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Witold Tomczak képviselői mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem 

P6_TA(2008)0326 

Az Európai Parlament 2008. július 8-i határozata Witold Tomczak mentelmi jogának 
felfüggesztésére irányuló kérelemről (2008/2078(IMM)) 

(2009/C 294 E/20) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a varsói ügyészhelyettes által, a varsói kerületi ügyészség (Warszawa Śródmieście Północ) által 
folytatott büntetőeljárással kapcsolatban 2007. december 14-én benyújtott, Witold Tomczak mentelmi 
jogának felfüggesztésére irányuló kérelemre, amelyet a lengyel főügyész 2008. január 31–én továbbított, 
és amely a 2008. március 10–i plenáris ülésen került bejelentésre, 

— miután eljárási szabályzata 7. cikke (3) bekezdésének megfelelően 2008. május 28–án meghallgatta 
Witold Tomczakot, 

— tekintettel az Európai Közösségek 1965. április 8-i kiváltságokról és mentességekről szóló jegyzőköny
vének 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 határozatára ( 1 ), 

— tekintettel a lengyel alkotmány 105. cikkére, 

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

— tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A6-0277/2008), 

A. mivel Witold Tomczakot 1997. szeptember 21-én és 2001. szeptember 23-án a Szejm (a lengyel 
parlament alsóháza) képviselőjévé választották; mivel a csatlakozási szerződés 2003. április 16-i aláírását 
követően megfigyelő lett; mivel 2004. május 1-jétől 2004. július 19-i g 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;
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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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B. mivel Witold Tomczakot azzal vádolják, hogy 39 669 PLN (mintegy 11 500 EUR) értékű kárt okozott 
„A kilencedik óra” elnevezésű szoborban – amely egy kő által agyonnyomott II. János Pál pápát ábrázol – 
2000. december 21–én a varsói Zachęta galériában, és ezáltal megszegte a lengyel büntető törvénykönyv 
288. cikkének (1) bekezdését ( 1 ); 

C. mivel a varsói kerületi ügyészség bizonyítékokat gyűjtött Witold Tomczak ellen, aki viszont nem volt 
hajlandó válaszolni a Zachęta galériában történtekre vonatkozó kérdésekre; 

D. mivel Witold Tomczak azt állítja, hogy a szobor elleni fellépésével a saját és népe vallási érzelmeit 
kívánta megvédeni, valamint a pápa méltóságát; mivel vitatja az általa vélelmezhetően okozott kár 
összegét, és mindenesetre úgy ítéli meg, hogy a viselkedése egy magasabb érték – a pápa lengyel 
katolikusok szemében lévő becsületének – védelmére irányult; 

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

1. úgy határoz, hogy felfüggeszti Witold Tomczak mentelmi jogát; 

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

( 1 ) Ennek a cikknek a rendelkezései a következők: „Aki más személy tulajdonát elpusztítja, károsítja vagy használhatat
lanná teszi, 3-tól 5 évig terjedő börtönbüntetésre ítélendő.” (Lengyel eredeti: „Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub 
czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”). 

A Bizottság jóváhagyása (az Eljárási Szabályzat módosítása) 

P6_TA(2008)0328 

Az Európai Parlament 2008. július 8-i határozata a Parlament eljárási szabályzatának a Bizottság 
jóváhagyására vonatkozó módosításáról (2007/2128(REG)) 

(2009/C 294 E/21) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel elnöke 2006. december 14–i levelére, 

— tekintettel a Bizottság jóváhagyására vonatkozó iránymutatásokról szóló 2005. december 1–i állásfoglal- 
ására ( 1 ), 

— tekintettel eljárási szabályzata 201. és 202. cikkére, 

— tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére (A6-0198/2008), 

1. úgy határoz, hogy az alábbiaknak megfelelően módosítja eljárási szabályzatát; 

2. rámutat arra, hogy a módosítások a következő ülés első napján lépnek hatályba; 

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és a Bizottságnak tájékoztatásul.
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( 1 ) HL C 285. E, 2006.11.22., 137. o. 
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