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Prašymas atšaukti Parlamento narės Anos Gomes (Ana Gomes) imunitetą  

2014 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento sprendimas dėl prašymo atšaukti Anos 

Gomes (Ana Gomes) imunitetą (2014/2045(IMM)) 

 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Portugalijos Respublikos generalinio prokuroro pavaduotojo 2014 m. 

birželio 18 d. perduotą prašymą atšaukti Anos Gomes imunitetą, kuris susijęs su Tyrimų 

ir baudžiamųjų bylų Lisabonos padalinyje nagrinėjama baudžiamąja byla (Nr. NUIPC 

8773/13.4TDLSB) ir kuris buvo paskelbtas 2014 m. liepos 3 d. plenariniame posėdyje, 

– išklausęs Anos Gomes paaiškinimų, kaip nurodyta Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 

5 dalyje, 

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

straipsnį 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 Darbo tvarkos taisyklių 5 straipsnio 2 dalį, 6 straipsnio 1 dalį ir 9 

straipsnį, 

                                                 
1  1964 m. gegužės 12 d. Teisingumo Teismo sprendimas Wagner / Fohrmann ir Krier, 

101/63, ECLI:EU:C:1964:28; 1986 m. liepos 10 d. Teisingumo Teismo sprendimas 
Wybot / Faure ir kt., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; 2008 m. spalio 15 d. Bendrojo 
Teismo sprendimas Mote / Parlamentas, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; 2008 m. 
spalio 21 d. Teisingumo Teismo sprendimas Marra / De Gregorio ir Clemente, C-
200/07 ir C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; 2010 m. kovo 19 d. Bendrojo Teismo 
sprendimas Gollnisch / Parlamentas, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; 2011 m. rugsėjo 6 
d. Teisingumo Teismo sprendimas Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; 
2013 m. sausio 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas Gollnisch / Parlamentas, T-346/11 ir 
T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23. 



 

 

– atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A8-0025/2014), 

A. kadangi Portugalijos Respublikos generalinės prokurorės pavaduotojas perdavė Tyrimų 

ir baudžiamųjų bylų Lisabonos padalinio prokuroro parengtą prašymą atšaukti Anos 

Gomes parlamentinį imunitetą dėl tariamai šmeižikiškų A. Gomes teiginių televizijos 

debatų laidoje; kadangi prašymas pateiktas siekiant iškelti bylą A. Gomes ir ją apklausti 

procese; 

B. kadangi, remiantis Protokolo dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 straipsniu, 

Europos Parlamento nariai negali būti apklausiami, sulaikomi ar traukiami atsakomybėn 

dėl einant pareigas pareikštos nuomonės ar balsavimo; 

C. kadangi Darbo tvarkos taisyklių 6 straipsnyje nustatyta, kad Parlamentas, vykdydamas 

savo įgaliojimus, susijusius su privilegijomis ir imunitetais, išlieka principinga 

demokratiška teisėkūros asamblėja ir užtikrina Parlamento narių nepriklausomumą, 

einant savo pareigas; 

D. kadangi Teisingumo Teismas pripažino, kad Parlamento nario už Europos Parlamento 

ribų padarytas pareiškimas gali būti einant Parlamento nario pareigas pareikšta 

nuomonė, kaip nurodyta Protokolo 8 straipsnyje, atsižvelgiant ne į vietą, kur padarytas 

šis pareiškimas, o į jo pobūdį ir turinį; 

E. kadangi moderniose demokratiškose valstybėse politiniai debatai vyksta ne tik 

parlamente, bet ir žiniasklaidoje, pradedant nuo pareiškimų spaudai internete; 

F. kadangi minimoje televizijos laidoje Ana Gomes kalbėjo kaip Europos Parlamento narė 

ir diskutavo apie dalykus, kuriais ji domėjosi Europos Sąjungos lygmeniu, ką parodo, 

inter alia, klausimai, į kuriuos atsakoma raštu ir kuriuos Komisijai ji pateikė per 

plenarinį posėdį; 

G. kadangi, dėmesį atkreipdama į Portugalijos vyriausybės sprendimą dėl karinio jūrų 

laivyno laivų statyklos „Estaleiros Navais de Viana do Castelo“ privatizavimo (dėl šio 

sprendimo Europos Komisija pradėjo tyrimą dėl valstybės pagalbą reglamentuojančių 

ES taisyklių pažeidimo), ji vykdė savo įgaliojimus kaip Europos Parlamento narė; 

1. nusprendžia neatšaukti Anos Gomes imuniteto; 

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

kompetentingai Portugalijos Respublikos institucijai ir Anai Gomes. 


