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Az Európai Parlament 2008. február 19-i határozata Witold Tomczak kiváltságainak és 
mentességeinek fenntartására irányuló kérelemről (2007/2130(IMM)) 

(2009/C 184 E/20) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel Witold Tomczak 2007. május 21-i, a 2007. május 24-i plenáris ülésen bejelentett, az Ostrów 
Wielkopolski kerületi bíróság előtt fekvő büntetőüggyel kapcsolatos, saját mentelmi jogának fenntartá
sára irányuló kérelmére, 

— miután eljárási szabályzata 7. cikke (3) bekezdésének megfelelően 2007. október 4-én meghallgatta 
Witold Tomczakot, 

— tekintettel az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló, 1965. április 8-i jegyzőkönyv 9. 
és 10. cikkére, valamint az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján 
történő választásáról szóló, 1976. szeptember 20-i okmány 6. cikkének (2) bekezdésére, 

— tekintettel az Európai Közösségek Bíróságának 1964. május 12-i és 1986. július 10-i határozataira ( 1 ), 

— tekintettel a Lengyel Alkotmány 105. cikkére, 

— tekintettel eljárási szabályzata 6. cikkének (3) bekezdésére és 7. cikkére, 

— tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A6-0008/2008), 

A. mivel Witold Tomczakot 1997. szeptember 21-én és 2001. szeptember 23-án a lengyel parlament 
alsóházának (Szejm) képviselőjévé választották; mivel a csatlakozási szerződés 2003. április 16-i aláírását 
követően megfigyelő lett; mivel 2004. május 1-től2004. július 19-ig az Európai Parlament tagja volt; 
mivel 2004. június 13-án az Európai Parlament képviselőjévé választották, és a lengyel parlamentben 
képviselői megbízatása 2004. június 16-án lejárt; 

B. mivel Witold Tomczakot azzal vádolják, hogy 1999. június 26-án Ostrów Wielkopolskiban a lengyel 
Büntető Törvénykönyv 226. cikke (1) bekezdésébe ütköző módon megsértett két rendőrt szolgálatuk 
teljesítése közben; mivel Witold Tomczak többször nem jelent meg a tárgyalásokon, az Ostrów Wiel
kopolski kerületi bíróság 2005. január 10-én úgy határozott, hogy a lengyel büntetőeljárásról szóló 
törvény 377. cikkének (3) bekezdésével összhangban az érintett személy távollétben folytatja a pert; 

C. mivel a az Európai Parlament tagjainak megválasztásáról szóló, 2004. január 23-i okmány 9. cikke 
szerint „A Lengyel Köztársaságban tartott európai parlamenti választásokon minden olyan személy jelöltetheti 
magát, akit [ …] szándékosan elkövetett bűncselekmény miatt nem ítéltek el, és aki ellen nem folyik vádemelési 
eljárás …”; mivel az okmány 142. cikkének (1) bekezdése értelmében „Az európai parlamenti képviselői 
mandátum elvesztése a megválaszthatóság elvesztésének eredménye”; mivel a Szejm és a Lengyel Köztársaság 
Szenátusa (a lengyel parlament) tagjainak megválasztásáról szóló 2001. április 12-i okmány nem 
tartalmaz ilyen rendelkezést;
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( 1 ) 101/63 sz. (Wagner kontra Fohrmann és Krier ügy) (EBHT 1964., 383. o.), illetve 149/85. sz. (Wybot kontra Faure és 
társai ügy) (EBHT 1986., 2391. o.). 
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D. mivel Witold Tomczak korábban (2005. április 29-én) mentelmi jogának fenntartására kérte a Parla
mentet ezzel a büntetőeljárással kapcsolatban; mivel a Parlament a 2006. április 4-i plenáris ülésen 
Tomczak úr mentelmi jogának megszüntetéséről határozott, noha Witold Tomczak a plenáris ülés 
előtt levelet küldött, amelyben kinyilatkoztatta, hogy visszavonja parlamenti mentelmi jogának fenn
tartására vonatkozó kérelmét; 

E. mivel Witold Tomczak állítása szerint az ügyben eljáró bíró nem objektív, illetve az érintett személy 
távollétében lefolytatott tárgyalás lehetősége sérti az ártatlanság vélelmének elvét; 

F. mivel Witold Tomczak panasszal él azzal kapcsolatban, hogy a kerületi bíróság nem biztosít számára 
hozzáférést az ügy irataihoz, valamint azt állítja, hogy az ellene zajló büntetőeljárás elfogult, mivel ő meg 
akarta kérdőjelezni a helyi rendőrség és a helyi ügyész eljárásának jogszerűségét; 

G. mivel a megszerzett információk alapján Witold Tomczakot nem védi a parlamenti mentelmi jog azon 
igények egyikének tekintetében sem, amelyekre felhívták az Európai Parlament elnökének figyelmét; 

1. úgy határoz, hogy nem tartja fenn Witold Tomczak kiváltságait és mentességeit.
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