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 DA 

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE 

om anmodning om ophævelse af Jean-François Jalkhs immunitet 

(2016/2115(IMM)) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til anmodning af 14. april 2016 om ophævelse af Jean-François Jalkhs 

immunitet, som er fremsendt af Den Franske Republiks justitsminister i forbindelse med 

en retslig undersøgelse (sag nr. 14142000183), der er indledt over for Jean-François 

Jalkh ved en retsinstans i Nanterre på begæring af sammenslutningen "Maison des potes 

– Maison de l'egalité" på grund af offentlig anstiftelse af racediskrimination eller 

religiøs diskrimination – der blev givet meddelelse om denne anmodning på 

plenarmødet den 8. juni 2016, 

– der har hørt Jean-François Jalkh, jf. forretningsordenens artikel 9, stk. 5, 

– der henviser til artikel 8 og 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions 

privilegier og immuniteter samt artikel 6, stk. 2, i akten af 20. september 1976 om 

almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet, 

– der henviser til de domme, som Den Europæiske Unions Domstol har afsagt den 

12. maj 1964, 10. juli 1986, 15. og 21. oktober 2008, 19. marts 2010, 6. september 2011 

og 17. januar 20131, 

– der henviser til artikel 26 i Den Franske Republiks forfatning, som ændret ved 

forfatningsloven af 4. august 1995 nr. 95-880,  

– der henviser til forretningsordenens artikel 5, stk. 2, artikel 6, stk. 1, og artikel 9, 

– der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A8-0318/2016), 

A. der henviser til, at den offentlige anklager ved appelretten i Versailles har anmodet om 

ophævelse af parlamentarisk immunitet i forhold til et medlem af Europa-Parlamentet, 

Jean-François Jalkh, i forbindelse med en undersøgelse vedrørende en mulig forseelse; 

B. der henviser til, at anmodningen om ophævelse af Jean-François Jalkhs immunitet 

vedrører en mulig forseelse i form af offentlig anstiftelse af diskrimination på grundlag 

af nationalitet, race eller religion mundtligt, skriftligt eller ved hjælp af billeder eller 

elektronisk offentlig kommunikation fra en eller flere ukendte gerningsmænds side – en 

forseelse, som er reguleret i fransk ret i artikel 24, stk. 8, artikel 23, stk. 1, og artikel 42 

i loven af 29. juli 1881 og i artikel 93, stk. 3 i lov nr. 82-652 af 29. juli 1982, og hvor de 

strafferetlige sanktioner er fastsat i artikel 24, stk. 8, 10, 11 og 12 i lov af 29. juli 1881 

                                                 
1 Dom af 12. maj 1964, Wagner mod Fohrmann og Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Domstolens dom af 10. 

juli 1986, Wybot mod Faure m.fl., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Rettens dom af 15. oktober 2008, Mote mod 

Parlamentet, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Domstolens dom af 21. oktober 2008, Marra mod De Gregorio og 

Clemente, C-200/07 og C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Rettens dom af 19. marts 2010, Gollnisch mod 

Parlamentet, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Domstolens dom af 6. september 2011, Patriciello, C-163/10, 

ECLI:EU:C:2011:543; Rettens dom af 17. januar 2013, Gollnisch mod Parlamentet, T-346/11 og T-347/11, 

ECLI:EU:T:2013:23. 
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og artikel 131-26, stk. 2 og 3, i straffeloven; 

C. der henviser til, at Jean-François Jalkh er blevet anklaget af sammenslutningen "Maison 

des potes – Maison de l'égalité" i en begæring, der blev indgivet til retten i Nanterre den 

22. maj 2014; 

D. der henviser til, at klagen vedrørte udtalelser, som blev fremsat i en brochure med titlen 

"Håndbog for Front Nationals kommunalpolitikere", der blev offentliggjort den 19. 

september 2013 og lagt på Front Nationals officielle websted den 30. november 2013 og 

indeholdt en opfordring til de Front National-kandidater, der blev valgt til 

kommunalbestyrelser ved valget den 20. og 30. marts 2014, til på det første møde i den 

nyvalgte kommunalbestyrelse at anbefale, at der blev givet førsteprioritet til 

franskmænd ("priorité nationale") ved tildeling af almennyttige boliger; der henviser til, 

at Jean-François Jalkh var direktør med ansvar for publikationer ved Front National og 

havde redaktionel kontrol over alle partiets websteder; 

E. der henviser til, at medlemmer af Europa-Parlamentet i henhold til artikel 9 i protokol 

nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter på deres eget lands 

område nyder de immuniteter, der tilstås medlemmerne af deres lands lovgivende 

forsamling; 

F. der henviser til, at medlemmer af det franske parlament i henhold til artikel 26 i Den 

Franske Republiks forfatning ikke kan retsforfølges, eftersøges, anholdes, tilbageholdes 

eller dømmes på grund af meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser under 

udøvelsen af deres hverv; 

G. der henviser til, at rækkevidden af den immunitet, som medlemmer af det franske 

parlament nyder godt af, reelt svarer til rækkevidden af den immunitet, som medlemmer 

af Europa-Parlamentet nyder godt af i henhold til artikel 8 i protokol nr. 7 vedrørende 

Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter; der henviser til, at Domstolen har 

fastslået, at en meningstilkendegivelse for at være omfattet af immuniteten skal være 

fremsat af et medlem af Europa-Parlamentet under udøvelsen af dette medlems hverv, 

hvilket således forudsætter, at der foreligger en forbindelse mellem den udtrykte 

meningstilkendegivelse og det parlamentariske hverv; der henviser til, at der skal 

foreligge en direkte og klar forbindelse; 

H. der henviser til, at Jean-François Jalkh ikke var medlem af Europa-Parlamentet, da den 

mulige forseelse fandt sted, nemlig den 19. september og 30. november 2013, men at 

det muligvis anstødelige materiale stadig var tilgængeligt for enhver, der måtte ønske at 

få adgang til det, den 23. juni og 2. oktober 2014; 

I. der henviser til, at anklagerne tydeligvis ikke har forbindelse til Jean-François Jalkhs 

position som medlem af Europa-Parlamentet, og at de i stedet vedrører aktiviteter af 

rent national eller regional karakter, eftersom de pågældende udtalelser blev fremsat 

over for vordende kommunalbestyrelsesmedlemmer med henblik på kommunalvalget 

den 23. og 24. marts 2014 og vedrører hans position som direktør med ansvar for 

publikationer ved Front National med redaktionel kontrol over alle partiets websteder; 

J. der henviser til, at de pågældende handlinger ikke vedrører meningstilkendegivelser 

eller stemmeafgivelser under udøvelsen af hans hverv som medlem af Europa-
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Parlamentet, jf. artikel 8 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier 

og immuniteter; 

K. der henviser til, at der ikke foreligger nogen mistanke om, at den retslige undersøgelse, 

der er indledt på begæring af sammenslutningen "Maison des potes – Maison de 

l'égalité" skulle udgøre et forsøg på at obstruere Jean-François Jalkhs parlamentariske 

arbejde (fumus persecutionis); 

1. vedtager at ophæve Jean-François Jalkhs immunitet; 

2. pålægger sin formand straks at sende denne afgørelse og det kompetente udvalgs 

betænkning til Den Franske Republiks kompetente myndigheder og Jean-François 

Jalkh. 
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Til stede ved den endelige afstemning - 

medlemmer 

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, 

Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa 

Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, 

António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, 

Tadeusz Zwiefka 

Til stede ved den endelige afstemning – 

stedfortrædere 

Angel Dzhambazki, Stefano Maullu 

 
 


