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Cerere de ridicare a imunității parlamentare a lui Jacek Olgierd Kurski  

Decizia Parlamentului European din 11 iunie 2013 privind privind cererea de ridicare a 

imunității lui Jacek Olgierd Kurski (2013/2019(IMM)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere cererea de ridicare a imunității lui Jacek Olgierd Kurski, transmisă la 16 

ianuarie 2013 de Procurorul general al Republicii Polone, în legătură cu cererea din 2 

ianuarie 2013 a Directorului Biroului de prevenție al Comisariatului principal al Poliției 

depusă în numele Comisarului principal al Poliției, și comunicată în ședința plenară din 4 

februarie 2013, 

– în urma audierii lui Jacek Olgierd Kurski, în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din 

Regulamentul de procedură, 

– având în vedere articolul 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii 

Europene, 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 Uniunii Europene din 12 mai 1964, 10 iulie 

1986, 15 și 21 octombrie 2008, 19 martie 2010 și 6 septembrie 20111, 

– având în vedere articolul 105 din Constituția Republicii Polone și articolul 7, articolul 7b 

alineatul (1) și articolul 7c, coroborate cu articolul 10b din Legea polonă din 9 mai 1996 

privind exercitarea mandatului de deputat sau de senator, 

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A7-0187/2013), 

A. întrucât Procurorul general al Republicii Polone a solicitat ridicarea imunității 

parlamentare a deputatului în Parlamentul European Jacek Olgierd Kurski, în legătură cu 

o eventuală urmărire în justiție pentru o presupusă infracțiune; 

B. întrucât, în conformitate cu articolul 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și 

imunitățile Uniunii Europene, membrii Parlamentului European beneficiază, pe teritoriul 

național, de imunitățile recunoscute membrilor Parlamentului propriei țări; 

C. întrucât articolul 105 alineatul (2) din Constituția Republicii Polone prevede că, pe durata 

mandatului parlamentar, membrii Parlamentului nu pot fi urmăriți penal fără aprobarea 

                                                 
1  Hotărârea din 12 mai 1964 în cauza 101/63 Wagner/Fohrmann și Krier (Rec. 1964, p. 

387), hotărârea din 10 iulie 1986 în cauza 149/85 Wybot/Faure și alții (Rec. 1986, p. 
2391), hotărârea din 15 octombrie 2008 în cauza T-345/05 Mote/Parlamentul (Rep. 2008, 
p. II-2849), hotărârea din 21 octombrie 2008 în cauzele conexate C-200/07 și C-201/07 
Marra/De Gregorio și Clemente (Rep. 2008, p. I-7929), hotărârea din 19 martie 2010 în 
cauza T-42/06 Gollnisch/Parlamentul (Rep. 2010, p. II-1135), hotărârea din 6 septembrie 
2011 în cauza C-163/10 Patriciello (Rep. 2011, p. I-7565).  



prealabilă a Parlamentului; 

D. întrucât Jacek Olgierd Kurski este învinuit de încălcarea unor reguli de circulație 

prevăzute la articolul 92 alineatul (1) din Legea din 20 mai 1971 privind Codul 

infracțiunilor (Monitorul Oficial al Poloniei nr. 46/2010, poziția 275, cu modificările 

ulterioare). 

E. întrucât presupusele fapte nu au o legătură directă, evidentă cu exercitarea de către Jacek 

Olgierd Kurski a funcțiilor sale de membru în Parlamentul European și nu reprezintă 

opinii sau voturi exprimate în exercitarea funcțiilor sale de membru în Parlamentul 

European în sensul articolului 8 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile 

Uniunii Europene; 

F. întrucât este evident că învinuirea nu are nicio legătură cu calitatea lui Jacek Olgierd 

Kurski de deputat în Parlamentul European; 

G. întrucât nu există niciun motiv de a suspecta existența unui fumus persecutionis, 

1. hotărăște să ridice imunitatea lui Jacek Olgierd Kurski; 

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

raportul comisiei competente, Procurorului general al Republicii Polone și lui Jacek 

Olgierd Kurski. 

 

 


