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Marine Le Pen parlamenti mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló 

kérelem  

Az Európai Parlament 2013. július 2-i határozata a Marine Le Pen mentelmi jogának 

felfüggesztésére irányuló kérelemről (2012/2325(IMM)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Marine Le Pen mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló, a lyoni 

fellebbviteli bíróság főügyészétől érkezett 2012. november 7-i kérvény kapcsán a 

Francia Köztársaság igazságügy-minisztere által 2012. november 26-án továbbított, és 

a plenáris ülésen 2012. december 10-én bejelentett kérelemre, 

– tekintettel Bruno Gollnisch európai parlamenti képviselő Marine Le Pen nevében 

történő, az eljárási szabályzat 7. cikkének (3) bekezdése szerinti meghallgatására, 

– tekintettel az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyv 8. és 

9. cikkére, valamint az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános 

választójog alapján történő választásáról szóló, 1976. szeptember 20-i okmány 6. 

cikkének (2) bekezdésére, 

– tekintettel az Európai Unió Bírósága 1964. május 12-i, 1986. július 10-i, 2008. október 

15-i és 21-i, 2010. március 19-i, 2011. szeptember 6-i, valamint 2013. január 17-i 

ítéleteire1, 

– tekintettel a Francia Köztársaság alkotmányának 26. cikkére, 

– tekintettel eljárási szabályzata 6. cikkének (2) bekezdésére és 7. cikkére, 

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A7-0236/2013), 

A. mivel a lyoni fellebbviteli bíróság főügyésze egy állítólagos bűncselekménnyel 

kapcsolatos jogi eljárás okán kérte Marine Le Pen európai parlamenti képviselő 

parlamenti mentelmi jogának felfüggesztését; 

B. mivel az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. számú jegyzőkönyv 9. 

cikke szerint az Európai Parlament képviselői saját államuk területén az adott állam 

parlamenti képviselőire vonatkozó mentességeket élvezik; 

                                                 
1  Az 1964. május 12-i 101/63. sz. Wagner kontra Fohrmann és Krier ügy (EBHT 1964., 383. 

o.), az 1986. július 10-i 149/85. sz. Wybot kontra Faure és társai ügy (EBHT 1986., 2391. 
o.),  a 2008. október 15-i T-345/05 sz. Mote kontra Parlament ügy (EBHT 2008., II-2849. 
o.),  a 2008. október 21-i C-200/07. és C-201/07. sz. Marra kontra De Gregorio és 
Clemente egyesített ügyek (EBHT 2008., I-7929. o.), a 2010. március 19-i T-42/06. sz. 
Gollnisch kontra Parlament ügy (az EBHT-ban még nem tették közzé), a 2011. szeptember 
6-i C-163/10. sz. Patriciello-ügy (az EBHT-ban még nem tették közzé), valamint a 2013. 
szeptember 17-i  T-346/11. és T-347/11. sz. Gollnisch kontra Parliament egyesített ügyek 
(EBHT 2010., II-1135. o.). 



C. mivel a Francia Köztársaság alkotmányának 26. cikke kimondja, hogy a francia 

parlament egyetlen képviselőjét sem vethetik bűnvádi eljárás alá a hivatalának 

gyakorlása közben általa nyilvánított véleményért vagy leadott szavazatokért; 

D. mivel Marine Le Pent meghatározott csoporttal szembeni, vallási hovatartozáson 

alapuló gyűlöletre, diszkriminációra, illetve erőszakra való uszítással vádolják, amely 

cselekedet a francia jog – nevezetesen az 1881. július 29-i törvény 24. cikkének (8) 

bekezdése, 23. cikkének (1) bekezdése és 42 cikke, valamint az 1982. július 29-i 82-

652. számú törvény 93.-3 cikkének – szerint bűncselekménynek minősül, és amelynek 

büntetési tételeit az 1881. július 29-i törvény 24. cikkének (8), (10), (11) és (12) 

bekezdése, valamint a büntető törvénykönyv 131-26. cikkének (2) és (3) bekezdése 

rögzíti; 

E. mivel az állítólagos bűncselekmény nem áll közvetlen, illetve nyilvánvaló 

kapcsolatban Marine Le Pen európai parlamenti képviselői feladatainak ellátásával, és 

az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyv 8. cikkének 

alkalmazásában nem minősül az európai parlamenti képviselői feladatainak ellátása 

során kinyilvánított véleménynek vagy leadott szavazatnak; 

F. mivel a vád nem kapcsolódik Marine Le Pen európai parlamenti képviselői 

tisztségéhez; 

G. mivel nincs ok feltételezni a fumus persecutionis fennállását; 

1. úgy határoz, hogy felfüggeszti Marine Le Pen mentelmi jogát; 

2. utasítja elnökét, hogy haladéktalanul továbbítsa ezt a határozatot és az illetékes 

bizottság jelentését a Francia Köztársaság Igazságügyi Minisztériumának és Marine Le 

Pennek. 

 


