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Pieprasījums atcelt Krzysztof Lisek deputāta imunitāti  

Eiropas Parlamenta 2010. gada 11. novembra rezolūcija par pieprasījumu atcelt Krzysztof 

Lisek deputāta imunitāti (2009/2244(IMM)) 

 

Eiropas Parlaments, 

– Ħemot vērā Krzysztof Lisek deputāta imunitātes atcelšanas pieprasījumu, ko Polijas 
tiesībsargājošās iestādes nosūtījušas 2009. gada 5. novembrī un kas paziĦots 2009. gada 
14. decembra plenārsēdē, 

– pēc Krzysztof Lisek uzklausīšanas saskaĦā ar Reglamenta 7. panta 3. punktu, 

– Ħemot vērā Līgumiem pievienotā Protokola Nr. 7 par privilēăijām un imunitāti Eiropas 
Kopienās 8. un 9. pantu, 

– Ħemot vērā Eiropas Kopienu Tiesas 1964. gada 12. maija un 1986. gada 10. jūlija 
spriedumus1, 

– Ħemot vērā Polijas Republikas Konstitūcijas 151. pantu, 

– Ħemot vērā Reglamenta 6. panta 2. punktu un 7. pantu, 

– Ħemot vērā Juridiskās komitejas ziĦojumu (A7-0000/2010), 

A. tā kā pret Eiropas Parlamenta deputātu Krzysztof Lisek Polijas tiesu iestādēs ir uzsākta 
kriminālvajāšana, izvirzot K.Lisek apsūdzības saskaĦā ar 296. panta 1. un 3. punktu 
1997. gada 6. jūnija Kriminālkodeksā ar attiecīgajiem grozījumiem (publicēts 1997. gada 
Tiesību Aktu Vēstnesī Nr. 88, 533. iedaĜa), saskaĦā ar 586. pantu 2000. gada 15. septembra 
Komercsabiedrību kodeksā ar attiecīgajiem grozījumiem (publicēts 2000. gada Tiesību 
Aktu Vēstnesī Nr. 95, 1037. iedaĜa) un saskaĦā ar 77. panta 1. un 2. punktu 1994. gada 
29. septembra Grāmatvedības uzskaites aktā ar attiecīgajiem grozījumiem (konsolidētais 
teksts publicēts 2002. gada Tiesību Aktu Vēstnesī Nr. 76, 694. iedaĜa); 

B. tā kā saskaĦā ar Protokola par privilēăijām un imunitāti Eiropas Savienībā 9. pantu Eiropas 
Parlamenta sesiju laikā tā deputātiem savas valsts teritorijā ir imunitāte, ko piešėir attiecīgās 
valsts parlamenta locekĜiem; tā kā, ja deputātu aiztur pārkāpuma izdarīšanas laikā, viĦš 
nevar atsaukties uz imunitāti, un tā kā tas neliedz Eiropas Parlamentam izmantot tiesības 
kādam no Parlamenta deputātiem atĦemt imunitāti; 

C. tā kā K. Lisek izvirzītās apsūdzības nav saistītas ar viĦa pausto viedokli vai balsojumu, ko 
viĦš veic, pildot savus Eiropas Parlamenta deputāta pienākumus; 

D. tā kā saskaĦā ar Polijas Republikas Konstitūcijas 105. pantu Polijas valsts parlamenta 
(Sejma) deputātu bez šā parlamenta piekrišanas nevar saukt pie kriminālatbildības; 

                                                 
1  Lieta 101/63 Wagner/Fohrmann un Krier, Recueil, 1964., 195. lpp., kā arī lieta 149/85 

Wybot/Faure un citi, Recueil, 1986., 2391. lpp. 



 

E. tā kā 105. pants turklāt arī paredz, ka valsts parlamenta deputāts nav atbildīgs par darbībām, 
kas saistītas ar deputāta pilnvaru darbības jomu, ne pilnvaru darbības laikā, ne arī pēc tam, 
kad pilnvaru termiĦš ir pagājis; 

F. tā kā K.Lisek galvenokārt tiek apsūdzēts par nodarījumiem, kas ir saistīti viĦa darbībām 
vadības un uzskaites jomā, kuras viĦš veicis, būdams Polijas Jauniešu karšu asociācijas un 
sabiedrības „CAMPUS” valdes priekšsēdētājs laikposmā pirms viĦa ievēlēšanas Eiropas 
Parlamentā, un tā kā nodarījumi, kuros K.Lisek tiek apsūdzēts, nekādi nav saistīti ar viĦa 
Eiropas Parlamenta deputāta darbībām; 

G. tā kā nav iegūti nekādi pārliecinoši pierādījumi par jebkādu tendenciozu vajāšanu (fumus 
persecutionis); 

H. tā kā nav nekādu šėēršĜu viĦa imunitātes atcelšanai,  

1. nolemj atcelt Krzysztof Lisek deputāta imunitāti; 

2. uzdod priekšsēdētājam nekavējoties nosūtīt šo lēmumu un atbildīgās komitejas ziĦojumu 
Polijas Republikas attiecīgajai iestādei. 

 
 


