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Koldo Gorostiaga úr kérelme parlamenti mentelmi jogának fenntartása iránt  

Az Európai Parlament határozata a Koldo Gorostiaga úr parlamenti mentelmi jogának és 

előjogainak fenntartására irányuló kérelméről (2004/2102(IMM)) 

 

Az Európai Parlament, 

 

 tekintettel a Koldo Gorostiaga 2004. július 7-i, a plenáris ülésen 2004. július 22-én 

bejelentett kérelmére, amely egy francia bíróság előtt folyamatban lévő eljárással 

kapcsolatban mentelmi jogának fenntartására irányul, 

 

– tekintettel az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló 1965. április 8-

i jegyzőkönyv 8., 9. és 10. cikkére, valamint az Európai Parlament tagjainak közvetlen 

és általános választójog alapján történő megválasztásáról szóló, 1976. szeptember 20-i 

okmány 6. cikkének (2) bekezdésére, 

 tekintettel az Európai Közösségek Bíróságának 1964. május 12-i és 1986. július 10-i 

ítéleteire1, 

 

 tekintettel eljárási szabályzata 6. cikkének (3) bekezdésére és 7. cikkére, 

 

 tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A6-0006/2005), 

 

A. mivel Koldo Gorostiagát az 1999. június 13-án megtartott ötödik közvetlen választás 

során választották be az Európai Parlamentbe, mandátumát 1999. december 15-én 

megvizsgálták2, és az 2004. július 19-én lejárt, 

 

B. mivel Koldo Gorostiaga sérelmezi, hogy a Párizsi Tribunal de Grande Instance (TGI) 

egy bizonyos pénzösszeget elkobzott, és mivel állítása szerint ezt annak tudatában tette, 

hogy ezen összegek a Parlament által részére kifizetett juttatások voltak, 

 

C. mivel Koldo Gorostiaga úgy véli, hogy állítólagos tulajdonának elkobzása a 

kiváltságokról és mentességekről szóló jegyzőkönyv megsértését jelenti, 

 

D. mivel Koldo Gorostiaga sérelmezi, hogy a párizsi Cour d’Appel második 

vizsgálótanácsa 2004. június 11-i ítéletében „vizsgálat alatt állónak” minősítette, és ez a 

kiváltságokról és mentességekről szóló jegyzőkönyv megsértésének minősül, 

 

E. mivel az általa ismertetett bizonyítékok alapján Koldo Gorostiagát nem védi parlamenti 

mentelmi jog egyik olyan igénnyel kapcsolatban sem, amelyet az Európai Parlament 

elnökével közöltek, 

 

                                                 
1 101/63 sz. Wagner kontra Fohrmann és Krier ügy (EBHT 1964., 417. o.) és 149/85 sz. Wybot 

kontra Faure és mások ügy (EBHT 1986., 2403. o.) 
2 Az Európai Parlament határozata az 1999. június 10-13. közötti, 5. közvetlen európai parlamenti 

választás mandátumainak vizsgálatáról (HL C 296., 2000.10.18., 93. o.) 



 

2\ 15/02/2005 Előadó: Klaus-Heiner Lehne - A6-0006/2005 

1. úgy határoz, hogy Koldo Gorostiaga mentelmi jogát és előjogait nem tartja fenn. 

 

 


