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ΠΡΟΣΑΗ ΑΠΟΦΑΗ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ 

ζσεηικά με ηην αίηηζη άπζηρ ηηρ αζςλίαρ ηος Czesław Adam Siekierski 

(2015/2268(IMM)) 

Τν Επξσπατθό Κνηλνβνύιην, 

– έρνληαο ππφςε ηελ αίηεζε γηα ηελ άξζε ηεο βνπιεπηηθήο αζπιίαο ηνπ Czesław Adam 

Siekierski, ε νπνία δηαβηβάζζεθε ζηηο 7 επηεκβξίνπ 2015 απφ ηνλ Γεληθφ Δηζαγγειέα 

ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Πνισλίαο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ θίλεζε πνηληθήο δηαδηθαζίαο απφ 

ηελ Γεληθή Δπηζεψξεζε Οδηθήο Κπθινθνξίαο (αξηζ. ππφζεζεο CAN-PST-

SCW.7421.573278.2015.3.A.0475), θαη ε νπνία αλαθνηλψζεθε ζηελ νινκέιεηα ζηηο 5 

Οθησβξίνπ 2015, 

– έρνληαο ππφςε ην γεγνλφο φηη ν Czesław Adam Siekierski παξαηηήζεθε ηνπ 

δηθαηψκαηνο αθξφαζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 παξάγξαθνο 5 ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ, 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 9 ηνπ Πξσηνθφιινπ αξηζ. 7 πεξί ησλ πξνλνκίσλ θαη αζπιηψλ 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαζψο θαη ην άξζξν 6 παξάγξαθνο 2 ηεο Πξάμεο ηεο 20ήο 

επηεκβξίνπ 1976 πεξί ηεο εθινγήο ησλ κειψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ κε 

άκεζε θαη θαζνιηθή ςεθνθνξία, 

– έρνληαο ππφςε ηηο απνθάζεηο πνπ εμέδσζε ην Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ζηηο 12 Μαΐνπ 1964, 10 Ινπιίνπ 1986, 15 θαη 21 Οθησβξίνπ 2008, 19 Μαξηίνπ 2010, 6 

επηεκβξίνπ 2011 θαη 17 Ιαλνπαξίνπ 2013
1
, 

– έρνληαο ππφςε ηα άξζξα 105 παξάγξαθνο 2 θαη 108 ηνπ πληάγκαηνο ηεο Γεκνθξαηίαο 

ηεο Πνισλίαο θαζψο θαη ηα άξζξα 7β παξάγξαθνο 1 θαη 7γ παξάγξαθνο 1 ηνπ 

πνισληθνχ λφκνπ ηεο 9εο Μαΐνπ 1996 ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ελφο 

κέινπο ηεο πνισληθήο Βνπιήο ή ηεο Γεξνπζίαο, 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 5 παξάγξαθνο 2, ην άξζξν 6 παξάγξαθνο 1 θαη ην άξζξν 9 ηνπ 

Καλνληζκνχ ηνπ, 

– έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Ννκηθψλ Θεκάησλ (A8-0005/2016), 

A. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν Γεληθφο Δηζαγγειέαο ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Πνισλίαο έρεη 

δηαβηβάζεη κία αίηεζε ηεο Γεληθήο Δπηζεψξεζεο Οδηθήο Κπθινθνξίαο ηεο Πνισλίαο 

γηα ηελ άξζε ηεο αζπιίαο ηνπ Czesław Adam Siekierski, πνισλνχ βνπιεπηή ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ζε ζπλάξηεζε κε έλα αδίθεκα πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ 

                                                 
1
  (Απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ, ηεο 12εο Μαΐνπ 1964, ζηελ ππφζεζε -101/63, Wagner θαηά Fohrmann θαη Krier, 

ECLI:EU:C:1964:28· απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ, ηεο 10εο Ινπιίνπ 1986, ζηελ ππφζεζε -149/85, Wybot θαηά 

Faure θαη άιισλ, ECLI:EU:C:1986:310· απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ, ηεο 15εο Οθησβξίνπ 2008, ζηελ ππφζεζε 

T-345/05, Mote θαηά Κνηλνβνπιίνπ, ECLI:EU:T:2008:440· απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ, ηεο 21εο Οθησβξίνπ 

2008, ζηηο ζπλεθδηθαζζείζεο ππνζέζεηο C-200/07 θαη C-201/07, Marra θαηά De Gregorio θαη Clemente, 

ECLI:EU:C:2008:579· απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ, ηεο 19εο Μαξηίνπ 2010, ζηελ ππφζεζε T-42/06, Gollnisch 

θαηά Κνηλνβνπιίνπ, ECLI:EU:T:2010:102· απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ, ηεο 6εο επηεκβξίνπ 2011, ζηελ 

ππφζεζε C-163/10, Patriciello, ECLI: EU:C:2011:543· EU:C:2011:543· απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ, ηεο 17εο 

Ιαλνπαξίνπ 2013, ζηηο ζπλεθδηθαζζείζεο ππνζέζεηο T-346/11 θαη T-347/11, Gollnisch θαηά Κνηλνβνπιίνπ, T-

346/11 θαη T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.) 
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θψδηθα πεξί παξαβάζεσλ ηάμεσο ηεο 20ήο Μαΐνπ 1971 ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 20 

παξάγξαθνο 1 ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο ηεο 20ήο Ινπλίνπ 1997 ιακβάλνληαο 

εηδηθφηεξα ππφςε φηη ην θεξφκελν αδίθεκα αθνξά ππέξβαζε ηνπ επηηξεπνκέλνπ 

αλσηάηνπ νξίνπ ηαρχηεηαο ζε αζηηθή πεξηνρή· 

B. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην άξζξν 9 ηνπ Πξσηνθφιινπ αξηζ. 7 πεξί ησλ πξνλνκίσλ θαη 

αζπιηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο νξίδεη φηη νη βνπιεπηέο ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ απνιαχνπλ, εληφο ηεο επηθξαηείαο ησλ θξαηψλ ηνπο, ησλ αζπιηψλ πνπ 

αλαγλσξίδνληαη ζηα κέιε ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ηεο ρψξαο ηνπο· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 105 παξάγξαθνο 2 θαη 108 ηνπ 

πληάγκαηνο ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Πνισλίαο έλαο βνπιεπηήο ή έλαο γεξνπζηαζηήο δελ 

δηψθεηαη πνηληθά ρσξίο άδεηα ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ή ηεο Γεξνπζίαο αληηζηνίρσο· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ελαπφθεηηαη ζπλεπψο ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην λα 

απνθαζίζεη εάλ ζα πξέπεη λα αξζεί ε αζπιία ηνπ Czesław Adam Siekierski· 

E. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 παξάγξαθνο 7 ηνπ Καλνληζκνχ, ε 

Δπηηξνπή Ννκηθψλ Θεκάησλ δελ δχλαηαη ζε θακία πεξίπησζε λα απνθαλζεί γηα ηελ 

ελνρή ή κε ηνπ βνπιεπηή· 

Σ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζηελ παξνχζα ππφζεζε ην Κνηλνβνχιην δελ έρεη δηαπηζηψζεη 

ελδείμεηο πεξί fumus persecutionis, δειαδή, κηα απνρξψζα θαη ζπγθεθξηκέλε ππφλνηα 

φηη ε δηαδηθαζία απηή απνζθνπεί ζην λα παξεκπνδίζεη ηελ πνιηηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

βνπιεπηή, 

1. απνθαζίδεη λα άξεη ηελ βνπιεπηηθή αζπιία ηνπ Czesław Adam Siekierski· 

2. αλαζέηεη ζηνλ Πξφεδξφ ηνπ λα δηαβηβάζεη ακέζσο ηελ παξνχζα απφθαζε θαη ηελ 

έθζεζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο ζηνλ Γεληθφ Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο 

Πνισλίαο θαη ζηνλ Czesław Adam Siekierski. 
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ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

1. Ιζηοπικό 

ηηο 7 επηεκβξίνπ 2015 ν Γεληθφο Δηζαγγειέαο ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Πνισλίαο δηαβίβαζε 

πξνο ηνλ Πξφεδξν ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ αίηεζε ηεο Γεληθήο Δπηζεψξεζεο Οδηθήο 

Κπθινθνξίαο ηεο Πνισλίαο πξνθεηκέλνπ λα ηεο δνζεί άδεηα γηα λα αζθήζεη δίσμε γηα 

παξάβαζε ηνπ νξίνπ ηαρχηεηαο θαηά ηνπ Czesław Adam Siekierski, βνπιεπηή ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ. 

 

Η Γεληθή Δπηζεψξεζε Οδηθήο Κπθινθνξίαο ηεο Πνισλίαο ππνζηεξίδεη φηη ζηηο 19 Απξηιίνπ 

2015 πεξί ψξαλ 11.19 π.κ., ζηελ πφιε Stopnica, ν θ. Siekierski, θαηαγξάθεθε απφ κηα 

θάκεξα κέηξεζεο ηαρχηεηαο λα νδεγεί έλα απηνθίλεην κε ηαρχηεηα 79 km/h ζε κηα πεξηνρή 

κε αλψηαην επηηξεπφκελν φξην ηαρχηεηαο 50 km/h. Η Γεληθή Δπηζεψξεζε αλαθέξεη εμάιινπ 

φηη απαληψληαο ζε θιήζε πνπ ηνπ δηαβηβάζηεθε ζηηο 29 Απξηιίνπ 2015, ν θ. Czesław 

Siekierski απέζηεηιε ζηε Γεληθή Δπηζεψξεζε Οδηθήο Κπθινθνξίαο ηεο Πνισλίαο αληίγξαθα 

ηνπ δειηίνπ ηαπηφηεηαο πνπ θαηέρεη σο ΒΔΚ, ην πηζηνπνηεηηθφ εθινγήο ηνπ ζην Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην θαη δήισζε κε ηελ νπνία αλαγλσξίδεη φηη νδεγνχζε ην φρεκα θαηά ην επίκαρν 

ρξνληθφ δηάζηεκα. Σα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά γηα ηα νπνία θαηεγνξείηαη ν θ. Siekierski 

ζηνηρεηνζεηνχλ αδίθεκα πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 92α ηνπ πνισληθνχ θψδηθα πεξί 

παξαβάζεσλ ηάμεσο ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 20 παξάγξαθνο 1 ηνπ πνισληθνχ Κψδηθα 

Οδηθήο Κπθινθνξίαο ηεο 20ήο Ινπλίνπ 1997.  

 

Καηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο 5εο Οθησβξίνπ 2015, ν Πξφεδξνο αλαθνίλσζε, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 9 παξάγξαθνο 1 ηνπ Καλνληζκνχ, φηη έρεη ιάβεη επηζηνιή εθ κέξνπο ηνπ Γεληθνχ 

Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Πνισλίαο, κε ηελ νπνία δεηείηαη ε άξζε ηεο βνπιεπηηθήο 

αζπιίαο ηνπ Czesław Adam Siekierski. 

 

ηηο 27 Οθησβξίνπ 2015 ν Πξφεδξνο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ παξέπεκςε ηελ ελ ιφγσ αίηεζε ζηελ 

Δπηηξνπή Ννκηθψλ Θεκάησλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 παξάγξαθνο 1 ηνπ Καλνληζκνχ. ηηο 

26 Ννεκβξίνπ 2015 ν θ. Siekierski παξαηηήζεθε ηνπ δηθαηψκαηνο αθξφαζεο ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 9 παξάγξαθνο 5 ηνπ Καλνληζκνχ. 

 

2. Νομοθεηικέρ διαηάξειρ και διαδικαζία ζσεηικά με ηην αζςλία ηυν βοςλεςηών ηος 

Εςπυπαφκού Κοινοβοςλίος 

 

Σν άξζξν 9 ηνπ πξσηνθφιινπ (αξηζ. 7) πεξί ησλ πξνλνκίσλ θαη αζπιηψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο έρεη σο εμήο: 

 

Άξζξν 9 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλόδσλ ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ηα κέιε ηνπ απνιαύνπλ: 

α. εληόο ηεο επηθξαηείαο ησλ θξαηώλ ηνπο, ησλ αζπιηώλ πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηα κέιε ηνπ 

Κνηλνβνπιίνπ ηεο ρώξαο ηνπο, 

β. εληόο ηεο επηθξαηείαο άιισλ θξαηώλ κειώλ ηεο εμαηξέζεσο από θάζε κέηξν θξαηήζεσο θαη 

θάζε δηθαζηηθή δίσμε· 

 

Η αζπιία ηνπο θαιύπηεη επίζεο όηαλ κεηαβαίλνπλ ζηνλ ηόπν ζπλεδξηάζεσο ηνπ Επξσπατθνύ 
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Κνηλνβνπιίνπ ή όηαλ επηζηξέθνπλ από απηόλ. 

 

Επίθιεζε ηεο αζπιίαο δελ δύλαηαη λα γίλεη ζηελ πεξίπησζε απηνθώξνπ εγθιήκαηνο θαη νύηε 

δύλαηαη λα εκπνδίζεη ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ λα άξεη ηελ 

αζπιία ελόο από ηα κέιε ηνπ. 

 

Γεδνκέλνπ φηη ε άξζε ηεο αζπιίαο δεηείηαη γηα ηελ Πνισλία, εθαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 9 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν α ε πνισληθή λνκνζεζία πεξί βνπιεπηηθήο αζπιίαο.  Σα 

άξζξα 105 παξάγξαθνο 2 θαη 108 ηνπ πληάγκαηνο ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Πνισλίαο νξίδνπλ 

φηη νη βνπιεπηέο θαη νη γεξνπζηαζηέο δελ δηψθνληαη πνηληθά ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ αληίζηνηρνπ 

ζψκαηνο ζην νπνίν αλήθνπλ. χκθσλα κε ην άξζξν 7β παξάγξαθνο 1 ηνπ λφκνπ ηεο 9εο 

Μαΐνπ 1996 ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ελφο βνπιεπηή ηνπ Πνισληθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ ή ηεο Γεξνπζίαο ε αίηεζε γηα ηελ παξνρή άδεηαο πξνθεηκέλνπ λα δησρζεί 

πνηληθά ν βνπιεπηήο ή γεξνπζηαζηήο ζε ππφζεζε πνπ αθνξά αδίθεκα πνπ δηψθεηαη 

απηεπάγγειηα ππνβάιιεηαη απφ ηνλ Γεληθφ Δηζαγγειέα κέζσ ηνπ ππνπξγνχ Γηθαηνζχλεο. Σν 

άξζξν 7γ παξάγξαθνο 1 ηνπ ίδηνπ λφκνπ νξίδεη εμάιινπ φηη ε αίηεζε γηα ηελ παξνρή άδεηαο 

πξνθεηκέλνπ λα δησρζεί πνηληθά βνπιεπηήο ή γεξνπζηαζηήο ππνβάιιεηαη ζηνλ πξφεδξν ηεο 

Γίαηηαο ή ζηνλ πξφεδξν ηεο Γεξνπζίαο, ν νπνίνο δηαβηβάδεη ηελ ελ ιφγσ αίηεζε ζην αξκφδην 

γηα ηελ εμέηαζή ηεο φξγαλν ζχκθσλα κε ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηεο Γίαηηαο ή ηεο 

Γεξνπζίαο, θνηλνπνηψληαο ηαπηφρξνλα ζηνλ ζπγθεθξηκέλν βνπιεπηή ή ζηνλ γεξνπζηαζηή ην 

πεξηερφκελν ηεο αίηεζεο απηήο. 

 

Σα άξζξν 6 παξάγξαθνο 1 θαη ην άξζξν 9 ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 

έρνπλ σο εμήο: 

 

Άξζξν 6 

Άξζε ηεο βνπιεπηηθήο αζπιίαο 

 

1. Τν Κνηλνβνύιην, θαηά ηελ άζθεζε ησλ εμνπζηώλ ηνπ ζρεηηθά κε ηα πξνλόκηα θαη ηηο αζπιίεο, 

ελεξγεί κε ζθνπό ηε δηαηήξεζε ηεο αθεξαηόηεηάο ηνπ σο δεκνθξαηηθήο λνκνζεηηθήο ζπλέιεπζεο 

θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ βνπιεπηώλ ηνπ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ 

ηνπο. Κάζε αίηεζε γηα άξζε ηεο αζπιίαο αμηνινγείηαη ζύκθσλα κε ηα άξζξα 7, 8 θαη 9 ηνπ 

πξσηνθόιινπ πεξί ησλ πξνλνκίσλ θαη αζπιηώλ ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο θαη κε ηηο αξρέο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην παξόλ άξζξν. 

 

(...) 

 

Άξζξν 9 

Γηαδηθαζίεο ζρεηηθά κε ηελ αζπιία 

 

1. Κάζε αίηεζε ε νπνία απεπζύλεηαη ζηνλ Πξόεδξν από αξκόδηα αξρή θξάηνπο κέινπο κε 

ζθνπό ηελ άξζε ηεο αζπιίαο ελόο βνπιεπηή, ή από βνπιεπηή ή πξώελ βνπιεπηή κε ζθνπό ηελ 

πξνάζπηζε ησλ πξνλνκίσλ θαη ηεο αζπιίαο, αλαθνηλώλεηαη ζηελ Οινκέιεηα θαη παξαπέκπεηαη 

ζηελ αξκόδηα επηηξνπή. 

 

Ο βνπιεπηήο ή πξώελ βνπιεπηήο κπνξεί λα εθπξνζσπείηαη από άιινλ βνπιεπηή. Η αίηεζε δελ 

κπνξεί λα ππνβάιιεηαη από άιινλ βνπιεπηή ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ 

βνπιεπηή. 
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2. Η επηηξνπή εμεηάδεη ρσξίο θαζπζηέξεζε, αιιά ιακβάλνληαο ππόςε ηελ ζρεηηθή 

πεξηπινθόηεηά ηνπο, ηηο αηηήζεηο γηα άξζε ηεο αζπιίαο ή ηηο αηηήζεηο γηα πξνάζπηζε ησλ 

πξνλνκίσλ θαη ηεο αζπιίαο. 

 

3. Η επηηξνπή θαηαξηίδεη πξόηαζε αηηηνινγεκέλεο απόθαζεο πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ζύζηαζε γηα 

ηελ έγθξηζε ή ηελ απόξξηςε ηεο αίηεζεο άξζεο ηεο αζπιίαο ή πξνάζπηζεο ησλ πξνλνκίσλ θαη 

ηεο αζπιίαο. 

 

4. Η επηηξνπή κπνξεί λα δεηήζεη από ηελ ελδηαθεξόκελε αξρή λα ηεο παξάζρεη νπνηαδήπνηε 

πιεξνθνξία ή επεμήγεζε ζεσξεί αλαγθαία πξνθεηκέλνπ λα ζρεκαηίζεη γλώκε γηα ην εάλ ε 

αζπιία πξέπεη λα αξζεί ή λα πξναζπηζζεί. 

 

5. Ο ελδηαθεξόκελνο βνπιεπηήο πξέπεη λα έρεη ηελ επθαηξία λα εθθξάζεη ηελ άπνςή ηνπ, κπνξεί 

λα πξνζθνκίζεη νπνηαδήπνηε έγγξαθα ή άιια γξαπηά ζηνηρεία ζεσξεί ρξήζηκα θαη κπνξεί λα 

εθπξνζσπεζεί από άιινλ βνπιεπηή. 

 

Ο βνπιεπηήο δελ παξίζηαηαη ζηηο ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ αίηεζε άξζεο ή ππεξάζπηζεο ηεο 

αζπιίαο ηνπ, παξά κόλν ζηελ ίδηα ηελ αθξόαζε. 

 

Ο πξόεδξνο ηεο επηηξνπήο θαιεί ηνλ βνπιεπηή ζε αθξόαζε, πξνζδηνξίδνληαο ηελ εκεξνκελία 

θαη ηελ ώξα απηήο. Ο βνπιεπηήο δύλαηαη λα παξαηηεζεί ηνπ δηθαηώκαηνο αθξόαζεο. 

 

Εάλ ν βνπιεπηήο δελ παξαζηεί ζηελ αθξόαζε ζύκθσλα κε ηελ ελ ιόγσ πξόζθιεζε, ινγίδεηαη 

όηη παξαηηήζεθε ηνπ δηθαηώκαηνο αθξόαζεο, εθηόο εάλ δεηήζεη λα κε ζπκκεηάζρεη ζηελ 

αθξόαζε θαηά ηελ πξνηεηλόκελε εκεξνκελία θαη ώξα, αηηηνινγώληαο ηελ απνπζία ηνπ. Ο 

πξόεδξνο ηεο επηηξνπήο απνθαζίδεη εάλ ζα θάλεη δεθηή ηελ σο άλσ αίηεζε, ιακβάλνληαο 

ππόςε ηνπο εθηηζέκελνπο ιόγνπο· θαηά ηεο απόθαζεο ηνπ πξνέδξνπ δελ επηηξέπεηαη πξνζθπγή. 

 

Εάλ ν πξόεδξνο ηεο επηηξνπήο δερζεί ηελ αίηεζε, θαιεί ηνλ βνπιεπηή ζε αθξόαζε ζε λέα 

εκεξνκελία θαη ώξα. Εάλ ν βνπιεπηήο αγλνήζεη ηε δεύηεξε πξόζθιεζε ζε αθξόαζε, ε 

δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη ρσξίο λα έρεη αθνπζζεί ν βνπιεπηήο. Σηελ πεξίπησζε απηή, δελ γίλνληαη 

δεθηέο πεξαηηέξσ αηηήζεηο αθξόαζεο ή κε ζπκκεηνρήο ζε απηή. 

 

(...) 

 

7. Η επηηξνπή κπνξεί λα δηαηππώζεη αηηηνινγεκέλε γλώκε ζρεηηθά κε ηελ αξκνδηόηεηα ηεο ελ 

ιόγσ αξρήο θαη ζρεηηθά κε ην παξαδεθηό ηεο αίηεζεο, αιιά δελ απνθαίλεηαη ζε θακία 

πεξίπησζε γηα ηελ ελνρή ή κε βνπιεπηώλ νύηε γηα ην ζθόπηκν ή κε ηεο πνηληθήο δίσμεο γηα ηελ 

έθθξαζε γλώκεο ή ηηο πξάμεηο πνπ ηνπο θαηαινγίδνληαη, αθόκε θαη ζηηο πεξηπηώζεηο θαηά ηηο 

νπνίεο ε εμέηαζε ηεο αίηεζεο παξέρεη ζηελ επηηξνπή εκπεξηζηαησκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

ππόζεζε. 

 

(...) 

 

3. Αιηιολόγηζη ηηρ πποηεινόμενηρ απόθαζηρ 

 

Βάζεη ησλ πξναλαθεξζέλησλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ, ζηελ παξνχζα ππφζεζε 

εθαξκφδεηαη ην άξζξν 9 ηνπ πξσηνθφιινπ (αξηζ. 7) πεξί ησλ πξνλνκίσλ θαη αζπιηψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. χκθσλα κε ηε δηάηαμε απηή, ηα κέιε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 
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απνιαχνπλ εληφο ηεο επηθξαηείαο ησλ θξαηψλ ηνπο, ησλ αζπιηψλ πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηα 

κέιε ηνπ θνηλνβνπιίνπ ηεο ρψξαο ηνπο. ηε ζπλάξηεζε απηή, ηα άξζξα 105 παξάγξαθνο 2 

θαη 108 ηνπ πνισληθνχ πληάγκαηνο νξίδνπλ φηη πνηληθή δίσμε θαηά ελφο κέινπο ηεο Γίαηηαο 

ή ηεο Γεξνπζίαο δελ κπνξεί λα αζθεζεί ρσξίο πξνεγνχκελε άδεηα ηνπ ψκαηνο ζην νπνίν ην 

κέινο απηφ αλήθεη. Ωο εθ ηνχηνπ, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην πξέπεη λα απνθαζίζεη εάλ 

κπνξεί λα αζθεζεί πνηληθή δίσμε θαηά ηνπ θ. Siekierski.  

 

Πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη εάλ ζα άξεη ηελ αζπιία ελφο βνπιεπηή, ην Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην εθαξκφδεη ηηο δηθέο ηνπ πάγηεο αξρέο. χκθσλα κε κία απφ ηηο αξρέο απηέο ε 

αζπιία αίξεηαη θαηά θαλφλα φηαλ ην αδίθεκα εκπίπηεη ζην άξζξν 9 ηνπ πξσηνθφιινπ αξηζ. 7, 

ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ πθίζηαηαη fumus persecutionis, δειαδή κία αξθνχλησο ζνβαξή 

θαη απνρξψζα ππφλνηα φηη ε δίσμε αζθείηαη κε ζθνπφ λα παξεκπνδηζηεί ε πνιηηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ βνπιεπηή.  

 

ηελ παξνχζα ππφζεζε, ε αίηεζε άξζεο ηεο αζπιίαο ηνπ θ. Siekierski έρεη ππνβιεζεί 

ζπλεπεία ελφο θεξφκελνπ αδηθήκαηνο,, ην νπνίν ζπλίζηαηαη ζηελ ππέξβαζε ηνπ νξίνπ 

ηαρχηεηαο ζε κηα αζηηθή πεξηνρή. Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ πξνθχπηεη φηη ν θ. Siekierski 

θαίλεηαη φηη έρεη αλαγλσξίζεη φηη νδεγνχζε ην απηνθίλεην θαηά ην θξίζηκν ρξνληθφ 

δηάζηεκα, κνινλφηη δελ αλέθεξε ζην ζρεηηθφ έληππν εάλ δέρεηαη ή αξλείηαη λα ηνπ επηβιεζεί 

πξφζηηκν. Απφ ηα πεξηζηαηηθά ηεο ππφζεζεο πξνθχπηεη φηη ην θεξφκελν αδίθεκα θαη ε 

ζπλαθφινπζε δίσμε πξνδήισο δελ ζπλαξηψληαη κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ θ. Siekierski σο 

βνπιεπηή ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη φηη δελ ππάξρνπλ ελδείμεηο πεξί fumus 

persecutionis.  

 

4. Σςμπέπαζμα 

 

Βάζεη ησλ αλσηέξσ εθηηκήζεσλ θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 παξάγξαθνο 3 ηνπ Καλνληζκνχ, 

ε Δπηηξνπή Ννκηθψλ Θεκάησλ ζπληζηά ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην λα άξεη ηε βνπιεπηηθή 

αζπιία ηνπ θ. Czesław Adam Siekierski.  
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