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Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek o uchylenie immunitetu António Marinho e Pinto, złożony w dniu 8 października 2014 r. przez 
dr. Rodrigo Pereirę da Costę, sędziego w sądzie rejonowym w Coimbrze (nr ref. 6076/12.0TDLSB), i ogłoszony na 
posiedzeniu plenarnym w dniu 12 listopada 2014 r.,

— po wysłuchaniu António Marinho e Pinto zgodnie z art. 9 ust. 5 Regulaminu,

— uwzględniając art. 8 i 9 Protokołu nr 7 w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej oraz 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 dnia 12 maja 1964 r., 10 lipca 1986 r., 15 
i 21 października 2008 r., 19 marca 2010 r., 6 września 2011 r. oraz 17 stycznia 2013 r. (1),

— uwzględniając art. 157 ust. 2 i 3 konstytucji Republiki Portugalii,

— uwzględniając art. 5 ust. 2, art. 6 ust. 1 oraz art. 9 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A8-0062/2015),

A. mając na uwadze, że sędzia sądu rejonowego w Coimbrze złożył wniosek o uchylenie immunitetu posła do Parlamentu 
Europejskiego António Marinho e Pinto w związku z możliwym postępowaniem sądowym w sprawie domniemanego 
przestępstwa;

B. mając na uwadze, że zgodnie z art. 9 Protokołu nr 7 w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej posłowie 
korzystają na terytorium swojego państwa z immunitetów przyznawanych posłom do parlamentu ich państwa;
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(1) Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 12 maja 1964 r., Wagner/Fohrmann i Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; wyrok 
Trybunału Sprawiedliwości z dnia 10 lipca 1986 r., Wybot/Faure i inni, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; wyrok Sądu z dnia 
15 października 2008 r., Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 
21 października 2008 r., Marra/De Gregorio i Clemente, C-200/07 i C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; wyrok Sądu z dnia 
19 marca 2010 r., Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 6 września 2011 
r., Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; wyrok Sądu z dnia 17 stycznia 2013 r., Gollnisch/Parlament, T-346/11 i T-347/11, 
ECLI:EU:T:2013:23.



C. mając na uwadze, że art. 157 ust. 2 i 3 konstytucji Republiki Portugalii stanowi, iż w czasie kadencji parlamentu poseł 
nie może być ścigany, aresztowany, uwięziony ani objęty innymi środkami ograniczającymi bez zgody Izby;

D. mając na uwadze, że António Marinho e Pinto jest oskarżony o zniesławienie byłych urzędników portugalskiej izby 
adwokackiej;

E. mając na uwadze, że oskarżenie w oczywisty sposób nie dotyczy funkcji António Marinho e Pinto jako posła do 
Parlamentu Europejskiego, tylko pełnionej przez niego uprzednio funkcji prezesa portugalskiej izby adwokackiej;

F. mając na uwadze, że zarzucane czyny nie mają związku z wyrażanymi opiniami ani ze stanowiskiem zajmowanym 
w głosowaniu w ramach wypełniania obowiązków posła do Parlamentu Europejskiego w rozumieniu art. 8 protokołu 
nr 7 w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej;

G. mając na uwadze, że nie zachodzi podejrzenie, iż dochodzenie ma na celu utrudnienie działalności politycznej posła 
(fumus persecutionis), a w szczególności mając na uwadze fakt, iż wspomniane postępowanie wszczęto, zanim António 
Marinho e Pinto objął mandat w Parlamencie Europejskim;

1. podejmuje decyzję o uchyleniu immunitetu António Marinho e Pinto;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do niezwłocznego przekazania niniejszej decyzji i sprawozdania komisji 
właściwej sędziemu sądu rejonowego w Coimbrze oraz posłowi António Marinho e Pinto. 
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