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3. O druhom a treťom žalobnom dôvode preskúmanom Všeobecným súdom
Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho posúdenia, keď Pracovnému dokumentu generálneho riaditeľstva Európskeho parlamentu
pre výskum nazvanému „Parlamentná imunita v členských štátoch Európskeho spoločenstva a v Európskom parlamente, séria Právne veci“
nepriznal normatívnu hodnotu a nezohľadnil zásady, ktoré sú v ňom pripomenuté, čo ho viedlo k nesprávnemu posúdeniu
článku 9 protokolu č. 9 vzhľadom na skutkové okolnosti daného prípadu.

4. O štvrtom žalobnom dôvode preskúmanom Všeobecným súdom
— O existujúcej judikatúre
Na rozdiel od toho, čo uvádza Všeobecný súd, existuje ustálená judikatúra Parlamentu „spočívajúca v zamietaní žiadostí
o zbavenie poslaneckej imunity, ktoré vychádzajú zo skutkových okolností súvisiacich s politickou činnosťou poslancov“, ktorá ho
mala viesť k prijatiu odlišného záveru o zbavení poslaneckej imunity.
— O fumus persecutionis
Zo strany súdnych orgánov neexistuje nijaké preskúmanie straníckosti alebo nestraníckosti určitého združenia, k čomu
mal Všeobecný súd prihliadnuť na základe samotného nahliadnutia do zákona z 29. júla 1881.
Všeobecný súd mohol preskúmaním znenia pozvánky na seminár Fédération des Maisons des Potes (Federácia domov
priateľov, Francúzsko) overiť straníckosť tohto združenia, ktoré je politickým protivníkom Front National (Národný
front, Francúzsko) a Jeana-Françoisa Jalkha.
Ide teda o identifikovaný prípad fumus persecutionis.

Odvolanie podané 21. decembra 2018: Európska komisia proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma
rozšírená komora) z 24. októbra 2018 vo veci T-29/17, RQ/Komisia
(Vec C-831/18 P)
(2019/C 65/38)
Jazyk konania: francúzština
Účastníci konania
Odvolateľka: Európska komisia (v zastúpení: J.-P. Krepenne, J. Braquero Cruz, splnomocnení zástupcovia)
Ďalší účastník konania: RQ

Návrhy odvolateľky
— zrušiť rozsudok Všeobecného súdu (siedmej rozšírenej komory) Európsekj únie z 24. októbra 2018 vo veci T-29/17,
ktorým sa zrušuje rozhodnutie Komisie C(2016) 1449 final z 2. marca 2016 o žiadosti o zbavení imunity RQ,
— zamietnuť žalobu o neplatnosť, ktorú podala žalobkyňa v odvolacom konaní na Všeobecný súd Európskej únie a vydať
konečné rozhodnutie o otázkach, ktoré sú predmetom prejednávaného odvolania, a ak stav veci nedovoľuje, aby Súdny
dvor vydal konečné rozhodnutie, vrátiť vec Všeobecnému súdu, aby rozhodol vo veci samej,
— uložiť žalobkyni v prvostupňovom konaní povinnosť nahradiť trovy konania Komisie v prvostupňovom aj v odvolacom
konaní.
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Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia
Na podporu svojho odvolania Komisia uvádza tri odvolacie dôvody:
1. Po prvé, na rozdiel od Všeobecného súdu Komisia zastáva názor, že rozhodnutie o zbavení imunity nie je aktom
spôsobujúcim ujmu žalobkyni a preto nemôže byť predmetom žaloby o neplatnosť. Rozsudok napadnutý odvolaním je
preto poznačený nesprávnym právnym posúdením, keďže považuje žalobu za prípustnú.
2. Po druhé, Komisia zastáva názor, že rozsudok napadnutý odvolaním poskytuje nesprávny výklad práva byť vypočutý
zakotveného v článku 41 ods. 2 písm. a) Charty základných práv Európskej únie, pretože je založený na nesprávnom
výklade a uplatnení článku 4ods. 3 ZEÚ (zásada lojálnej spolupráce) a všeobecnej zásady vzájomnej dôvery medzi
orgánmi Únie a orgánmi členských štátov.
3. Po tretie, Komisia zastáva názor, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia pri klasifikácii konania
Komisie v prejednávanej veci, keď usudzoval, že Komisia dostatočne nedodržala právo žalobkyne byť vypočutá.

