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Zahteva za odvzem poslanske imunitete Marine Le Pen  

Sklep Evropskega parlamenta z dne 2. julija 2013 o zahtevi za odvzem imunitete Marine 

Le Pen (2012/2325(IMM)) 

 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju zahteve za odvzem imunitete Marine Le Pen, ki jo je dne 26. novembra 

2012 posredoval minister za pravosodje Republike Francije v zvezi z zahtevo z dne 7. 

novembra 2012 vodje tožilstva pri višjem sodišču v Lyonu in ki je bila razglašena na 

plenarnem zasedanju 10. decembra 2012, 

– po zagovoru poslanca Bruna Gollnischa v imenu Marie Le Pen v skladu s členom 7(3) 

Poslovnika, 

– ob upoštevanju členov 8 in 9 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije 

ter člena 6(2) Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi 

neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976, 

– ob upoštevanju sodbe Sodišča Evropske unije z dne 12. maja 1964, 10. julija 1986, 15. in 

21. oktobra 2008, 19. marca 2010, 6. septembra 2011 in 17. januarja 20131, 

– ob upoštevanju 26. člena ustave Republike Francije, 

– ob upoštevanju člena 6(2) in člena 7 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A7-0236/2013), 

A. ker je vodja tožilstva pri Višjem sodišču v Lyonu zahteval odvzem poslanske imunitete 

poslanki Evropskega parlamenta Marine Le Pen v povezavi s sodnim postopkom glede 

domnevnega kaznivega dejanja; 

B. ker člen 9 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije določa, da poslanci 

Evropskega parlamenta uživajo na ozemlju svoje države imunitete, priznane članom 

parlamenta te države; 

C. ker člen 26 ustave Republike Francije določa, da se proti poslancem francoskega 

parlamenta ne smejo voditi sodni postopki zaradi mnenj, ki so jih izrazili, ali glasov, ki so 

jih oddali med opravljanjem svojih dolžnosti; 

                                                 
1  Sodba z dne 12. maja 1964 v zadevi Wagner proti Fohrmann in Krier (101/63, ZOdl., str. 

195, sodba z dne 10. julija 1986 v zadevi Wybot proti Faure in drugi (149/85, ZOdl., str. 
2391, sodba z dne 15. oktobra 2008 v zadevi Mote proti Parlamentu (T-345/05 , ZOdl., str. 
II-2849, sodba z dne 21. oktobra 2008 v združenih zadevah Marra proti De Gregorio in 
Clemente (C-200/07 in C-201/07, ZOdl., str. I-7929, sodba z dne 19. marca 2010 v zadevi 
Gollnisch proti Parlamentu (T-42/06, ZOdl., str. II-1135; sodba z dne 6. septembra 2011 v 
zadevi Patriciello (C-163/10, ZOdl., str. I-7565); sodba z dne 17. septembra 2013 v 
združenih zadevah Gollnisch proti Parlamentu (T-346/11 in T-347/11). 



D. ker je Marine Le Pen obtožena spodbujanja sovraštva, diskriminacije ali nasilja zoper 

skupino ljudi zaradi njihove verske pripadnosti, kaznivega dejanja, ki ga določa francosko 

pravo, in sicer v členu 24(8), členu 23(1) in členu 42 zakona z dne 29. julija 1881 in členu 

93-3 zakona 82-652 z dne 29. julija 1982, za katerega so kazni določene v odstavkih 8, 

10, 11 in 12 člena 24 zakona z dne 29. julija 1881 in členu 131-26(2) in (3) kazenskega 

zakonika; 

E. ker domnevna dejanja nimajo neposredne in očitne zveze z opravljanjem dolžnosti 

Marine Le Pen kot poslanke Evropskega parlamenta ali ne predstavljajo mnenja ali glasu, 

ki bi ga izrekla pri opravljanju svojih dolžnosti kot član Evropskega parlamenta iz člena 8 

Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije; 

F. ker obtožba nima nobene zveze s položajem Marine Le Pen kot poslanke Evropskega 

parlamenta; 

G. ker ni razloga za sum, da gre za fumus persecutionis; 

1. se odloči odvzeti imuniteto Marine Le Pen; 

2. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in poročilo pristojnega odbora nemudoma 

posreduje ministru za pravosodje Republike Francije in Marine Le Pen. 

 

 


