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Prašymas atšaukti Parlamento nario Jérôme'o Lavrilleux (Jérôme 

Lavrilleux) imunitetą  

2015 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento sprendimas dėl prašymo atšaukti Jérôme'o 

Lavrilleux (Jérôme Lavrilleux) imunitetą (2015/2014(IMM)) 

 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Paryžiaus apeliacinio teismo generalinio prokuroro prašymu 2014 m. 

gruodžio 23 d. Prancūzijos Respublikos teisingumo ministrės perduotą prašymą atšaukti 

Jérôme'o Lavrilleux imunitetą, kuris buvo paskelbtas 2015 m. sausio 15 d. plenariniame 

posėdyje, 

– išklausęs Jérôme'o Lavrilleux paaiškinimų, kaip nurodyta Darbo tvarkos taisyklių 

9 straipsnio 5 dalyje, 

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

9 straipsnius bei 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto dėl Europos Parlamento narių 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 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 (A8-0152/2015), 

A. kadangi Paryžiaus apeliacinio teismo generalinis prokuroras paprašė atšaukti Europos 

Parlamento nario Jérôme'o Lavrilleux imunitetą pradėtame ikiteisminiame tyrime dėl 

dokumentų klastojimo, suklastotų dokumentų naudojimo, piktnaudžiavimo 

pasitikėjimu, bandymo sukčiauti, bendrininkavimo darant šias nusikalstamas veikas ir 

šių veikų slėpimo, neteisėto rinkimų kampanijos finansavimo, bendrininkavimo darant 

šią nusikalstamą veiką ir šios veikos slėpimo; kadangi šiomis aplinkybėmis Prancūzijos 

teisėjai norėtų Jérôme'ui Lavrilleux taikyti laisvės atėmimo ar laisvės apribojimo 

priemonę; 

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 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatyta, kad 

nė vienas parlamento narys dėl nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo negali būti 

suimamas, negali būti kitaip atimama arba suvaržoma jo laisvė, jei asamblėjos, kurios 

narys jis yra, biuras nedavė tam sutikimo, toks sutikimas nėra būtinas tais atvejais, kai 

parlamento narys užtinkamas bedarantis nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą (in 

flagranti), arba įsiteisėjus apkaltinamajam nuosprendžiui ir asamblėja gali pareikalauti, 

kad vienam iš jos narių būtų laikinai netaikoma laisvės atėmimo, suvaržymo arba 

persekiojimo priemonė; 

D. kadangi įtariama, kad Jérôme Lavrilleux dalyvavo įgyvendinant suklastotų sąskaitų 

faktūrų sistemą; 

E. kadangi atšaukiant Jérôme'o Lavrilleux imunitetą turi būti laikomasi Darbo tvarkos 

taisyklių 9 straipsnio 6 dalyje nustatytų sąlygų; 

F. kadangi kaltinimai yra susiję ne su Jérôme'o Lavrilleux, kaip Europos Parlamento nario, 

pareigomis, o su ankstesnėmis jo, kaip rinkimų kampanijos direktoriaus pavaduotojo 

per paskutiniuosius Prancūzijos prezidento rinkimus, pareigomis; 

G. kadangi baudžiamoji byla iškelta ne dėl Europos Parlamento nariui einant pareigas 

pareikštos nuomonės ar balsavimo, kaip numatyta Protokolo Nr. 7 dėl Europos 

Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 straipsnyje; 

H. kadangi Parlamentas nerado jokių fumus persecutionis įrodymų, t. y. pakankamai rimto 

ir aiškaus pagrindo manyti, kad byla buvo iškelta siekiant pakenkti Parlamento nario 

politinei reputacijai, 

1. nusprendžia atšaukti Jérôme'o Lavrilleux imunitetą; 

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

Prancūzijos Respublikos kompetentingai institucijai ir Jérôme'ui Lavrilleux. 


