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immunitetu Jarosława Leszka Wałęsy (2012/2112(IMM)) 

(2013/C 353 E/23) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek o uchylenie immunitetu Jarosława Leszka Wałęsy przekazany przez prokuratora 
generalnego Rzeczypospolitej Polskiej dnia 20 kwietnia 2012 r. w związku z postępowaniem prawnym 
dotyczącym domniemanego wykroczenia, ogłoszony na posiedzeniu plenarnym w dniu 23 
maja 2012 r., 

— po umożliwieniu Jarosławowi Leszkowi Wałęsie udzielenia wyjaśnień zgodnie z art. 7 ust. 3 Regulaminu 
Parlamentu, 

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

— uwzględniając wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dni 12 maja 1964 r., 10 lipca 
1986 r., 15 i 21 października 2008 r., 19 marca 2010 r. i 6 września 2011 r. ( 1 ), 

— uwzględniając art. 105 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 7b ust. 1 i art. 7c, w związku 
z art. 10b, polskiej ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora, 

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

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A7-0230/2012),
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( 1 ) Sprawa 101/63 Wagner przeciwko Fohrmann i Krier, Zb.Orz. [1964], s. 195, sprawa 149/85 Wybot przeciwko Faure 
i inni, Zb. Orz. [1986], s. 2391, sprawa T-345/05 Mote przeciwko Parlamentowi, Zb.Orz. [2008], s. II-2849, sprawy 
połączone C-200/07 i C-201/07 Marra przeciwko De Gregorio i Clemente, Zb.Orz. [2008] s. I-7929, sprawa T-42/06 
Gollnisch przeciwko Parlamentowi (dotychczas nieopublikowana w Zb.Orz.) i sprawa C-163/10 Patriciello (dotychczas 
nieopublikowana w Zb.Orz.). 

Wtorek, 11 września 2012 r.



A. mając na uwadze, że prokurator generalny Rzeczypospolitej Polskiej zwrócił się o uchylenie immuni
tetu poselskiego posła do Parlamentu Europejskiego Jarosława Leszka Wałęsy w związku z postępowa
niem prawnym dotyczącym domniemanego wykroczenia; 

B. mając na uwadze, że wniosek prokuratora generalnego dotyczy postępowania dotyczącego domniema
nego wykroczenia na mocy polskiej ustawy z dnia 20 maja 1971 r. wprowadzającej Kodeks wykroczeń 
oraz Prawa o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. w związku z wypadkiem komunikacyjnym, 
który miał miejsce dnia 2 września 2011 r. w Polsce, w którym brał udział Jarosław Leszek Wałęsa i w 
następstwie którego doznał on poważnego uszczerbku na zdrowiu; 

C. mając na uwadze, że zgodnie z art. 9 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europej
skiej posłowie korzystają na terytorium swojego państwa z immunitetów przyznawanych członkom 
parlamentu ich państwa; 

D. mając na uwadze, że Jarosław Leszek Wałęsa odrzucił możliwość udzielenia wyjaśnień Komisji Prawnej, 
lecz stwierdził, iż optuje za szybkim zamknięciem tej sprawy, i jest zdania, że jego immunitet powinien 
zostać uchylony; 

E. mając na uwadze, że tylko Parlament może podjąć decyzję o uchyleniu lub odmowie uchylenia 
immunitetu; mając na uwadze, że Parlament może w uzasadnionym stopniu wziąć pod uwagę stano
wisko danego posła przy podejmowaniu decyzji o uchyleniu lub odmowie uchylenia jego 
immunitetu ( 1 ); 

F. mając na uwadze, że okoliczności faktyczne sprawy przedstawione w pismach skierowanych do 
Komisji Prawnej wskazują na to, że domniemane czyny nie mają bezpośredniego, oczywistego związku 
z wykonywaniem przez Jarosława Leszka Wałęsę mandatu posła do Parlamentu Europejskiego; 

G. mając na uwadze, że Jarosław Leszek Wałęsa nie był zatem w trakcie wykonywania mandatu posła do 
Parlamentu Europejskiego; 

1. podejmuje decyzję o uchyleniu immunitetu Jarosława Leszka Wałęsy; 

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do niezwłocznego przekazania niniejszej decyzji i sprawoz
dania właściwej komisji właściwemu organowi Rzeczypospolitej Polskiej i Jarosławowi Leszkowi Wałęsie. 

( 1 ) Sprawa T-345/05 Mote przeciwko Parlamentowi, Zb.Orz. [2008], s. II-2849, ust. 28. 

Uchylenie immunitetu parlamentarnego Birgit Collin-Langen 

P7_TA(2012)0308 

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 września 2012 r. w sprawie wniosku o uchylenie 
immunitetu Birgit Collin-Langen (2012/2128(IMM)) 

(2013/C 353 E/24) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek o uchylenie immunitetu Birgit Collin-Langen, przekazany przez prokuratora 
naczelnego Koblencji (Niemcy) dnia 27 kwietnia 2012 r. w związku z postępowaniem sądowym 
dotyczącym domniemanego przestępstwa, ogłoszony na posiedzeniu plenarnym w dniu 14 czerwca 
2012 r., 

— po wysłuchaniu wyjaśnień Birgit Collin-Langen, zgodnie z art. 7 ust. 3 Regulaminu,

PL 3.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 353 E/153 

Wtorek, 11 września 2012 r.
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