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Zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta Marine Le Pen  

Odluka Europskog parlamenta od 2. srpnja 2013. o zahtjevu za ukidanje imuniteta 

Marine Le Pen (2012/2325(IMM)) 

 

Europski parlament, 

– uzimajući u obzir zahtjev za ukidanje imuniteta Marine Le Pen koji je 26. studenog 2012. 

proslijedila ministrica pravosuđa Francuske Republike  i koji je objavljen na plenarnoj 

sjednici 10. prosinca 2012., u vezi sa zahtjevom glavnog tužitelja na žalbenom sudu u 

Lyonu od 7. studenog 2012., 

– nakon saslušanja zastupnika Brune Gollnischa u skladu s člankom 7. stavkom 3. 

Poslovnika, 

– uzimajući u obzir članke 8. i 9. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije 

te članak 6. stavak 2. Akta o izboru zastupnika Europskog parlamenta na neposrednim 

općim izborima od 20. rujna 1976., 

– uzimajući u obzir presude Suda Europske unije od 12. svibnja 1964., 10. srpnja 1986., 15. i 

21. listopada 2008, 19. ožujka 2010., 6. rujna 2011. i 17. siječnja 2013.1, 

– uzimajući u obzir članak 26. Ustava Francuske Republike, 

– uzimajući u obzir članak 6. stavak 2. i članak 7. Poslovnika, 

– uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja (A7-0236/2013), 

A. budući da je glavni tužitelj žalbenog suda u Lyonu zatražio ukidanje parlamentarnog 

imuniteta zastupnici Europskog parlamenta Marine Le Pen u vezi s tužbom za navodno 

kazneno djelo; 

B. budući da se u članku 9. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije 

navodi da zastupnici na teritoriju svoje države imaju imunitet koji se dodjeljuje 

zastupnicima parlamenta te države; 

C. budući da članak 26. Ustava Francuske Republike predviđa da zastupnici francuskog 

Parlamenta ne mogu biti predmetom sudskog postupka za mišljenja koja su iznijeli ili 

                                                 
1  Presuda od 12. svibnja 1964. u predmetu 101/63, Wagner/Fohrmann i Krier (Zbornik 

sudske prakse 1964., str. 381.); presuda od 10. srpnja 1986. u predmetu 149/85, 
Wybot/Faure i drugi (Zbornik sudske prakse 1986., str. 2391.); presuda od 15. listopada 
2008. u predmetu T-345/05, Mote/Parlament (Zbornik sudske prakse 2008., str. II-2849.) ; 
presuda od 21. listopada 2008. u spojenim predmetima C-200/07 i C-201/07, Marra/De 
Gregorio i Clemente (Zbornik sudske prakse 2008., str. I-7929.); presuda od 19. ožujka 
2010. u predmetu T-42/06, Gollnisch/Parlament (Zbornik sudske prakse 2010., str. II-1135.) 
; presuda od 6. Rujna 2011. u predmetu C-163/10, Patriciello (Zbornik sudske prakse 2011., 
str. I-7565)  i presuda od 17. rujna 2013. u spojenim predmetima T-346/11 i T-347/11 
Gollnisch/Parlament (još nije objavljeno u Zborniku sudkse prakse).  



glasove koje su dali tijekom izvršavanja svojih dužnosti; 

D. budući da je Marine Le Pen optužena za poticanje na mržnju, diskriminaciju ili nasilje 

protiv skupine osoba na temelju njihove vjerske pripadnosti, što je u francuskom pravu 

kazneno djelo u skladu s člankom 24. stavkom 8., člankom 23. stavkom 1. te člankom 42. 

Akta od 29. srpnja 1881. i člankom 93. - 3. Akta 82-652 od 29. srpnja 1982., za koje su 

utvrđene kazne člankom 24., stavcima 8., 10., 11., 12. Akta od 29. srpnja 1881. i člankom 

131. do članka 26. stavaka 2. i 3. Kaznenog zakona; 

E. budući da navodna radnja nije izravno ili očigledno povezana s izvršavanjem zastupničke 

dužnosti Marine Le Pen u Europskom parlamentu niti predstavlja mišljenja koja je iznijela 

ili glasove koje je dala izvršavajući svoje dužnosti zastupnice Europskog parlamenta u 

smislu članka 8. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije; 

F. budući da optužba nije povezana s položajem Marine Le Pen kao zastupnice Europskog 

parlamenta; 

G. budući da nema razloga za sumnju u postojanje fumus persecutionis; 

1. odlučuje ukinuti imunitet Marine Le Pen; 

2. nalaže svojem predsjedniku da odmah proslijedi ovu Odluku i izvješće nadležnog odbora 

ministrici pravosuđa Francuske Republike i Marine Le Pen. 

 


