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Begäran om fastställelse av Valdemar Tomaševskis parlamentariska 

immunitet 

Europaparlamentets beslut av den 6 juli 2010 om begäran om fastställelse av Valdemar 

Tomaševskis immunitet och privilegier (2010/2047(IMM)) 

 

Europaparlamentet fattar detta beslut 

– med beaktande av den begäran om fastställelse av Valdemar Tomaševskis immunitet och 

privilegier som ingavs till Europaparlamentets talman den 2 februari 2010 och 

tillkännagavs i kammaren den 24 mars 2010, 

– efter att ha hört Valdemar Tomaševski i enlighet med artikel 7.3 i arbetsordningen, 

– med beaktande av artiklarna 8 och 9 i protokoll (nr 7) om Europeiska unionens immunitet 

och privilegier och artikel 6.2 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val 

av ledamöter av Europaparlamentet, 

– med beaktande av Europaparlamentets ledamotsstadga, som antogs den 

28 september 2005, 

– med beaktande av artiklarna 6.2 och 7 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A7-0214/2010), och av 

följande skäl: 

A. Valdemar Tomaševski är ledamot av Europaparlamentet. 

B. Valdemar Tomaševski är inte föremål för rättsliga åtgärder enligt vad som avses i artikel 

8 i protokollet, och därför rör det sig inte om ett fall av parlamentarisk immunitet. 

C. Enligt vad som anges i uppförandereglerna för statlig politisk personal, som infördes 

genom lagen av den 19 september 2006 (N.X-816) och vilkas efterlevnad säkras genom 

Republiken Litauens huvudkommitté för etiska frågor i officiella sammanhang som 

inrättades genom lagen av den 1 juli 2008 (N.X-1777), är detta dokument tillämpligt även 

på de litauiska ledamöterna av Europaparlamentet. 

D. Den 22 januari 2010 antog Republiken Litauens huvudkommitté för etiska frågor i 

officiella sammanhang ett beslut om ”offentlig varning” mot Valdemar Tomaševski på 

grundval av de ovan nämnda uppförandereglerna, med beaktande av hans politiska 

verksamhet som ledamot av Europaparlamentet. 

E. Artikel 2 i Europaparlamentets ledamotsstadga1 föreskriver följande: ”Ledamöterna är 

fria och obundna.” 

F. Principen om unionsrättens företräde gäller. 

                                                 
1  EUT L 262, 7.10.2005, s. 1. 



 

G. Det berörda beslutet, och Republiken Litauens lagstiftning som beslutet grundar sig på, 

innebär en överträdelse av unionsrätten genom att de inte respekterar de principer om 

frihet och obundenhet för ledamöterna av Europaparlamentet som fastställs i artikel 2 i 

ledamotsstadgan. 

H. Det åligger Europeiska kommissionen att, i sin egenskap av fördragens väktare, inleda ett 

fördragsbrottsförfarande mot Republiken Litauen på grundval av artikel 258 i fördraget 

om Europeiska unionens funktionssätt. 

1. Europaparlamentet uppmanar Europeiska kommissionen att vända sig till de 

litauiska myndigheterna för att se till att Europeiska unionens lagstiftning respekteras och 

att vid behov inleda ett fördragsbrottsförfarande i enlighet med artikel 258 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt. 

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att omedelbart översända detta beslut och det 

ansvariga utskottets betänkande till Europeiska kommissionen och de behöriga 

myndigheterna i Republiken Litauen. 

 

 


