
 

 

Evropski parlament 
2014-2019  

 

SPREJETA BESEDILA 
 

P8_TA(2017)0258 

Zahteva za odvzem imunitete Mylène Troszczynski 

Sklep Evropskega parlamenta z dne 14. junija 2017 o zahtevi za odvzem imunitete 

Mylène Troszczynski (2017/2019(IMM)) 

 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju zahteve za odvzem imunitete Mylène Troszczynski, ki jo je dne 1. 

decembra 2016 posredoval francoski minister za pravosodje v zvezi s sodno preiskavo, 

ki jo vodi državni tožilec v Bobignyju zaradi javnega obrekovanja in spodbujanja 

sovraštva ali nasilja nad osebo ali skupino oseb zaradi njihovega porekla ali pripadnosti 

ali nepripadnosti določeni etnični skupini, narodnosti, rasi ali veri, in ki je bila 

razglašena na plenarnem zasedanju 16. januarja 2017, 

– po zagovoru Mylène Troszczynski v skladu s členom 9(6) Poslovnika, 

– ob upoštevanju členov 8 in 9 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije 

ter člena 6(2) Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi 

neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976, 

– ob upoštevanju sodb Sodišča Evropske unije z dne 12. maja 1964, 10. julija 1986, 15. in 

21. oktobra 2008, 19. marca 2010, 6. septembra 2011 in 17. januarja 20131, 

– ob upoštevanju člena 26 ustave Republike Francije, kakor je bil spremenjen z ustavnim 

zakonom št. 95-880 z dne 4. avgusta 1995, 

– ob upoštevanju člena 5(2), člena 6(1) in člena 9 Poslovnika, 

                                                 
1  Sodba Sodišča z dne 12. maja 1964 v zadevi Wagner proti Fohrmann in Krier, 101/63, 

ECLI:EU:C:1964:28; sodba Sodišča z dne 10. julija 1986 v zadevi Wybot proti Faure in 
drugi, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sodba Splošnega sodišča z dne 15. oktobra 2008 v 
zadevi Mote proti Parlamentu, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sodba Sodišča z dne 
21. oktobra 2008 v združenih zadevah Marra proti De Gregorio in Clemente, C-200/07 
in C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sodba Splošnega sodišča z dne 19. marca 2010 v 
zadevi Gollnisch proti Parlamentu, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sodba Sodišča z dne 
6. septembra 2011 v zadevi Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sodba 
Splošnega sodišča z dne 17. januarja 2013 v zadevi Gollnisch proti Parlamentu, T-
346/11 in T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23. 



 

 

– ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A8-0218/2017), 

A. ker je državni tožilec v Bobignyju zahteval odvzem imunitete poslanki Evropskega 

parlamenta in članici regionalnega sveta Pikardije Mylène Troszczynski zaradi 

kazenskega postopka v zvezi z objavo na njenem računu na omrežju Twitter, kjer je bila 

23. septembra 2015 objavljena slika, na kateri ženske z burko stojijo v vrsti pred 

centrom za socialno delo (Caisse d’allocations familiales), skupaj s komentarjem 

„Rosny-Sous-Bois CAF 9.12.2014. Nošnja burke naj bi bila z zakonom 

prepovedana...“; 

B. ker je bila žaljiva podoba fotomontaža slike, posnete v Londonu, ki jo je že uporabil 

drugi lastnik računa na omrežju Twitter, in ker se je pri preiskavi pokazalo, da sporočila 

na spletu ni objavila Mylène Troszczynski, temveč njen pomočnik, ki je to tudi priznal; 

C. ker je državni tožilec poudaril, da bi lahko Mylène Troszczynski odgovarjala za tvit kot 

urednica svojega računa na omrežju Twitter; 

D. ker je Mylène Troszczynski sliko takoj, ko je ugotovila, da je ponarejena, umaknila s 

svojega računa na omrežju Twitter; 

E. ker se zahteva za odvzem imunitete Mylène Troszczynski nanaša na domnevno kaznivo 

dejanje javnega obrekovanja v zvezi z osebo ali skupino oseb zaradi njihovega porekla 

ali pripadnosti ali nepripadnosti določeni etnični skupini, narodnosti, rasi ali veri, kazni 

za to kaznivo dejanje pa so določene v členih 23, 29(1), 32(2) in (3), 42, 43 in 48-6 

zakona z dne 29. julija 1881, in na kaznivo dejanje javnega spodbujanja diskriminacije, 

sovraštva ali nasilja, katerega preiskava je v teku, kakor je opredeljen in za katerega so 

kazni določene v členih 24(8), (10), (11) in (12), 23(1) in 42 zakona z dne 29. julija 

1881 ter členu 131–26(2) in (3) kazenskega zakonika; 

F. ker člen 9 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije določa, da poslanci 

Evropskega parlamenta uživajo na ozemlju svoje države imunitete, priznane poslancem 

parlamenta te države; 

G. ker je v členu 26 francoske ustave določeno, da se zoper poslanca francoskega 

parlamenta ne sme odrediti sodnega postopka ali preiskave, niti se ga ne sme aretirati, 

pridržati ali mu soditi zaradi mnenja ali glasu, izraženega pri opravljanju dolžnost in da 

se poslanca ne sme aretirati zaradi kaznivega dejanja niti se mu ne sme drugače odvzeti 

ali omejiti prostosti brez dovoljenja parlamenta; 

H. ker je obseg imunitete poslancev francoskega parlamenta pravzaprav enak obsegu 

imunitete poslancev Evropskega parlamenta iz člena 8 Protokola št. 7 o privilegijih in 

imunitetah Evropske unije; ker je Sodišče Evropske unije razsodilo, da mora poslanec 

Evropskega parlamenta, da bi zanj veljala imuniteta, mnenje izraziti pri opravljanju 

svojih dolžnosti, s čimer se zahteva povezava med izraženim mnenjem in 

parlamentarnimi dolžnostmi; ker mora biti ta povezava neposredna in očitna; 

I. ker obtožbe niso povezane s položajem Mylène Troszczynski kot poslanke Evropskega 

parlamenta in ker zadevajo dejavnosti regionalnega značaja, saj so ponarejena slika in 

pripombe o domnevnem dogajanju v Rosny-Sous-Bois v nasprotju s francoskim 

pravom; 

J. ker se sporna dejanja ne nanašajo na mnenje ali glas, ki ga je Mylène Troszczynski 



 

 

izrekla pri opravljanju svojih dolžnosti poslanke Evropskega parlamenta v smislu člena 

8 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije; 

K. ker ni suma o tem, da bi šlo pri postopku sodne preiskave, ki se je začel na podlagi 

pritožbe centra za socialno delo v kraju Seine-Saint-Denis, ki ga zastopa njegov 

generalni direktor, zaradi domnevnega javnega obrekovanja, za poskus oviranja 

parlamentarnega dela Mylène Troszczynski (fumus persecutionis); 

1. sklene, da se Mylène Troszczynski odvzame imuniteta; 

2. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in poročilo pristojnega odbora nemudoma 

posreduje pravosodnemu ministru Francoske republike in Mylène Troszczynski. 

 

 


