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Cerere de ridicare a imunității parlamentare a lui Miloslav Ransdorf 

Decizia Parlamentului European din 5 mai 2010 privind cererea de ridicare a imunității 

lui Miloslav Ransdorf (2009/2208(IMM)) 

Parlamentul European, 

– având în vedere cererea de ridicare a imunității lui Miloslav Ransdorf, transmisă de 

Reprezentantul permanent al Republicii Cehe la 16 septembrie 2009 și comunicată în 

ședința plenară din 23 noiembrie 2009, 

– în urma audierii lui Miloslav Ransdorf, în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din 

Regulamentul de procedură, 

– având în vedere articolul 8 din Protocolul privind privilegiile și imunitățile Uniunii 

Europene, din 8 aprilie 1965, precum și articolul 6 alineatul (2) din Actul din 20 

septembrie 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal 

direct, 

– având în vedere hotărârile Curții de Justiție a Comunităților Europene din 12 mai 1964 și 

din 10 iulie 19861, 

– având în vedere articolul 6 alineatul (2) și articolul 7 din Regulamentul de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A7–0107/2010), 

A. întrucât Miloslav Ransdorf este deputat în Parlamentul European; 

B. întrucât, în conformitate cu articolul 9 din Protocolul privind privilegiile și imunitățile 

Comunităților Europene din 8 aprilie 1965, în timpul sesiunilor Parlamentului European, 

membrii acestuia beneficiază, pe teritoriul lor național, de imunitățile recunoscute 

membrilor parlamentului din țara respectivă; întrucât imunitatea nu poate fi invocată 

atunci când un membru este surprins în flagrant, comițând un delict; întrucât aceasta nu 

împiedică Parlamentul European să-și exercite dreptul de a ridica imunitatea unuia dintre 

membrii săi; 

C. întrucât, în conformitate cu articolul 27 alineatul (4) din Constituția cehă, niciun deputat 

sau senator nu poate face obiectul unei urmăriri penale fără acordul camerei al cărei 

membru este și, în cazul în care camera respectivă nu își dă acordul, urmărirea penală este 

exclusă definitiv, 

1. hotărăște să ridice imunitatea lui Miloslav Ransdorf; 

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite imediat prezenta decizie, precum și 

raportul comisiei competente, autorităților competente ale Republicii Cehe. 

                                                 
1 Cauza 101/63, Wagner c. Fohrmann şi Krier, Culegerea 1964, p. 383, şi cauza 149/85, Wybot c. 

Faure şi alţii, Culegerea 1986, p. 2391. 


