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Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie wniosku Waldemara 
Tomaszewskiego o skorzystanie z immunitetu i przywilejów (2010/2047(IMM)) 

(2011/C 351 E/22) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Waldemara Tomaszewskiego o skorzystanie z immunitetu przekazany przewod
niczącemu Parlamentu Europejskiego w dniu 2 lutego 2010 r. i ogłoszony na posiedzeniu plenarnym 
w dniu 24 marca 2010 r., 

— po wysłuchaniu wyjaśnień Waldemara Tomaszewskiego zgodnie z art. 7 ust. 3 Regulaminu, 

— uwzględniając art. 8 i 9 Protokołu (nr 7) w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej 
załączonego do Traktatów oraz art. 6 ust. 2 Aktu dotyczącego wyborów przedstawicieli do Parlamentu 
Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich z dnia 20 września 1976 r., 

— uwzględniając statut posła do Parlamentu Europejskiego przyjęty dnia 28 września 2005 r., 

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

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A7-0214/2010), 

A. mając na uwadze, że Waldemar Tomaszewski jest posłem do Parlamentu Europejskiego, 

B. mając na uwadze, że przeciwko Waldemarowi Tomaszewskiemu nie jest prowadzone dochodzenie 
sądowe w rozumieniu art. 8 Protokołu, w związku z czym nie chodzi o przypadek dotyczący immu
nitetu poselskiego, 

C. mając na uwadze, że zgodnie z postanowieniami „Kodeksu postępowania polityków szczebla państwo
wego” (zwanego dalej „kodeksem postępowania”), uchwalonego dnia 19 września 2006 r. (N.X-816), 
którego przestrzeganie gwarantuje Główna Komisja Etyki Służbowej Republiki Litewskiej, organ poli
tyczny powołany uchwałą z dnia 1 lipca 2008 r. (N.X.-1777), ma on również zastosowanie do posłów 
do Parlamentu Europejskiego wybranych na Litwie, 

D. mając na uwadze, że w dniu 22 stycznia 2010 r. Główna Komisja Etyki Służbowej Republiki Litewskiej 
podjęła decyzję o „publicznym upomnieniu” Waldemara Tomaszewskiego na mocy ww. kodeksu 
odnośnie do działalności politycznej, którą prowadzi on jako poseł do Parlamentu Europejskiego,
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E. mając na uwadze, że zgodnie z postanowieniami art. 2 statutu posła do Parlamentu Europejskiego ( 1 ) 
„posłowie są wolni i niezależni”, 

F. mając na uwadze zasadę pierwszeństwa prawa Unii, 

G. mając na uwadze, że zarówno przedmiotowa decyzja, jak i przepisy Republiki Litewskiej, na których 
decyzja ta się opiera, pociągają za sobą naruszenie prawa Unii, nie przestrzegając zasady wolności 
i niezależności posłów do Parlamentu Europejskiego ustanowionej w art. 2 statutu posła, 

H. mając na uwadze, że obowiązkiem Komisji Europejskiej, jako strażniczki Traktatów, jest wszczęcie 
postępowania w sprawie naruszenia przeciwko Republice Litewskiej na mocy art. 258 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

1. zwraca się do Komisji Europejskiej o zobowiązanie władz litewskich do przestrzegania prawa Unii 
Europejskiej poprzez wszczęcie, w razie konieczności, postępowania w sprawie naruszenia prawa wspól
notowego, przewidzianego w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej; 

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do niezwłocznego przekazania niniejszej decyzji oraz spra
wozdania sporządzonego przez komisję przedmiotowo właściwą Komisji Europejskiej i właściwym 
władzom Republiki Litewskiej.
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( 1 ) Dz.U. L 262 z 7.10.2005, s. 1. 

Wtorek, 6 lipca 2010 r.


