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Zahtjev za ukidanje imuniteta Ingeborg Gräßle  

Odluka Europskog parlamenta od 12. prosinca 2017. o zahtjevu za ukidanje imuniteta 

Ingeborg Gräßle (2017/2220(IMM)) 

Europski parlament, 

– uzimajući u obzir zahtjev za ukidanje imuniteta Ingeborg Gräßle, koji je Državno 

odvjetništvo u Ellwangenu (Njemačka) dostavilo 27. srpnja 2017. u okviru kaznenog 

postupka pod brojem 21 Js 11263/17, objavljen na plenarnoj sjednici od 

2. listopada 2017., 

– uzimajući u obzir da se Ingeborg Gräßle odrekla prava da bude saslušana u skladu s 

člankom 9. stavkom 6. Poslovnika, 

– uzimajući u obzir članak 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. Ustava Savezne Republike Njemačke, 

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

– uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja (A8-0397/2017), 

A. budući da je Državno odvjetništvo u Ellwangenu dostavilo zahtjev za ukidanje 

imuniteta Ingeborg Gräßle, zastupnici u Europskom parlamentu koja predstavlja 

Saveznu Republiku Njemačku, u vezi s povredom u smislu članka 229. njemačkog 

Kaznenog zakona; budući da se, prije svega, kazneni postupak odnosi na pretpostavku o 

                                                 
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.  

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&lgrec=fr&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=hr&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=T-346%252F11&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=275526


 

 

slučajnim ozljedama; 

B.  budući da je Ingeborg Gräßle 10. lipnja 2017. upravljajući automobilom u Heidenheimu 

prošla kroz crveno svjetlo na križanju ulica Brenzstrasse i Ploucquetstrasse te 

uzrokovala nesreću u kojoj je jedna osoba ozlijedila rame; budući da je podnesen 

imovinskopravni zahtjev; 

C. budući da se u članku 9. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije 

navodi da zastupnici u Europskom parlamentu na državnom području svoje države 

uživaju imunitet priznat zastupnicima u parlamentu te države; 

D. budući da je člankom 46. Ustava Savezne Republike Njemačke utvrđeno da zastupnik 

ne može biti pozvan na odgovornost ili uhićen zbog kaznenog djela bez odobrenja 

Bundestaga, osim ako je uhićen pri počinjenju kaznenog djela ili tijekom idućeg dana; 

E. budući da jedino Parlament donosi odluku o tome hoće li se u pojedinom slučaju 

imunitet ukinuti ili ne; budući da pri donošenju te odluke Parlament može objektivno 

uzeti u obzir položaj u kojem se zastupnik nalazi1; 

F.  budući da navodno kazneno djelo nije izravno ili očigledno povezano s obnašanjem 

dužnosti Ingeborg Gräßle u svojstvu zastupnice u Europskom parlamentu niti 

predstavlja izraženo mišljenje ili glasanje pri obnašanju njezinih dužnosti zastupnice u 

Europskom parlamentu u smislu članka 8. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima 

Europske unije; 

G. budući da u ovom slučaju Parlament nije utvrdio da postoji razlog za pretpostavku, 

odnosno dovoljno ozbiljna i osnovana sumnja, da je postupak pokrenut s namjerom 

nanošenja političke štete dotičnoj zastupnici (fumus persecutionis); 

1. odlučuje ukinuti imunitet Ingeborg Gräßle; 

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

odbora nadležnom tijelu Savezne Republike Njemačke i Ingeborg Gräßle. 

 

                                                 
1  Predmet T-345/05, Mote/Parlament (prethodno naveden), točka 28. 


