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Žádost o zbavení poslanecké imunity pana Marka Siwiece 

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 20. října 2009 o žádosti, aby byl Marek Siwiec 

zbaven imunity (2009/2067(IMM)) 

 

Evropský parlament, 

– s ohledem na žádost, aby byl Marek Siwiec zbaven imunity, kterou dne 27. září 2006 

předložil polský nejvyšší státní zástupce a která byla oznámena na plenárním zasedání 

dne 10. dubna 2008, 

– poté, co Marek Siwiec dostal možnost vyjádřit se, v souladu s čl. 7 odst. 3 jednacího řádu, 

– s ohledem na článek 10 Protokolu o výsadách a imunitách Evropských společenství ze 

dne 8. dubna 1965 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 rozhodnutí Soudního dvora Evropských společenství ze dne 12. května 

1964 a 10. července 19861, 

– s ohledem na článek 105 Ústavy Polské republiky ze dne 2. dubna 1997, 

– s ohledem na čl. 7b odst. 1 polského zákona o výkonu mandátu poslance nebo senátora ze 

dne 9. května 1996, 

– s ohledem na čl. 6 odst. 2 a článek 7 jednacího řadu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A7-0030/2009), 

A. vzhledem k tomu, že je pan Marek Siwiec stíhán soukromým žalobcem, 

B. vzhledem k tomu, že z načasování tohoto stíhání v průběhu volební kampaně, tři roky po 

údajném spáchání předmětných trestných činů, a z otevřeně politického cíle soukromé 

osoby, která je v této věci soukromým žalobcem, jak ukazují zejména dokumenty 

poskytnuté tímto jednotlivcem předsedovi Parlamentu a skutečnost, že tato osoba 

prohlašuje, že jedná v zastoupení občanů, kteří obecně nesouhlasí s tím, aby byl pan 

Siwiec veřejně činný, vyplývá, že dotčené trestněprávní řízení je případem tzv. fumus 

persecutionis, neboť existují závažné důvody se domnívat, že obvinění proti panu 

Siwiecovi vznesl jeho politický odpůrce s cílem poškodit jeho aktivity ve funkci poslance 

Evropského parlamentu, 

1. rozhodl, aby Marek Siwiec nebyl zbaven imunity; 

2. pověřuje svého předsedu, aby neprodleně předal toto rozhodnutí a zprávu příslušného 

výboru příslušným orgánům Polské republiky. 

                                                 
1  Věc 101/63, Wagner v. Fohrmann a Krier, Recueil [1964], s. 195 a věc 149/85, Wybot v. Faure a 

další, Recueil [1986], s. 2391. 


