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Verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Andrzej 

Pęczak 

Besluit van het Europees Parlement over het verzoek om verdediging van de immuniteit 

en de voorrechten van Andrzej Pęczak, voormalig lid van het Europees Parlement 

(2005/2128(IMM)) 

 

Het Europees Parlement, 

– gezien het verzoek van Andrzej Pęczak om verdediging van zijn immuniteit in het kader 

van een strafrechtelijke procedure bij de districtsrechtbank te Łódź, Polen, dat op 18 april 

2005 werd ingediend en van de ontvangst waarvan ter plenaire vergadering kennis werd 

gegeven op 25 mei 2005, 

– gelet op de artikelen 8, 9 en 10 van het Protocol van 8 april 1965 betreffende de voorrechten 

en immuniteiten van de Europese Gemeenschappen, en op artikel 6, lid 2, van de Akte van 

20 september 1976 betreffende de verkiezing van de vertegenwoordigers in het Europees 

Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen, 

– gelet op de arresten van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 12 mei 

1964 en 10 juli 19861, 

– gelet op de artikelen 6, lid 3, en 7 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie juridische zaken (A6-0330/2005), 

A. overwegende dat Andrzej Pęczak op 23 september 2001 in het Poolse parlement (Sejm) 

werd verkozen en dat hij na de totstandkoming van het toetredingsverdrag op 16 april 2003 

waarnemer werd; overwegende dat hij van 1 mei 2004 tot 19 juli 2004 lid van het Europees 

Parlement was en dat zijn ambtstermijn in het Poolse parlement op 19 oktober 2005 afliep, 

B. overwegende dat Andrzej Pęczak zich erover beklaagt dat het Poolse openbaar ministerie in 

deze zaak in strijd met de wet heeft gehandeld en dat de besluiten van de districtsrechtbank 

met betrekking tot zijn detentie en arrestatie, evenals de daaropvolgende verlengingen van 

de voorlopige aanhouding, om politieke redenen genomen zijn, 

C. overwegende dat Andrzej Pęczak zich erover beklaagt dat de genoemde strafzaak tegen hem 

in strijd is met het vermoeden van onschuld en dat de voorwaarden van zijn detentie en 

arrestatie hem onvoldoende gelegenheid geven om zich te verdedigen, 

D. overwegende dat Andrzej Pęczak zich erover beklaagt dat de procedure waarbij de Sejm 

zijn immuniteit ophief, "niet rechtsgeldig" was en gebaseerd was op publicaties in de media, 

en dat zijn aan diverse personen (waaronder de Ombudsman) gerichte verzoeken om actie 

geen effect hadden, 

                                                 
1  Zie Jurisprudentie van het Hof 1964, blz. 407, zaak 101/63 (Wagner/Fohrmann en Krier) en Jur. 

1986, blz. 2403, zaak 149/85 (Wybot/Faure). 



E. overwegende dat uit de verkregen informatie niet kan worden afgeleid dat Andrzej Pęczak 

door de parlementaire immuniteit beschermd wordt in verband met de onder de aandacht 

van de voorzitter van het Europees Parlement gebrachte verzoeken, 

1. besluit de immuniteit en de voorrechten van Andrzej Pęczak niet te verdedigen. 


