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Evropský parlament, 

– s ohledem na žádost, aby byl Steeve Briois zbaven imunity, kterou dne 25. září 2017 

předložila ministryně spravedlnosti Francouzské republiky na žádost vrchního státního 

zastupitelství při Odvolacím soudu v Douai v souvislosti s trestním oznámením podaným na 

pana Brioise poškozenou stranou z důvodu údajného spáchání trestného činu veřejné pomluvy 

vůči fyzické osobě („injures publiques envers un particulier“), která byla oznámena na 

plenárním zasedání dne 2. října 2017, 

– s ohledem na dodatečné informace o tomto případu, které v dopisu ze dne 12. prosince 2017 

poskytlo státního zastupitelství při Soudu prvního stupně v Douai, 

– poté, co Steeve Briois dostal možnost vyjádřit se, v souladu s čl. 9 odst. 6 jednacího řádu, 

– s ohledem na články 8 a 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie a na čl. 6 

odst. 2 aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a 

přímých volbách, 

– s ohledem na rozsudky Soudního dvora Evropské unie ze dne 12. května 1964, 10. července 

1986, 15. a 21. října 2008, 19. března 2010, 6. září 2011 a 17. ledna 20131, 

– s ohledem na článek 26 Ústavy Francouzské republiky, 

– s ohledem na čl. 5 odst. 2, čl. 6 odst. 1 a článek 9 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A8-0011/2018), 

A. vzhledem k tomu, že vrchní státní zastupitelství při Odvolacím soudu v Douai požádalo, aby 

byl poslanec Evropského parlamentu Steeve Briois zbaven poslanecké imunity v souvislosti s 

trestním řízením vedeným u Soudu prvního stupně v Douai; vzhledem k tomu, že tuto žádost 

Parlamentu předložila ministryně spravedlnosti Francouzské republiky; 

                                                 
1  Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. května 1964, Wagner/Fohrmann a Krier, 101/63, 

ECLI:EU:C:1964:28; rozsudek Soudního dvora ze dne 10. července 1986, Wybot/Faure a 
další, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; rozsudek Tribunálu ze dne 15. října 2008, 
Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; rozsudek Soudního dvora ze dne 21. října 
2008, Marra/De Gregorio a Clemente, C 200/07 a C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; rozsudek 
Tribunálu ze dne 19. března 2010, Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; 
rozsudek Soudního dvora ze dne 6. září 2011, Patriciello, C 163/10, ECLI: EU:C:2011:543; 
rozsudek Tribunálu ze dne 17. ledna 2013, Gollnisch/Parlament, T-346/11 a T-347/11, 
ECLI:EU:T:2013:23. 



 

B. vzhledem k tomu, že žádost o zbavení pana Brioise imunity se týká právních úkonů v rámci 

trestního řízení týkajícího se údajného spáchání trestného činu veřejné pomluvy vůči fyzické 

osobě (čl. 29 druhý pododstavec, čl. 33 druhý pododstavec a článek 23 zákona ze dne 29. 

července 1881), k němuž mělo dojít v souvislosti s údajně pomlouvačnými výroky, jež zaslal 

určitý počet uživatelů internetu v reakci na text, který pan Briois zveřejnil dne 23. prosince 

2015 na své facebookové stránce, a jež pan Briois dostatečně rychle neodstranil; vzhledem k 

tomu, že na žádost Výboru pro právní záležitosti uvedlo státní zastupitelství při Soudu 

prvního stupně v Douai, že výše uvedené komentáře byly nepochybně dostupné on-line až ke 

dni 21. listopadu 2017; 

C. vzhledem k tomu, že podle článku 8 Protokolu č. 7 poslanci Evropského parlamentu nemohou 

být vyšetřováni, zadrženi nebo stíháni pro své názory či hlasování během výkonu své funkce; 

D. vzhledem k tomu, že podle článku 9 Protokolu č. 7 v průběhu zasedání Evropského 

parlamentu jeho členové na území vlastního státu požívají imunit přiznávaných členům 

parlamentu vlastního státu; 

E. vzhledem k tomu, že článek 26 Ústavy Francouzské republiky mimo jiné stanoví, že žádný 

člen Parlamentu nesmí být zatčen, zadržen za trestný čin, ani být předmětem opatření 

omezujícího svobodu bez předchozího svolení Parlamentu; 

F. vzhledem k tomu, že články 8 a 9 Protokolu č. 7 nelze použít současně1;  

G. vzhledem k tomu, že skutečnosti, které jsou Steevu Brioisovi dávány za vinu, a navazující 

žádost o zbavení tohoto poslance imunity nejsou spojeny s vyjádřenými názory nebo 

hlasováním při výkonu funkce poslance Evropského parlamentu, ale se skutečností, že údajně 

ze své facebookové stránky neodstranil určitý počet komentářů, které tam umístily třetí osoby 

a které osoba, proti níž byly namířeny, považuje za urážlivé;  

H. vzhledem k tomu, že imunita, již přiznává článek 8 Protokolu č. 7, se tedy v tomto případě 

neuplatní a že dotčený případ spadá beze zbytku do oblasti působnosti článku 9 téhož 

protokolu;  

I. vzhledem k tomu, že Parlament neshledal žádné důkazy pro fumus persecutionis, tj. pro 

dostatečně závažné a konkrétní podezření, že případ byl zahájen s úmyslem způsobit 

dotčenému poslanci politickou újmu; 

1. rozhodl, že se Steeve Briois zbavuje imunity; 

2. pověřuje svého předsedu, aby ihned předal toto rozhodnutí a zprávu příslušného výboru 

ministryni spravedlnosti Francouzské republiky a Steevu Brioisovi. 

                                                 
1  Spojené věci C-200/07 a C-201/07 Marra, citované výše, bod 45. 


