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Wniosek o skorzystanie z przywilejów i immunitetu przez Jane Collins 

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wniosku 

Jane Collins o skorzystanie z przywilejów i immunitetu (2016/2087(IMM)) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając wniosek Jane Collins z dnia 3 maja 2016 r. dotyczący skorzystania z 

przywilejów i immunitetu w związku z postępowaniem cywilnym toczącym się w 

wydziale Queen’s Bench Division sądu High Court w Londynie (skarga nr 

HQ14DO4882), ogłoszony na posiedzeniu plenarnym w dniu 11 maja 2016 r., 

– po wysłuchaniu wyjaśnień Jamesa Carvera, który reprezentował Jane Collins, zgodnie z 

art. 9 ust. 5 Regulaminu, 

– uwzględniając art. 7, 8 i 9 protokołu nr 7 w sprawie przywilejów i immunitetów Unii 

Europejskiej, jak również art. 6 ust. 2 Aktu dotyczącego wyboru przedstawicieli do 

Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich z dnia 20 

września 1976 r., 

– uwzględniając wyroki wydane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w 

dniach 12 maja 1964 r., 10 lipca 1986 r., 15 i 21 października 2008 r., 19 marca 2010 r., 

6 września 2011 r. oraz 17 stycznia 2013 r.1, 

– uwzględniając art. 5 ust. 2 oraz art. 7 i 9 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A8–0297/2016), 

                                                 
1  Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 12 maja 1964 r., Wagner/Fohrmann i Krier, 

101/63, ECLI:EU:C:1964:28; wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 10 lipca 1986 
r., Wybot/Faure i inni, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; wyrok Sądu z dnia 15 
października 2008 r., Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; wyrok 
Trybunału Sprawiedliwości z dnia 21 października 2008 r., Marra/De Gregorio i 
Clemente, C200/07 i C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; wyrok Sądu z dnia 19 marca 
2010 r., Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; wyrok Trybunału 
Sprawiedliwości z dnia 6 września 2011 r., Patriciello, C163/10, ECLI: EU:C:2011:543; 
wyrok Sądu z dnia 17 stycznia 2013 r., Gollnisch/Parlament, T-346/11 i T-347/11, 
ECLI:EU:T:2013:23. 



 

 

A. mając na uwadze, że Jane Collins złożyła wniosek o skorzystanie z przywilejów i 

immunitetu w związku z postępowaniem cywilnym toczącym się w wydziale Queen’s 

Bench Division sądu High Court w Londynie; 

B. mając na uwadze, że – po pierwsze – wniosek dotyczy skorzystania z prawa posłów do 

Parlamentu Europejskiego, przysługującego na mocy art. 7 Protokołu, do niepodlegania 

ograniczeniom administracyjnym lub innym w odniesieniu do swobody przepływu 

posłów do PE podróżujących do lub z miejsca obrad Parlamentu Europejskiego; 

C. mając na uwadze, że ta część wniosku odnosi się do przedstawionego przez Jane 

Collins zarzutu, iż uniemożliwiono jej wyjazdów na posiedzenia parlamentarne poprzez 

wyznaczanie terminów w toczącym się przeciwko niej postępowaniu sądowym; 

D. mając jednak na uwadze, że art. 7 Protokołu nie stosuje się do ograniczeń wynikających 

z postępowania sądowego, jako że podlegają one szczególnym uregulowaniom z art. 8 

i 9 Protokołu1, stąd wniosek o skorzystanie z przywileju parlamentarnego jest 

niedopuszczalny na gruncie art. 7 Protokołu; 

E. mając na uwadze, że – po drugie – wniosek dotyczy ochrony swobody posłów do 

Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 8 Protokołu, przed wszelką formą 

dochodzenia, postępowania sądowego czy zatrzymania z powodu ich opinii lub 

stanowiska zajętego przez nich w głosowaniu w czasie wykonywania przez nich 

obowiązków służbowych; 

F. mając na uwadze, że ta część wniosku dotyczy sytuacji, w której wobec Jane Collins w 

Zjednoczonym Królestwie wniesiono roszczenie cywilne o odszkodowanie, w tym 

odszkodowanie kwalifikowane, w związku z zarzutem zniesławienia i oszczerstwa, a 

także żądanie, by zaprzestała powtarzania spornych twierdzeń; 

G. mając na uwadze, że zarzut zniesławienia i oszczerstwa dotyczy oskarżeń, jakie Jane 

Collins sformułowała na kongresie partyjnym; 

H. mając na uwadze, że immunitet parlamentarny przysługujący na mocy art. 8 Protokołu 

stosuje się do opinii wyrażonych przez posłów do Parlamentu Europejskiego tylko w 

czasie wykonywania przez nich obowiązków służbowych; 

I. mając na uwadze, że opinie wyrażone przez posłów do Parlamentu Europejskiego 

uznaje się za wyrażone w czasie wykonywania przez nich obowiązków służbowych, 

tylko jeżeli opinie te odpowiadają subiektywnej ocenie, która wykazuje bezpośrednią i 

oczywistą więź z wykonywaniem takich obowiązków2; 

J. mając jednak na uwadze, że nie istnieje bezpośrednia, oczywista więź między spornymi 

wypowiedziami a obowiązkami Jane Collins jako posłanki do Parlamentu 

Europejskiego, ponieważ wypowiedzi te nie odnoszą się do jej działalności jako 

posłanki do Parlamentu Europejskiego ani do polityki Unii Europejskiej, a ponadto 

zostały sformułowane w krajowej debacie politycznej; 

                                                 
1  Wyrok Sądu z dnia 15 października 2008 r., Mote/Parlament, T-345/05, 

ECLI:EU:T:2008:440; pkt 49 i 51. 
2  Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 6 września 2011 r., Patriciello, C163/10, 

ECLI: EU:C:2011:543. 



 

 

K. mając na uwadze, że z tego względu sporne wypowiedzi nie są objęte art. 8 Protokołu; 

1. nie wyraża zgody na skorzystanie przez Jane Collins z przywilejów i immunitetu; 

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do natychmiastowego przekazania niniejszej 

decyzji i sprawozdania właściwej komisji właściwym władzom Zjednoczonego 

Królestwa, m.in. sędziemu Warby’emu. 


