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Tema: Imunitetų atvejais taikomi principai

Teisės reikalų komitetas,

– atsižvelgdamas į Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 7, 8 ir
9 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 5, 6, 7 ir 9 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką,

nustatė toliau nurodytus principus, vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio
12 dalimi:

I dalis. Bendrieji principai

1. Parlamento nario imunitetas yra viso Parlamento ir jo narių nepriklausomumo
garantija, o ne nario asmeninė privilegija.

2. Komitetas nėra teismas.

3. Parlamento nario imuniteto paskirtis – apsaugoti Parlamentą ir jo narius nuo
patraukimo atsakomybėn už veiksmus, kurie yra padaryti vykdant Parlamento nario
įgaliojimus ir kurių negalima atskirti nuo tų įgaliojimų.

4. Valstybių narių valdžios institucijos sprendžia dėl Parlamento nario, kurio imunitetas
svarstomas, kaltumo ar nekaltumo ir dėl tikslingumo pradėti teismo procesą.
Komitetas tokių klausimų nesvarsto. Komitetas tik sprendžia, ar esama kliūčių pradėti
teismo procesą, kurios atsiranda dėl būtinybės apsaugoti Parlamento
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nepriklausomumą.

5. Imunitetų atveju komitetas nesvarsto atitinkamų nacionalinių teisinių ir teisminių
sistemų privalumų. Sprendimas neatšaukti arba ginti Parlamento nario imunitetą
negali būti grindžiamas galimais nacionalinių teisminių sistemų trūkumais.

II dalis. Procedūra

Pranešėjai

6. Komitetas skiria pranešėją kiekvieno imuniteto atveju.

7. Kiekviena frakcija, siekdama užtikrinti, kad imunitetų atvejai būtų svarstomi patyrusių
Parlamento narių, šiuo tikslu nurodo po vieną Parlamento narį, kuris bus nuolatinis
pranešėjas imunitetų atvejais ir kuris turėtų būti koordinatorius. Frakcijos užtikrina,
kad nuolatiniais pranešėjais būtų skiriami sąžiningiausi nariai.

8. Kiekvieno imuniteto atveju pranešėjai skiriami vienodomis sąlygomis iš kiekvienos
frakcijos rotacijos tvarka. Tačiau pranešėjas negali būti kilęs iš tos pačios valstybės
narės arba priklausyti tai pačiai frakcijai, iš kurios kilęs arba kuriai priklauso
Parlamento narys, kurio imunitetas svarstomas.

Imunitetų atvejų svarstymas

9. Komitetas ir pranešėjas stengiasi išnagrinėti kiekvieną imuniteto atvejį kuo greičiau,
atsižvelgdami į santykinį kiekvieno atvejo sudėtingumą.

10. Kiekvieno imuniteto atvejo svarstymas apima pradinį pranešėjo pranešimą,
neprivalomą klausymą, keitimąsi nuomonėmis ir balsavimą dėl pranešėjo pateikto
pranešimo projekto.

Kalbėjimo laikas

11. Kalbėjimo laiką svarstant imunitetus griežtai reguliuoja komiteto pirmininkas, nes
komitetui skiriama nedaug laiko imunitetų atvejams apsvarstyti.

12. Pranešėjas gali pasakyti po trumpą apie penkių minučių trukmės kalbą kiekvieno
imuniteto atvejo svarstymo pradžioje ir pabaigoje.

13. Kiti Parlamento nariai gali kalbėti trumpai, t. y. apie dvi minutes kiekvienas, kai
keičiamasi nuomonėmis. Jei vyksta klausymas, Parlamento nariai taip pat gali kalbėti
trumpai ir užduoti klausimus.

Klausymai

14. Klausymai nėra privalomi, t. y. visais atvejais Parlamento narys gali atsisakyti teisės
būti išklausytas. Be to, pranešėjas atkreipia Parlamento nario, kurio imunitetas
svarstomas, dėmesį į tai, kad klausymas nėra naudingas nesudėtingais atvejais arba
atvejais, kai nėra prieštaraujama.

15. Parlamento narys, kurio imunitetas svarstomas, turi teisę būti išklausytas savo gimtąja
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kalba, jei ji yra viena iš oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų.

16. Kai rengiamas klausymas, komitetas pakviečia Parlamento narį, kurio imunitetas
svarstomas, į kitą artimiausią komiteto rengiamą posėdį, kad išklausytų jo
paaiškinimų. Atsižvelgiama tik į Parlamento nario, kurio imunitetas svarstomas, ir į
pranešėjo, o ne į kitų Parlamento narių įsipareigojimus ar pageidavimus.

17. Kvietimams į klausymus taikomos 9 straipsnio 5 dalies trečia, ketvirta ir penkta
pastraipos.

18. Kai Parlamento narys, kurio imunitetas svarstomas, pagrįstą laiką negali dalyvauti
klausyme, pvz., dėl rimtų sveikatos priežasčių, procedūra turėtų vykti nesurengus
tokio klausymo.

19. Kiekvienu atveju gali būti rengiamas tik vienas klausymas. Tačiau išimtinai
sudėtingais atvejais pranešėjas gali pasiūlyti komitetui surengti antrą klausymą. Dėl
tokio pasiūlymo komitetas balsuoja.

20. Parlamento narys, kurio imunitetas svarstomas, arba jam atstovaujantis Parlamento
narys gali kalbėti tik per klausymą, kuris yra neprivalomas. Jis gali padaryti įžanginį
pareiškimą, kuris turi būti ne ilgesnis kaip maždaug 15 minučių, paskui jis turėtų
trumpai atsakyti į kitų Parlamento narių užduotus klausimus.

21. Parlamento nariui, kurio imunitetas svarstomas, gali atstovauti tik kitas pareigas
einantis Europos Parlamento narys, tačiau jis negali būti Teisės reikalų komiteto
tikrasis arba pavaduojantis narys.

22. Klausymo metu kartu su Parlamento nariu, kurio imunitetas svarstomas, gali dalyvauti
vienas advokatas arba patarėjas teisės klausimais. Advokatas arba patarėjas teisės
klausimais neturi teisės klausymo metu kalbėti, tačiau gali patarti Parlamento nariui,
kurio imunitetas svarstomas. Europos Parlamentas nedengia advokato arba patarėjo
teisės klausimais kelionės išlaidų.

Patvirtinamieji dokumentai

23. Pranešėjui vadovaujant, sekretoriatas gauna į komiteto darbo kalbas išverstus
dokumentus, kurių reikia komiteto sprendimui priimti. Daugeliu atvejų tai būna
oficialus prašymas atšaukti arba ginti imunitetą kartu su kaltinamuoju aktu arba
ieškinio pareiškimu.

24. Be dokumentų, kuriuos jau pateikė nacionalinės valdžios institucijos, Parlamento
narys, kurio imunitetas svarstomas, gali pateikti su jo atveju susijusius dokumentus.

25. Procesiniai dokumentai, spaudos straipsniai ir bet kokie kiti dokumentai, kurie nėra
būtini komiteto sprendimui priimti, neverčiami.

26. Galutinį sprendimą, ar versti atitinkamą dokumentą, priima pranešėjas. Priimdamas tą
sprendimą jis atsižvelgia į dokumento vertimo į komiteto darbo kalbas sąnaudas.

III dalis. Konfidencialumas
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27. Svarstydamas imunitetų atvejus, komitetas taiko Darbo tvarkos taisyklių VII priedo A
dalyje nustatytas konfidencialumo taisykles.

Patekimas į salę

28. Imunitetų atvejai visada svarstomi uždarame posėdyje, kaip nustatyta Darbo tvarkos
taisyklių 115 straipsnio 4 dalyje. Sekretoriatas, padedamas salės tvarkdarių, užtikrina,
kad salėje būtų tik šie asmenys:
a) Teisės reikalų komiteto tikrieji ir pavaduojantys nariai;
b) kai rengiamas klausymas – Parlamento narys, kurio imunitetas svarstomas, arba, jei
jis negali dalyvauti, jam atstovaujantis Parlamento narys ir, kai taikoma, Parlamento
nario, kurio imunitetas svarstomas, advokatas arba patarėjas teisės klausimais, taip pat
bet kuris kitas Europos Parlamento narys (visada tik tol, kol vyksta klausymas);
c) Teisės reikalų komiteto sekretoriato darbuotojai ir bet kurie kiti Europos
Parlamento generalinio sekretoriato darbuotojai, kurie pagal savo darbo pobūdį privalo
dalyvauti;
d) frakcijų ir nepriklausomų Parlamento narių sekretoriatų darbuotojai, kurie paprastai
stebi Teisės reikalų komiteto veiklą;
e) komiteto pirmininko, komiteto pirmininko pavaduotojų, koordinatorių ir nuolatinių
pranešėjų, rengiančių pranešimus dėl imuniteto, akredituoti padėjėjai.

29. Jokie kiti asmenys į salę neįleidžiami. Tas ribojimas visų pirma taikomas Parlamento
nario, kurio imunitetas svarstomas, padėjėjams. Išimtinėmis aplinkybėmis komiteto
pirmininkas gali padaryti atskiras šios taisyklės išimtis.

30. Kai svarstomi imunitetų atvejai, dalyviai negali daryti jokių garso ar vaizdo įrašų.
Svarstymų turinys protokole nėra aprašomas išsamiai, tačiau jame privalo būti
nurodytas priimtas sprendimas.

Dokumentų pateikimas

31. Prieš kiekvieną posėdį, kuriame svarstomas konkretus imuniteto atvejis, sekretoriatas
iš anksto parengia pranešimą nariams. Jame pateikiami išversti dokumentai, kuriuos
svarstys komitetas. Pranešimas išsiunčiamas tikriesiems komiteto nariams,
pavaduojantiems nariams, frakcijoms, nepriklausomų Parlamento narių sekretoriatui ir
atitinkamiems Parlamento darbuotojams. Jokiems kitiems asmenims jis nesiunčiamas.

32. Su visa medžiaga sekretoriato patalpose Briuselyje gali asmeniškai susipažinti Teisės
reikalų komiteto tikrieji arba pavaduojantys nariai ir Parlamento narys, kurio
imunitetas svarstomas. Negalima skolintis medžiagos ar daryti kopijų. Jokie kiti
asmenys neturi teisės susipažinti su medžiaga, jeigu tie asmenys neatstovauja ar
nepadeda Parlamento nariui, kurio imunitetas svarstomas. Galutinį sprendimą dėl
susipažinimo su medžiaga priima komiteto pirmininkas.

Konfidencialumo laikymasis

33. Imunitetų svarstymo atvejais laikomasi konfidencialumo. Dedamos visos pastangos,
kad klausymai vyktų kuo diskretiškiau. Taikomos atitinkamos Darbo tvarkos taisyklių
VII priedo A dalies 5 punkte ir Tarnybos nuostatuose įtvirtintos nuobaudas
reglamentuojančios nuostatos.
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IV dalis. Sprendimai dėl imunitetų atvejų

Pranešimo projektas ir balsavimas

34. Kai procedūroje pasiekta pažanga tai leidžia, pranešėjas parengia pranešimo projektą,
kurį svarstys komitetas. Šiuo atveju pranešėjas turėtų atsižvelgti į tai, kiek laiko iki
balsavimo reikia dokumentams išversti ir apsvarstyti.

35. Komitetas balsuoja kuo greičiau po to, kai pasikeičia nuomonėmis ir (arba) surengia
klausymą, priklausomai nuo atitinkamo atvejo aplinkybių.

36. Atsižvelgiant į specifinį imunitetų atvejais taikomos procedūros pobūdį, komitete yra
nustatyta tvarka, pagal kurią jokie pranešimo projekto pakeitimai neteikiami. Galima
tik balsuoti už arba prieš pranešimo projekte pateikiamą pasiūlymą.

37. Balsuoti gali tik Teisės reikalų komiteto tikrieji arba pavaduojantys nariai. Pagal
Darbo tvarkos taisyklių 200 straipsnio 2 dalį pavaduojančius narius turi raštu paskirti
tikrieji komiteto nariai ir apie tai turi būti pranešta komiteto pirmininkui iki posėdžio.

38. Jei dauguma narių balsuoja prieš pranešimo projekte pateikiamą pasiūlymą, laikoma,
kad priimtas jam priešingas sprendimas. Galutinis pranešimas atitinkamai
performuluojamas vadovaujant komiteto pirmininkui.

39. Priimti pranešimai įtraukiami į kito plenarinio posėdžio darbotvarkę.

Imuniteto atšaukimas

40. Prašymai atšaukti imunitetą grindžiami Protokolo 9 straipsniu. Jei procesas vyksta
valstybėje narėje, kurioje išrinktas Parlamento narys, taikoma tos valstybės narės teisė,
tarsi Parlamento narys, kurio imunitetas svarstomas, būtų nacionalinio parlamento
narys. Jei procesas vyksta kitoje valstybėje narėje, Parlamento nariai naudojasi
imunitetu nuo bet kokios sulaikymo priemonės ir patraukimo atsakomybėn
(jurisdikcijos). Jei procesas vyksta valstybėje narėje, kurioje išrinktas Parlamento
narys, nuo nacionalinės teisės priklauso, ar turi būti teikiamas prašymas atšaukti
imunitetą.

41. Komitetas neatšaukia Parlamento nario imuniteto, jei Parlamento narys apklausiamas,
sulaikomas ar traukiamas atsakomybėn dėl einant pareigas pareikštos nuomonės ar
balsavimo, kaip nustatyta Protokolo 8 straipsnyje, nes tokiu atveju prašymas atšaukti
imunitetą būtų nepriimtinas.

42. Laikoma, kad nuomonė yra pareikšta einant Parlamento nario pareigas, jei ji pareikšta
Europos Parlamente. Pagal Teisingumo Teismo praktiką nuomonė taip pat gali būti
laikoma pareikšta einant Parlamento nario pareigas, jei tarp ne Parlamente pareikšto
subjektyvaus vertinimo ir Europos Parlamento nario pareigų yra tiesioginis ir
akivaizdus ryšys. Norint nustatyti, kad esama tokio tiesioginio ir akivaizdaus ryšio,
reikėtų atsižvelgti į atitinkamo subjektyvaus vertinimo pobūdį ir turinį.

43. Tais atvejais, kai procesas nėra susijęs su einant Parlamento nario pareigas pareikšta
nuomone ar balsavimu, imunitetas turėtų būti atšauktas, jei neišaiškėja, kad šiuo
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procesu siekiama pakenkti Parlamento nario politinei veiklai ir sykiu Parlamento
nepriklausomumui (fumus persecutionis).

44. Kai gaunamas prašymas atšaukti imunitetą ir paaiškėja, kad šiuo konkrečiu atveju
prašyme nurodytas Parlamento narys nesinaudoja jokiu imunitetu, tokiu atveju gautas
prašymas turėtų būti laikomas nepriimtinu.  Komitetas nerengia pranešimo, bet
nusiunčia laišką Parlamento pirmininkui, kuriame rekomenduoja laikyti tokį prašymą
nepriimtinu. Dėl tokio laiško komitetas balsuoja. Jei Parlamento pirmininkas pritaria
komiteto vertinimui, jis apie tai praneša plenariniame posėdyje ir atvejis baigiamas
svarstyti komitetui nesiimant jokių tolesnių veiksmų.

Privilegijų ir imunitetų gynimas

45. Prašymai ginti dabartinio arba buvusio Parlamento nario imunitetą turi būti grindžiami
tuo, kad pažeistos privilegijos ar imunitetai, suteikiami pagal Protokolo 7, 8 ir 9
straipsnius. Todėl tokie prašymai turi būti teikiami dėl:
a) laisvam Europos Parlamento narių, vykstančių į Europos Parlamento susitikimus
bei grįžtantiems iš jų, judėjimui taikomų administracinių ar kitokių apribojimų;
b) nesudarytų reikiamų sąlygų muitinės ir valiutos keitimo kontrolės atžvilgiu;
c) tyrimo (apklausos), sulaikymo ar traukimo atsakomybėn dėl einant Parlamento
nario pareigas pareikštos nuomonės ar balsavimo;
d) valstybės narės valdžios institucijų negalėjimo pateikti prašymo atšaukti imunitetą
pagal Protokolo 9 straipsnį, kai jos privalo tai padaryti.

46. Išskyrus išimtinius atvejus, prašymas ginti privilegijas ir imunitetus netenkinamas,
jeigu jis nėra susijęs su einant Parlamento nario pareigas pareikšta nuomone ar
balsavimu arba jeigu nacionalinės valdžios institucijos nepateikė prašymo atšaukti
imunitetą, nors privalėjo tai padaryti.

47. Laikoma, kad nuomonė yra pareikšta einant Parlamento nario pareigas, jei ji pareikšta
Europos Parlamente. Pagal Teisingumo Teismo praktiką nuomonė taip pat gali būti
laikoma pareikšta einant Parlamento nario pareigas, jei tarp ne Parlamente pareikšto
subjektyvaus vertinimo ir Europos Parlamento nario pareigų yra tiesioginis ir
akivaizdus ryšys. Norint nustatyti, kad esama tokio tiesioginio ir akivaizdaus ryšio,
reikėtų atsižvelgti į atitinkamo subjektyvaus vertinimo pobūdį ir turinį.

48. Pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką sprendimas ginti Parlamento
nario imunitetą nacionalinėms teisėsaugos ar teisminėms institucijoms neturi jokios
privalomos teisinės galios. Vis dėlto tokios institucijos privalo sustabdyti procesą ir
atsižvelgti į tokį sprendimą.

49. Prašymas ginti privilegijas ir imunitetus nepriimtinas, kai dėl tų pačių faktų jau buvo
pateiktas prašymas atšaukti imunitetą arba buvo nuspręsta jį atšaukti. Baigiama
svarstyti prašymą ginti imunitetą, jei dėl tų pačių faktų gaunamas prašymas atšaukti
imunitetą.

50. Be to, prašymas ginti privilegijas ir imunitetus taip pat nepriimtinas, kai jau buvo
pateiktas prašymas ginti imunitetą arba buvo nuspręsta jį ginti. Išimtis daroma tik tuo
atveju, jei pateikiamas prašymas dėl tokio sprendimo persvarstymo kartu su naujais
esminiais įrodymais, iš kurių matyti, kad pažeistos privilegijos ir imunitetai,
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suteikiami pagal Protokolą.

51. Jei, remdamasis pirmiau minėtais punktais, komitetas mano, kad prašymas yra
nepriimtinas, jis nerengia pranešimo, bet nusiunčia laišką Parlamento pirmininkui,
kuriame rekomenduoja laikyti tokį prašymą nepriimtinu. Dėl tokio laiško komitetas
balsuoja. Jei Parlamento pirmininkas pritaria komiteto vertinimui, jis apie tai praneša
plenariniame posėdyje ir atvejo svarstymas baigiamas komitetui nesiimant jokių
tolesnių veiksmų.

52. Tačiau, jei komitetas mano, kad prašymas dėl sprendimo persvarstymo yra priimtinas
ir kartu su juo pateikti nauji esminiai įrodymai, jis apie tai praneša Parlamento
pirmininkui ir svarsto prašymą vadovaudamasis tokia pačia procedūra, kokia yra
taikoma naujo imuniteto atveju.

Priimta 2016 m. balandžio 21 d.


