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Az Ana Gomes mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem   

Az Európai Parlament 2017. november 30-i határozata az Ana Gomes mentelmi jogának 

felfüggesztésére irányuló kérelemről (2017/2096(IMM)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Portugál Köztársaság főügyész-helyettese által aláírt és Portugália Európai 

Unió melletti állandó képviselete által a Peso da Régua -Vila Reale kerület bíróságának 

ügyészi hivatala előtt folyamatban lévő büntetőeljárással (ref. NUIPC 

430/16.6T9LSBP) összefüggésben 2017. május 30-án eljuttatott, a 2017. június 12-én a 

plenáris ülésen bejelentett, az Ana Gomes mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló 

kérelemre, 

– miután eljárási szabályzata 9. cikke (6) bekezdésének megfelelően meghallgatta Ana 

Gomest, 

– tekintettel az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyv 8. 

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 a Portugál Köztársaság Alkotmánya 157. cikkének (2) bekezdésére és a 

Portugál Nemzetgyűlés képviselői statútumának 11. cikkére, 

                                                 
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, 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. 



 

 

– tekintettel eljárási szabályzata 5. cikkének (2) bekezdésére, 6. cikkének (1) bekezdésére 

és 9. cikkére, 

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A8-0363/2017), 

A. mivel a portugáliai Peso da Régua -Vila Real kerület bíróságának ügyészi hivatala kérte 

Ana Gomes képviselői mentelmi jogának felfüggesztését az általa a Diàrio de Noticias 

napilapnak adott, a lap internetes oldalán 2016. április 29-én megjelent interjúban tett 

kijelentések kapcsán; mivel e kérelmet azért továbbították, hogy büntetőeljárást 

indíthassanak Gomes képviselő asszonnyal szemben, és hogy meghallgathassák őt az 

eljárás keretében;  

B. mivel az újságcikk a vianai hajógyárnál végzett házkutatásokkal kapcsolatos hírekről 

szól, és mivel Gomes asszony az Atlântida komphajó szerinte „fillérekért” történő 

eladása kapcsán kijelentette, hogy „ez azt jelzi, hogy egy nyilvánvaló korrupciós 

ügyben valami beindult”; 

C. mivel a feljelentés szerint Gomes képviselő asszony elméletileg három bűncselekményt 

követett el: egy adott szervezet, szolgálat vagy jogi személy ellen elkövetett rágalmazás 

két féllel szemben, amelyet a büntető törvénykönyv 187. cikkének (1) bekezdése, (2) 

bekezdésének a) pontja, illetve 183. cikkének (2) bekezdése rendel büntetni, és amelyért 

két évig terjedő szabadságvesztés, vagy minimum 120 napi pénzbüntetésnek megfelelő 

pénzbírság róható ki; 

D. mivel az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyv 8. cikke 

szerint feladataik ellátása során kifejtett véleményük vagy leadott szavazatuk miatt az 

Európai Parlament képviselői ellen nem folytatható vizsgálat, nem vehetők őrizetbe, és 

nem indítható velük szemben bírósági eljárás; 

E. mivel az Európai Parlament eljárási szabályzatának 5. cikke szerint a kiváltságokra és 

mentességekre vonatkozó hatáskörének gyakorlása során a Parlament fellép annak 

érdekében, hogy demokratikus jogalkotó gyűlésként megőrizze integritását és biztosítsa 

képviselői függetlenségét feladataik ellátása során; 

F. mivel az Európai Unió Bíróságának joggyakorlata szerint egy európai parlamenti 

képviselő által az Európai Parlamenten kívül tett kijelentés a 7. jegyzőkönyv 8. cikke 

értelmében az európai parlamenti képviselői feladatok végzése során kifejezett 

véleménynek minősülhet, amennyiben a szubjektív értékelés közvetlen és egyértelmű 

kapcsolatban áll az európai parlamenti képviselői megbízatás gyakorlásával, tehát 

valójában nem a hely számít, ahol a kijelentést tették, hanem annak jellege és tartalma;  

G. mivel ma már egyre több politikai vitára kerül sor a Parlamenten kívül, kommunikációs 

eszközökön keresztül, többek között sajtóközlemények, interjúk, blogok és az internet 

révén; 

H. mivel a Gomes asszony által a szóban forgó interjúban tett kijelentések európai 

parlamenti képviselői szerepének gyakorlása és különösen a pénzmosás, adókikerülés és 

adókijátszás tekintetében az uniós jog állítólagos megsértésének és az annak 

alkalmazása során állítólagosan elkövetett hivatali visszásságoknak a kivizsgálásával 

foglalkozó vizsgálóbizottság alelnökeként betöltött megbízatása keretében születtek;  



 

 

I. mivel Gomes asszony állításai közvetlenül kapcsolódnak a 2013. november 29-én 

közvetített „TVI24 - Cara a Cara - Ana Gomes versus Carlos Abreu Amorim” című 

televíziós programban tett kijelentéseihez, melyek kapcsán az Európai Parlament nem 

függesztette fel mentelmi jogát1; 

J. mivel Gomes képviselő asszony kijelentései ezért részét képezik európai parlamenti 

tevékenységének;  

1. úgy határoz, hogy nem függeszti fel Ana Gomes mentelmi jogát; 

2. utasítja elnökét, hogy haladéktalanul továbbítsa ezt a határozatot és az illetékes 

bizottság jelentését a Portugál Köztársaság illetékes hatóságának és Ana Gomesnek. 

 

                                                 
1  Az Európai Parlament 2014. november 13-i határozata az Ana Gomes mentelmi 

jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (HL C 285., 2016.8.5., 19. o.). 


