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Pieprasījums atcelt Sergei Stanishev deputāta imunitāti  

Eiropas Parlamenta 2015. gada 11. marta lēmums par pieprasījumu atcelt Sergei 

Stanishev deputāta imunitāti (2014/2259(IMM)) 

 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā pieprasījumu atcelt Sergei Stanishev deputāta imunitāti, ko Bulgārijas 

Republikas ģenerālprokurors iesniedza 2014. gada 24. novembrī saistībā ar Sofijas 

Pilsētas Tiesā ierosinātajiem tiesas procesiem (lieta CCAN Nr. C-280/2013) un par ko 

plenārsēdē paziņoja 2014. gada 15. decembrī, 

– pēc Sergei Stanishev uzklausīšanas saskaņā ar Reglamenta 9. panta 5. punktu, 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 7. Protokola par privilēģijām un 

imunitāti Eiropas Savienībā  8. un 9. pantu, kā arī 1976. gada 20. septembra Akta par 

Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās 6. panta 2. punktu, 

– ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas 1964. gada 12. maija, 1986. gada 10. jūlija, 

2008. gada 15. un 21. oktobra, 2010. gada 19. marta, 2011. gada 6. septembra un 

2013. gada 17. janvāra spriedumus1, 

– ņemot vērā Bulgārijas Republikas Konstitūcijas 70. pantu, 

– ņemot vērā Reglamenta 5. panta 2. punktu, 6. panta 1. punktu un 9. pantu, 

                                                 
1  Tiesas 1964. gada 12. maija spriedums, Wagner/Fohrmann un Krier, 101/63, 

ECLI:EU:C:1964:28; Tiesas 1986. gada 10. jūlija spriedums, Wybot/Faure u. c., 149/85, 
ECLI:EU:C:1986:310; Vispārējās tiesas 2008. gada 15. oktobra spriedums, 
Mote/Parlaments, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Tiesas 2008. gada 21. oktobra 
spriedumi, Marra/De Gregorio un Clemente, C-200/07 un C-201/07, 
ECLI:EU:C:2008:579; Tiesas 2010. gada 19. marta spriedums, Gollnisch/Parlaments, T-
42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Tiesas 2011. gada 6. septembra spriedums, Patriciello, C-
163/10, ECLI: EU:C:2011:543; Vispārējās tiesas 2013. gada 17. janvāra spriedumi, 
Gollnisch/Parlaments, T-346/11 un T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.. 



 

 

– ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A8-0045/2015), 

A. tā kā Bulgārijas Republikas ģenerālprokurors ir iesniedzis Sofijas prokuratūras 

pieprasījumu atļaut turpināt izskatīt krimināllietu pret Sergei Stanishev saistībā ar 

Bulgārijas Kriminālkodeksa 358. panta 1. punkta un 26. panta 1. punkta pārkāpumu; 

B. tā kā saskaņā ar 8. pantu Protokolā par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā pret 

Eiropas Parlamenta deputātiem nedrīkst veikt izmeklēšanas darbības, viņus nedrīkst 

aizturēt, apcietināt un pret viņiem nedrīkst vērst kriminālvajāšanu saistībā ar viņu 

viedokli, kas izteikts, pildot deputāta pienākumus, vai viņu balsojumu, pildot deputāta 

pienākumus; 

C. tā kā saskaņā ar Protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 9. pantu 

Eiropas Parlamenta deputātiem savas valsts teritorijā ir tāda pati imunitāte, kāda ir 

piešķirta šīs valsts parlamenta deputātiem; 

D. tā kā saskaņā ar Bulgārijas Konstitūcijas 70. panta 1. punktu Nacionālās Asamblejas 

deputātam ir imunitāte pret aizturēšanu vai kriminālvajāšanu, izņemot 

kriminālnodarījuma veikšanas gadījumā, un tā kā šādā gadījumā, izņemot in flagrante 

delicto aizturēšanu, ir vajadzīga Nacionālās Asamblejas atļauja, vai tad, ja tā ir darba 

pārtraukumā, — Nacionālās Asamblejas priekšsēdētāja atļauja. tā kā saskaņā ar 

Bulgārijas Republikas Konstitūcijas 70. panta 2. punktu atļaujas saņemšana 

kriminālvajāšanas uzsākšanai nav vajadzīga, ja Nacionālās Asamblejas deputāts ir 

rakstiski sniedzis tai piekrišanu; 

E. tā kā tikai un vienīgi Parlaments drīkst izlemt, vai konkrētajā lietā atcelt vai neatcelt 

deputāta imunitāti; tā kā Parlaments, lai pieņemtu lēmumu par imunitātes saglabāšanu 

vai atcelšanu, var pienācīgi ņemt vērā deputāta nostāju1; 

F. tā kā iespējamais nodarījums nav tieši vai acīmredzami saistīts ar Sergei Stanishev 

pienākumu izpildi Eiropas Parlamenta deputāta amatā un nav Eiropas Parlamenta 

deputāta pienākumu izpildes ietvaros pausts viedoklis vai veikts balsojums, kā noteikts 

7. protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 8. pantā; 

G. tā kā pirmstiesas izmeklēšana Sergei Stanishev lietā tika sākta sen, pirms viņš kļuva par 

Eiropas Parlamenta deputātu, un tā kā tādēļ šī tiesvedība nav nekādā veidā saistīta ar 

viņa kā Eiropas Parlamenta deputāta nostāju; 

H. tā kā laikā, kad Sergei Stanishev bija premjerministrs un vēlāk Nacionālās Asamblejas 

deputāts, viņš rakstveidā iesniedza divus paziņojumus Nacionālās Asamblejas 

priekšsēdētājam, kuros viņš pauda piekrišanu tam, ka pret viņu tiek uzsākta 

krimināllieta atbilstīgi Bulgārijas Konstitūcijas 70. panta 2. punktam; 

I. tā kā šajā gadījumā Parlaments nav konstatējis pierādījumus par fumus persecutionis, 

t. i., pietiekami nopietnas un konkrētas aizdomas, ka lieta ierosināta nolūkā nodarīt 

politisku kaitējumu attiecīgajam deputātam, 

1. nolemj atcelt Sergei Stanishev imunitāti; 

2. uzdod priekšsēdētājam nekavējoties nosūtīt šo lēmumu un atbildīgās komitejas 

                                                 
1  Spriedums lietā T-345/05 Mote/Parliament (atsauce uz to iepriekš), 28. punkts. 



 

 

ziņojumu kompetentajai Bulgārijas Republikas iestādei un Sergei Stanishev. 


