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Ana Gomesi puutumatuse äravõtmise taotlus 

Euroopa Parlamendi 13. novembri 2014. aasta otsus Ana Gomesi puutumatuse 

äravõtmise taotluse kohta (2014/2045(IMM)) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse Ana Gomesi puutumatuse äravõtmise taotlust, mille esitas 18. juunil 

2014. aastal Portugali Vabariigi asepeaprokurör seoses Lissaboni juurdlus- ja 

kriminaalmenetluste ministeeriumi teises osakonnas poolelioleva 

kriminaalmenetlusega (NUIPC 8773/13.4TDLSB) ja mis tehti teatavaks Euroopa 

Parlamendi täiskogu istungil 3. juulil 2014. aastal, 

– olles vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 5 Ana Gomesi ära kuulanud, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artiklit 8 

ning otsestel ja üldistel valimistel Euroopa Parlamendi liikmete valimist käsitleva 20. 

septembri 1976. aasta akti artikli 6 lõiget 2, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu 12. mai 1964. aasta, 10. juuli 1986. aasta, 15. ja 

21. oktoobri 2008. aasta, 19. märtsi 2010. aasta, 6. septembri 2011. aasta ning 17. 

jaanuari 2013. aasta otsuseid1, 

– võttes arvesse kodukorra artikli 5 lõiget 2, artikli 6 lõiget 1 ja artiklit 9, 

– võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A8-0025/2014), 

                                                 
1  Kohtuotsus, Euroopa Kohus, 12. mai 1964, Wagner vs. Fohrmann ja Krier, 101/63, 

ECLI:EU:C:1964:28; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 10. juuli 1986, Wybot vs. Faure jt, 
149/85, ECLI:EU:C:1986:310; kohtuotsus, Üldkohus, 15. oktoober 2008, Mote vs. 
parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 21. oktoober 
2008, Marra vs. De Gregorio ja Clemente, C-200/07 ja C-201/07, 
ECLI:EU:C:2008:579; kohtuotsus, Üldkohus, 19. märts 2010, Gollnisch vs. 
parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 6. september 
2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; kohtuotsus, Üldkohus, 17. jaanuar 
2013, Gollnisch vs. parlament, T-346/11 ja T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23. 



 

 

A. arvestades, et Portugali Vabariigi asepeaprokurör edastas taotluse Ana Gomesi 

parlamentaarse puutumatuse äravõtmiseks, mille esitas Lissaboni juurdlus- ja 

kriminaalmenetluste ministeeriumi prokuratuur seoses väidetavalt laimavate 

avaldustega, mida pr Gomes teledebati käigus tegi; arvestades, et taotlus on esitatud 

selleks, et saaks algatada pr Gomesi vastu kriminaalmenetluse ja viimase selle 

menetlusega seoses üle kuulata;  

B. arvestades, et Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli artikli 8 kohaselt 

ei või Euroopa Parlamendi liikmeid üle kuulata, nende suhtes tõkendit kohaldada ega 

neid kohtumenetlusele allutada nende poolt oma kohustuste täitmisel avaldatud 

arvamuste või antud häälte tõttu; 

C. arvestades, et kodukorra artiklis 6 on sätestatud, et oma eesõiguste ja puutumatusega 

seotud volituste rakendamisel võtab parlament meetmeid enda kui demokraatliku 

legislatiivkogu puutumatuse säilitamiseks ja oma liikmete sõltumatuse tagamiseks 

nende ülesannete täitmisel; 

D. arvestades, et Euroopa Liidu Kohus on tunnistanud, et parlamendiliikme avaldus, 

mille ta on teinud väljaspool Euroopa Parlamenti, võib kujutada endast 

parlamendiliikme kohustuste täitmisel avaldatud arvamust protokolli artikli 8 

tähenduses, võttes seisukoha, et oluline ei ole mitte avalduse tegemise koht, vaid 

avalduse laad ja sisu; 

E. arvestades, et tänapäeva demokraatlikus ühiskonnas ei toimu poliitilised debatid mitte 

ainult parlamendis, vaid ka meedias, alates pressiteadetest kuni internetini; 

F. arvestades, et kõnealuses telesaates esines Ana Gomes Euroopa Parlamendi liikmena, 

et arutada küsimusi, millest ta oli Euroopa tasandil huvitatud, mida näitavad muu 

hulgas ka kirjalikult vastatavad küsimused Euroopa Komisjonile, mis ta täiskogu 

istungil esitas;  

G. arvestades, et juhtides tähelepanu Portugali valitsuse otsusele Viana do Castelo 

sõjalaevatehaste erastamise kohta – otsus, mis tõi kaasa ka Euroopa Komisoni 

uurimise ELi riigiabieeskirjade rikkumise kohta –, täitis Ana Gomes oma mandaati 

Euroopa Parlamendi liikmena;  

1. otsustab Ana Gomesi puutumatust mitte ära võtta; 

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja vastutava 

parlamendikomisjoni raport viivitamatult Portugali Vabariigi pädevale ametiasutusele 

ja Ana Gomesile. 


