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Jean-Charles Marchiani mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelem

Az Európai Parlament határozata a Jean-Charles Marchiani kiváltságainak és mentelmi jogának fenn-
tartására irányuló kérelemről (2005/2105(IMM))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a 2005. május 26-i plenáris ülésen a Jean-Charles Marchiani által bejelentett, mentelmi
jogának fenntartására irányuló 2005. május 19-i kérelemre,

– tekintettel az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló 1965. április 8-i jegyzőkönyv
9. és 10. cikkére, valamint az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alap-
ján történő választásáról szóló 1976. szeptember 20-i okmány 6. cikkének (2) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Közösségek Bíróságának 1964. május 12-i és 1986. július 10-i ítéletére (1),

– tekintettel eljárási szabályzata 6. cikkének (3) bekezdésére és 7. cikkére,

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A6-0208/2005),

A. mivel Jean-Charles Marchianit az 1999. június 13-án megtartott ötödik közvetlen választás során
választották be az Európai Parlamentbe, és mivel mandátumát a Parlament 1999. december 15-én (2)
vizsgálta meg, amely 2004. július 19-én lejárt;

B. mivel az alatt az idő alatt, amíg európai parlamenti képviselő volt, a francia igazságügyi hatóságok
Jean-Charles Marchiani és más személyek közötti több telefonbeszélgetést lehallgattak;

C. mivel az Európai Parlament ülései alatt a parlamenti képviselők hazájuk területén a nemzeti parlamenti
képviselőknek járó mentességeket élvezik (3);

D. mivel a Francia Köztársaság büntetőtörvénykönyve 100-7. cikkének értelmében a parlamenti képvise-
lők és a szenátusi tagok telefonját a hovatartozás szerinti parlament elnökének előzetes, a vizsgálóbíró
általi értesítése nélkül nem lehet lehallgatni;

E. mivel a Francia Semmítőszék a 2005. március 16-i, 1784-es számú ítéletében a iura novit curia elvének
figyelmen kívül hagyásával nem alkalmazta az említett jegyzőkönyv 10. cikkét, ezzel megtagadva Jean-
Charles Marchianitól a büntetőtörvénykönyv 100-7. cikke szerint a nemzeti parlament tagjait megillető
mentességet;

1. úgy határoz, hogy fenntartja Jean-Charles Marchiani volt európai parlamenti képviselő kiváltságait és
mentelmi jogát;

2. kéri a Francia Semmítőszéket, hogy a 2005. március 16-i, 1784-es számú ítéletet semmisítse meg, vagy
helyezze hatályon kívül, hogy az a továbbiakban semmilyen körülmények között ne váltson ki gyakorlati
vagy joghatást;

3. utasítja elnökét, hogy haladéktalanul továbbítsa ezt a határozatot és az illetékes bizottság jelentését a
Francia Köztársaság Semmitőszékének, kormányának, nemzetgyűlésének és szenátusának.

(1) 101/63 ügy, Wagner/Fohrmann és Krier, EBHT 1964., 383. o., és 149/85, Wybot/Faure és mások, EBHT 1986.,
2403. o.

(2) Az Európai Parlament 1999. december 15-i határozata az 1999. június 10−13-ig megtartott ötödik közvetlen európai
parlamenti választás utáni megbízólevél-vizsgálatokról (HL C 296., 2000.10.18., 93. o.).

(3) Vö.: az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv 10. cikke (1) bekezdésének a) pontja.
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