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Žádosti o ochranu poslanecké imunity pana Cornelia Vadima Tudora 

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 10. května 2012 o žádosti o ochranu imunity 

a výsad, kterých požívá Corneliu Vadim Tudor (2011/2100(IMM)) 

 

Evropský parlament, 

– s ohledem na žádost Corneliu Vadima Tudora ze dne 14. dubna 2011, o níž bylo plenární 

zasedání informováno dne 9. května 2011 a která se týkala ochrany jeho imunity 

v souvislosti s řízením, které bylo proti němu zahájeno státním žalobcem při Nejvyšším 

kasačním a trestním soudu Rumunska,  

– s ohledem na to, že poskytl Corneliu Vadimovi Tudorovi dvakrát příležitost, aby se 

v souladu s čl. 7 odst. 3 jednacího řádu v dané věci vyjádřil,  

– s ohledem na články 8 a 9 Protokolu o výsadách a imunitách Evropské unie 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 rozsudky Soudního dvora Evropské unie ze dne 12. května 1964, 

10. července 1986, 15. a 21. října 2008, 19. března 2010 a 6. září 20111, 

– s ohledem na článek 72 rumunské ústavy, 

– s ohledem na dopis velvyslance Rumunska při Evropské unii ze dne 7. října 2011, 

– s ohledem na čl. 6 odst. 3 a článek 7 jednacího řadu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A7-0151/2012), 

A. vzhledem k tomu, že poslanec Evropského parlamentu Corneliu Vadim Tudor požádal 

o ochranu své parlamentní imunity v souvislosti s řízením před Nejvyšším kasačním 

a trestním soudem Rumunska; 

B. vzhledem k tomu, že žádost pana Tudora se týká trestního řízení, v němž je obviněn 

z toho, že dne 4. ledna 2011 vyhrožoval soudnímu zřízenci a několika policistům a že se 

vůči nim dopustil násilí, slovně je napadl a celkově bránil ve výkonu soudního rozhodnutí 

týkajícího se soudního vystěhování politické strany Velké Rumunsko z jejích prostor 

v Bukurešti;  

C. vzhledem k tomu, že v rámci tohoto trestního řízení je Corneliu Vadim Tudor obviněn 

z pohrdání soudem, jednání v rozporu s dobrými mravy a z narušování pořádku; 

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

a další, Recueil, 1986, s. 2391, věc T-345/05 Mote v. Parlament, Sb. rozh., 2008, s. II-2849, 

spojené věci C-200/07 a C-201/07 Marra v. De Gregorio a Clemente, Sb. rozh., 2008, s. I-7929 

a věc T-42/06 Gollnisch v. Parlament, Sb. rozh., 2010, s. II-1135 a věc C-163/10 Patriciello 

(dosud nezveřejněna ve Sbírce rozhodnutí). 



D. vzhledem k tomu, že podle článku 8 Protokolu o výsadách a imunitách Evropské unie 

nesmějí být členové Evropského parlamentu vyšetřováni, zadrženi nebo stíháni pro své 

názory či hlasování během výkonu své funkce, a vzhledem k tomu, že podle článku 9 

tohoto protokolu požívají poslanci na území vlastního státu imunit přiznávaných členům 

parlamentu tohoto státu; 

E. vzhledem k tomu, že se pan Tudor ve svém dopise odvolává na článek 8 a článek 9 

protokolu (bývalé články 9 a 10); vzhledem k tomu, že článek 9 není s ohledem na článek 

72 rumunské ústavy relevantní a jeho žádost se tedy musí zakládat výhradně na článku 8; 

F. vzhledem k tomu, že dne 8. června 2011 zaslal předseda Výboru pro právní záležitosti 

dopis rumunským orgánům, v němž požádal o další, podrobnější informace o tomto 

řízení, které bylo proti panu Tudorovi zahájeno;  

G. vzhledem k tomu, že v dopise ze dne 7. října 2011 rumunské orgány uvedly, že: 

„Vzhledem k tomu, že pan Corneliu Vadim Tudor nebyl zadržen, zatčen ani prohledáván, 

není nutné získat souhlas Evropského parlamentu, jehož je poslancem. Jelikož se jedná 

o spáchání činu, který nemá souvislost s hlasováním ani s vyjádřením politických názorů 

při výkonu mandátu, a nebyl vydán příkaz k zadržení, zatčení či prohledání, není nutné 

žádat o zrušení imunity pana Cornelia Vadima Tudora.“; 

H. vzhledem k tomu, že soudní vystěhování strany Velké Rumunsko a související okolnosti 

představují občanské a trestněprávní otázky, které nemají v případě pana Tudora přímý 

a evidentní souvislost s výkonem jeho funkce poslance Evropského parlamentu; 

I. vzhledem k tomu, že pan Tudor nevyužil příležitosti, aby příslušnému výboru objasnil 

svou žádost o ochranu imunity, zejména na základě dopisu rumunských orgánů;  

1. rozhodl, že neochrání imunitu a výsady, kterých požívá Corneliu Vadim Tudor; 

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

příslušnému orgánu Rumunska a Corneliu Vadimu Tudorovi. 

 


