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Dotyczy: Podsumowania praktyk dotyczących uchylania i skorzystania z immunitetu 

Na posiedzeniu w dniu 2 września 2009 r. Komisja Prawna osiągnęła porozumienie 
w sprawie wewnętrznych procedur stosowanych w Komisji Prawnej wobec wniosków 
o uchylenie i skorzystanie z immunitetu, zgodnie z poniższymi postanowieniami. 
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1. Poufność

Art. 7 ust. 11 Regulaminu stanowi, że „komisja rozpatruje powyższe kwestie oraz bada 
wszelkie otrzymane dokumenty zachowując najwyższą poufność.” 

Poufność dotyczy zarówno organizacji posiedzeń, jak i dostępu do dokumentów. 

1.1. Posiedzenia z wyłączeniem jawności

Art. 103 ust. 4 stanowi, że „rozpatrywanie przez właściwą komisję wniosków dotyczących 
immunitetu na podstawie art. 7 odbywa się zawsze z wyłączeniem jawności”.

Regulamin nie precyzuje szczegółowych zasad, jakich należy przestrzegać, gdy posiedzenie 
musi się odbyć „z wyłączeniem jawności”. Z tego powodu należy rozstrzygnąć, kto może 
przebywać na sali podczas rozpatrywania kwestii uchylenia lub korzystania z immunitetu. 

Praktyka stosowana dotychczas w Komisji Prawnej powoduje pewne problemy, którym 
można zaradzić zgodnie z ogólną zasadą, że na sali mogą być obecne osoby, które spełniają 
dwa następujące warunki: 

 ponoszą odpowiedzialność polityczną lub są regulaminowo zobowiązane do 
zachowania poufności, pod rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej, oraz 

 ich obecność na sali jest uzasadniona ich funkcją. 

Te dwa warunki prowadzą do ograniczenia liczby osób obecnych na sali do następujących 
kategorii:

1. Członkowie komisji i ich zastępcy, ale także inni posłowie do PE, nawet jeżeli mogą 
zabrać głos jedynie na mocy art. 187 ust. 2 oraz art. 193 ust. 3 Regulaminu. 

2. Urzędnicy (podlegający regulaminowemu obowiązkowi zachowania poufności), o ile 
jest to uzasadnione ich funkcją. Oznacza to, że na sali może być obecny sekretariat 
komisji, służby prawne i służby Dyrekcji Generalnej ds. Urzędu Przewodniczącego 
odpowiedzialne za immunitety.

3. Pracownicy grup politycznych (również podlegający regulaminowemu obowiązkowi 
zachowania poufności), jak w poprzednim punkcie, o ile jest to uzasadnione ich 
funkcją. Oznacza to, że na sali posiedzeń mogą być obecni pracownicy grup 
politycznych, którzy zazwyczaj asystują działalności Komisji Prawnej. 

4. Asystenci przewodniczącego i sprawozdawcy w sprawie immunitetów.

1.2. Dostęp do dokumentów

Dostęp do dokumentów powoduje kilka problemów:

 Po pierwsze należy rozstrzygnąć kwestię dostępu do kompletu oryginalnych 
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dokumentów każdej sprawy, który jest często bardzo obszerny. Dotychczasowa 
praktyka polegała na tym, że dokumenty mogły być przeglądane przez posłów lub ich 
asystentów (odpowiednio upoważnionych) w pomieszczeniach sekretariatu. Jest 
oczywiste, że dokumentów nie wolno wypożyczać ani powielać. Powyższa praktyka 
będzie nadal stosowana.

 Z drugiej strony powstaje pytanie, które dokumenty lub ewentualnie streszczenia 
dokumentów, powinny być tłumaczone i rozprowadzane. Dotychczasowa zasada, 
zgodnie z którą to sprawozdawca podejmuje decyzję w tej sprawie, zostaje 
zachowana. W przypadku problemów przewodniczący podejmuje mediację. Należy 
przypomnieć, że wyznaczenie „stałych” sprawozdawców ma na celu zapewnienie jak 
największej biegłości w tej dziedzinie.

W związku z tym należy pamiętać, że dodatkowe trudności spowodowane 
wdrożeniem kodeksu wielojęzyczności wymagają przyjęcia sposobu postępowania 
ograniczonego do niezbędnego minimum. 

Streszczenie najważniejszych faktów dotyczących danej sprawy zostanie 
udostępnione członkom komisji w odpowiedni sposób, za co odpowiedzialny jest 
sprawozdawca. Ponadto, tak jak dotychczas, „komunikat dla posłów” będzie zawierał 
pełną listę otrzymanych dokumentów, które można przejrzeć w pomieszczeniach 
sekretariatu. 

 Konieczne jest również znalezienie właściwego sposobu dystrybucji dokumentów, 
gdyż w tym przypadku poufność i skuteczność są trudne do pogodzenia. Dokumenty 
będą dostarczone posłom drogą mailową w formacie pdf. Posłowie ponoszą 
odpowiedzialność za właściwe korzystanie z dokumentów.

2. Udział w posiedzeniu posła, którego immunitet jest przedmiotem postępowania

Zgodnie z dotychczas obowiązującą ogólną zasadą poseł, którego sprawa była omawiana 
podczas posiedzenia, nie mógł w tym czasie przebywać na sali, co miało na celu zapewnienie 
swobody wypowiedzi innych posłów. 

Regulamin stanowi jedynie, że poseł, którego sprawa dotyczy, nie może brać udziału 
w debacie na temat swojej sprawy podczas posiedzenia plenarnego. Z drugiej strony, art. 193 
ust. 3 daje komisji prawo do podjęcia decyzji w sprawie dopuszczenia do udziału w jej 
posiedzeniu posłów, którzy nie są jej członkami.

W związku z tym, nadal będzie stosowana dotychczasowa praktyka, zgodnie z którą poseł, 
którego sprawa jest omawiana (lub jego przedstawiciel), proszony jest o opuszczenie sali na 
czas debaty.

3. Przedstawiciel posła, którego immunitet jest przedmiotem postępowania

Regulamin zezwala, aby poseł lub były poseł był reprezentowany przez innego posła. Art. 7 
ust. 3 stanowi, że „poseł może być reprezentowany przez innego posła”.
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Kwestia reprezentowania przez członków Komisji Prawnej posłów, których immunitet jest 
przedmiotem postępowania, powstaje z dwóch następujących powodów: 

 w celu uniknięcia sytuacji, w której członek komisji występuje jednocześnie jako 
sędzia i strona postępowania,

 w celu zagwarantowania wszystkim posłom równego traktowania w Komisji Prawnej. 
Dlatego też uprasza się członków komisji, aby odmawiali reprezentowania posłów, których 
immunitet jest przedmiotem postępowania.

_____________
10 września 2009 r.
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