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Hermann Winkleri puutumatuse äravõtmise taotlus
Euroopa Parlamendi 12. aprilli 2016. aasta otsus Hermann Winkleri puutumatuse
äravõtmise taotluse kohta (2016/2000(IMM))
Euroopa Parlament,
–

võttes arvesse Hermann Winkleri puutumatuse äravõtmise taotlust, mille esitas
25. septembril 2015 Leipzigi prokuratuur seoses liiklusõnnetust puudutava
eeluurimisega (viitenumber 600 AR 3037/15) ja mis tehti teatavaks Euroopa
Parlamendi täiskogu istungil 14. detsembril 2015,

–

võttes arvesse, et Hermann Winkler on loobunud kodukorra artikli 9 lõike 5 kohasest
õigusest anda kuulamisel selgitusi,

–

võttes arvesse Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artikleid 8
ja 9 ning otsestel ja üldistel valimistel Euroopa Parlamendi liikmete valimist käsitleva
20. septembri 1976. aasta akti artikli 6 lõiget 2,

–

võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu 12. mai 1964. aasta, 10. juuli 1986. aasta, 15. ja
21. oktoobri 2008. aasta, 19. märtsi 2010. aasta, 6. septembri 2011. aasta ja 17.
jaanuari 2013. aasta otsuseid1,

–

võttes arvesse Saksamaa põhiseaduse (Grundgesetz) artiklit 46,

–

võttes arvesse kodukorra artikli 5 lõiget 2, artikli 6 lõiget 1 ja artiklit 9,

–

võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A8-0062/2016),

1

Kohtuotsus, Euroopa Kohus, 12. mai 1964, Wagner vs. Fohrmann ja Krier, 101/63,
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Gollnisch vs. parlament, T-346/11 ja T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

A.

arvestades, et Leipzigi prokuratuur Saksamaal taotleb Euroopa Parlamendi liikme
Hermann Winkleri puutumatuse äravõtmist seoses väidetava süüteo asjus uurimise
alustamisega;

B.

arvestades, et vastavalt Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli
artiklile 9 on Euroopa Parlamendi liikmetel oma liikmesriigi territooriumil
samasugune immuniteet nagu selle liikmesriigi parlamendi liikmetel;

C.

arvestades, et Saksa põhiseaduse (Grundgesetz) artikli 46 lõike 2 kohaselt ei või
parlamendiliiget karistatava süüteo eest vastutusele võtta ilma parlamendi loata, välja
arvatud juhul, kui ta tabatakse otse teolt või sellele järgneva päeva jooksul;

D.

arvestades, et taotlus on seotud eeluurimisega 23. septembril 2015 toimunud raske
liiklusõnnetuse asjus, kus Hermann Winkler oli osaline;

E.

arvestades, et kriminaalmenetlus ei ole seotud Euroopa Parlamendi liikme kohustuste
täitmisel avaldatud arvamustega ega antud häältega Euroopa Liidu privileegide ja
immuniteetide protokolli nr 7 artikli 8 tähenduses;

F.

arvestades, et õiguskomisjoni saadud teabe kohaselt ei ole alust arvata, et
kriminaalmenetluse eesmärk on kahjustada parlamendiliikme poliitilist tegevust
(fumus persecutionis);

G.

arvestades, et seega on ilmne, et väidetav süütegu ei ole seotud Hermann Winkleri
seisundiga Euroopa Parlamendi liikmena;

H.

arvestades, et seetõttu on antud juhul soovitatav parlamendiliikme puutumatus ära
võtta;

1.

otsustab Hermann Winkleri puutumatuse ära võtta;

2.

teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja vastutava
parlamendikomisjoni raport viivitamatult Saksamaa ametiasutustele ja Hermann
Winklerile.

