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Prašymas atšaukti Januszo Korwino-Mikke imunitetą  

2015 m. rugsėjo 8 d. Europos Parlamento sprendimas dėl prašymo atšaukti Januszo 

Korwino-Mikke (Janusz Korwin-Mikke) imunitetą (2015/2102(IMM)) 

 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Lenkijos Respublikos generalinio prokuroro 2015 m. kovo 13 d. 

perduotą 2015 m. kovo 9 d. prašymą atšaukti Januszo Korwino-Mikke imunitetą, kuris 

susijęs su Petrakavo miesto sargybos komendanto iškelta byla (Nr. SM.O.4151-

F.2454/16769/2014) ir kuris buvo paskelbtas 2015 m. balandžio 15 d. plenariniame 

posėdyje, 

– išklausęs J. Korwino-Mikke paaiškinimų, kaip nurodyta Darbo tvarkos taisyklių 

9 straipsnio 5 dalyje, 

– atsižvelgdamas į Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 ir 

9 straipsnius bei 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų 

remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 6 straipsnio 2 dalį, 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1964 m. gegužės 12 d., 

1986 m. liepos 10 d., 2008 m. spalio 15 ir 21 d., 2010 m. kovo 19 d., 2011 m. rugsėjo 

6 d. ir 2013 m. sausio 17 d. sprendimus1, 

– atsižvelgdamas į Lenkijos Respublikos Konstitucijos 105 straipsnio 2 dalį ir į 1996 m. 

gegužės 9 d. įstatymo dėl Seimo ir Senato narių mandatų vykdymo 7b straipsnio 1 dalį, 

7c straipsnio 1 dalį ir 10b straipsnį, 

                                                 
1  1964 m. gegužės 12 d. Teisingumo Teismo sprendimas Wagner / Fohrmann ir Krier, 

101/63, ECLI:EU:C:1964:28; 1986 m. liepos 10 d. Teisingumo Teismo sprendimas 
Wybot / Faure ir kt., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; 2008 m. spalio 15 d. Bendrojo 
Teismo sprendimas Mote / Parlamentas, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; 2008 m. 
spalio 21 d. Teisingumo Teismo sprendimas Marra / De Gregorio ir Clemente, C-
200/07 ir C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; 2010 m. kovo 19 d. Bendrojo Teismo 
sprendimas Gollnisch / Parlamentas, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102;  2011 m. rugsėjo 
6 d. Teisingumo Teismo sprendimas Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; 
2013 m. sausio 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas Gollnisch / Parlamentas, T-346/11 ir 
T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23. 



 

 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 5 straipsnio 2 dalį, 6 straipsnio 1 dalį ir 9 

straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A8-0229/2015), 

A. kadangi Lenkijos Respublikos generalinis prokuroras perdavė Petrakavo miesto 

sargybos komendanto prašymą leisti patraukti atsakomybėn Europos Parlamento narį 

Januszą Korwiną-Mikke už padarytą pažeidimą pagal Smulkių pažeidimų kodekso 

(1971 m. gegužės 20 d. įstatymo) 92a straipsnį ir Kelių eismo taisyklių (1997 m. 

birželio 20 d. įstatymo) 20 straipsnio 1 dalį; kadangi konkrečiai tariamas pažeidimas 

susijęs su leistino greičio viršijimu gyvenvietėje; 

B. kadangi, remiantis Protokolo dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 straipsniu, 

Europos Parlamento nariai negali būti apklausiami, sulaikomi ar traukiami atsakomybėn 

dėl einant pareigas pareikštos nuomonės ar balsavimo; 

C. kadangi pagal Protokolo dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 9 straipsnį 

Europos Parlamento nariai naudojasi savo valstybės teritorijoje imunitetais, kurie toje 

valstybėje yra suteikiami parlamento nariams; 

D. kadangi pagal Lenkijos Respublikos Konstitucijos 105 straipsnio 2 dalį be Seimo 

sutikimo Seimo narys negali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn; 

E. kadangi dėl imuniteto atšaukimo ar neatšaukimo šiuo konkrečiu atveju sprendžia tik 

Parlamentas; kadangi Parlamentas, priimdamas sprendimą dėl imuniteto atšaukimo ar 

neatšaukimo, gali pagrįstai atsižvelgti į Parlamento nario poziciją1; 

F. kadangi pažeidimas, kurį, kaip įtariama, yra padaręs J. Korwin-Mikke, nėra tiesiogiai ir 

akivaizdžiai susijęs su jo, kaip Europos Parlamento nario, pareigų vykdymu ir nėra 

Europos Parlamento nariui einant pareigas pareikšta nuomonė ar balsavimas, kaip 

numatyta Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 straipsnyje; 

G. kadangi šiuo atveju Parlamentas nerado jokių fumus persecutionis įrodymų, t. y. nesama 

pakankamai rimtų ir aiškių įtarimų, kad byla iškelta siekiant pakenkti atitinkamo 

Parlamento nario politinei reputacijai; 

1. nusprendžia atšaukti Januszo Korwino-Mikke imunitetą; 

2. paveda Pirmininkui nedelsiant perduoti šį sprendimą ir atsakingo komiteto pranešimą 

kompetentingai Lenkijos Respublikos valdžios institucijai ir Januszui Korwinui-Mikke. 

                                                 
1  Sprendimas Mote / Parlamentas, T-345/05 (minėtas anksčiau), 28 punktas. 


