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Prašymas atšaukti Steeve’o Briois’o imunitetą  

2018 m. vasario 6 d. Europos Parlamento sprendimas dėl prašymo atšaukti Steeve’o 

Briois’o (Steeve Briois) imunitetą (2017/2221(IMM)) 

 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Prancūzijos Respublikos teisingumo ministrės 2017 m. rugsėjo 25 d. 

perduotą Douai miesto apeliacinio teismo generalinės prokurorės prašymą atšaukti 

Steeve’o Briois’o imunitetą, kuris susijęs su civilinio ieškovo prieš jį pateiktu skundu 

dėl privataus asmens viešo įžeidimo ir kuris buvo paskelbtas 2017 m. spalio 2 d. 

plenariniame posėdyje, 

– atsižvelgdamas į papildomą informaciją dėl šios bylos, kurią pateikė Douai miesto 

apygardos teismo respublikos prokuroras 2017 m. gruodžio 12 d. laiške, 

– išklausęs Steeve’o Briois’o paaiškinimų, kaip nurodyta Darbo tvarkos taisyklių 9 

straipsnio 6 dalyje, 

– atsižvelgdamas į Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 ir 9 

straipsnius bei 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų 

remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 6 straipsnio 2 dalį, 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1964 m. gegužės 12 d., 

1986 m. liepos 10 d., 2008 m. spalio 15 ir 21 d., 2010 m. kovo 19 d., 2011 m. rugsėjo 

6 d. ir 2013 m. sausio 17 d. sprendimus1, 

– atsižvelgdamas į Prancūzijos Respublikos Konstitucijos 26 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 5 straipsnio 2 dalį, 6 straipsnio 1 dalį ir 9 

                                                 
1  1964 m. gegužės 12 d. Teisingumo Teismo sprendimas Wagner / Fohrmann ir Krier, 

101/63, ECLI:EU:C:1964:28; 1986 m. liepos 10 d. Teisingumo Teismo sprendimas 
Wybot / Faure ir kt., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; 2008 m. spalio 15 d. Bendrojo 
Teismo sprendimas Mote / Parlamentas, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; 2008 m. 
spalio 21 d. Teisingumo Teismo sprendimas Marra / De Gregorio ir Clemente, C-
200/07 ir C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; 2010 m. kovo 19 d. Bendrojo Teismo 
sprendimas Gollnisch / Parlamentas, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; 2011 m. rugsėjo 6 
d. Teisingumo Teismo sprendimas Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; 2013 
m. sausio 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas Gollnisch / Parlamentas, T-346/11 ir T-
347/11, ECLI:EU:T:2013:23. 



 

 

straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A8-0011/2018), 

A. kadangi Prancūzijos Respublikos generalinė prokurorė pateikė prašymą atšaukti 

Europos Parlamento nario Steeve’o Briois’o imunitetą, kuris susijęs su Douai miesto 

apygardos teisme vykdomu procesu; kadangi šį prašymą Parlamentui perdavė 

Prancūzijos Respublikos teisingumo ministrė; 

B. kadangi prašymas atšaukti S. Briois’o imunitetą yra susijęs su procesu, pradėtu dėl 

privataus asmens viešo įžeidimo (1881 m. liepos 29 d. Akto 29 straipsnio antra 

pastraipa, 33 straipsnio antra pastraipa ir 23 straipsnis), susijusio su įtarimais dėl 

šmeižikiškų komentarų, kuriuos paskelbė kai kurie internautai reaguodami į S. Briois’o 

2015 m. gruodžio 23 d. asmeninėje socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje paskelbtą 

tekstą ir kurių S. Briois iš karto neištrynė; kadangi Teisės reikalų komiteto prašymu 

Douai miesto apygardos teismo respublikos prokuroras konstatavo, kad minėti 

komentarai tikrai dar buvo internete 2017 m. lapkričio 21 d.; 

C. kadangi pagal Protokolo Nr. 7 8 straipsnį Europos Parlamento nariai negali būti 

apklausiami, sulaikomi ar traukiami atsakomybėn dėl einant pareigas pareikštos 

nuomonės ar balsavimo; 

D. kadangi pagal Protokolo Nr. 7 9 straipsnį Europos Parlamento nariai Parlamento sesijų 

metu naudojasi savo valstybės teritorijoje imunitetais, kurie toje valstybėje yra 

suteikiami parlamento nariams; 

E. kadangi, be kita ko, Prancūzijos Respublikos Konstitucijos 26 straipsnyje nustatyta, kad 

be parlamento sutikimo nė vienas parlamento narys dėl nusikaltimo negali būti 

suimamas arba negali būti kitaip atimama ar suvaržoma jo laisvė; 

F. kadangi Protokolo Nr. 7 8 ir 9 straipsniai negali būti taikomi kartu1;  

G. kadangi kaltinimai Steeve’ui Briois’ui ir prašymas atšaukti jo imunitetą susiję ne su 

jam, kaip Europos Parlamento nariui, einant pareigas pareikšta nuomone ar balsavimu, 

o su tuo, kad, kaip įtariama, jis savo oficialioje socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje 

neištrynė kai kurių trečiųjų asmenų paskelbtų komentarų, kuriuos skundą pateikęs 

asmuo laiko įžeidimu;  

H. kadangi dėl pirmiau minėtos priežasties netaikomas pagal Protokolo Nr. 7 8 straipsnį 

suteikiamas imunitetas, o šiuo atveju visiškai taikomas to paties Protokolo 9 straipsnis;  

I. kadangi nesama jokių akivaizdžių fumus persecutionis įrodymų, t. y. pakankamai rimtų 

ir aiškių įtarimų, kad byla iškelta siekiant pakenkti atitinkamo Parlamento nario 

politinei reputacijai; 

1. nusprendžia atšaukti Steeve’o Briois’o imunitetą; 

2. paveda Pirmininkui nedelsiant perduoti šį sprendimą ir atsakingo komiteto pranešimą 

Prancūzijos Respublikos teisingumo ministrei ir Steeve’ui Briois’ui. 

                                                 
1  Minėtosios sujungtos bylos C-200/07 ir C-201/07 Marra, 45 punktas. 


