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Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon Ranskan tasavallan oikeusministerin 1. joulukuuta 2016 toimittaman, 

Mylène Troszczynskin koskemattomuuden pidättämistä koskevan pyynnön Bobignyn 

yleisen syyttäjän suorittaman esitutkinnan yhteydessä liittyen julkiseen 

kunnianloukkaukseen, joka kohdistuu henkilöön tai ihmisryhmään johtuen heidän 

alkuperästään tai heidän kuulumisestaan tai kuulumattomuudestaan tiettyyn etniseen 

ryhmään, kansakuntaan, rotuun tai uskontoon ja jossa yllytetään vihaan tai väkivaltaan 

sellaista henkilöä tai ihmisryhmää kohtaan, joka on tiettyä alkuperää tai kuuluu tai ei 

kuulu tiettyyn etniseen ryhmään, kansakuntaan, rotuun tai uskontoon, ja ottaa 

huomioon, että tästä pyynnöstä ilmoitettiin täysistunnossa 16. tammikuuta 2017, 

– on kuullut Mylène Troszczynskia 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 sellaisena kuin se on 

muutettuna 4. elokuuta 1995 annetulla perustuslaillisella lailla nro 95-880, 

                                                 
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; unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 17.1.2013, Gollnisch v. 

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



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

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0218/2017), 

A. ottaa huomioon, että Bobignyn yleinen syyttäjä on pyytänyt Euroopan parlamentin 

jäsenen ja Picardien aluevaltuuston jäsenen Mylène Troszczynskin koskemattomuuden 

pidättämistä, mikä liittyy oikeudenkäyntiin, joka koskee hänen twitter-tilillään 

23. syyskuuta 2015 julkaisemaansa kuvaa täyshuntuun pukeutuneista naisista, jotka 

ilmeisesti jonottavat CAF:n (Caisse d’allocations familiales – perheavustuskassa) 

toimipisteen ulkopuolella, ja tähän kuvaan hän oli liittänyt tekstin ”Rosny-Sous-Bois 

CAF 9.12.14. Täyshunnun käytön pitäisi olla lailla kielletty...”; 

B. ottaa huomioon, että loukkaava kuva oli itse asiassa kuvamontaasi, joka perustui 

Lontoossa otettuun kuvaan ja jota eräs toinen twitter-tilin haltija oli jo käyttänyt, ja että 

tutkinnassa kävi ilmi, että Mylène Troszczynski ei itse julkaissut viestiä verkossa vaan 

hänen avustajansa tunnusti tehneensä sen; 

C. ottaa huomioon, että yleinen syyttäjä totesi, että Mylène Troszczynskin voidaan katsoa 

olevan vastuussa twitter-tilillä tapahtuneesta julkaisusta, sillä kyse oli hänen tilistään; 

D. ottaa huomioon, että kun Mylène Troszczynski huomasi, että kuva oli väärennetty, hän 

poisti sen heti twitter-tililtään; 

E. ottaa huomioon, että Mylène Troszczynskin koskemattomuuden pidättäminen liittyy 

väitettyyn kunnianloukkaukseen, joka kohdistuu henkilöä tai ihmisryhmää vastaan 

johtuen heidän alkuperästään tai heidän kuulumisestaan tai kuulumattomuudestaan 

tiettyyn etniseen ryhmään, kansakuntaan, rotuun tai uskontoon ja jota koskevista 

seuraamuksista on säädetty 29. heinäkuuta 1881 annetun lain 23 pykälässä, 29 pykälän 

1 momentissa, 32 pykälän 2 ja 3 momentissa, 42 pykälässä, 43 pykälässä ja 

48-6 pykälässä, sekä yllyttämisestä tutkinnan kohteena olevaan vihaan tai 

rotuväkivaltaan, jota koskevista seuraamuksista on säädetty 29. heinäkuuta 1881 

annetun lain 24 pykälän 8, 10, 11 ja 12 momentissa, 23 pykälän 1 momentissa ja 42 

pykälässä sekä rikoslain 131-26 pykälän 2 ja 3 momentissa; 

F. ottaa huomioon, että Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä 

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

on oman valtionsa alueella sen valtion kansanedustajille myönnetty koskemattomuus; 

G. ottaa huomioon, että Ranskan perustuslain 26 pykälässä säädetään, että parlamentin 

jäsentä ei voida haastaa oikeuteen, alistaa tutkintaan, pidättää, vangita tai haastaa 

oikeuteen hänen tehtäviään hoitaessaan ilmaisemiensa mielipiteiden tai 

äänestyskäyttäytymisensä perusteella ja että parlamentin jäsentä ei voida ilman 

parlamentin lupaa pidättää rikoksesta tai kohdistaa häneen muita vapauden menetystä 

tai rajoittamista koskevia toimia; 

H. ottaa huomioon, että Ranskan parlamentin jäsenille myönnetyn koskemattomuuden 

laajuus vastaa tosiasiallisesti Euroopan parlamentin jäsenille Euroopan unionin 

erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevassa 8 artiklassa 

myönnetyn koskemattomuuden laajuutta; huomauttaa Euroopan unionin 

tuomioistuimen todenneen, että jotta Euroopan parlamentin jäsen voi nauttia 

koskemattomuutta, hänen on täytynyt esittää mielipide tehtäviään hoitaessaan, mikä 

näin ollen merkitsee vaatimusta siitä, että ilmaistun mielipiteen ja parlamentaaristen 



tehtävien välillä on yhteys; huomauttaa, että tällaisen yhteyden on oltava suora ja 

ilmeinen; 

I. toteaa, että syytteet eivät liity Mylène Troszczynskin asemaan Euroopan parlamentin 

jäsenenä vaan koskevat hänen alueellista toimintaansa ja rikkovat Ranskan lakia, ottaen 

huomioon että väärennetty kuva ja siihen liittyvät kommentit koskivat asioita, jotka 

väitetysti sattuivat Rosny-Sous-Bois’ssa; 

J. toteaa, että väitetyissä teoissa ei ole kyse siitä, että Mylène Troszczynski olisi ilmaissut 

mielipiteensä tai antanut äänensä Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista 

tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevassa 8 artiklassa tarkoitettujen Euroopan parlamentin 

jäsenen tehtävien hoitamisen yhteydessä; 

K. toteaa, että Seine-Saint-Denis’n perheavustuskassaa edustavan pääjohtajan esittämän, 

julkishallintoon kohdistunutta väitettyä kunnianloukkausta koskeneen kanteen jälkeen 

aloitetussa oikeudellisessa tutkinnassa ei epäillä fumus persecutionis -tilannetta eli 

ilmeistä yritystä vahingoittaa Mylène Troszczynskin parlamentaarista toimintaa; 

1. päättää pidättää Mylène Troszczynskin koskemattomuuden; 

2. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen sekä asiasta vastaavan valiokunnan 

mietinnön viipymättä Ranskan tasavallan oikeusministerille ja Mylène Troszczynskille. 

 


