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Žádost, aby byl Jarosław Leszek Wałęsa zbaven poslanecké imunity  

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 11. září 2012 o žádosti, aby byl Jarosław 

Leszek Wałęsa zbaven imunity (2012/2112(IMM)) 

 

Evropský parlament, 

– s ohledem na žádost, aby byl Jarosław Leszek Wałęsa zbaven imunity, kterou dne 20. 

dubna 2012 zaslal polský státní zástupce v souvislosti se soudním řízením týkajícím se 

údajného trestného činu a která byla oznámena na plenárním zasedání dne 23. května 

2012, 

– s ohledem na to, že Jarosław Leszek Wałęsa dostal příležitost se vyjádřit v souladu s čl. 7 

odst. 3 jednacího řádu, 

– s ohledem na články 8 a 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie 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 105 Ústavy Polské republiky a čl. 7b odst. 1 a článek 7c ve spojení 

s článkem 10b polského zákona ze dne 9. května 1996 o výkonu mandátu poslance nebo 

senátora, 

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

– s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A7-0230/2012), 

A. vzhledem k tomu že polský státní zástupce požádal, aby byl poslanec Evropského 

parlamentu Jarosław Leszek Wałęsa zbaven poslanecké imunity v souvislosti se soudním 

řízením týkajícím se údajného trestného činu; 

B. vzhledem k tomu, že se žádost polského státního zástupce vztahuje k soudnímu řízení, 

které se týká údajného trestného činu podle zákona ze dne 20. května 1971 polského 

trestního zákoníku a zákona o silničním provozu ze dne 20. června 1997 v souvislosti 

s dopravní nehodou, ke které došlo 2. září 2011 v Polsku, jejímž byl Jarosław Leszek 

Wałęsa účastníkem a při níž byl vážně zraněn; 

C. vzhledem k tomu, že podle článku 9 Protokolu o výsadách a imunitách Evropské unie 

požívají poslanci na území vlastního státu imunit přiznávaných členům parlamentu tohoto 

                                                 
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 (dosud nezveřejněna ve Sbírce rozhodnutí) a věc C-163/10 

Patriciello (dosud nezveřejněna ve Sbírce rozhodnutí).  



státu; 

D. vzhledem k tomu, že se Jarosław Leszek Wałęsa odmítl vyjádřit před Výborem pro právní 

záležitosti, ale dal najevo, že dává přednost rychlému uzavření této záležitosti a je toho 

názoru, že by měl být zbaven imunity;  

E. vzhledem k tomu, že o tom, jestli má být imunita v daném případě odebrána, či nikoli, 

rozhoduje pouze Parlament; vzhledem k tomu, že Parlament může při rozhodování 

o zbavení či nezbavení poslance imunity důvodně zohlednit postoj poslance1; 

F. vzhledem k tomu, že fakta tohoto případu, jak byla Výboru pro právní záležitosti podána 

v písemném vyjádření, naznačují, že údajný čin nemá přímou a zřejmou souvislost 

s výkonem funkce Jarosława Leszka Wałęsy jako poslance Evropského parlamentu; 

G. vzhledem k tomu, že Jarosław Leszek Wałęsa tudíž nejednal v rámci výkonu povinností 

poslance Evropského parlamentu; 

1. rozhodl, aby byl Jarosław Leszek Wałęsa zbaven imunity; 

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

předal příslušnému polskému orgánu a Jarosławu Leszku Wałęsovi. 

 

                                                 
1  Věc T-345/05 Mote v. Parlament, 2008, Recueil II-2849, odst. 28. 


