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Európsky parlament, 

– so zreteľom na žiadosť Jane Collinsovej o ochranu svojich výsad a imunít, ktorú podala 

3. mája 2016 v súvislosti s občianskoprávnym konaním voči nej na Queen’s Bench 

Division súdu High Court v Londýne (vec HQ14DO4882) a ktorá bola oznámená na 

plenárnej schôdzi 11. mája 2016, 

– po vypočutí Jamesa Carvera, ktorý zastupoval Jane Collinsovú, v súlade s článkom 9 

ods. 5 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na články 7, 8 a 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie, 

ako aj na článok 6 ods. 2 Aktu o všeobecných a priamych voľbách poslancov 

Európskeho parlamentu z 20. septembra 1976, 

– so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie z 12. mája 1964, 10. júla 1986, 

15. a 21. októbra 2008, 19. marca 2010 a 6. septembra 2011 a 17. januára 20131, 

– so zreteľom na článok 5 ods. 2 a články 7 a 9 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0297/2016), 

A. keďže Jane Collinsová požiadala o ochranu svojich parlamentných výsad a imunít 

v súvislosti s občianskoprávnym konaním voči nej na Queen’s Bench Division súdu 

High Court v Londýne; 

                                                 
1  Rozsudok Súdneho dvora z 12. mája 1964, Wagner/Fohrmann a Krier, C-101/63, 

ECLI:EÚ:C:1964:28; rozsudok Súdneho dvora z 10. júla 1986, Wybot/Faure a iní, C-
149/85, ECLI:EÚ:C:1986:310; rozsudok Všeobecného súdu z 15. októbra 2008, 
Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EÚ:T:2008:440; rozsudok Súdneho dvora z 21. 
októbra 2008, Marra/De Gregorio a Clemente, C-200/07 a C-201/07, 
ECLI:EÚ:C:2008:579; rozsudok Všeobecného súdu z 19. marca 2010, 
Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EÚ:T:2010:102; rozsudok Súdneho dvora zo 6. 
Septembra 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EÚ:C:2011:543; rozsudok Všeobecného 
súdu zo 17. januára 2013, Gollnisch/Parlament, T-346/11 a T-347/11, 
ECLI:EÚ:T:2013:23. 



 

 

B. keďže táto žiadosť sa týka po prvé ochrany práva poslancov Európskeho parlamentu 

podľa článku 7 protokolu na voľný pohyb pri cestovaní do a z Európskeho parlamentu, 

ktorý nepodlieha žiadnym správnym ani iným obmedzeniam; 

C. keďže táto časť žiadosti súvisí s tým, že načasovania súdneho konania voči Jane 

Collinsovej jej údajne bránilo cestovať na parlamentné schôdze; 

D. keďže článok 7 protokolu sa však nevzťahuje na obmedzenia vyplývajúce zo súdneho 

konania, lebo tie sú upravené osobitnými pravidlami uvedenými v článkoch 8 a 9 

protokolu1, a žiadosť o ochranu parlamentnej výsady podľa článku 7 protokolu je preto 

neprípustná; 

E. keďže táto žiadosť sa týka po druhé ochrany slobody poslancov Európskeho parlamentu 

podľa článku 8 protokolu, podľa ktorého poslanci Európskeho parlamentu nepodliehajú 

žiadnej forme vyšetrovania, zadržania alebo súdneho stíhania vo vzťahu k vyjadreným 

názorom alebo hlasovaniu pri výkone svojich úloh; 

F. keďže táto časť žiadosti súvisí s tým, že voči Jane Collinsovej sa v Spojenom 

kráľovstve vedie občianskoprávne konanie o náhradu škody vrátane náhrady spôsobenej 

nemajetkovej ujmy za údajnú urážku na cti a ohováranie, ako aj konanie o vydanie 

súdneho príkazu, ktorý jej má zabrániť v opakovaní tvrdení, ktoré sú predmetom sporu; 

G. keďže konanie o urážke na cti a ohováraní sa týka obvinení, ktoré Jane Collinsová 

vzniesla na straníckej konferencii; 

H. keďže parlamentná imunita, ktorú udeľuje článok 8 protokolu, sa vzťahuje na názory 

vyjadrené poslancami Európskeho parlamentu výlučne počas výkonu ich úloh; 

I. keďže vyjadrenia poslancov Európskeho parlamentu mimo priestorov Európskeho 

parlamentu sa považujú za vyjadrenia pri výkone poslaneckých úloh len vtedy, ak tieto 

vyjadrenia zodpovedajú subjektívnemu názoru, ktorý priamo a zjavne súvisí s výkonom 

týchto úloh2; 

J. keďže však neexistuje žiadna priama a zjavná súvislosť medzi tvrdeniami, ktoré sú 

predmetom sporu, a úlohami Jane Collinsovej ako poslankyne Európskeho parlamentu, 

lebo sa netýkajú jej činnosti ako poslankyne Európskeho parlamentu ani politík 

Európskej únie a boli prednesené v kontexte národnej politickej diskusie; 

K. keďže na tvrdenia, ktoré sú predmetom sporu, sa preto článok 8 protokolu nevzťahuje; 

1. rozhodol neochrániť výsady a imunity Jane Collinsovej; 

2. poveruje svojho predsedu, aby ihneď postúpil toto rozhodnutie a správu gestorského 

výboru orgánom Spojeného kráľovstva vrátane Jeho Ctihodnosti sudcu Warbyho. 

 

                                                 
1  Rozsudok Všeobecného súdu z 15. októbra 2008, Mote/Parlament, T-345/05, 

ECLI:EÚ:T:2008:440, odseky 49 a 51. 
2  Rozsudok Súdneho dvora zo 6. septembra 2011, Patriciello, C-163/10, 

ECLI:EÚ:C:2011:543. 



 

 

 


