreby tak urobí 
ústne.“, je relevantný v prípadoch, keď Parlament rozhoduje o začatí návrhu 
na konanie pred Súdnym dvorom, napríklad žaloby o neplatnosť, s cieľom chrániť 
svoje právomoci alebo zabezpečiť súlad právnych predpisov Spoločenstva 
so zmluvami.

8. Na základe uvedených dôvodov sa spravodajca domnieva, že by nebolo 
odôvodniteľné rozšíriť rozsah odborného výrazu žaloba (recours, Klage, ricorso atď.), 
ktorý sa používa v článku 121 ods. 3, z dôvodu samotného širšieho významu 
použitého výrazu v niektorých jazykových zneniach názvu článku. Je zrejmé, 
že rozsah pôsobnosti odseku 3 sa obmedzuje na žaloby podané Parlamentom. Článok 
121 ods. 3 preto nie je možné interpretovať širším spôsobom, ktorý by zahŕňal tiež 
pripomienky a vystúpenia Parlamentu pred Súdnym dvorom, ktoré svojou povahou 
predstavujú kvalitatívne odlišné konania.    

9. Možno namietať, že stále môže existovať legitímny dôvod na vytvorenie osobitného 
postupu, v ktorom by sa rozhodlo, či má Parlament vzniesť pripomienky alebo 
vystúpiť pred Súdnym dvorom v prípadoch rozporu medzi predsedom a príslušným 
výborom. Vo všeobecnosti platí, že ak raz Parlament prijal právny akt, je zodpovedný 
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za hájenie jeho platnosť pred Súdnym dvorom. Táto zásada je zakotvená v liste 
predsedu Výboru pre právne veci a občianske práva pána Willyho de Clercqa 
z 10. decembra 1997, adresovanom predsedovi Európskeho parlamentu pánovi Josému 
Maria Gil-Roblesovi, v ktorom sú stanovené kritériá, ktoré by mal Parlament 
dodržiavať, keď rozhoduje o predkladaní pripomienok v predbežných konaniach 
týkajúcich sa právnych aktov prijatých v spolurozhodovacom postupe. Na základe 
takto zavedenej zásady by mal Parlament v predbežných konaniach predkladať 
pripomienky, ak ide o platnosť aktu, ale nemal by konať, ak ide o konania týkajúce 
sa výkladu právneho aktu. 

10. Spravodajca sa však stretol s dvomi prípadmi, v ktorých Výbor pre právne veci 
odporučil predsedovi neobhajovať pred Súdnym dvorom platnosť aktu prijatého 
v spolurozhodovacom postupe. V obidvoch prípadoch sa predseda napriek 
odporúčaniu príslušného výboru rozhodol konať:

– V roku 1999 sa predseda José Maria Gil-Robles rozhodol predložiť Súdnemu dvoru 
pripomienky s cieľom obhajovať platnosť smernice Európskeho parlamentu a Rady 
98/43/ES zo 6. júla 1998 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov 
a správnych opatrení členských štátov, ktoré sa týkajú reklamy a sponzorovania 
tabakových výrobkov. 

– V roku 2005 sa predseda Josep Borrell-Fontelles rozhodol obhajovať pred Súdnym 
dvorom platnosť smernice 2001/97/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 4. decembra 
2001, ktorou sa mení smernica 91/308/EHS Rady o predchádzaní zneužívania 
finančného systému na účely prania špinavých peňazí.

11. V obidvoch prípadoch vychádzalo rozhodnutie predsedu zo zavedeného postupu 
obhajoby platnosti právnych aktov prijatých v spolurozhodovacom postupe v súlade 
s kritériami stanovenými Výborom pre právne veci. Treba uviesť, že napriek tomu, 
že hoci v druhom prípade už bol odsek 3 článku 121 účinný, predseda nepožiadal 
plénum o potvrdenie jeho rozhodnutia; výklad tohto odseku bol správny len pokiaľ ide 
o podávanie žalôb predsedom v mene Parlamentu.

12. Spravodajcovi neprislúcha hodnotiť právne dôvody, na základe ktorých sa príslušný 
výbor rozhodol odporučiť predsedovi, aby nepredložil pripomienky v uvedených 
veciach. Domnieva sa, že Parlament by v zásade mal obhajovať platnosť svojich aktov 
vo veciach predložených Súdnemu dvoru v súlade s domnienkou zákonnosti 
a so zásadou lojálnej spolupráce vo vzťahu k svojmu spoluzákonodarcovi (Rade).

13. Spravodajca sa ale domnieva, že vo výnimočných prípadoch by Parlament mohol byť 
oprávnený obhajovať iný názor ako ten, ktorý bol prijatý v rámci 
spolurozhodovacieho postupu, za predpokladu, že nastala významná zmena právnych 
okolností (napríklad reforma zmluvy, nadobudnutie účinnosti Charty základných práv 
EÚ, judikatúra), ktorá by mohla spôsobiť nezlučiteľnosť aktu s primárnym právom 
Únie. Takýto akt by zostal v platnosti v znení, v akom bol prijatý na základe 
predchádzajúceho právneho rámca, ale Parlament by ho vzhľadom na to, 
že nedisponuje iniciatívnou právomocou, nemohol zmeniť tak, aby bol zlučiteľný 
s novými právnymi okolnosťami. V tomto konkrétnom príklade by sa dalo povedať, 
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že Parlament by mohol mať legitímne dôvody, aby sa rozhodol nepredložiť 
pripomienky alebo nevystúpiť pred Súdnym dvorom1.

14. Vzhľadom na to, že rokovací poriadok v súčasnosti neupravuje interné postupy, 
ktorými by sa mal Parlament riadiť pri rozhodovaní o tom, či je vhodné konať 
prostredníctvom predloženia pripomienok alebo vystúpenia pred Súdnym dvorom 
v prípade nesúhlasných stanovísk medzi predsedom a Výborom pre právne veci, 
sa spravodajca domnieva, že výbor AFCO by sa mal vyjadriť k dvom otázkam. Po 
prvé: nebolo by vhodnejšie vyriešiť túto otázku výkladom a teda jednoducho potvrdiť, 
že predseda Parlamentu je na základe zaužívanej praxe oprávnený prijať rozhodnutie 
v rozpore s odporúčaniami príslušného výboru? A po druhé: pokiaľ by sa považovalo 
za vhodnejšie upraviť túto oblasť doplnením článku 121, ktorému orgánu a podľa 
akého postupu by mala byť udelená rozhodovacia právomoc? 

ZÁVERY A ODPORÚČANIA

15. Spravodajca by chcel pripomenúť, že v záujme dodržania zásady zákonnosti 
a zabezpečenia vlastnej dôveryhodnosti ako spoluzákonodarcu, by v priebehu 
predbežných konaní Parlament mal mať možnosť zaujať odlišný postoj 
ako v spolurozhodovacom postupe iba vo výnimočných prípadoch a iba na základe 
náležitej právnej analýzy.

16. Je zrejmé, že článok 121 ods. 3 sa vo svojej súčasnej podobe vzťahuje iba na žaloby 
podané Parlamentom a nezahŕňa pripomienky alebo vystúpenia v súdnych konaniach. 
V prípade, že by článok zostal v jeho súčasnej podobe, by spravodajca musel výboru 
navrhnúť prijatie explicitného výkladu, podľa ktorého by právomoc rozhodnúť 
o predložení pripomienok alebo o vystúpení pred Súdnym dvorom patrila vždy 
predsedovi Parlamentu.

17. Z dôvodu úplnosti a právnej istoty sa spravodajca domnieva, že k článku 121 by mal 
byť pripojený nový odsek s cieľom začleniť do rokovacieho poriadku zavedenú prax 
predsedu predkladať pripomienky alebo vystupovať pred Súdnym dvorom v mene 
Parlamentu na základe odporúčaní Výboru pre právne veci. V novom odseku by sa mal 
tiež určiť postup, ktorý treba dodržať v prípade rozporných stanovísk medzi predsedom 
a príslušným výborom.

18.  Spravodajca sa domnieva, že v prípade rozporu by sa malo rozhodnutie prijať 
prostredníctvom postupu zabezpečujúceho posilnenú demokratickú legitimitu.  
Vzhľadom na povahu tejto záležitosti spravodajca navrhuje, aby sa rozhodnutie 
v prvom rade prenechalo konferencii predsedov, ktorá je orgánom odzrkadľujúcim 
pomer síl v celom Parlamente a ktorej prislúcha posúdiť túto záležitosť z právnej 
stránky po tom, ako si vypočula rôzne stanoviská a zohľadnila stanovisko právneho 
útvaru Parlamentu. Ak konferencia predsedov dospeje k záveru, že Parlament by nemal 

                                               
1 Za zmienku stojí aj skutočnosť, že článok 34 rokovacieho poriadku Parlamentu znie takto: „Pri skúmaní 
legislatívneho návrhu venuje Parlament osobitnú pozornosť jeho súladu so základnými právami a najmä tomu, či je 
legislatívny akt v súlade s Chartou základných práv Európskej únie, zásadami subsidiarity a proporcionality a princípmi 
právneho štátu.“.
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predložiť pripomienky alebo vystúpiť pred Súdnym dvorom za účelom obhajoby 
platnosti právneho aktu prijatého v spolurozhodovacom postupe, otázka by sa mala 
predložiť plénu. Poslanci Parlamentu by mali mať k dispozícii všetky príslušné 
dokumenty alebo informácie, aby mohli otázku riadne preskúmať a prijať rozhodnutie.1

19. Spravodajca navrhuje, aby vo výnimočných prípadoch, keď Výbor pre právne veci 
nemôže vydať stanovisko v lehote požadovanej štatútom Súdneho dvora, mohol 
predseda predložiť pripomienky alebo vystúpiť pred Súdnym dvorom 
bez predchádzajúcej konzultácie. Mohlo by sa tak stať napríklad v rámci nedávno 
zavedeného naliehavého prejudiciálneho konania týkajúceho sa priestoru slobody, 
bezpečnosti a spravodlivosti, ktoré nadobudlo účinnosť k 1. marcu 2008 a ktorým 
sa skracuje lehotu na predkladanie písomných pripomienok. V takých prípadoch by 
sa konzultácia s príslušným výborom mohla uskutočniť neskôr a predseda by mal 
stiahnuť pripomienky, ak o tom rozhodne plénum.

                                               
1 Spravodajca sa domnieva, že v konaniach, v ktorých sa Parlament výnimočne rozhodne neobhajovať platnosť 
právneho aktu prijatého spoločne Parlamentom a Radou, by na prijatie rozhodnutia mala byť potrebná väčšina 
hlasov všetkých poslancov Parlamentu. Bolo by to v súlade s platnými požiadavkami hlasovania v prípadoch, 
ak Parlament zamietne alebo pozmení a doplní spoločnú pozíciu Rady podľa článku 251 Zmluvy o ES. 
Vzhľadom na to, že podľa článku 198 Zmluvy o ES by uplatnenie požiadavky absolútnej väčšiny nebolo možné, 
spravodajca navrhuje výnimočný postup, v rámci ktorého by sa záležitosť v prvom rade postúpila konferencii 
predsedov, ktorá je orgánom odzrkadľujúcim väčšinovú mienku všetkých poslancov Parlamentu, zatiaľ 
čo plénum by ako najvyšší orgán Parlamentu malo prijímať konečné rozhodnutie.
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