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Az Európai Parlament, 

— tekintettel a lengyel főügyész által 2006. szeptember 27-én eljuttatott és a plenáris ülésen 2008. április 
10-én bejelentett, Marek Siwiec mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemre, 

— miután eljárási szabályzata 7. cikke (3) bekezdésének megfelelően meghallgatta Marek Siwiecet, 

— tekintettel az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló 1965. április 8-i jegyzőkönyv 
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 ítéletére ( 1 ), 

— tekintettel a Lengyel Köztársaság 1997. április 2-i alkotmányának 105. cikkére, 

— tekintettel a képviselői vagy szenátori mandátumok gyakorlásáról szóló 1996. május 9-i lengyel törvény 
7b. cikkének (1) bekezdésére, 

— tekintettel eljárási szabályzata 6. cikkének (2) bekezdésére és 7. cikkére, 

— tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A7-0030/2009), 

A. mivel Marek Siwiec ellen magánvádas büntetőeljárás indult,
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( 1 ) A 101/63 sz. Wagner kontra Fohrmann és Krier ügy (EBHT 1964., 383. o.), illetve a 149/85. sz. Wybot kontra Faure 
és társai ügy (EBHT 1986., 2391.o.). 
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B. mivel az alábbi tények, nevezetesen az, hogy: az eljárást a három évvel a bűncselekmény állítólagos 
végrehajtása után zajló választási kampány idejére időzítették; az eljárást indító magánszemély nyilván
valóan politikai indíttatása – melyet elsősorban az általa a Parlament elnökének átadott dokumentumok 
támasztanak alá –; továbbá az, hogy állítása szerint azon állampolgárok nevében cselekszik, akik álta
lánosságban Siwiec úr közéleti szerepvállalása ellen tiltakoznak, mind arra utalnak, hogy a kérdéses 
büntetőeljárás megindítása fumus persecutionis esetét képezi, vagyis alapos okunk van feltételezni, hogy 
a Siwiec úr ellen felhozott vádakat olyan politikai ellenfél emelte, akinek elsődleges célja, hogy aláássa 
Siwiec úrnak az Európai Parlament képviselőjeként végzett tevékenységét, 

1. úgy határoz, hogy nem függeszti fel Marek Siwiec mentelmi jogát; 

2. utasítja elnökét, hogy haladéktalanul továbbítsa ezt a határozatot és az illetékes bizottság jelentését a 
Lengyel Köztársaság megfelelő hatóságának.
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