ET

C 377 E/166

Euroopa Liidu Teataja

Teisipäev, 10. mai 2011

II
(Teatised)

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

EUROOPA PARLAMENT
Luigi de Magistrise puutumatuse kaitsmise taotlus
P7_TA(2011)0188
Euroopa Parlamendi 10. mai 2011. aasta otsus Luigi de Magistrise puutumatuse ja eesõiguste
kaitsmise taotluse kohta (2010/2122(IMM))
(2012/C 377 E/25)
Euroopa Parlament,
— võttes arvesse Luigi de Magistrise 5. juulil 2010. aastal esitatud taotlust tema puutumatuse kaitsmise
kohta seoses Itaalia kohtus toimuva menetlusega, millest anti teada Euroopa Parlamendi täiskogu istungil
7. juulil 2010. aastal;
— olles vastavalt kodukorra artikli 7 lõikele 3 Luigi de Magistrise ära kuulanud;
— võttes arvesse 8. aprilli 1965. aasta Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli artiklit 8 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 ja 19. märtsi 2010. aasta otsuseid (1);
— võttes arvesse kodukorra artikli 6 lõiget 3 ja artiklit 7;
— võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A7-0152/2011),
A. arvestades, et Euroopa Parlamendi liige Luigi de Magistris on taotlenud parlamendiliikme puutumatuse
kaitsmist seoses Itaalia kohtus toimuva menetlusega;
B.

arvestades, et Luigi De Magistrise taotlus on seotud tema vastu Benevento kohtus Euroopa Parlamendi
liikme Clemente Mario Mastella nimel esitatud hagiavaldusega seoses intervjuuga, mille De Magistris
andis ühele Itaalia ajalehele 31. oktoobril 2009. aastal;

C.

arvestades, et hagiavalduse kohaselt on osa sellest intervjuust („… Mastella oli seotud ühega minu
uurimistest ja püüdis mind takistada”) laim, mille eest nõutakse kahjutasu 1 000 000 euro suuruses
summas, millele lisanduvad kohtukulud;

D. arvestades, et intervjuu toimus ajal, kui Luigi de Magistris oli Euroopa Parlamendi liige, kes valiti
parlamenti 2009. aastal toimunud Euroopa Parlamendi valimistel;
(1) Kohtuasi 101/63 Wagner vs. Fohrmann ja Krier, EKL 1964, lk 195, kohtuasi 149/85 Wybot vs. Faure ja teised, EKL 1986,
lk 2391, kohtuasi T-345/05 Mote vs. parlament, EKL 2008, lk II-2849, liidetud kohtuasjad C-200/07 ja C-201/07
Marra vs. De Gregorio ja Clemente, EKL 2008, lk I-7929 ja kohtuasi T-42/06 Gollnisch vs. parlament.
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E.

arvestades, et Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli artikli 8 kohaselt ei või Euroopa
Parlamendi liikmeid üle kuulata, nende suhtes tõkendit kohaldada ega neid kohtumenetlusele allutada
nende poolt oma kohustuste täitmisel avaldatud arvamuste või antud häälte tõttu;

F.

arvestades, et vastavalt Euroopa Parlamendis kehtivale tavale ei takista asjaolu, et kohtumenetlus on
tsiviil- või haldusõiguslikku laadi või sisaldab teatud tsiviil- või haldusõiguse valdkonda jäävaid aspekte,
iseenesest selle artikliga antud puutumatuse kohaldamist;

G. arvestades, et Luigi de Magistris täitis kõnealuse intervjuu andmise ajal Euroopa Parlamendi liikme
ülesandeid ja teostas poliitikat, väljendades oma arvamust tema valijatele avalikku huvi pakkuvas
küsimuses;
H. arvestades, et püüe takistada Euroopa Parlamendi liikmetel väljendamast oma arvamust õiguspärast
avalikku huvi pakkuvates ja muret põhjustavates küsimustes ning kritiseerimast poliitilisi vastaseid
kohtumenetluse algatamise teel on demokraatlikus ühiskonnas vastuvõetamatu ning vastuolus Euroopa
Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli artikliga 8, mille eesmärk on kaitsta Euroopa Parlamendi
liikmete väljendusvabadust nende ülesannete täitmisel Euroopa Parlamendi kui Euroopa Liidu institut
siooni huvides,
1.

otsustab kaitsta Luigi de Magistrise puutumatust ja eesõigusi;

2.
teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus viivitamatult Itaalia Vabariigi pädevale ametiasu
tusele ja Luigi de Magistrisele.

Bruno Gollnischi puutumatuse kaitsmise taotlus
P7_TA(2011)0189
Euroopa Parlamendi 10. mai 2011. aasta otsus Bruno Gollnischi puutumatuse ja eesõiguste kaitsmise
taotluse kohta (2010/2097(IMM))
(2012/C 377 E/26)
Euroopa Parlament,
— võttes arvesse Bruno Gollnischi 10. juunil 2010 esitatud ja 14. juunil 2010 täiskogu istungil teatavaks
tehtud taotlust oma puutumatuse kaitsmise kohta seoses Prantsuse kohtus käimasoleva kriminaalmenet
lusega;
— olles vastavalt kodukorra artikli 7 lõikele 3 Bruno Gollnischi 26. jaanuaril 2011 ära kuulanud;
— võttes arvesse 8. aprilli 1965. aasta Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli artiklit 9 ning
otsestel ja üldistel valimistel esindajate Euroopa Parlamenti 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 ning 19. märtsi 2010. aasta otsuseid (1);
— võttes arvesse Prantsuse Vabariigi põhiseaduse artiklit 26;
— võttes arvesse kodukorra artikli 6 lõiget 3 ja artiklit 7;
— võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A7-0154/2011),
(1) Otsus 101/63 kohtuasjas Wagner v Fohrmann ja Krier [1964] EKL 195, otsus 149/85 kohtuasjas Wybot v Faure jt
[1986] EKL 2391, otsus T-345/05 kohtuasjas Mote v Euroopa Parlament [2008] EKL II-2849, otsus ühendatud
kohtuasjades C-200/07 ja C-201/07 Marra v De Gregorio ja Clemente [2008] EKL I-7929 ning otsus kohtuasjas
T-42/06 Gollnisch v Euroopa Parlament.

