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Sklep Evropskega parlamenta z dne 12. decembra 2017 o zahtevi za zaščito privilegijev 

in imunitete Eleonore Forenza (2017/2199(IMM)) 

 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju zahteve Gabriele Zimmer z dne 20. julija 2017, razglašene na plenarnem 

zasedanju 11. septembra 2017, za zaščito privilegijev in imunitete Eleonore Forenza v 

zvezi z incidentom, katerega žrtev je bila slednja med manifestacijo, ki je potekala v 

okviru vrhunskega srečanja skupine G20 v Hamburgu 8. julija 2017, 

– po zagovoru Eleonore Forenza 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 in 6. septembra 2011 in 17. januarja 20131, 

– ob upoštevanju člena 5(2) ter členov 7 in 9 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A8-0398/2017), 

A. ker je Gabriele Zimmer, poslanka Evropskega parlamenta in predsednica skupine 

GUE/NGL, na podlagi členov 8 in 9 Protokola št. 7 zahtevala zaščito poslanske 

imunitete Eleonore Forenza, poslanke iste skupine, ki jo je policija osebno preiskala in 

                                                 
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.) 



 

 

pridržala skupaj s skupino drugih aktivistov med manifestacijo v okviru vrhunskega 

srečanja skupine G20 v Hamburgu 8. julija 2017, ker je do preiskave in aretacije prišlo 

po manifestaciji, ko je Eleonora Forenza s skupino ljudi odhajala na kosilo; 

B. ker ima Parlament široko diskrecijsko pravico glede odločitve v zvezi z zahtevo po 

zaščiti imunitete poslanca1; 

C. ker se člena 8 in 9 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije 

medsebojno izključujeta2; ker v obravnavani zadevi ne gre za mnenje, ki naj bi ga 

izrazil poslanec Evropskega parlamenta, temveč za ravnanje, ki naj bi domnevno 

ogrožalo javno varnost (domnevno sodelovanje na protestu); ker je uporaba člena 9 

Protokola št. 7 v tem primeru samoumevna; 

D. ker poslanci Evropskega parlamenta v skladu s členom 9 Protokola št. 7 o privilegijih in 

imunitetah Evropske unije uživajo na ozemlju svoje države imunitete, priznane članom 

parlamenta te države, na ozemlju vseh drugih držav članic pa imuniteto pred kakršnim 

koli priporom in sodnim postopkom; Eleonora Forenza, italijanska poslanka 

Evropskega parlamenta, ki je bila v Nemčiji, je torej uživala imuniteto; 

E. ker se v zahtevi za zaščito imunitete navaja, da je Eleonora Forenza že ob prvem stiku z 

nemško policijo izjavila, da je poslanka Evropskega parlamenta; ker je nemudoma 

predložila dokumente, ki potrjujejo njen status; ker ji je celo uspelo spraviti 

italijanskega konzula v Hamburgu v stik s policistom, ki je vodil operacijo; 

F. ker je nemška policija Eleonoro Forenza kljub statusu poslanke Evropskega parlamenta 

temeljito osebno preiskala, nato pa jo pridržala več kot štiri ure; 

G. ker se je nemška policija ob upoštevanju povedanega zavedala, da pridržuje evropsko 

poslanko; ker to pomeni kršitev Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske 

unije, zlasti točke (b) prvega odstavka člena 9; 

H. ker je ob upoštevanju okoliščin zadeve jasno, da Eleonora Forenza ni bila aretirana med 

kaznivim dejanjem in ker ni možno uporabiti izjeme iz člena 9(3) Protokola št. 7 o 

privilegijih in imunitetah Evropske unije, in je torej Eleonora Forenza v tem primeru 

popolnoma zaščitena s poslansko imuniteto; 

1. sklene, da se zaščitijo privilegiji in imuniteta Eleonore Forenza; 

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

posreduje pristojnemu organu Zvezne republike Nemčije in Eleonori Forenza. 

 

                                                 
1  Zadeva T-42/06, Gollnisch proti Parlamentu (navedena), točka 101. 
2  Združeni zadevi C-200/07 in C-201/07, Marra/De Gregorio in Clemente, (navedeni), 

točka 45. 


