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NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o žádosti, aby byl Andrea Cozzolino zbaven imunity
(2023/2006(IMM))

Evropský parlament,

– s ohledem na žádost ze dne 28. prosince 2022, aby byl Andrea Cozzolino zbaven 
imunity, kterou v souvislosti s trestním řízením, které proti němu hodlá zahájit, 
předložil federální státní zástupce belgického federálního státního zastupitelství v 
dopisu ze dne 30. prosince 2022 od federální státní služby pro zahraniční věci, 
zahraniční obchod a rozvojovou spolupráci a která byla oznámena na plenárním 
zasedání dne 16. ledna 2023,

– poté, co Andrea Cozzolino dostal možnost vyjádřit se, v souladu s čl. 9 odst. 6 
jednacího řádu,

– s ohledem na články 8 a 9 protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie a na čl. 
6 odst. 2 aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve 
všeobecných a přímých volbách,

– s ohledem na rozsudky Soudního dvora Evropské unie ze dne 21. října 2008, 19. března 
2010, 6. září 2011, 17. ledna 2013 a 19. prosince 20191,

– s ohledem na čl. 5 odst. 2, čl. 6 odst. 1 a článek 9 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A9-0016/2023),

A. vzhledem k tomu, že federální státní zástupce z belgického federálního státního 
zastupitelství požádal o zbavení poslance Evropského parlamentu zvoleného za Itálii 
Andrey Cozzolina imunity v rámci probíhajícího vyšetřování trestných činů;

B. vzhledem k tomu, že z probíhajícího vyšetřování vyplývá, že Andrea Cozzolino se mohl 
údajně podílet na korupčním jednání spojeném s vměšováním jednoho nebo více cizích 
států, jehož cílem bylo ovlivnit rozpravy a rozhodnutí Evropského parlamentu;

C. vzhledem k tomu, že z probíhajícího vyšetřování rovněž údajně vyplývá, že Andrea 
Cozzolino je podezřelý z toho, že se po roce 2019 podílel na dohodě s dalšími osobami, 
která stanovila spolupráci za účelem ochrany zájmů cizích států v Evropském 
parlamentu, zejména prostřednictvím snahy zabránit přijetí parlamentních usnesení, 
která by mohla poškodit zájmy těchto států, výměnou za peněžní částky;

D. vzhledem k tomu, že činy vytýkané Andreovi Cozzolinovi údajně naplňují podstatu 
trestných činů veřejné korupce podle článků 246 a 247 belgického trestního zákoníku, 

1 Rozsudek Soudního dvora ze dne 21. října 2008, Marra/De Gregorio a Clemente, C 200/07 a C-201/07, 
ECLI:EU:C:2008:579; rozsudek Tribunálu ze dne 19. března 2010, Gollnisch/Parlament, T-42/06, 
ECLI:EU:T:2010:102; rozsudek Soudního dvora ze dne 6. září 2011, Patriciello, C 163/10, ECLI: 
EU:C:2011:543; rozsudek Tribunálu ze dne 17. ledna 2013, Gollnisch/Parlament, T-346/11 a T-347/11, 
ECLI:EU:T:2013:23.
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účasti na zločinném spolčení podle článků 324a a 324b belgického trestního zákoníku a 
praní peněz podle článku 505 belgického trestního zákoníku;

E. vzhledem k tomu, že na jedné straně Evropský parlament nelze považovat za soud a že 
na straně druhé poslanec nemůže být v rámci řízení o zbavení imunity považován za 
„obžalovaného“2; 

F. vzhledem k tomu, že poslanecká imunita není osobní výsadou poslance, ale zárukou 
nezávislosti Parlamentu jako celku a jeho poslanců, a vzhledem k tomu, že smyslem 
poslanecké imunity je chránit Parlament a jeho poslance před soudními řízeními 
týkajícími se činnosti, která je vykonávána během výkonu jeho funkce a kterou od něj 
nelze oddělit;

G. vzhledem k tomu, že údajně spáchané trestné činy nesouvisejí s názory ani s hlasováním 
poslance Evropského parlamentu během výkonu jeho funkce ve smyslu článku 8 
Protokolu (č. 7) o výsadách a imunitách Evropské unie; 

H. vzhledem k tomu, že podle článku 9 Protokolu (č. 7) o výsadách a imunitách Evropské 
unie požívají členové Evropského parlamentu na území vlastního státu imunit 
přiznávaných členům parlamentu vlastního státu a na území všech ostatních členských 
států nemohou být zadrženi ani soudně stíháni; vzhledem k tomu, že imunity se nelze 
dovolávat v případě přistižení při činu a Evropský parlament je oprávněn svého člena 
imunity zbavit;

I vzhledem k tomu, že rozhodnutí o zbavení imunity přísluší v daném případě pouze 
Parlamentu; vzhledem k tomu, že Parlament může při rozhodování, zda jej zbaví 
imunity, přiměřeně zohlednit postoj poslance3; vzhledem k tomu, že Andrea Cozzolino 
na svém slyšení uvedl, že nemá námitky proti tomu, aby byl zbaven poslanecké 
imunity;

J. vzhledem k tomu, že v této věci Parlament nebyl schopen prokázat existenci fumus 
persecutionis, tedy skutečností naznačujících, že dotčené vyšetřování bylo zahájeno 
s úmyslem poškodit politickou činnost poslance jakožto člena Evropského parlamentu; 

1. rozhodl, že se Andrea Cozzolino zbavuje imunity;

2. pověřuje svou předsedkyni, aby ihned předala toto rozhodnutí a zprávu příslušného 
výboru příslušnému orgánu Belgického království a Andreovi Cozzolinovi.

2 Rozsudek Tribunálu ze dne 30. dubna 2019, Briois v. Parlament, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.
3 Rozsudek Tribunálu ze dne 15. října 2008, Mote v. Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, bod 28.
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