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Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Portugalijos nuolatinės atstovybės Europos Sąjungoje 2017 m. gegužės 

30 d. perduotą ir Portugalijos Respublikos generalinio prokuroro pavaduotojo pasirašytą 

prašymą atšaukti Anos Gomes imunitetą, kuris susijęs su Pezo de Regvos (Vilos Realio 

apygarda) teismo bendrųjų reikalų prokuratūroje nagrinėjama baudžiamąja byla 

Nr. NUIPC 430/16.6T9LSBP ir kuris buvo paskelbtas 2017 m. birželio 12 d. 

plenariniame posėdyje, 

– išklausęs Anos Gomes paaiškinimų, kaip nurodyta Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 

6 dalyje, 

– atsižvelgdamas į Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 

8 straipsnį bei 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų 

remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 6 straipsnio 2 dalį, 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1964 m. gegužės 12 d., 

1986 m. liepos 10 d., 2008 m. spalio 15 ir 21 d., 2010 m. kovo 19 d., 2011 m. rugsėjo 

6 d. ir 2013 m. sausio 17 d. sprendimus1, 

– atsižvelgdamas į Portugalijos Respublikos konstitucijos 157 straipsnio 2 dalį ir 

Portugalijos Respublikos Asamblėjos narių statuto 11 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 5 straipsnio 2 dalį, 6 straipsnio 1 dalį ir 

                                                 
1  1964 m. gegužės 12 d. Teisingumo Teismo sprendimas Wagner / Fohrmann ir Krier, 

101/63, ECLI:EU:C:1964:28; 1986 m. liepos 10 d. Teisingumo Teismo sprendimas 
Wybot / Faure ir kt., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; 2008 m. spalio 15 d. Bendrojo 
Teismo sprendimas Mote / Parlamentas, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; 2008 m. 
spalio 21 d. Teisingumo Teismo sprendimas Marra / De Gregorio ir Clemente, C-
200/07 ir C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; 2010 m. kovo 19 d. Bendrojo Teismo 
sprendimas Gollnisch / Parlamentas, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; 2011 m. rugsėjo 
6 d. Teisingumo Teismo sprendimas Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; 
2013 m. sausio 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas Gollnisch / Parlamentas, T-346/11 ir 
T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23. 



 

 

9 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A8-0363/2017), 

A. kadangi Vilos Realio apylinkės teismo Respublikos prokuratūros (Pezo da Regvos 

bendrųjų reikalų prokuratūros) prokuroras pateikė prašymą atšaukti Parlamento narės 

Anos Gomes imunitetą dėl jos padarytų pareiškimų interviu dienraščiui Diàrio de 

Noticias metu; šis interviu buvo paskelbtas to paties dienraščio interneto svetainėje 

2016 m. balandžio 29 d.; kadangi prašymas atsiųstas siekiant pradėti baudžiamąjį 

procesą A. Gomes atžvilgiu ir norint pastarąją apklausti dėl šios bylos aplinkybių; 

B. kadangi straipsnyje rašoma apie kratas, susijusias su Vainos laivų statykla, ir kadangi 

A. Gomes, kalbėdama apie kelto „Atlântida“ pardavimą, pasak jos, „už grašius“, 

paminėjo, jog „tai ženklas, kad kažkas pajudėjo akivaizdžios korupcijos atveju“; 

C. kadangi nurodytos faktinės aplinkybės teoriškai apima tris A. Gomes padarytas 

nusikalstamas veikas, t. y. įstaigos, tarnybos ar juridinio asmens šmeižimo 

nusikalstamas veikas, kurios numatytos ir bausmės už kurias nustatytos Baudžiamojo 

kodekso 187 straipsnio 1 dalyje ir 2 dalies a punkte ir 183 straipsnio 2 dalyje, prieš dvi 

civilinio proceso šalis – už šią nusikalstamą veiką baudžiama laisvės atėmimu iki dvejų 

metų arba bauda, mokama iki 120 dienų; 

D. kadangi Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 straipsnyje 

numatoma, kad Europos Parlamento nariai negali būti apklausiami, sulaikomi ar 

traukiami atsakomybėn dėl einant pareigas pareikštos nuomonės ar balsavimo; 

E. kadangi Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 5 straipsnyje numatyta, kad 

Parlamentas, vykdydamas savo įgaliojimus, susijusius su privilegijomis ir imunitetais, 

pirmiausia siekia išlikti principinga demokratiška teisėkūros asamblėja ir užtikrinti 

Parlamento narių nepriklausomumą, einant savo pareigas; 

F. kadangi Europos Teisingumo Teismas pripažino, kad nario už Parlamento ribų 

padarytas pareiškimas gali būti einant pareigas pareikšta nuomonė, kaip tai suprantama 

pagal Protokolo Nr. 7 8 straipsnį, kai esama subjektyvaus vertinimo, kuris glaudžiai ir 

akivaizdžiai susijęs su Parlamento nario Europos Parlamente einamomis pareigomis, 

nes tokios nuomonės egzistavimas priklauso ne nuo vietos, kur padarytas pareiškimas, o 

nuo jo pobūdžio ir turinio; 

G. kadangi šiuo metu politinės diskusijos vis dažniau vyksta už Parlamento posėdžių salės 

ribų naudojantis tokiomis ryšių priemonėmis kaip pranešimai spaudai, interviu, 

tinklaraščiai ir internetas; 

H. kadangi aptariamame interviu A. Gomes pareiškimai buvo padaryti vykdant Parlamento 

nario funkcijas ir, visų pirma, pareigas, kurios susijusios su jos kaip Tyrimo komiteto 

įtarimams dėl Sąjungos teisės pažeidimų ir netinkamo administravimo taikant Sąjungos 

teisę atvejų, susijusių su pinigų plovimu, mokesčių vengimu ir slėpimu, nagrinėti 

pirmininko pavaduotojos vaidmeniu; 

I. kadangi A. Gomes teiginiai tiesiogiai susiję su jos pareiškimais, padarytais per 

televizijos laidą „TVI24- Cara a Cara - Ana Gomes versus Carlos Abreu Amorim“, kuri 

buvo transliuojama 2013 m. lapkričio 29 d., ir dėl kurių Europos Parlamentas gynė jos 



 

 

imunitetą1; 

J. kadangi dėl šios priežasties A. Gomes pareiškimai patenka į jos veiklos Europos 

Parlamente sritį; 

1. nusprendžia neatšaukti Anos Gomes imuniteto; 

2. paveda Pirmininkui nedelsiant perduoti šį sprendimą ir atsakingo komiteto pranešimą  

                                                 
1  2014 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento sprendimas dėl prašymo atšaukti Anos 

Gomes imunitetą ir privilegijas (OL C 285, 2016 8 5, p. 19). 


