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Besluit van het Europees Parlement van 19 mei 2015 over het verzoek om opheffing van
de immuniteit van Viktor Uspaskich (2014/2203(IMM))
Het Europees Parlement,
–

gezien het aan het Parlement voorgelegde verzoek om opheffing van de immuniteit van
Viktor Uspaskich, dat op 1 oktober 2014 werd ingediend door de procureur-generaal
van Litouwen en van de ontvangst waarvan op 12 november 2014 ter plenaire
vergadering kennis werd gegeven,

–

na Viktor Uspaskich te hebben gehoord, overeenkomstig artikel 9, lid 5, van zijn
Reglement,

–

gezien de artikelen 8 en 9 van Protocol nr. 7 betreffende de voorrechten en
immuniteiten van de Europese Unie, en artikel 6, lid 2, van de Akte van 20 september
1976 betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel
van rechtstreekse algemene verkiezingen,

–

gezien de arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 12 mei 1964, 10
juli 1986, 15 en 21 oktober 2008, 19 maart 2010, 6 september 2011 en 17 januari 20131,

–

gezien artikel 62 van de Grondwet van de Republiek Litouwen,

–

gezien artikel 5, lid 2, artikel 6, lid 1 en artikel 9 van zijn Reglement,

–

gezien het verslag van de Commissie juridische zaken (A8-0149/2015),

A.

overwegende dat de procureur-generaal van Litouwen een verzoek heeft ingediend voor
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de opheffing van de parlementaire immuniteit van Viktor Uspaskich, lid van het
Europees Parlement, in verband met een vooronderzoek ten aanzien van een vermeend
strafbaar feit;
B.

overwegende dat artikel 9 van Protocol nr. 7 betreffende de voorrechten en
immuniteiten van de Europese Unie bepaalt dat leden van het Europees Parlement op
hun eigen grondgebied dezelfde immuniteiten genieten welke aan de leden van de
volksvertegenwoordiging in hun land zijn verleend;

C.

overwegende dat artikel 62 van de Grondwet van de Republiek Litouwen en
artikel 22, lid 3, van het Statuut van het parlement van de Republiek Litouwen (Seimas)
bepaalt dat tegen een lid van de Seimas geen strafrechtelijke procedures mogen worden
ingeleid, en dat hij niet mag worden aangehouden of aan enige andere beperking van
zijn persoonlijke vrijheid mag worden onderworpen, zonder instemming van Seimas,
behalve in geval van ontdekking op heterdaad;

D.

overwegende dat Viktor Uspaskich beschuldigd wordt van het beledigen van de rechter,
een strafbaar feit op grond van artikel 232 van het Wetboek van Strafrecht van de
Republiek Litouwen;

E.

overwegende dat er geen bewijs is dat duidt op fumus persecutionis, d.w.z. een
deugdelijk gemotiveerd vermoeden dat de zaak aanhangig is gemaakt met de bedoeling
het lid politieke schade toe te brengen;

1.

besluit de immuniteit van Viktor Uspaskich op te heffen;

2.

verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en het verslag van zijn bevoegde commissie
onmiddellijk te doen toekomen aan de procureur-generaal van de Republiek Litouwen.

