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Begäran om upphävande av Ana Gomes immunitet  

Europaparlamentets beslut av den 30 november 2017 om begäran om upphävande av 

Ana Gomes immunitet (2017/2096(IMM)) 

 

Europaparlamentet fattar detta beslut, 

– med beaktande av den begäran om upphävande av Ana Gomes immunitet som 

översändes den 30 maj 2017 av Portugals ständiga representation vid Europeiska 

unionen, undertecknad av den biträdande allmänna åklagaren i Portugal i samband med 

att ett brottmålsförfarande inletts vid allmänna åklagarmyndigheten vid 

distriktsdomstolen i Peso da Régua – distriktet Vila Reale (ref. NUIPC 

430/16.6T9LSBP), och tillkännagiven i kammaren den 12 juni 2017, 

– efter att ha hört Ana Gomes i enlighet med artikel 9.6 i arbetsordningen, 

– med beaktande av artikel 8 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och 

privilegier och artikel 6.2 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av 

ledamöter av Europaparlamentet, 

– med beaktande av Europeiska unionens domstols domar av den 12 maj 1964, 10 juli 

1986, 15 och 21 oktober 2008, 19 mars 2010, 6 september 2011 och 17 januari 20131, 

– med beaktande av artikel 157.2 i Portugals författning och artikel 11 i stadgan för 

ledamöter i Portugals nationalförsamling, 

– med beaktande av artiklarna 5.2, 6.1 och 9 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0363/2017), och av 

följande skäl: 

                                                 
1  Domstolens dom av den 12 maj 1964, Wagner/Fohrmann och Krier, 101/63, 

ECLI:EU:C:1964:28, domstolens dom av den 10 juli 1986, Wybot/Faure m.fl., 149/85, 
ECLI:EU:C:1986:310, tribunalens dom av den 15 oktober 2008, 
Mote/Europaparlamentet, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, domstolens dom av den 21 
oktober 2008, Marra/De Gregorio och Clemente, C 200/07 och C-201/07, 
ECLI:EU:C:2008:579, tribunalens dom av den 19 mars 2010, Gollnisch/parlamentet, T-
42/06, ECLI:EU:T:2010:102, domstolens dom av den 6 september 2011, Patriciello, C-
163/10, ECLI:EU:C:2011:543, tribunalens dom av den 17 januari 2013, 
Gollnisch/parlamentet, T-346/11 och T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23. 



 

 

A. En åklagare vid Portugals åklagarmyndighet i distriktet Vila Real, den allmänna 

åklagaren vid distriktsdomstolen i Peso da Régua, har lämnat in en begäran om 

upphävande av den parlamentariska immuniteten för Europaparlamentets ledamot Ana 

Gomes, på grund av uttalanden som hon gjort i en intervju med tidningen Diário de 

Notícias som tidningen publicerade på internet den 29 april 2016. Syftet med den 

inkomna begäran var att inleda ett straffrättsligt förfarande mot Ana Gomes och göra 

det möjligt att höra henne inom ramen för det förfarandet.  

B. Tidningsartikeln handlade om nyheter om husrannsakningar och efterforskningar med 

koppling till skeppsvarvet i Viana do Castelo, och i texten angavs att Ana Gomes, 

angående försäljningen av fartyget Atlântida, som enligt henne sålts ”för några ynka 

kronor”, förklarat att det var ”ett tecken på att det rör på sig i ett uppenbart 

korruptionsfall”. 

C. De yttranden Ana Gomes gjort kan i teorin sägas utgöra tre brott: förtal av en 

organisation, enhet eller juridisk person, brott som beskrivs och straffbeläggs i artikel 

187.1 och 187.2 a samt artikel 183.2 i brottsbalken. Målsägande utgörs av två civila 

parter och brotten kan bestraffas med upp till två års fängelse eller med dagsböter i 

minst 120 dagar. 

D. Enligt artikel 8 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier får 

Europaparlamentets ledamöter inte förhöras, kvarhållas eller lagföras på grund av 

yttranden de gjort eller röster de avlagt under utövandet av sitt ämbete. 

E. I artikel 5 i Europaparlamentets arbetsordning fastställs att parlamentet, vid utövandet 

av sina befogenheter i frågor som rör immunitet och privilegier, ska verka för att 

upprätthålla parlamentets integritet som en demokratisk lagstiftande församling och 

säkerställa ledamöternas oberoende när dessa utför sitt uppdrag. 

F. EU-domstolen har fastställt att ett uttalande som en ledamot gör utanför 

Europaparlamentet kan sägas utgöra en åsikt som framförs under utövandet av den 

berörda ledamotens ämbete i den mening som avses i artikel 8 i protokoll nr 7, när det 

finns en subjektiv uppfattning som har ett direkt och tydligt samband med ledamotens 

utövande av sitt uppdrag i Europaparlamentet. Det fästs alltså inte någon vikt vid den 

plats där uttalandet gjorts, utan vid dess karaktär och innehåll.  

G. I dag förs den politiska debatten i allt högre grad utanför parlamentet, genom 

kommunikationsmedel som sträcker sig från tidningar och annan tryckt press till 

intervjuer, bloggar och internet. 

H. Ana Gomes uttalanden i intervjun i fråga gjordes under utövandet av hennes uppdrag som 

ledamot av Europaparlamentet, och i synnerhet inom ramen för de skyldigheter som ingår 

i hennes roll som vice ordförande för den undersökningskommitté som har i uppgift att 

undersöka påstådda överträdelser och missförhållanden vid tillämpningen av unionsrätten 

i fråga om penningtvätt, skatteundandragande och skatteflykt.  

I. Ana Gomes uttalanden är direkt knutna till det hon sagt i tv-programmet TVI24- Cara a 

Cara - Ana Gomes versus Carlos Abreu Amorim (TVI24 – ansikte mot ansikte – Ana 

Gomes mot Carlos Abreu Amorim) som sändes den 29 november 2013, och avseende 



 

 

vilka Europaparlamentet har försvarat hennes immunitet1. 

J. Ana Gomes uttalanden omfattas av hennes verksamhet som ledamot av 

Europaparlamentet.  

1. Europaparlamentet beslutar att inte upphäva Ana Gomes immunitet. 

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att omedelbart översända detta beslut och det 

ansvariga utskottets betänkande till den behöriga myndigheten i Republiken Portugal 

och till Ana Gomes. 

 

 

                                                 
1  Europaparlamentets beslut av den 13 november 2014 om begäran om upphävande av 

Ana Gomes immunitet (EUT C 285, 5.8.2016, s. 19). 

   


