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Jane Collins kiváltságainak és mentelmi jogának fenntartására irányuló 

kérelem   

Az Európai Parlament 2016. október 25-i határozata a Jane Collins kiváltságainak és 

mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelemről (2016/2087(IMM)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Jane Collins 2016. május 3-i, kiváltságainak és mentelmi jogának a 

londoni Legfelsőbb Bíróság Queen’s Bench tanácsában ellene folyamatban lévő 

polgári peres eljárással (beadvány száma: HQ14DO4882) összefüggésben való 

fenntartására irányuló, a plenáris ülésen 2016. május 11-én bejelentett kérelmére, 

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

Jane Collinst képviselő James Carvert, 

– tekintettel az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyv 7., 

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 eljárási szabályzata 5. cikkének (2) bekezdésére, 7. és 9. cikkére, 

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A8-0297/2016), 

                                                 
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-ügy, 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 Jane Collins kérte kiváltságainak és mentelmi jogának a londoni Legfelsőbb 

Bíróság Queen’s Bench tanácsában ellene folyamatban lévő polgári peres eljárással 

összefüggésben való fenntartását; 

B. mivel a kérelem elsősorban az Európai Parlament képviselőit a jegyzőkönyv 7. cikke 

értelmében megillető azon jog fenntartását illeti, hogy az Európai Parlamentbe 

utazva, illetve onnan elutazva szabad mozgásukra vonatkozóan semmilyen igazgatási 

vagy egyéb korlátozás nem alkalmazható rájuk; 

C. mivel a kérelem e része ahhoz kapcsolódik, hogy Jane Collinst az ellene indított 

bírósági eljárások ütemezésével állítólag megakadályozták abban, hogy elutazzon a 

parlamenti ülésekre, 

D. mivel ugyanakkor a jegyzőkönyv 7. cikke nem alkalmazandó a jogi eljárásokból 

eredő korlátozásokra, mivel azokat a jegyzőkönyv 8. és 9. cikkében foglalt különös 

szabályok tartalmazzák1, és ezért a parlamenti kiváltság fenntartására irányuló 

kérelem a jegyzőkönyv 7. cikke alapján elfogadhatatlan; 

E. mivel a kérelem másodsorban az európai parlamenti képviselőket a jegyzőkönyv 8. 

cikke értelmében megillető szabadság fenntartását érinti, amely szerint a feladataik 

ellátása során kifejtett véleményük vagy leadott szavazatuk miatt ellenük nem 

folytatható vizsgálat, nem vehetők őrizetbe, és nem vonhatók bírósági eljárás alá; 

F. mivel a kérelem e része ahhoz kapcsolódik, hogy Jane Collins ellen az Egyesült 

Királyságban polgári jogi keresetet nyújtottak be állítólagos becsületsértés és 

rágalmazás miatt elszenvedett – többek között súlyos – károk megtérítése, valamint 

az iránt, hogy tiltsák meg számára a vitatott kijelentések megismétlését; 

G. mivel a becsületsértéssel és rágalmazással kapcsolatos kereset a Jane Collins által 

egy pártkonferencián megfogalmazott vádakat érinti; 

H. mivel a jegyzőkönyv 8. cikke által biztosított parlamenti mentelmi jog az európai 

parlamenti képviselőkre kizárólag a feladataik ellátása során kifejtett véleményükre 

alkalmazandó; 

I. mivel az európai parlamenti képviselők által az Európai Parlamenten kívül tett 

nyilatkozatok csak akkor tekinthetők a feladataik ellátása során tett nyilatkozatoknak, 

ha olyan szubjektív értékelésnek minősülnek, amely közvetlen és nyilvánvaló 

kapcsolatot mutat e feladatok ellátásával2; 

J. mivel azonban a vitatott nyilatkozatok és Jane Collins európai parlamenti képviselői 

feladatai között nincs közvetlen és nyilvánvaló kapcsolat, mivel nem az Európai 

Parlament képviselőjeként folytatott tevékenységéhez vagy az Európai Unió 

politikáihoz kapcsolódnak, és egy nemzeti szintű politikai vita kapcsán hangzottak 

el; 

                                                 
1  A Törvényszék 2008. október 15-i ítélete, Mote kontra Parlament, T-345/05., 

ECLI:EU:T:2008:440, 49. és 51. pont; 
2  A Bíróság 2011. szeptember 6-i ítélete, Patriciello-ügy, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543. 



 

 

K. mivel ezért a vitatott nyilatkozatokra a jegyzőkönyv 8. cikkének hatálya nem terjed 

ki; 

1. úgy határoz, hogy nem tartja fenn Jane Collins kiváltságait és mentelmi jogát; 

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

haladéktalanul továbbítsa az Egyesült Királyság hatóságainak, többek között Justice 

Warby úrnak. 

 


