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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl prašymo atšaukti Dominique Bilde imunitetą
(2018/2267(IMM))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Prancūzijos Respublikos teisingumo ministerijos 2018 m. spalio 19 d. 
perduotą prašymą atšaukti Dominique Bilde imunitetą (grindžiamą Paryžiaus 
apeliacinio teismo generalinės prokurorės prašymu), kuris susijęs su ikiteisminio tyrimo 
teisėjų atliekamu ikiteisminiu tyrimu dėl piktnaudžiavimo pasitikėjimu, 
piktnaudžiavimo pasitikėjimu slėpimo, organizuotos grupės vykdomo sukčiavimo, 
dokumentų klastojimo ir suklastotų dokumentų naudojimo, nedeklaruoto darbo 
naudojantis nedeklaruotų darbuotojų paslaugomis, kiek tai susiję su padėjėjų įdarbinimo 
sąlygomis, ir kuris buvo paskelbtas 2018 m. lapkričio 12 d. plenariniame posėdyje;

– išklausęs Jeano-François Jalkho, kuris pakeitė Dominique Bilde, paaiškinimų, kaip 
nurodyta Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 6 dalyje,

– atsižvelgdamas į Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 
9 straipsnį ir į 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų 
remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 6 straipsnio 2 dalį,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1964 m. gegužės 12 d., 
1986 m. liepos 10 d., 2008 m. spalio 15 ir 21 d., 2010 m. kovo 19 d., 2011 m. rugsėjo 
6 d. ir 2013 m. sausio 17 d. sprendimus1,

– atsižvelgdamas į Prancūzijos Respublikos Konstitucijos 26 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 5 straipsnio 2 dalį, 6 straipsnio 1 dalį ir 
9 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A8-0166/2019),

A. kadangi Paryžiaus apygardos teismo ikiteisminio tyrimo teisėjai paprašė atšaukti 
Parlamento narės Dominique Bilde imunitetą, kad galėtų ją apklausti dėl įtarimo 
įvykdžius nusikalstamas veikas; 

Β. kadangi prašymas atšaukti Dominique Bilde imunitetą yra susijęs su šiomis įtariamomis 
nusikalstamomis veikomis – piktnaudžiavimu pasitikėjimu, piktnaudžiavimo 
pasitikėjimu slėpimu, organizuotos grupės vykdomu sukčiavimu, dokumentų klastojimu 
ir suklastotų dokumentų naudojimu, nedeklaruotu darbu naudojantis nedeklaruotų 

1 1964 m. gegužės 12 d. Teisingumo Teismo sprendimas Wagner / Fohrmann ir Krier, 101/63, 
ECLI:EU:C:1964:28; 1986 m. liepos 10 d. Teisingumo Teismo sprendimas Wybot / Faure ir kt., 149/85, 
ECLI:EU:C:1986:310; 2008 m. spalio 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas Mote / Parlamentas, T-345/05, 
ECLI:EU:T:2008:440; 2008 m. spalio 21 d. Teisingumo Teismo sprendimas Marra / De Gregorio ir Clemente, 
C-200/07 ir C-201/07, ECLI:EU; 2010 m. kovo 19 d. Bendrojo Teismo sprendimas Gollnisch / Parlamentas, T-
42/06, ECLI:EU:T:2010:102; 2011 m. rugsėjo 6 d. Teisingumo Teismo sprendimas Patriciello, C-163/10, ECLI: 
EU:C:2011:543; 2013 m. sausio 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas Gollnisch / Parlamentas, T-346/11 ir T-
347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
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darbuotojų paslaugomis, kiek tai susiję su Nacionaliniam frontui priklausančių 
Parlamento narių padėjėjų įdarbinimo sąlygomis;

C. kadangi atlikus preliminarų tyrimą, inicijuotą po to, kai tuometinis Europos Parlamento 
pirmininkas 2015 m. kovo 9 d. informavo apie Nacionaliniam frontui priklausantiems 
Europos Parlamento nariams dirbančių tam tikrų EP narių padėjėjų įdarbinimo praktiką, 
2016 m. gruodžio 5 d. buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas;

D. kadangi per 2016 m. vasario mėn. Nacionalinio fronto būstinėje atliktą kratą buvo 
areštuoti kai kurie dokumentai, rasti Nacionalinio fronto apskaitininko kabinete, iš kurių 
matyti, kad minėtoji partija norėjo „sutaupyti“ pasinaudodama tuo, kad partijos 
darbuotojams, kaip EP narių padėjėjams, atlyginimus mokėtų Europos Parlamentas; 
kadangi šiuo ikiteisminio tyrimo etapu matyti, kad aštuoni EP narių padėjėjai beveik 
jokios EP nario padėjėjo veiklos nevykdė arba ją vykdė labai mažai;

E. kadangi paaiškėjo, kad Dominique Bilde padėjėju Europos Parlamente visu etatu 
2014 m. spalio 1 d. – 2015 m. liepos 31 d. dirbęs asmuo priklauso tiems padėjėjams, 
kurie beveik nevykdė jokio EP nario padėjėjo darbo; kadangi 2015 m. vasario mėn. 
Nacionalinio fronto organizacinėje struktūroje Dominique Bilde padėjėjo Europos 
Parlamente pareigos įvardytos kaip „nacionalinis atstovas prognozių klausimais“ 
Stebėsenos ir prognozių centre vadovaujant kitam Europos Parlamento nariui; kadangi 
po to, kai baigė galioti jo, kaip EP nario padėjėjo sutartis, tarp 2015 m. rugpjūčio ir 
2016 m. gruodžio 31 d. buvo sudarytos dvi kitos darbo sutartys, susijusios su 
Nacionalinio fronto veikla; kadangi savo, kaip EP nario padėjėjo, sutarties galiojimo 
laikotarpiu jis taip pat ėjo šias pareigas: buvo politinės organizacijos „Collectif 
Marianne“ generalinis sekretorius, politinės organizacijos „Collectif Mer et 
Francophonie“ generalinis sekretorius ir kandidatas 2015 m. kovo mėn. Doubs 
departamento tarybos rinkimuose;

F. kadangi Europos Parlamentas sustabdė Parlamento nario išlaidų padėjėjo paslaugoms, 
susijusioms su Dominique Bilde padėjėjo sutartimi, kompensavimą; 

G. kadangi ikiteisminio tyrimo teisėjai mano, kad būtina apklausti Dominique Bilde; 

H. kadangi Dominique Bilde atsisakė atsakyti į tyrėjų klausimus per 2017 m. rugpjūčio 
mėn. vykusią apklausą ir atsisakė atvykti pas ikiteisminio tyrimo teisėjus į 2017 m. 
lapkričio 24 d. numatytą surengti apklausą, siekiant nustatyti, ar jai turi būti pateikti 
kaltinimai dėl piktnaudžiavimo pasitikėjimu, nurodydama savo, kaip Europos 
Parlamento narės, imunitetą;

I. kadangi, atsižvelgdama į tai, kad reikia atlikti Dominique Bilde apklausą dėl jai pateiktų 
kaltinimų, kompetentinga institucija pateikė prašymą atšaukti jos imunitetą;

J. kadangi pagal Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 9 straipsnį 
Europos Parlamento nariai savo valstybės teritorijoje naudojasi imunitetais, kurie toje 
valstybėje suteikiami parlamento nariams;

K. kadangi Prancūzijos Respublikos Konstitucijos 26 straipsnyje nustatyta, kad „[n]ė 
vienas parlamento narys dėl nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo negali būti 
suimamas arba negali būti kitaip atimama arba suvaržoma jo laisvė, jei asamblėjos, 
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kurios narys jis yra, valdyba nedavė tam sutikimo. Toks sutikimas nėra būtinas, kai 
parlamento narys užtinkamas bedarantis nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą (in 
flagranti), arba įsiteisėjus apkaltinamajam nuosprendžiui“;

L. kadangi nėra nei įrodymų, jog esama fumus persecutionis atvejo, nei jokių priežasčių 
įtarti tokio atvejo buvimą;

1. nusprendžia atšaukti Dominique Bilde imunitetą;

2. paveda Pirmininkui nedelsiant perduoti šį sprendimą ir atsakingo komiteto pranešimą 
Prancūzijos Respublikos teisingumo ministrei ir Dominique Bilde.
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