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Europski parlament, 

– uzimajući u obzir zahtjev za ukidanje imuniteta Hermannu Winkleru koji je 

25. rujna 2015. proslijedio Ured državnog odvjetnika u Leipzigu u vezi s preliminarnom 

istragom prometne nesreće (ref. br. 600 AR 3037/15) i koji je objavljen na plenarnoj 

sjednici 14. prosinca 2015., 

– uzimajući u obzir činjenicu da se Hermann Winkler odrekao prava na saslušanje u 

skladu s člankom 9. stavkom 5. Poslovnika, 

– uzimajući u obzir članke 8. i 9. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske 

unije te članak 6. stavak 2. Akta od 20. rujna 1976. o izboru zastupnika u Europski 

parlament neposrednim općim izborima, 

– uzimajući u obzir presude Suda Europske unije od 12. svibnja 1964., 10. srpnja 1986., 

15. i 21. listopada 2008., 19. ožujka 2010., 6. rujna 2011. i 17. siječnja 2013.1, 

– uzimajući u obzir članak 46. njemačkog Ustava (Grundgesetz), 

– uzimajući u obzir članak 5. stavak 2., članak 6. stavak 1. i članak 9. Poslovnika, 

– uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja (A8-0062/2016), 

                                                 
1  Presuda Suda od 12. svibnja 1964., Wagner/Fohrmann i Krier, 101/63, 

ECLI:EU:C:1964:28; Presuda Suda od 10. srpnja 1986., Wybot/Faure i drugi, 149/85, 
ECLI:EU:C:1986:310; Presuda Općeg suda od 15. listopada 2008., Mote/Parlament, 
T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Presuda Suda od 21. listopada 2008., Marra/De 
Gregorio i Clemente, C-200/07 i C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Presuda Općeg 
suda od 19. ožujka 2010., Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; 
Presuda Suda od 6. rujna 2011., Patriciello, C 163/10, ECLI: EU:C:2011:543; Presuda 
Općeg suda od 17. siječnja 2013., Gollnisch/Parlament, T-346/11 i T-347/11, 
ECLI:EU:T:2013:23. 



 

 

A. budući da je Ured državnog odvjetnika u Leipzigu (Njemačka) zatražio ukidanje 

parlamentarnog imuniteta zastupniku u Europskom parlamentu Hermannu Winkleru u 

vezi s pokretanjem istražnog postupka zbog navodnog kaznenog djela; 

B. budući da u skladu s člankom 9. Protokola o povlasticama i imunitetima Europske unije 

zastupnici u Europskom parlamentu na državnom području svoje države uživaju 

imunitet priznat zastupnicima u parlamentu te države; 

C. budući da u skladu sa člankom 46. stavkom 2. njemačkog Ustava (Grundgesetz) 

zastupnik u parlamentu ne može biti pozvan na odgovornost zbog kaznenog djela bez 

odobrenja parlamenta, osim ako nije uhvaćen u počinjenju kaznenog djela ili tijekom 

idućeg dana; 

D. budući da se zahtjev odnosi na preliminarnu istragu teške prometne nesreće koja se 

dogodila 23. rujna 2015. i u kojoj je sudjelovao Hermann Winkler; 

E. budući da kazneni postupak nije povezan s izražavanjem mišljenja ili glasovanjem 

zastupnika u Europskom parlamentu pri obnašanju njegovih dužnosti u smislu članka 8. 

Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije; 

F. budući da u svjetlu informacija kojima raspolaže Odbor ne postoji razlog za 

pretpostavku da se kaznenim postupkom želi nanijeti šteta političkoj aktivnosti 

zastupnika (fumus persecutionis); 

G. budući da navodno kazneno djelo očito nije povezano s funkcijom Hermanna Winklera 

u svojstvu zastupnika u Europskom parlamentu; 

H. budući da je stoga preporučljivo da se u tom slučaju ukine parlamentarni imunitet; 

1. odlučuje ukinuti imunitet Hermannu Winkleru; 

2. nalaže svojem predsjedniku da odmah proslijedi ovu Odluku i izvješće nadležnog 

odbora njemačkim vlastima i Hermannu Winkleru. 

 

 


