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Jérôme Lavrilleux mentelmi jogának felfüggesztése   

Az Európai Parlament 2015. május 19-i határozata a Jérôme Lavrilleux mentelmi 

jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2015/2014(IMM)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a párizsi fellebbviteli bíróság főügyészének kérelmére a francia igazságügyi 

miniszter által 2014. december 23-án eljuttatott és 2015. január 15-én a plenáris ülésen 

bejelentett, a Jérôme Lavrilleux mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemre, 

– miután eljárási szabályzata 9. cikke (5) bekezdésének megfelelően meghallgatta Jérôme 

Lavrilleux-t, 

– 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 által 1964. május 12-én, 1986. július 10-én, 2008. 

október 15-én és 21-én, 2010. március 19-én, 2011. szeptember 6-án és 2013. január 17-

én hozott ítéletekre1, 

– tekintettel a Francia Köztársaság alkotmányának 26. cikkére, 

– tekintettel eljárási szabályzata 5. cikkének (2) bekezdésére, 6. cikkének (1) bekezdésére 

és 9. cikkére, 

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A8-0152/2015), 

                                                 
1  A Bíróság 1964. május 12-i ítélete, Wagner kontra Fohrmann és Krier, 101/63, 

ECLI:EU:C:1964:28; a Bíróság 1986. július 10-i ítélete, Wybot kontra Faure és társai, 149/85, 

ECLI:EU:C:1986:310; a Törvényszék 2008. október 15-i ítélete, Mote kontra Európai Parlament, 

T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; a Bíróság 2008. október 21-i ítélete, Marra kontra De Gregorio 

és Clemente, C-200/07 és C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; a Törvényszék 2010. március 19-i 

ítélete, Gollnisch kontra Európai Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; a Bíróság 2011. 

szeptember 6-i ítélete, Patriciello, C 163/10, ECLI: EU:C:2011:543; a Törvényszék 2013. január 

17-i ítélete, Gollnisch kontra Parlament, T-346/11 és T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23. 



 

 

A. mivel a párizsi fellebbviteli bíróság főügyésze Jérôme Lavrilleux európai parlamenti 

képviselő mentelmi jogának felfüggesztését kérte egy hamisítás, hamis iratok 

felhasználása, bizalommal való visszaélés, csalás kísérlete, bűnrészesség és e 

bűncselekményekhez kapcsolódó bűnpártolás, választási kampány törvénytelen 

finanszírozása, valamint e bűncselekményben való bűnrészesség és ahhoz kapcsolódó 

bűnpártolás vádjával folyamatban lévő bizonyításfelvétellel kapcsolatban; továbbá 

mivel a francia bírák ezzel összefüggésben szabadságelvonással vagy a szabadság 

korlátozásával járó intézkedést kívánnak alkalmazni Jérôme Lavrilleux-vel szemben; 

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; 

C. mivel a francia alkotmány 26. cikkének (2) és (3) bekezdése szerint parlamenti 

képviselőt nem lehet letartóztatni súlyos bűntett vagy más jelentős bűncselekmény 

miatt, és nem lehet szabadságelvonással vagy a szabadság korlátozásával járó 

intézkedés alá vonni azon parlamenti kamara elnökségének engedélye nélkül, amelynek 

tagja; nincs szükség ilyen engedélyre súlyos bűntett vagy más jelentős bűncselekmény 

elkövetésén való tettenérés, illetve jogerős ítélet esetében; a parlament kérheti továbbá 

az őrizet, a szabadságelvonással vagy szabadságkorlátozással járó intézkedés, vagy a 

valamely tagjával szembeni eljárás felfüggesztését; 

D. mivel Jérôme Lavrilleux-t azzal gyanúsítják, hogy részt vett egy kampányköltségekkel 

kapcsolatos hamis számlázási rendszerben; 

E. mivel Jérôme Lavrilleux mentelmi jogának felfüggesztésére az eljárási szabályzat 9. 

cikke (6) bekezdésében említett feltételeknek kell vonatkozniuk; 

F. mivel az állítólagos vádak nincsenek kapcsolatban Jérôme Lavrilleux európai 

parlamenti képviselői tisztségével, és a legutóbbi francia elnökválasztás során helyettes 

kampányigazgatóként betöltött korábbi tisztségéből erednek; 

G. mivel az eljárás nem Jérôme Lavrilleux-nek az Európai Unió kiváltságairól és 

mentességeiről szóló (7.) jegyzőkönyv 8. cikke értelmében vett európai parlamenti 

képviselői feladatának ellátása során kinyilvánított véleményét vagy leadott szavazatát 

érinti; 

H. mivel a Parlament nem talált bizonyítékot a fumus persecutionis-ra, azaz arra, hogy 

komoly és megalapozott gyanú állna fenn arra vonatkozóan, hogy az ügyet a 

képviselőnek szánt politikai kár okozása céljából nyújtották volna be a bírósághoz; 

1.  úgy határoz, hogy felfüggeszti Jérôme Lavrilleux mentelmi jogát; 

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

továbbítsa a Francia Köztársaság illetékes hatóságának és Jérôme Lavrilleux-nek. 

 


