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Prašymas atšaukti Parlamento narės Marine Le Pen imunitetą  

2013 m. liepos 2 d. Europos Parlamento sprendimas dėl prašymo atšaukti Marine Le Pen 

imunitetą (2012/2325(IMM)) 

 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į 2012 m. lapkričio 26 d. Prancūzijos Respublikos teisingumo ministerijos 

perduotą prašymą atšaukti Marine Le Pen imunitetą, kuris yra susijęs su Liono apeliacinio 

teismo generalinio prokuroro 2012 m. lapkričio 7 d. prašymu ir kuris buvo paskelbtas per 

2012 m. gruodžio 10 d. plenarinį posėdį, 

– išklausęs Marine Le Pen atstovaujančio B. Gollnisch paaiškinimų, kaip nurodyta Darbo 

tvarkos taisyklių 7 straipsnio 3 dalyje, 

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

9 straipsnius bei 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto dėl atstovų į Europos Parlamentą 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 6 straipsnio 2 dalį ir 7 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A7-0236/2013), 

A. kadangi Liono apeliacinio teismo generalinis prokuroras pateikė prašymą atšaukti 

Europos Parlamento narės Marine Le Pen imunitetą siekiant imtis teisinių veiksmų dėl 

įtarimo padarius nusižengimą; 

B. kadangi Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 9 straipsnyje 

nustatyta, kad Europos Parlamento nariai savo valstybės teritorijoje naudojasi imunitetais, 

kurie suteikiami tos valstybės parlamento nariams; 

C. kadangi Prancūzijos Respublikos Konstitucijos 26 straipsnyje numatyta, kad Prancūzijos 

parlamento nariai negali būti traukiami atsakomybėn dėl einant pareigas pareikštos 

                                                 
1  1964 m. gegužės 12 d. Sprendimas Wagner / Fohrmann ir Krier (101/63, [1964], Rink. 

p. 195); 1986 m. liepos 10 d. Sprendimas Wybot / Faure ir kt. (149/85, [1986], Rink. 
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Gollnisch / Parlamentas (T-42/06, [2010], Rink. p. II-1135); 2011 m. rugsėjo 6 d. 
Sprendimas Patriciello (C-163/10, [2011], Rink. p. I-7565) ir 2013 rugsėjo 17 d. 
sprendimas Gollnisch / Parlamentas (sujungtos bylos T-346/11 ir T-347/11, [2010], Rink. p. II-

1135). 



nuomonės ar balsavimo; 

D. kadangi Marine Le Pen kaltinama neapykantos skatinimu, kurstymu diskriminuoti arba 

smurtauti prieš asmenų grupę dėl tikėjimo – veika, numatyta Prancūzijos teisės aktuose, 

t. y. 1881 m. liepos 29 d. įstatymo 24 straipsnio 8 pastraipoje, 23 straipsnio pirmoje 

pastraipoje, 42 straipsnyje ir 1982 m. liepos 29 d. įstatymo 82-625 93-3 straipsnyje, o 

bausmės už šią veiką nustatytos 1881 m. liepos 29 d. įstatymo 24 straipsnio 8, 10, 11, 

12 pastraipose ir Baudžiamojo kodekso 131-26 straipsnio 2 ir 3 dalyse; 

E. kadangi veiksmai, kuriuos įtariama padariusi Marine Le Pen, nėra tiesiogiai ir 

akivaizdžiai susiję su jos, kaip Europos Parlamento narės, pareigų vykdymu ir nėra 

Europos Parlamento nariui einant pareigas pareikšta nuomonė ar balsavimas, kaip 

numatyta Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 straipsnyje; 

F. kadangi kaltinimas nėra susijęs su Marine Le Pen, kaip Europos Parlamento narės, 

pareigomis; 

G. kadangi nėra pagrindo taikyti fumus persecutionis prielaidos; 

1. nusprendžia atšaukti Marine Le Pen imunitetą; 

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

Prancūzijos Respublikos teisingumo ministerijai ir Marine Le Pen. 

 

 


