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Evropski parlament, 

– ob upoštevanju zahteve za odvzem imunitete Jérômu Lavrilleuxu, ki jo je 

23. Decembra 2014 posredoval francoski pravosodni minister na zahtevo glavnega 

tožilca prizivnega sodišča v Parizu in ki je bila razglašena na plenarnem zasedanju 

15. januarja 2015, 

– po zagovoru Jérôma Lavrilleuxa v skladu s členom 9(5) Poslovnika, 

– ob upoštevanju členov 8 in 9 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije 

ter člena 6(2) Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi 

neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976, 

– ob upoštevanju sodb Sodišča Evropske unije z dne 12. maja 1964, 10. julija 1986, 15. in 

21. oktobra 2008, 19. marca 2010 in 6. septembra 2011 in 17. januarja 20131, 

– ob upoštevanju člena 26 ustave Francoske republike, 

– ob upoštevanju člena 5(2), člena 6(1) in člena 9 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A8-0152/2015), 

A. ker je glavni tožilec prizivnega sodišča v Parizu zahteval, da se Jérômu Lavrilleuxu, 

                                                 
1  Sodba Sodišča z dne 12. maja 1964 v zadevi Wagner proti Fohrmann in Krier, 101/63, 

ECLI:EU:C:1964:28; sodba Sodišča z dne 10. julija 1986 v zadevi Wybot proti Faure in 
drugi, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sodba Splošnega sodišča z dne 15. oktobra 2008 v 
zadevi Mote proti Parlamentu, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sodba Sodišča z dne 
21. oktobra 2008 v združenih zadevah Marra proti De Gregorio in Clemente, C-200/07 
in C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sodba Splošnega sodišča z dne 19. marca 2010 v 
zadevi Gollnisch proti Parlamentu, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sodba Sodišča z dne 
6. septembra 2011 v zadevi Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sodba 
Splošnega sodišča z dne 17. januarja 2013 v zadevi Gollnisch proti Parlamentu, T-
346/11 in T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23. 



 

 

poslancu Evropskega parlamenta, odvzame poslanska imuniteta v povezavi s tekočo 

sodno preiskavo obtožb o ponarejanju, uporabi ponarejenih dokumentov, zlorabi 

zaupanja, poskusu goljufije in sostorilstvu pri navedenih kaznivih dejanjih ter o 

njihovem prikrivanju, o nezakonitem financiranju volilne kampanje ter sostorilstvu pri 

tem dejanju in o njegovem prikrivanju; ker francoski sodniki v zvezi s tem želijo 

Jérômu Lavrilleuxu odvzeti ali omejiti prostost; 

B. ker člen 9 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije določa, da poslanci 

Evropskega parlamenta uživajo na ozemlju svoje države imunitete, priznane poslancem 

parlamenta te države; 

C. ker odstavka 2 in 3 člena 26 francoske ustave določata, da se nobenega poslanca ne sme 

aretirati zaradi kaznivega dejanja ali delikta, niti se mu ne sme drugače odvzeti ali 

omejiti prostosti brez dovoljenja skupščine, katere poslanec je; to dovoljenje se ne 

zahteva, če je bil zaloten pri kaznivem dejanju ali deliktu ali pravnomočno obsojen; 

skupščina pa lahko zahteva odpravo pripora ali ukrepa odvzema ali omejitve prostosti 

ali ustavitev postopka zoper svojega poslanca; 

D. ker je Jérôme Lavrilleux osumljen sodelovanja v sistemu lažnega izdajanja računov za 

stroške volilne kampanje; 

E. ker bi morali v postopku zahteve za odvzem poslanske imunitete Jérômu Lavrilleuxu 

veljati pogoji iz člena 9(6) Poslovnika; 

F. ker se obtožbe ne navezujejo na funkcijo Jérôma Lavrilleuxa kot poslanca Evropskega 

parlamenta, pač pa izhajajo iz njegove nekdanje funkcije namestnika vodje volilne 

kampanje pred zadnjimi predsedniškimi volitvami v Franciji; 

G. ker se pregon ne nanaša na mnenje ali glas, ki ga je Jérôme Lavrilleux izrekel pri 

opravljanju dolžnosti poslanca Evropskega parlamenta v smislu člena 8 Protokola št. 7 o 

privilegijih in imunitetah Evropske unije; 

H. ker Parlament ni našel dokaza, da gre za fumus persecutionis, torej dovolj utemeljen 

sum, da je bil postopek sprožen z namenom, da bi se škodovalo politični dejavnosti 

poslanca; 

1. se odloči, da odvzame poslansko imuniteto Jérômu Lavrilleuxu; 

2. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in poročilo pristojnega odbora nemudoma 

posreduje pristojnemu organu Francoske republike in Jérômu Lavrilleuxu. 

 

 

 


