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Jean-Marie Le Peni puutumatuse äravõtmise taotlus 
Euroopa Parlamendi 12. märtsi 2019. aasta otsus Jean-Marie Le Peni puutumatuse 
äravõtmise taotluse kohta (2018/2247(IMM))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Jean-Marie Le Peni puutumatuse äravõtmise taotlust, mille esitas 
Prantsuse Vabariigi justiitsministeerium 5. septembril 2018 Pariisi apellatsioonikohtu 
peaprokuröri taotluse alusel seoses poolelioleva kohtuliku uurimisega, mis puudutab 
väidetavat usalduse kuritarvitamist, usalduse kuritarvitamise varjamist, organiseeritud 
rühmituse korraldatud pettust, võltsimist ja võltsitud dokumentide kasutamist, varjatud 
tööd ja töötajate varjamist seoses parlamendiliikme assistentide töötingimustega, ning 
mis tehti teatavaks Euroopa Parlamendi täiskogu istungil 22. oktoobril 2018. aastal, 

– olles vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 6 ära kuulanud Jean-François Jalkhi, kes 
esindas Jean-Marie Le Peni,

– võttes arvesse protokolli nr 7 (Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide kohta) 
artiklit 9 ning otsestel ja üldistel valimistel Euroopa Parlamendi liikmete valimist 
käsitleva 20. septembri 1976. aasta akti artikli 6 lõiget 2,

– võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu 12. mai 1964. aasta, 10. juuli 1986. aasta, 15. ja 
21. oktoobri 2008. aasta, 19. märtsi 2010. aasta, 6. septembri 2011. aasta ja 
17. jaanuari 2013. aasta otsuseid1,

– võttes arvesse Prantsuse Vabariigi põhiseaduse artiklit 26,

– võttes arvesse kodukorra artikli 5 lõiget 2, artikli 6 lõiget 1 ja artiklit 9,

1 Kohtuotsus, Euroopa Kohus, 12. mai 1964, Wagner vs. Fohrmann ja Krier, 101/63, 
ECLI:EU:C:1964:28; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 10. juuli 1986, Wybot vs. Faure jt, 
149/85, ECLI:EU:C:1986:310; kohtuotsus, Üldkohus, 15. oktoober 2008, Mote vs. 
parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 
21. oktoober 2008, Marra vs. De Gregorio ja Clemente, C-200/07 ja C-201/07, 
ECLI:EU:C:2008:579; kohtuotsus, Üldkohus, 19. märts 2010, Gollnisch vs. parlament, 
T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 6. september 2011, 
Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; kohtuotsus, Üldkohus, 17. jaanuar 2013, 
Gollnisch vs. parlament, T-346/11 ja T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.



– võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A8-0167/2019),

Α. arvestades, et Pariisi piirkonnakohtu kohtu-uurijad on taotlenud Jean-Marie Le Peni 
puutumatuse äravõtmist, et ta seoses väidetavate süütegudega üle kuulata; 

Β. arvestades, et Jean-Marie Le Peni puutumatuse äravõtmise taotlus on seotud 
väidetavate süütegudega, mis hõlmavad usalduse kuritarvitamist, usalduse 
kuritarvitamise varjamist, organiseeritud rühmituse korraldatud pettust, võltsimist ja 
võltsitud dokumentide kasutamist, varjatud tööd ja töötajate varjamist seoses erakonda 
Front National kuuluvate Euroopa Parlamendi liikmete assistentide töötingimustega;

C. arvestades, et pärast esialgset uurimist, mille aluseks oli toonase Euroopa Parlamendi 
presidendi 9. märtsi 2015. aasta avaldus erakonda Front National kuuluvate Euroopa 
Parlamendi liikmete teatavate assistentide kohta, alustati 5. detsembril 2016 asja 
kohtulikku uurimist; 

D. arvestades, et 2016. aasta veebruaris Front Nationali peakorteris tehtud läbiotsimise 
käigus konfiskeeriti erakonna laekuri tööruumist mitu dokumenti, mis annavad 
tunnistust Front Nationali soovist „raha kokku hoida“, lastes Euroopa Parlamendil 
maksta kinni parlamendiliikmete assistentidena esinevate erakonna töötajate töötasu;

E. arvestades, et 2015. aasta veebruaris avaldatud Front Nationali ametikohtade loetelus 
oli välja toodud ainult 15 parlamendiliiget (kokku 23-st), 21 kohalikku assistenti ja 
5 registreeritud assistenti (kokku 54 assistendist); arvestades, et mitu parlamendiliikme 
assistenti märkis oma töökohaks Front Nationali peakorteri Nanterre’is ja mõnel juhul 
väitsid nad end seal töötavat täisajaga, kuigi nad elasid oma väidetavast töökohast 
120–945 kilomeetri kaugusel; arvestades, et on selgunud, et kaheksa parlamendiliikme 
assistenti ei teinud assistenditööd peaaegu üldse või mõnel juhul moodustas see töö 
nende tegevusest väga väikese osa;

F. arvestades, et uurimise käigus selgusid ka asjaolud, mille põhjal näib ebatõenäoline, et 
need assistendid üldse Euroopa Parlamendiga seotud ülesandeid täitsid, sest:

– assistentide töölepingud Euroopa Parlamendis jäid kas täpselt kahe Front 
Nationali töölepingu vahele;

– assistentide töölepingud Euroopa Parlamendis ja Front Nationali töölepingud 
kehtisid paralleelselt;

– või sõlmiti töölepingud Front Nationaliga ajavahemikeks, mis järgnesid vahetult 
ajavahemikele, mida hõlmasid assistentide töölepingud Euroopa Parlamendis;

G. arvestades, et uurimise käigus selgus, et üks assistent, kelle Jean-Marie Le Pen 
Euroopa Parlamendi liikmena 2011. aastal tööle võttis, väitis, et ta töötas sellel ajal 
hoopis ühe teise Euroopa Parlamendi liikme valimiskampaaniaga; arvestades, et 
Jean-Marie Le Pen organiseeris parlamendiliikme assistendi palga maksmise veel 
kolmele inimesele, kes selles ametis praktiliselt mingit tööd ei teinud;

H. arvestades, et uurimise käigus selgus ka tõsiasi, et Jean-Marie Le Pen, kes oli 
väidetavate süütegude toimepanemise ajal Front Nationali esimees, töötas välja 
süsteemi, kuidas kasutada ELi vahendeid teatavate Front Nationali töötajate eest 
maksmiseks, sõlmides parlamendis lepingud inimestega, kes tegelikult töötasid 



erakonna heaks, ning Euroopa Parlament tõi selle kehtivate ELi eeskirjadega vastuolus 
oleva skeemi päevavalgele;

I. arvestades, et kohtu-uurijad soovivad Jean-Marie Le Peni üle kuulata; 

J. arvestades, et Jean-Marie Le Pen keeldus 21. juunil 2018. aastal uurijate kutse peale 
kohale ilmumast ning jättis ta kohtu-uurijate kutse peale kohale ilmumast ka 
2018. aasta juulis, tuues ettekäändeks parlamendiliikme puutumatuse; 

K. arvestades, et pädev asutus on esitanud taotluse Jean-Marie Le Peni puutumatuse 
äravõtmiseks, et teda tema vastu esitatud süüdistuste asjus küsitleda;

L. arvestades, et vastavalt protokolli nr 7 (Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide 
kohta) artiklile 9 on Euroopa Parlamendi liikmetel „oma riigi territooriumil 
samasugune immuniteet nagu selle riigi parlamendi liikmetel“;

M. arvestades, et Prantsuse Vabariigi põhiseaduse artikli 26 kohaselt saab 
parlamendiliiget kuriteo või väärteo toimepanemise eest vahistada ning temalt saab 
vabaduse võtta või seda piirata ainult selle parlamendikoja juhatuse nõusolekul, mille 
liige ta on; arvestades, et selline nõusolek ei ole vajalik kuriteolt või väärteolt tabamise 
korral või lõpliku süüdimõistva kohtuotsuse puhul;

N. arvestades, et ei ole mingit alust ega põhjust arvata, et Jean-Marie Le Peni tegevust 
parlamendiliikmena püütakse takistada (fumus persecutionis);

1. otsustab Jean-Marie Le Peni puutumatuse ära võtta;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja vastutava 
parlamendikomisjoni raport viivitamatult Prantsuse Vabariigi justiitsministrile ja 
Jean-Marie Le Penile.


