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Parlamentul European, 

– având în vedere cererea de ridicare a imunității lui Jérôme Lavrilleux, transmisă la 23 

decembrie 2014 de către Ministrul francez al Justiției, la solicitarea Procurorului-șef al 

Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Paris, comunicată în plen la 15 ianuarie 2015, 

– în urma audierii lui Jérôme Lavrilleux în conformitate cu articolul 9 alineatul (5) din 

Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere articolele 8 și 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile 

Uniunii Europene și articolul 6 alineatul (2) din Actul de la 20 septembrie 1976 privind 

alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, 

– având în vedere hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene din 12 mai 1964, 10 

iulie 1986, 15 și 21 octombrie 2008, 19 martie 2010, 6 septembrie 2011 și 17 ianuarie 

20131, 

– având în vedere articolul 26 din Constituția Republicii Franceze, 

– având în vedere articolul 5 alineatul (2), articolul 6 alineatul (1) și articolul 9 din 

Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice  (A8-0152/2015), 

                                                 
1  Hotărârea Curții de Justiție din 12 mai 1964, Wagner/Fohrmann și Krier, 101/63, 

ECLI:EU:C:1964:28; Hotărârea Curții de Justiție din 10 iulie 1986, Wybot/Faure și 
alții, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Hotărârea Tribunalului din 15 octombrie 2008, 
Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Hotărârea Curții de Justiție din 
21 octombrie 2008, Marra/De Gregorio și Clemente, C-200/07 și C-201/07, 
ECLI:EU:C:2008:579; Hotărârea Tribunalului din 19 martie 2010, Gollnisch/Parlament, 
T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Hotărârea Curții de Justiție din 6 septembrie 2011, 
Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543, Hotărârea Tribunalului din 17 ianuarie 
2013, Gollnisch/ Parlament, T-346/11 și T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23. 



 

 

A. întrucât Procurorul-șef al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Paris a solicitat 

ridicarea imunității lui Jérôme Lavrilleux, deputat în Parlamentul European, în legătură 

cu o cercetare judiciară desfășurată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de fals, uz de 

documente false, abuz de încredere, tentativă de fraudă și complicitate la comiterea și 

tăinuirea acestor infracțiuni, finanțare ilegală a unei campanii electorale și complicitate 

la comiterea și tăinuirea acestei infracțiuni; întrucât judecătorii francezi ar dori să aplice, 

în acest context, o măsură privativă sau restrictivă de libertate împotriva lui Jérôme 

Lavrilleux; 

B. întrucât articolul 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii 

Europene stipulează că, pe teritoriul național, membrii Parlamentului European 

beneficiază de imunitățile recunoscute membrilor parlamentului propriei țări; 

C. întrucât articolul 26 alineatele (2) și (3) din Constituția franceză prevede că niciun 

membru al parlamentului nu este arestat pentru săvârșirea unei infracțiuni penale sau a 

altei infracțiuni majore și nici nu i se poate aplica vreo măsură privativă sau restrictivă 

de libertate în lipsa unei autorizații din partea secretariatului camerei din care face parte, 

că o astfel de autorizație nu este necesară în cazul unei infracțiuni penale sau al altei 

infracțiuni majore comise flagrante delicto sau în cazul în care a fost pronunțată o 

condamnare definitivă, și că parlamentul poate cere suspendarea detenției, a măsurilor 

privative sau restrictive de libertate sau a urmăririi îndreptate împotriva unuia dintre 

membrii săi; 

D. întrucât există suspiciunea că Jérôme Lavrilleux ar fi fost implicat într-un sistem de 

facturare frauduloasă a cheltuielilor efectuate în cadrul unei campanii; 

E. întrucât ridicarea imunității lui Jérôme Lavrilleux ar trebui să intre sub incidența 

condițiilor menționate la articolul 9 alineatul (6) din Regulamentul de procedură; 

F. întrucât acuzațiile aduse nu au nicio legătură cu calitatea lui Jérôme Lavrilleux de 

membru al Parlamentului European, ci decurg din funcția îndeplinită anterior, și anume 

aceea de director adjunct de campanie în cadrul ultimelor alegeri prezidențiale 

desfășurate în Franța; 

G. întrucât Jérôme Lavrilleux nu este urmărit pentru opiniile sau voturile exprimate în 

calitate de deputat în Parlamentul European, în exercițiul funcțiunilor sale, în sensul 

articolului 8 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene; 

H. întrucât Parlamentul nu a constatat existența niciunui indiciu de fumus persecutionis, cu 

alte cuvinte a unei prezumții suficient de întemeiate și exacte cum că urmărirea ar fi fost 

pusă în mișcare cu intenția de a-i aduce deputatului prejudicii politice; 

1. hotărăște ridicarea imunității lui Jérôme Lavrilleux; 

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite imediat prezenta decizie, precum și 

raportul comisiei competente autorității competente a Republicii Franceze și lui Jérôme 

Lavrilleux. 


