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NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o žádosti, aby byl Marc Tarabella zbaven imunity
(2023/2005(IMM))

Evropský parlament,

– s ohledem na žádost ze dne 28. prosince 2022, aby byl Marc Tarabella zbaven imunity, 
kterou podal federální státní zástupce federálního státního zastupitelství Belgického 
království v rámci trestního řízení, jež proti němu chce zahájit, kterou zaslal dopisem ze 
dne 30. prosince 2022 prostřednictvím federálního ministerstva zahraničních věcí, 
zahraničního obchodu a rozvojové spolupráce a která byla oznámena na plenárním 
zasedání dne 16. ledna 2023,

– poté, co Marc Tarabella 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 články 58 a 59 belgické ústavy,

– 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 (A9-0017/2023),

A. vzhledem k tomu, že federální státní zástupce federálního státního zastupitelství 
Belgického království požádal, aby byl belgický poslanec Evropského parlamentu Marc 
Tarabella zbaven imunity v rámci probíhajícího vyšetřování v souvislosti s trestnými 
činy;

B. vzhledem k tomu, že z probíhajícího vyšetřování vyplývá, že Marc Tarabella se mohl 
podílet na korupčním jednání spojeném s činností jednoho nebo více cizích států, jejímž 
cílem bylo ovlivnit jednání a rozhodování Evropského parlamentu;

C. vzhledem k tomu, že z probíhajícího vyšetřování také vyplývá podezření, že Marc 
Tarabella v posledních dvou letech podpořil určité postoje v rámci Evropského 
parlamentu ve prospěch třetího státu výměnou za odměny v hotovosti; vzhledem k 

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; rozsudek Soudního dvora ze dne 19. prosince 2019, Junqueras Vies, C-502/19, 
ECLI:EU:C:2019:1115.
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tomu, že podle jednoho svědectví údajně při několika příležitostech obdržel odměnu ve 
výši odhadované celkem na 120 000 až 140 000 eur; 

D. vzhledem k tomu, že skutečnosti vytýkané Marku Tarabellovi představují trestné činy 
veřejné korupce podle § 246 a 247 belgického trestního zákoníku, účasti na zločinném 
spolčení podle § 324a a 324b belgického trestního zákoníku a praní peněz podle § 505 
belgického trestního zákoníku;

E. vzhledem k tomu, že na jedné straně 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 poslanců, nýbrž zárukou 
nezávislosti Evropského parlamentu jako celku a jeho poslanců a že smyslem 
poslanecké imunity je chránit Parlament a jeho poslance před soudními řízeními 
týkajícími se činnosti, která je vykonávána v rámci parlamentního mandátu a kterou od 
něj nelze oddělit;

G. vzhledem k tomu, že tyto údajné trestné činy se netýkají vyjádřených názorů či 
hlasování při výkonu mandátu tohoto poslance Evropského parlamentu 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 poslanci 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 že Evropský parlament je oprávněn svého člena 
imunity zbavit;

I. vzhledem k tomu, že článek 59 belgické ústavy stanoví:

„Kromě případů přistižení při činu nesmí být během zasedání žádný člen kterékoli 
komory poslán do vazby či přímo předvolán k soudu nebo před tribunál v trestních 
věcech ani nesmí být zatčen, pokud k tomu nevydá souhlas komora, jejímž je členem.

Kromě případů přistižení při činu mohou být závazná opatření v trestních věcech 
vyžadující zásah soudu vůči členovi kterékoli komory během zasedání nařízena pouze 
prvním předsedou odvolacího soudu na žádost příslušného soudce. O takovém 
rozhodnutí je informován předseda dané komory.

Jakákoliv prohlídka či zajištění věci provedené podle předchozího pododstavce může 
proběhnout pouze za přítomnosti předsedy dotčené komory nebo jím určeného člena.

Během zasedání mohou stíhání v trestních věcech vůči členovi kterékoli komory 
zahájit pouze státní zástupci a příslušní pracovníci.

2 Rozsudek Tribunálu ze dne 30. dubna 2019, Briois v. Evropský parlament, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.
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Dotčený člen kterékoli komory může v kterékoli fázi vyšetřování během zasedání v 
trestních věcech požádat komoru, jejímž je členem, aby stíhání pozastavila. Příslušná 
komora se musí v této věci vyjádřit dvoutřetinovou většinou odevzdaných hlasů.

Zadržení člena kterékoli komory nebo jeho stíhání před soudem či tribunálem se 
pozastaví během zasedání, pokud o to požádá komora, jejímž je členem.“;

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

K. 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 Marc Tarabella 
prohlásil, že proti zbavení poslanecké imunity nemá námitek;

1. rozhodl, že se Marc Tarabella zbavuje imunity;

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

3 Rozsudek Tribunálu ze dne 15. října 2008, Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, bod 28;
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