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Europaparlamentets beslut av den 19 maj 2015 om begäran om upphävande av Viktor 

Uspaskichs immunitet (2014/2203(IMM)) 

 

Europaparlamentet fattar detta beslut 

– med beaktande av begäran om upphävande av Viktor Uspaskichs immunitet, vilken 

framfört den 1 oktober 2014 av Litauens riksåklagare och tillkännagetts i plenum den 

12 november 2014, 

– efter att ha hört Viktor Uspaskich i enlighet med artikel 9.5 i arbetsordningen, 

– med beaktande av artiklarna 8 och 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet 

och privilegier och artikel 6.2 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta 

val av ledamöter av Europaparlamentet, 

– med beaktande av Europeiska unionens domstols domar av den 12 maj 1964, 

10 juli 1986, 15 och 21 oktober 2008, 19 mars 2010, 6 september 2011 samt den 

17 januari 20131, 

– med beaktande av artikel 62 i Republiken Litauens statsförfattning, 

– med beaktande av artiklarna 5.2, 6.1 och 9 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0149/2015), och av 

följande skäl:  

A. Litauens riksåklagare har begärt att den parlamentariska immuniteten för en ledamot av 

                                                 
1  Domstolens dom av den 12 maj 1964, Wagner/Fohrmann och Krier, 101/63, 

ECLI:EU:C:1964:28, domstolens dom av den 10 juli 1986, Wybot/Faure m.fl., 149/85, 
ECLI:EU:C:1986:310, tribunalens dom av den 15 oktober 2008, Mote/parlamentet, T-
345/05, ECLI:EU:T:2008:440, domstolens dom av den 21 oktober 2008, Marra/De 
Gregorio och Clemente, C-200/07 och C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, tribunalens dom 
av den 19 mars 2010, Gollnisch/parlamentet, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, domstolens 
dom av den 6 september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543, tribunalens 
dom av den 17 januari 2013, Gollnisch/parlamentet, T-346/11 och T-347/11, 
ECLI:EU:T:2013:23.) 



 

 

Europaparlamentet, Viktor Uspaskich, ska upphävas med anledning av en 

förundersökning av ett påstått brott.  

B. Enligt artikel 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier ska 

ledamöter av Europaparlamentet på sin egen stats territorium åtnjuta den immunitet som 

beviljas parlamentsledamöter i deras land. 

C. I artikel 62 i Republiken Litauens statsförfattning och i artikel 22 tredje stycket i det 

litauiska parlamentets (Seimas) stadga föreskrivs det att straffrättsliga förfaranden inte 

får inledas mot en ledamot av Seimas och att ledamoten inte får gripas eller få sin 

personliga frihet inskränkt på något annat sätt utan Seimas samtycke, utom i det fall att 

ledamoten ertappats på bar gärning. 

D. Viktor Uspaskich står anklagad för otillbörligt uppträdande inför rätten, enligt 

artikel 232 i Republiken Litauens strafflag.  

E. Det föreligger inga belägg för fumus persecutionis, det vill säga en välgrundad 

misstanke om att det rättsliga förfarandet har inletts i avsikt att vålla honom politisk 

skada.  

1. Europaparlamentet beslutar att upphäva Viktor Uspaskichs immunitet.  

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att omedelbart översända detta beslut och det 

ansvariga utskottets betänkande till Republiken Litauens riksåklagare och till Viktor 

Uspaskich. 

 

 


