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TEKSTY PRZYJĘTE

P9_TA(2023)0005
Zmiany w Regulaminie Parlamentu dotyczące art. 7 w sprawie korzystania 
z przywilejów i immunitetu oraz art. 9 w sprawie procedur dotyczących 
immunitetu
Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia 
zmian do Regulaminu Parlamentu Europejskiego dotyczących art. 7 w sprawie 
korzystania z przywilejów i immunitetu i art. 9 w sprawie procedur dotyczących 
immunitetu  (2022/2210(REG))

Parlament Europejski,

– uwzględniając pisma swojej przewodniczącej z dnia 9 listopada i 16 grudnia 2022 r.,

– uwzględniając art. 236 i 237 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A9-0001/2023),

1. podejmuje decyzję o wprowadzeniu do swojego Regulaminu poniższych zmian;

2. postanawia, że zmiany te wchodzą w życie następnego dnia po ich przyjęciu;

3. zobowiązuje swoją przewodniczącą do przekazania niniejszej decyzji Radzie i Komisji 
tytułem informacji.



Poprawka 1

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst obowiązujący Poprawka

1. W przypadku gdy zachodzi 
podejrzenie, że doszło lub może wkrótce 
dojść do naruszenia przywilejów i 
immunitetu posła lub byłego posła przez 
organy państwa członkowskiego, można 
złożyć zgodnie z art. 9 ust. 1 wniosek o 
stwierdzenie przez Parlament w drodze 
decyzji, czy doszło lub prawdopodobne 
jest, że dojdzie do naruszenia tych 
przywilejów i immunitetu.

1. W przypadku gdy zachodzi 
podejrzenie, że doszło lub może wkrótce 
dojść do naruszenia przywilejów i 
immunitetu posła lub byłego posła przez 
organy państwa członkowskiego lub przez 
Prokuraturę Europejską, można złożyć 
zgodnie z art. 9 ust. 1 wniosek o 
stwierdzenie przez Parlament w drodze 
decyzji, czy doszło lub prawdopodobne 
jest, że dojdzie do naruszenia tych 
przywilejów i immunitetu.

Poprawka 2

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst obowiązujący Poprawka

1. Każdy wniosek o uchylenie 
immunitetu posła skierowany do 
Przewodniczącego przez właściwy organ 
państwa członkowskiego lub wniosek o 
wyrażenie zgody na skorzystanie z 
immunitetu i przywilejów skierowany 
przez posła lub byłego posła jest ogłaszany 
na posiedzeniu plenarnym oraz 
przekazywany właściwej komisji.

1. Każdy wniosek o uchylenie 
immunitetu posła skierowany do 
Przewodniczącego przez właściwy organ 
państwa członkowskiego lub przez 
Europejskiego Prokuratora Generalnego 
lub wniosek o wyrażenie zgody na 
skorzystanie z immunitetu i przywilejów 
skierowany przez posła lub byłego posła 
jest ogłaszany na posiedzeniu plenarnym 
oraz przekazywany właściwej komisji.

Poprawka 3

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 9 – ustęp 5

Tekst obowiązujący Poprawka

5. Komisja może zwrócić się do 5. Komisja może zwrócić się do 



właściwego organu o udostępnienie 
wszelkich informacji, które uzna za 
niezbędne do ustalenia zasadności 
uchylenia immunitetu lub skorzystania z 
niego.

organu zainteresowanego państwa 
członkowskiego lub, w odpowiednim 
przypadku, do Europejskiego Prokuratora 
Generalnego o udostępnienie wszelkich 
informacji, które uzna za niezbędne do 
ustalenia zasadności uchylenia immunitetu 
lub skorzystania z niego.

Poprawka 4

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 9 – ustęp 8

Tekst obowiązujący Poprawka

8. Komisja może wydać uzasadnioną 
opinię co do właściwości wyżej 
wymienionego organu oraz co do 
dopuszczalności wniosku, natomiast nie 
może w żadnym przypadku wypowiadać 
się o winie bądź braku winy posła oraz o 
zasadności wszczęcia wobec niego 
postępowania karnego na podstawie 
zarzutów, które są mu stawiane, nawet 
wtedy, gdy badanie wniosku pozwala 
komisji na dokładne zapoznanie się ze 
szczegółami sprawy.

8. Komisja może wydać uzasadnioną 
opinię co do właściwości  organu 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego lub, w odpowiednim 
przypadku, Europejskiego Prokuratora 
Generalnego oraz co do dopuszczalności 
wniosku, natomiast nie może w żadnym 
przypadku wypowiadać się o winie bądź 
braku winy posła oraz o zasadności 
wszczęcia wobec niego postępowania 
karnego na podstawie zarzutów, które są 
mu stawiane, nawet wtedy, gdy badanie 
wniosku pozwala komisji na dokładne 
zapoznanie się ze szczegółami sprawy.

Poprawka 5

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 9 – ustęp 10

Tekst obowiązujący Poprawka

10. Przewodniczący niezwłocznie 
przekazuje decyzję Parlamentu 
zainteresowanemu posłowi oraz 
właściwemu organowi zainteresowanego 
państwa członkowskiego wnosząc zarazem 
o informowanie go o o orzeczeniach 
wydanych w danym postępowaniu. 
Niezwłocznie po otrzymaniu tych 
informacji Przewodniczący przedstawia je 
Parlamentowi w formie, którą uzna za 
najbardziej odpowiednią, w razie potrzeby 

10. Przewodniczący niezwłocznie 
przekazuje decyzję Parlamentu 
zainteresowanemu posłowi oraz 
właściwemu organowi zainteresowanego 
państwa członkowskiego lub, w 
odpowiednim przypadku, Europejskiemu 
Prokuratorowi Generalnemu, wnosząc 
zarazem o informowanie go o orzeczeniach 
wydanych w danym postępowaniu. 
Niezwłocznie po otrzymaniu tych 
informacji Przewodniczący przedstawia je 



po konsultacji z właściwą komisją. Parlamentowi w formie, którą uzna za 
najbardziej odpowiednią, w razie potrzeby 
po konsultacji z właściwą komisją.

Poprawka 6

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 9 – ustęp 12

Tekst obowiązujący Poprawka

12. Parlament rozpatruje jedynie 
wnioski o uchylenie immunitetu posła, 
które zostały mu przekazane przez ograny 
sądowe lub przez stałe przedstawicielstwa 
państw członkowskich.

12. Parlament rozpatruje jedynie 
wnioski o uchylenie immunitetu posła, 
które zostały mu przekazane przez ograny 
sądowe lub przez stałe przedstawicielstwa 
państw członkowskich, lub, w 
odpowiednim przypadku, przez 
Europejskiego Prokuratora Generalnego.

Poprawka 7

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 9 – ustęp 14

Tekst obowiązujący Poprawka

14. Każde zapytanie odnoszące się do 
zakresu stosowania przywilejów oraz 
immunitetów, zgłoszone przez właściwy 
organ, jest rozpatrywane zgodnie z 
powyższymi postanowieniami.

14. Każde zapytanie odnoszące się do 
zakresu stosowania przywilejów oraz 
immunitetów, zgłoszone przez właściwy 
organ państwa członkowskiego lub, w 
odpowiednim przypadku, przez 
Prokuraturę Europejską, jest 
rozpatrywane zgodnie z powyższymi 
postanowieniami.


