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Dominique Bilde’i puutumatuse äravõtmise taotlus 
Euroopa Parlamendi 12. märtsi 2019. aasta otsus Dominique Bilde’i puutumatuse 
äravõtmise taotluse kohta (2018/2267(IMM))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Dominique Bilde’i puutumatuse äravõtmise taotlust, mille esitas 
19. oktoobril 2018 Pariisi apellatsioonikohtu peaprokuröri taotluse alusel Prantsuse 
Vabariigi justiitsministeerium 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 assistentide töötingimustega, ja mis tehti teatavaks 
Euroopa Parlamendi täiskogu istungil 12. novembril 2018. aastal,

– olles vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 6 ära kuulanud Jean-François Jalkhi, kes 
esindas Dominique Bilde’i,

– 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 (A8-0166/2019),

Α. arvestades, et Pariisi piirkonnakohtu kohtu-uurijad on taotlenud Dominique Bilde’i 
puutumatuse äravõtmist, et kuulata ta üle seoses väidetavate süütegudega; 

Β. arvestades, et Dominique Bilde’i 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; 
arvestades, et on selgunud, et kaheksa parlamendiliikme assistenti ei teinud 
assistenditööd peaaegu üldse või mõnel juhul moodustas see töö nende tegevusest 
väga väikese osa;

E. arvestades, et on selgunud, et 1. oktoobrist 2014 kuni 31. juulini 2015 täiskohaga 
Euroopa Parlamendis Dominique Bilde’i juures palgal olnud assistent ei teinud 
peaaegu üldse parlamendiga seotud tööd; arvestades, et 2015. aasta veebruaris 
avaldatud Front Nationali ametikohtade loetelu kohaselt tegeles Dominique Bilde’i 
juures töötav assistent riigi tasandi kavadega ning töötas teise Euroopa Parlamendi 
liikme vastutusel poliitika jälgimise ja kavandamise üksuses; arvestades, et tema 
Euroopa Parlamendiga seotud lepingule järgnesid kaks lepingut, mille alusel töötas ta 
2015. aasta augustist kuni 31. detsembrini 2016 Front Nationali heaks; arvestades, et 
parlamendiliikme assistendi töölepingu kehtimise ajal oli kõnealune isik ka ühenduse 
Marianne peasekretär ja ühenduse Mer et Francophonie peasekretär ning kandideeris 
2015. aasta märtsis toimunud piirkondlikel valimistel Doubs’ departemangus;

F. arvestades, et Euroopa Parlament peatas parlamendiliikme assisteerimiskulude 
hüvitamise seoses Dominique Bilde’i tööle võetud assistendiga;

G. arvestades, et kohtu-uurijad soovivad Dominique Bilde’i üle kuulata; 

H. arvestades, et Dominique Bilde keeldus 2017. aasta augustis toimunud ülekuulamisel 
uurijate küsimustele vastamast ning jättis parlamendiliikme puutumatuse ettekäänet 
kasutades ilmumata ka 24. novembril 2017 toimuma pidanud ettevalmistavale 
kuulamisele, misjärel kavatsesid uurijad talle usalduse kuritarvitamise eest süüdistuse 
esitada;

I. arvestades, et pädev asutus on esitanud taotluse Dominique Bilde’i puutumatuse 
äravõtmiseks, et teda tema vastu esitatud süüdistuste asjus küsitleda;

J. 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“;

K. arvestades, et Prantsuse Vabariigi põhiseaduse artikli 26 kohaselt „ei saa ühtki 
parlamendiliiget raske kuriteo või muu süüteo eest vahistada ega muul moel tema 
vabadust võtta või piirata ilma selle parlamendikoja juhatuse nõusolekuta, mille liige 
ta on. Selline nõusolek ei ole vajalik raskelt kuriteolt või süüteolt tabamise või lõpliku 
süüdimõistva kohtuotsuse korral.“;

L. arvestades, et ei ole mingit alust ega põhjust arvata, et Dominique Bilde’i tegevust 
parlamendiliikmena püütakse takistada (fumus persecutionis);

1. otsustab Dominique Bilde’i puutumatuse ära võtta;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja vastutava 
parlamendikomisjoni raport viivitamatult Prantsuse Vabariigi justiitsministrile ja 
Dominique Bilde’ile.


