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Európsky parlament, 

– so zreteľom na žiadosť o zbavenie imunity Czesława Adama Siekierského, ktorú 

7. septembra 2015 podal generálny prokurátor Poľskej republiky v súvislosti s konaním, 

ktoré má začať poľský hlavný inšpektor pre cestnú dopravu (ref. č. CAN-PST-

SCW.7421.573278.2015.3.A.0475), a ktorá bola oznámená na plenárnej schôdzi 

5. októbra 2015, 

– so zreteľom na skutočnosť, že Czesław Adam Siekierski sa v súlade s článkom 9 ods. 5 

rokovacieho poriadku vzdal svojho práva na vypočutie, 

– so zreteľom na článok 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie, ako aj 

na článok 6 ods. 2 Aktu o všeobecných a priamych voľbách poslancov Európskeho 

parlamentu z 20. septembra 1976, 

– so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie z 12. mája 1964, 10. júla 1986, 

15. a 21. októbra 2008, 19. marca 2010, 6. septembra 2011 a 17. januára 20131, 

– so zreteľom na článok 105 ods. 2 a článok 108 Ústavy Poľskej republiky a na článok 7b 

ods. 1 a článok 7c ods. 1 v spojení s článkom 10b poľského zákona z 9. mája 1996 

o výkone mandátu poslanca a senátora, 

– so zreteľom na článok 5 ods. 2, článok 6 ods. 1 a článok 9 rokovacieho poriadku, 
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– so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0005/2016), 

A. keďže generálny prokurátor Poľskej republiky postúpil žiadosť poľského hlavného 

inšpektora pre cestnú dopravu o zbavenie imunity poslanca Európskeho parlamentu 

zvoleného za Poľskú republiku Czesława Adama Siekierského v súvislosti s 

priestupkom podľa článku 92a Zákonníka o menších priestupkoch z 20. mája 1971 

v spojení s článkom 20 ods. 1 zákona o cestnej premávke z 20. júna 1997; keďže 

pri tomto údajnom priestupku ide o prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti 

v zastavanej oblasti; 

B. keďže podľa článku 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie požívajú 

poslanci Európskeho parlamentu na území svojho vlastného členského štátu imunitu 

priznanú členom parlamentu daného členského štátu; 

C. keďže v článku 105 ods. 2 a článku 108 Ústavy Poľskej republiky sa uvádza, že voči 

poslancovi alebo senátorovi nemôže byť vyvodená trestná zodpovednosť bez súhlasu 

Sejmu alebo Senátu; 

D. keďže teda prislúcha Európskemu parlamentu, aby rozhodol, či Czesław Adam 

Siekierski bude alebo nebude zbavený imunity; 

E. keďže podľa článku 9 ods. 7 rokovacieho poriadku sa Výbor pre právne veci nemôže za 

žiadnych okolností vysloviť o vine či nevine poslanca; 

F. keďže Európsky parlament v tomto prípade nenašiel žiadny dôkaz o tom, že by išlo o 

fumus persecutionis, t. j. o dostatočne závažné a konkrétne podozrenie, že táto žiadosť 

bola predložená so zámerom politicky uškodiť príslušnému poslancovi; 

1. rozhodol zbaviť Czesława Adama Siekierského imunity; 

2. poveruje svojho predsedu, aby ihneď postúpil toto rozhodnutie a správu gestorského 

výboru príslušnému orgánu Poľskej republiky a Czesławovi Adamovi Siekierskému. 

 

 


