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TEXTE ADOPTATE 
 

P8_TA(2015)0060 

Cerere de ridicare a imunităţii parlamentare a lui Serghei Stanişev  

Decizia Parlamentului European din 11 martie 2015 privind cererea de ridicare a 

imunității lui Serghei Stanișev (2014/2259(IMM)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere cererea de ridicare a imunității lui Serghei Stanișev, transmisă de 

Procurorul general al Republicii Bulgaria la 24 noiembrie 2014 legată de procesul aflat 

pe rol la tribunalul municipal din Sofia (ref. CCAN nr. C-280/2013), și comunicată în 

ședința plenară din 15 decembrie 2014, 

– în urma audierii dlui Stanișev în conformitate cu articolul 9 alineatul (5) din 

Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere articolele 8 și 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile 

Uniunii Europene, anexat la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, precum și 

articolul 6 alineatul (2) din Actul din 20 septembrie 1976 privind alegerea membrilor 

Parlamentului European prin vot universal direct, 

– având în vedere hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene din 12 mai 1964, 10 

iulie 1986, 15 și 21 octombrie 2008, 19 martie 2010, 6 septembrie 2011 și 17 ianuarie 

20131, 

– având în vedere articolul 70 din Constituția Republicii Bulgaria, 

– având în vedere articolul 5 alineatul (2), articolul 6 alineatul (1) și articolul 9 din 

                                                 
1  Hotărârea Curții de Justiție din 12 mai 1964, Wagner/Fohrmann și Krier, 101/63, 

ECLI:EU:C:1964:28, hotărârea Curții de Justiție din 10 iulie 1986, Wybot/Faure și alții, 149/85, 

ECLI:EU:C:1986:310, hotărârea Tribunalului din 15 octombrie 2008, Mote/Parlamentul, T-

345/05, ECLI:EU:T:2008:440, hotărârea Curții de Justiție din 21 octombrie 2008, Marra/De 

Gregorio și Clemente, pronunțată în cauzele conexe C-200/07 și C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, 

hotărârea Tribunalului din 19 martie 2010, Gollnisch/Parlamentul, T-42/06, 

ECLI:EU:T:2010:102, hotărârea Curții de Justiție din 6 septembrie 2011, Patriciello, C-163/10, 

ECLI: EU:C:2011:543, hotărârea Tribunalului din 17 ianuarie 2013, Gollnisch/Parlamentul, 

pronunțată în cauzele conexe T-346/11 și T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23. 



 

 

Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0045/2015), 

A. întrucât Procurorul general al Republicii Bulgaria a înaintat o cerere din partea 

Parchetului Sofia prin care se solicită autorizația de a continua urmărirea penală a lui 

Serghei Stanișev, pentru o infracțiune prevăzută la articolul 358(1), coroborat cu 

articolul 26(1) din Codul penal bulgar; 

B. întrucât, în conformitate cu articolul 8 din Protocolul privind privilegiile și imunitățile 

Uniunii Europene, deputații în Parlamentul European nu pot face obiectul niciunei 

forme de urmărire, detenției sau vreunei proceduri judiciare pentru opiniile sau voturile 

exprimate în exercițiul funcției lor; 

C. întrucât, în conformitate cu articolul 9 din Protocolul privind privilegiile și imunitățile 

Uniunii Europene, deputații în Parlamentul European trebuie să se bucure, pe teritoriul 

propriului lor stat, de imunitățile acordate membrilor parlamentului lor; 

D. întrucât, în conformitate cu articolul 70 alineatul (1) din Constituția Republicii Bulgaria, 

un membru al Adunării Naționale beneficiază de imunitate și nu poate fi reținut sau 

urmărit penal decât pentru săvârșirea unei infracțiuni penale, iar în astfel de cazuri, cu 

excepția reținerii in flagrante delicto, se cere autorizarea Adunării Naționale sau, dacă 

aceasta este în vacanță, a Președintelui Adunării Naționale; întrucât, în conformitate cu 

articolul 70 alineatul (2) din Constituția Republicii Bulgaria, autorizația pentru 

începerea unei urmăriri penale nu se solicită în cazul în care deputatul în Adunarea 

Națională își dă acordul în acest sens în scris; 

E. întrucât numai Parlamentul este în măsură să hotărască dacă este sau nu cazul ca 

imunitatea să fie ridicată; întrucât Parlamentul poate ține seama, în mod rezonabil, de 

poziția deputatului în cauză la luarea deciziei sale cu privire la ridicarea sau nu a 

imunității acestuia1; 

F. întrucât delictul prezumtiv nu are o legătură directă sau evidentă cu exercitarea de către 

dl Stanișev a funcțiilor sale de deputat în Parlamentul European și nu reprezintă opinii 

sau voturi exprimate în exercitarea funcțiilor sale de deputat în Parlamentul European, 

în sensul articolului 8 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii 

Europene; 

G. întrucât cercetarea preliminară a dlui Serghei Stanișev a fusese deja pusă în mișcare cu 

mult înainte ca acesta să devină deputat în Parlamentul European și, în consecință, 

procedura în cauză nu are nicio legătură cu calitatea sa de membru al Parlamentului 

European; 

H. întrucât, în perioada în care a fost, mai întâi, prim-ministru și, ulterior, deputat în 

Adunarea Națională, Serghei Stanișev i-a transmis Președintelui Adunării Naționale 

două declarații în scris, în care consimte ca urmărirea penală să fie începută împotriva 

sa în conformitate cu articolul 70 alineatul (2) din Constituția Republicii Bulgaria; 

I. întrucât, în cazul de față, Parlamentul nu a identificat nicio dovadă de fumus 

persecutionis, și anume o suspiciune suficient de serioasă și precisă cu privire la faptul 

                                                 
1  Cauza T-345/05 Mote/Parlament, citată mai sus, punctul 28. 



 

 

că această cauză a fost intentată cu intenția de a cauza prejudicii politice deputatului în 

cauză; 

1. hotărăște să ridice imunitatea lui Serghei Stanișev; 

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite imediat prezenta decizie, precum și 

raportul comisiei competente, autorității competente a Republicii Bulgaria și lui Serghei 

Stanișev. 

 

 


