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Európsky parlament, 

– so zreteľom na dve žiadosti o zbavenie imunity Jeana-Marieho Le Pena, ktoré 

Európskemu parlamentu 14. marca 2016 postúpila generálna prokurátorka a ktoré boli 

8. júna 2016 oznámené v pléne, v súvislosti s dvoma konaniami vo veci podnecovania k 

rasovej nenávisti (2211/15/21 a 2226/15/9) prebiehajúcimi pred vyšetrovacími sudcami 

na prvostupňovom súde v Paríži, ktoré sa týkajú rovnakej skutkovej podstaty, 

– po vypočutí Jeana-Marieho Le Pena v súlade s článkom 9 ods. 5 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na články 8 a 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie, ako 

aj na článok 6 ods. 2 Aktu z 20. septembra 1976 o priamych a všeobecných voľbách 

poslancov Európskeho parlamentu, 

– so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie z 12. mája 1964, 10. júla 1986, 

15. a 21. októbra 2008, 19. marca 2010, 6. septembra 2011 a 17. januára 20131, 

– so zreteľom na článok 26 ústavy Francúzskej republiky, 

– so zreteľom na článok 5 ods. 2, článok 6 ods. 1 a článok 9 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0301/2016), 

Α. keďže dvaja vyšetrovací sudcovia prvostupňového súdu v Paríži požiadali o zbavenie 

parlamentnej imunity Jeana-Marieho Le Pena v súvislosti s údajným spáchaním 
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trestného činu; 

Β. keďže podľa článku 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie požívajú 

poslanci Európskeho parlamentu na území svojho vlastného štátu imunitu priznanú 

poslancom ich parlamentu; 

C. keďže podľa článku 26 ústavy Francúzskej republiky nemôže byť žiadny poslanec 

parlamentu trestne stíhaný, vyšetrovaný, zatknutý, uväznený ani odsúdený pre názory, 

ktoré vyjadril počas výkonu svojho mandátu, ani pre spôsob, akým hlasoval, a žiadny 

poslanec parlamentu nemôže byť bez súhlasu parlamentu zadržaný ani nijako 

pozbavený slobody alebo obmedzený na slobode pre spáchanie trestného činu alebo 

prečinu; 

D. keďže podľa článku 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie poslanci 

Európskeho parlamentu nepodliehajú žiadnej forme vyšetrovania, zadržania alebo 

súdneho stíhania vo vzťahu k vyjadreným názorom alebo hlasovaniu pri výkone svojich 

úloh; 

E. keďže týmto ustanovením sa má zabezpečiť, aby poslanci Európskeho parlamentu mali 

v zásade právo na slobodu prejavu, pričom toto právo však neznamená povolenie na 

ohováranie, nactiutŕhanie, podnecovanie k nenávisti, hanlivé výroky ani akékoľvek iné 

vyjadrenia, ktoré by boli v rozpore s článkom 21 Charty základných práv Európskej 

únie; 

F. keďže ustanovenia o parlamentnej imunite treba vykladať vzhľadom na hodnoty, ciele a 

zásady európskych zmlúv; 

G. keďže v prípade poslanca Európskeho parlamentu sa táto absolútna imunita týka nielen 

názorov vyjadrených poslancom na oficiálnych schôdzach Európskeho parlamentu, ale 

aj jeho názorov vyjadrených na iných miestach, napríklad v médiách, ak existuje 

„súvislosť medzi vyjadreným názorom a parlamentnou funkciou“; 

H. keďže Jean-Marie Le Pen čelí obvineniu, že vo videozázname, ktorý bol 6. júna 2014 

zverejnený na internete, verejne vyzýval na rasovú nenávisť; 

I. keďže sporné vyjadrenia Jeana-Marieho Le Pena nijako nesúvisia s jeho parlamentnou 

funkciou, a teda Jean-Marie Le Pen nevystupoval ako poslanec Európskeho parlamentu 

pri výkone svojho mandátu; 

J. keďže neexistuje žiadny dôkaz na podozrenie z pokusu brániť Jeanovi-Mariemu Le 

Penovi v jeho práci poslanca (fumus persecutionis); 

1. rozhodol zbaviť Jeana-Marieho Le Pena imunity; 

2. poveruje svojho predsedu, aby ihneď postúpil toto rozhodnutie a správu svojho 

gestorského výboru príslušným orgánom Francúzskej republiky. 


