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P8_TA(2017)0479 

Zahtjev za zaštitu povlastica i imuniteta Eleonore Forenza  

Odluka Europskog parlamenta od 12. prosinca 2017. o zahtjevu za zaštitu povlastica i 

imuniteta Eleonore Forenze (2017/2199(IMM)) 

Europski parlament, 

– uzimajući u obzir zahtjev Gabriele Zimmer od 20. srpnja 2017., objavljen na plenarnoj 

sjednici 11. rujna 2017., za zaštitu povlastica i imuniteta Eleonore Forenze u vezi s 

incidentom koji je zastupnica Forenza doživjela 8. srpnja 2017. u Hamburgu na 

prosvjedu tijekom sastanka na vrhu skupine G20, 

– nakon saslušanja Eleonore Forenze u skladu s člankom 9. stavkom 6. Poslovnika, 

– uzimajući u obzir članke 8. i 9. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske 

unije te članak 6. stavak 2. Akta od 20. rujna 1976. o izboru zastupnika u Europski 

parlament neposrednim općim izborima, 

– uzimajući u obzir presude Suda Europske unije od 12. svibnja 1964., 10. srpnja 1986., 

15. i 21. listopada 2008., 19. ožujka 2010., 6. rujna 2011. i 17. siječnja 2013.1, 

– uzimajući u obzir članak 5. stavak 2. te članke 7. i 9. Poslovnika, 

– uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja (A8-0398/2017), 

A. budući da je Gabriele Zimmer, zastupnica u Europskom parlamentu i predsjednica 

Kluba zastupnika GUE/NGL-a, na osnovi članaka 8. i 9. Protokola br. 7 zatražila 

zaštitu imuniteta zastupnice Eleonore Forenze, članice istog Kluba zastupnika, koju je 

njemačka policija pregledala, a zatim i privela zajedno s grupom drugih aktivista 

tijekom prosvjeda održanog u okviru sastanka na vrhu skupine G20 u Hamburgu 

8. srpnja 2017.; budući da su se pregled i privođenje dogodili nakon prosvjeda, u 

trenutku kad su zastupnica Forenza i njezina skupina krenuli na zajednički ručak; 

                                                 
1  Presuda Suda od 12. svibnja 1964., Wagner/Fohrmann i Krier, 101/63, 

ECLI:EU:C:1964:28; Presuda Suda od 10. srpnja 1986., Wybot/Faure i drugi, 149/85, 
ECLI:EU:C:1986:310; Presuda Općeg suda od 15. listopada 2008., Mote/Parlament, T-
345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Presuda Suda od 21. listopada 2008., Marra/De Gregorio 
i Clemente, C-200/07 i C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Presuda Općeg suda od 
19. ožujka 2010., Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Presuda Suda 
od 6. rujna 2011., Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; Presuda Općeg suda od 
17. siječnja 2013., Gollnisch/Parlament, T-346/11 i T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23. 



 

 

B. budući da Parlament raspolaže širokom diskrecijskom ovlašću u vezi s odlukom o 

zahtjevu zastupnika za zaštitu imuniteta1; 

C. budući da se članci 8. i 9. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije 

međusobno isključuju2; da se predmetni slučaj ne odnosi na mišljenje zastupnika u 

Europskom parlamentu, već na pretpostavljeno opasno ponašanje za javni red 

(pretpostavljeno sudjelovanje u protestu); da se stoga podrazumijeva primjena članka 9. 

Protokola br. 7; 

D. budući da se u članku 9. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije 

navodi da zastupnici u Europskom parlamentu na državnom području svoje države 

uživaju imunitet priznat članovima parlamenta te države, a na teritoriju bilo koje druge 

države članice, imunitet od svake mjere zadržavanja i od sudskih postupaka; budući da 

se Eleonora Forenza, talijanska zastupnica u Europskom parlamentu, nalazila u 

Njemačkoj i da je stoga uživala pravo na imunitet; 

E. budući da je, prema zahtjevu za zaštitu imuniteta, zastupnica Forenza u prvom kontaktu 

s njemačkom policijom izjavila da je zastupnica u Europskom parlamentu; da je odmah 

predočila dokumente kojima se potvrđuje njezin status; da je čak uspjela povezati 

talijanskog konzula u Hamburgu s policijskim službenikom koji je vodio operaciju; 

F. budući da je njemačka policija Eleonoru Forenzu bez obzira na njezin status zastupnice 

u Europskom parlamentu ipak podvrgnula temeljitom tjelesnom pregledu, a zatim je 

zadržala duže od 4 sata; 

G. budući da je njemačka policija, s obzirom na navedeno, bila upoznata s činjenicom da 

privodi zastupnicu u Europskom parlamentu; budući da to znači povredu Protokola 

br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije, a posebno njegova članka 9. prvog 

podstavka točke (b); 

H. budući da je iz okolnosti predmeta jasno da zastupnica Forenza nije zatečena u 

počinjenju kaznenog djela tako da iznimka iz članka 9. trećeg podstavka Protokola 

br. 7 o povlasticama i imunitetima nije mjerodavna i da se u ovom slučaju na 

zastupnicu Forenzu u potpunosti primjenjuje zaštita zastupničkog imuniteta; 

1. odlučuje zaštititi povlastice i imunitete Eleonore Forenze; 

2. nalaže svojem predsjedniku da odmah proslijedi ovu Odluku i izvješće nadležnog 

odbora nadležnom tijelu Savezne Republike Njemačke i Eleonori Forenzi. 

 

                                                 
1  Navedeni predmet T-42/06, Gollnisch/Parlament, točka 101. 
2  Navedena presuda u spojenim predmetima C-200/07 i C-201/07, Marra/De Gregorio i 

Clemente, točka 45. 


