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Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon Marine Le Penin koskemattomuuden pidättämistä koskevan, Ranskan 

oikeusministerin Jean-Jacques Urvoas’n 5. lokakuuta 2016 välittämän pyynnön, joka 

liittyy Marine Le Peniin kohdistuvaan Nanterren alioikeudessa vireillä olevaan 

tutkintamenettelyyn, joka koskee tämän twitter-tilillään julkaisemia väkivaltaisia 

islamistisia kuvia, 

– on kuullut Marine Le Peniä edustanutta Jean-François Jalkhia työjärjestyksen 9 artiklan 

6 kohdan mukaisesti, 

– ottaa huomioon Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa 

N:o 7 olevan 8 ja 9 artiklan sekä Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä 

välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 6 artiklan 2 kohdan, 

– ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen 12. toukokuuta 1964, 10. heinäkuuta 

1986, 15. ja 21. lokakuuta 2008, 19. maaliskuuta 2010, 6. syyskuuta 2011 ja 

17. tammikuuta 2013 antamat tuomiot1, 

– ottaa huomioon Ranskan tasavallan perustuslain 26 pykälän, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 5 artiklan 2 kohdan, 6 artiklan 1 kohdan ja 9 artiklan, 

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0047/2017), 

                                                 
1 Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 12.5.1964, Wagner v. Fohrmann ja Krier, 101/63, 

ECLI:EU:C:1964:28, yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 10.7.1986, Wybot v. Faure ym., 149/85, 

ECLI:EU:C:1986:310, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 15.10.2008, 

Mote v. parlamentti, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 

21.10.2008, Marra v. De Gregorio ja Clemente, C-200/07 ja C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, 

unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 19.3.2010, Gollnisch v. parlamentti, T-42/06, 

ECLI:EU:T:2010:102, unionin tuomioistuimen tuomio 6.9.2011, Patriciello, C-163/10, 

ECLI:EU:C:2011:543 sekä unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 17.1.2013, Gollnisch v. 

parlamentti, T-346/11 ja T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23. 



A. ottaa huomioon, että Ranskan oikeusviranomaiset ovat pyytäneet Euroopan parlamentin 

jäsenen ja Front Nationalin (FN) puheenjohtajan Marine Le Penin koskemattomuuden 

pidättämistä osana tutkintamenettelyä, joka koskee tämän Twitter-tilillään julkaisemia 

väkivaltaisia kuvia, jotka esittivät terroristiryhmä Da’eshin kolmen panttivangin 

teloituksia ja joihin oli lisätty kommentti ”Tällainen Da’esh on”, 16. joulukuuta 2015 

RMC-radiokanavan haastattelun jälkeen, jossa FN:n nousua oli verrattu terroristiryhmä 

Da’eshin toimintaan; 

B. ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin vakiintuneen käytännön mukaisesti 

parlamentin jäsenen koskemattomuus voidaan pidättää, jos ilmaistuilla mielipiteillä 

ja/tai kuvilla ei ole suoraa tai ilmeistä yhteyttä Euroopan parlamentin jäsenen tehtävien 

hoitamiseen ja jos ne eivät ole jäsenen tehtävien hoitamisen yhteydessä ilmaisemia 

mielipiteitä tai suorittamia äänestyksiä Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista 

tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevan 8 artiklan ja Ranskan tasavallan perustuslain 26 

pykälän mukaisesti; 

C. ottaa lisäksi huomioon, että Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä 

pöytäkirjassa N:o 7 olevassa 9 artiklassa määrätään, että Euroopan parlamentin jäsenillä 

on oman valtionsa alueella kansanedustajille myönnetty koskemattomuus; 

D. ottaa huomioon, että väkivaltaisten ja ihmisarvoa loukkaavien valokuvien levittäminen 

määritellään rikokseksi ja siitä säädetään seuraamuksia Ranskan tasavallan rikoslain 

227 pykälän 24, 29 ja 31 momentissa; 

E. ottaa huomioon, että luottamuksesta digitaaliseen talouteen 21. kesäkuuta 2004 annetun 

Ranskan lain nro 2004-575, jolla on saatettu tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti 

sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista 

näkökohdista 8. kesäkuuta 2000 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 

2000/31/EY osaksi kansallista lainsäädäntöä, 6 pykälän 1 momentti koskee 

tietoyhteiskunnan palveluntarjoajien toimintaa eikä luonteeltaan yksityistä toimintaa; 

F. ottaa huomioon, että Marine Le Penin julkaisemat kuvat ovat Google-hakukoneen 

kautta kaikkien ulottuvilla ja niitä on katsottu verkossa laajalti sen jälkeen, kun ne alun 

perin julkaistiin, mutta niiden väkivaltaisuus loukkaa kuitenkin yhä ihmisarvoa; 

G. ottaa huomioon, että panttivanki James Foleyn perhe oli pyytänyt valokuvien 

poistamista 17. joulukuuta 2015, siis oikeusviranomaisten toimenpiteiden jälkeen, ja 

että tämän pyynnön jälkeen Marine Le Pen poisti ainoastaan James Foleya esittäneen 

kuvan; 

H. ottaa huomioon, että aikataulu, jota Marine Le Peniä vastaan nostetussa 

oikeusmenettelyssä on noudatettu, on tavanomainen lehdistöä ja muita tiedotusvälineitä 

koskevissa asioissa, eikä näin ollen ole syytä epäillä ”fumus persecutionis” -tapausta eli 

tilannetta, jossa on merkkejä tai todisteita aikomuksesta vahingoittaa jäsenen poliittista 

toimintaa; 

I. ottaa huomioon, että Ranskan tasavallan perustuslain 26 pykälän mukaan parlamentin 

jäsentä ei saa rikosta koskevassa asiassa vangita eikä hänen vapauttaan muuten riistää 

tai rajoittaa, ellei Euroopan parlamentti ole siihen suostunut; 



J. ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti ei voi ottaa kantaa parlamentin jäsenen 

syyllisyyteen tai syyttömyyteen eikä siihen, oikeuttavatko teot, joihin jäsenen väitetään 

syyllistyneen, syytteeseen asettamisen; 

1. päättää pidättää Marine Le Penin koskemattomuuden; 

2. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen sekä asiasta vastaavan valiokunnan 

mietinnön viipymättä Ranskan tasavallan toimivaltaiselle viranomaiselle ja 

Marine Le Penille. 

 


