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Zahtjev za ukidanje parlamentarnog imuniteta Jérômeu Lavrilleuxu  

Odluka Europskog parlamenta od 19. svibnja 2015. o zahtjevu za ukidanje imuniteta 

Jérômeu Lavrilleuxu (2015/2014(IMM)) 

 

Europski parlament, 

– uzimajući u obzir zahtjev za ukidanje imuniteta Jérômeu Lavrilleuxu koji je 23. 

prosinca 2014. proslijedio francuski ministar pravosuđa u vezi sa zahtjevom glavnog 

tužitelja Prizivnog suda u Parizu i koji je objavljen na plenarnoj sjednici 15. siječnja 

2015., 

– nakon saslušanja Jérômea Lavrilleuxa u skladu s člankom 9. stavkom 5. Poslovnika, 

– uzimajući u obzir članke 8. i 9. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske 

unije te članak 6. stavak 2. Akta od 20. rujna 1976. o izboru zastupnika u Europski 

parlament neposrednim općim izborima, 

– uzimajući u obzir presude Suda Europske unije od 12. svibnja 1964., 10. srpnja 1986., 

15. i 21. listopada 2008., 19. ožujka 2010., 6. rujna 2011. i 17. siječnja 2013.1, 

– uzimajući u obzir članak 26. Ustava Francuske Republike, 

– uzimajući u obzir članak 5. stavak 2., članak 6. stavak 1. i članak 9. Poslovnika, 

– uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja (A8-0152/2015), 

A. budući da je glavni tužitelj Prizivnog suda u Parizu zatražio da se Jérômeu Lavrilleuxu, 

zastupniku u Europskom parlamentu, ukine zastupnički imunitet zbog istrage u 

                                                 
1  Presuda Suda od 12. svibnja 1964., Wagner/Fohrmann i Krier, 101/63, 

ECLI:EU:C:1964:28; Presuda Suda od 10. srpnja 1986., Wybot/Faure i drugi, 149/85, 
ECLI:EU:C:1986:310; Presuda Općeg suda od 15. listopada 2008., Mote/Parlament, 
T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Presuda Suda od 21. listopada 2008., Marra/De 
Gregorio i Clemente, C-200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Presuda Općeg 
suda od 19. ožujka 2010., Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; 
Presuda Suda od 6. rujna 2011., Patriciello, C 163/10, ECLI: EU:C:2011:543; Presuda 
Općeg suda od 17. siječnja 2013., Gollnisch/Parlament, T-346/11 et T-347/11, 
ECLI:EU:T:2013:23. 



 

 

postupku u kojem se tereti za krivotvorenje, upotrebu krivotvorenih dokumenata, 

zlouporabu povjerenja, pokušaj prijevare i prikrivanje tih kaznenih djela i sudioništvo u 

njima, te nezakonito financiranje predizborne kampanje i prikrivanje tog kaznenog djela 

i sudioništvo u njemu; budući da bi sudac u Francuskoj u vezi s tim htio Jérômeu 

Lavrilleuxu izreći mjeru pritvora ili drugu mjeru lišavanja slobode; 

B. budući da se u članku 9. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije 

navodi da zastupnici u Europskom parlamentu na državnom području svoje države 

uživaju imunitet priznat zastupnicima u parlamentu te države; 

C. budući da se u članku 26. stavcima 2. i 3. francuskog Ustava navodi da se nijedan 

zastupnik u parlamentu ne može uhititi zbog kaznenog djela ili lakšeg oblika kaznenog 

djela i da mu se ne može izreći mjera pritvora ili druga mjera lišavanja slobode bez 

odobrenja predsjedništva doma u kojemu je zastupnik; budući da to odobrenje nije 

potrebno u slučaju kaznenog djela ili lakšeg oblika kaznenog djela počinjenog flagrante 

delicto ili u slučaju pravomoćne osuđujuće presude te da Skupština može zatražiti 

suspenziju mjere pritvora ili lišavanja slobode odnosno zastoj kaznenog postupka protiv 

zastupnika u Skupštini; 

D. budući da se Jérôme Lavrilleux sumnjiči za sudjelovanje u sustavu izdavanja lažnih 

računa za troškove predizborne kampanje; 

E. budući da bi ukidanje imuniteta Jérômeu Lavrilleuxu trebalo podlijegati uvjetima iz 

članka 9. stavka 6. Poslovnika; 

F. budući da optužbe za koje se Jérôme Lavrilleux tereti nisu povezane s obnašanjem 

njegove dužnosti zastupnika u Europskom parlamentu već proizlaze iz njegove 

prethodne funkcije zamjenika direktora kampanje na zadnjim predsjedničkim izborima 

u Francuskoj; 

G. budući da kazneni progon nije povezan s izražavanjem mišljenja ili glasanjem Jérômea 

Lavrilleuxa pri obnašanju dužnosti zastupnika u Europskom parlamentu u smislu 

članka 8. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije;  

H. budući da Parlament nije pronašao dokaze za fumus persecutionis, odnosno za dovoljno 

ozbiljnu i osnovanu sumnju da je postupak pokrenut s namjerom nanošenja političke 

štete dotičnom zastupniku; 

1. odlučuje ukinuti imunitet Jérômeu Lavrilleuxu; 

2. nalaže svojem predsjedniku da ovu odluku i izvješće nadležnog odbora odmah 

proslijedi nadležnom tijelu Francuske Republike i Jérômeu Lavrilleuxu. 

 

 

 


