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PARLAMENT EUROPEJSKI 

Wniosek o uchylenie immunitetu Witolda Tomczaka 

P6_TA(2008)0326 

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie wniosku o uchylenie 
immunitetu Witolda Tomczaka (2008/2078(IMM)) 

(2009/C 294 E/20) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Zastępcy Prokuratora Okręgowego w Warszawie o uchylenie immunitetu posła 
Witolda Tomczaka w związku z postępowaniem karnym prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową 
w Warszawie (Warszawa Śródmieście Północ), Polska, z dnia 14 grudnia 2007 r., przekazany przez 
Prokuratora Generalnego RP w dniu 31 stycznia 2008 r. i ogłoszony na posiedzeniu plenarnym w dniu 
10 marca 2008 r., 

— po wysłuchaniu wyjaśnień Witolda Tomczaka w dniu 28 maja 2008 r., zgodnie z art. 7 ust. 3 
Regulaminu, 

— uwzględniając art. 9 i 10 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich 
z dnia 8 kwietnia 1965 r. oraz art. 6 ust. 2 Aktu dotyczącego wyboru członków Parlamentu Europej
skiego w powszechnych wyborach bezpośrednich z dnia 20 września 1976 r., 

— uwzględniając orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 12 maja 1964 r. 
i 10 lipca 1986 r. ( 1 ), 

— uwzględniając art. 105 Konstytucji RP, 

— uwzględniając art. 6 ust. 2 oraz art. 7 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A6-0277/2008), 

A. mając na uwadze, że poseł Witold Tomczak został wybrany do Sejmu RP (niższej izby Parlamentu RP) 
w dniu 21 września 1997 r. oraz w dniu 23 września 2001 r.; mając na uwadze, że w następstwie 
podpisania w dniu 16 kwietnia 2003 r. traktatu akcesyjnego uzyskał on status obserwatora; mając na 
uwadze, że był on posłem do Parlamentu Europejskiego w dniach 1 maja 2004 r. — 19 lipca 2004 r.; 
mając na uwadze, że został on wybrany do Parlamentu Europejskiego w dniu 13 czerwca 2004 r. oraz 
że jego mandat do Sejmu RP wygasł w dniu 16 czerwca 2004 r.,
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( 1 ) Sprawa 101/63, Wagner/Fohrmann i Krier, Zbiór Orzeczeń [1964], str. 383 i sprawa 149/85, Wybot/Faure i in., Zbiór 
Orzeczeń [1986], str. 2391. 
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B. mając na uwadze, że Witoldowi Tomczakowi zarzuca się, iż wyrządził szkodę o wartości szacowanej na 
39 669 PLN (około 11 500EUR), uszkadzając rzeźbę „Dziewiąta godzina” — przedstawiającą papieża 
Jana Pawła II przygniecionego głazem — w Galerii Zachęta w Warszawie w dniu 21 grudnia 2000 r., 
z naruszeniem art. 288 ust. 1 polskiego kodeksu karnego ( 1 ), 

C. mając na uwadze, że Prokuratura Rejonowa w Warszawie zebrała dowody obciążające Witolda 
Tomczaka, jednak ten ostatni odmówił odpowiedzi na pytania dotyczące zdarzenia, do którego doszło 
w Galerii Zachęta, 

D. mając na uwadze, że Witold Tomczak twierdzi, iż poprzez swoje działanie względem rzeźby zamierzał 
chronić uczucia religijne własne oraz innych osób, a także bronić godności papieża; mając na uwadze, 
że kwestionuje on wartość szkody, której wyrządzenie jest mu zarzucane, a w każdym razie twierdzi, że 
jego zachowanie miało na celu ochronę wyższej wartości — honoru papieża w oczach polskich kato
lików, 

E. mając na uwadze, że zgodnie z uzyskanymi informacjami Witold Tomczak nie jest chroniony immu
nitetem parlamentarnym przed żadnym z zarzutów, jakie podano do wiadomości Przewodniczącego 
Parlamentu Europejskiego, 

1. podejmuje decyzję o uchyleniu immunitetu Witolda Tomczaka; 

2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji oraz sprawozdania sporzą
dzonego przez komisję przedmiotowo właściwą właściwemu organowi Rzeczypospolitej Polskiej. 

( 1 ) Artykuł ten brzmi: „Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia 
wolności od 3 miesięcy do lat 5”. 

Zatwierdzanie Komisji Europejskiej (zmiana Regulaminu) 

P6_TA(2008)0328 

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian do 
Regulaminu Parlamentu Europejskiego w odniesieniu do zatwierdzania Komisji Europejskiej 

(2007/2128(REG)) 

(2009/C 294 E/21) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając pismo Przewodniczącego z dnia 14 grudnia 2006 r., 

— uwzględniając swoją rezolucję z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie wytycznych dotyczących zatwierdza- 
nia Komisji Europejskiej ( 1 ), 

— uwzględniając art. 201 oraz art. 202 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A6-0198/2008), 

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

2. przypomina, iż zmiany te wchodzą w życie pierwszego dnia najbliższej sesji miesięcznej; 

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie i Komisji tytułem 
informacji.
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( 1 ) Dz.U. C 285 E z 22.11.2006, s. 137. 
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