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II
(Meddelanden)

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER
OCH ORGAN

EUROPAPARLAMENTET
Begäran om fastställelse av Luigi de Magistris immunitet och privilegier
P7_TA(2011)0188
Europaparlamentets beslut av den 10 maj 2011 om begäran om fastställelse av Luigi de Magistris
immunitet och privilegier (2010/2122(IMM))
(2012/C 377 E/25)
Europaparlamentet fattar detta beslut
— med beaktande av Luigi de Magistris begäran om fastställelse av hans immunitet med anledning av ett
mål i italiensk domstol, daterad den 5 juli 2010 och tillkännagiven i kammaren den 7 juli 2010,
— efter att ha hört Luigi de Magistris i enlighet med artikel 7.3 i arbetsordningen,
— med beaktande av artikel 8 i protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier av den
8 april 1965 och artikel 6.2 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter
av Europaparlamentet,
— med beaktande av Europeiska unionens domstols domar av den 12 maj 1964, den 10 juli 1986, den 15
och 21 oktober 2008 och den 19 mars 2010 (1),
— med beaktande av artiklarna 6.3 och 7 i arbetsordningen,
— med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A7-0152/2011), och av följande skäl:
A. En ledamot av Europaparlamentet, Luigi de Magistris, har begärt fastställelse av sin parlamentariska
immunitet med anledning av ett mål i italiensk domstol.
B.

Luigi De Magistris begäran gäller en stämning som delgetts honom vid domstolen i Benevento på
Clemente Mario Mastellas vägnar. Mastella är ledamot av Europaparlamentet och stämningen gäller en
intervju som De Magistris gav en italiensk tidning den 31 oktober 2009.

C.

Enligt stämningen utgör en del av den intervjun (”Mastella var inblandad i en av mina utredningar och
försökte hindra mig”) ärekränkning och föranleder skadeståndskrav på 1 000 000 EUR plus rättegångs
kostnader.

D. Då intervjun gavs var Luigi de Magistris ledamot av Europaparlamentet efter att ha blivit vald vid 2009
års val till Europaparlamentet.
(1) Mål 101/63, Wagner mot Fohrmann och Krier, REG 1964, s. 195, mål 149/85, Wybot mot Faure m.fl., REG 1986, s.
2391, mål T-345/05, Mote mot Europaparlamentet, REG 2008, s. II-2849, förenade målen C-200/07 och C-201/07,
Marra mot De Gregorio respektive Clemente, REG 2008, s. I-7929 samt mål T-42/06, Gollnisch mot Europaparla
mentet.
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E.

Enligt artikel 8 i protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier får ledamöter av
Europaparlamentet inte förhöras, kvarhållas eller lagföras på grund av yttranden de gjort eller röster
de avlagt under utövandet av sitt ämbete.

F.

Enligt parlamentets etablerade praxis innebär inte det faktum att de rättsliga förfarandena har inletts
inom ramen för civilrättslig eller förvaltningsrättslig lagstiftning, eller omfattar vissa civilrättsliga eller
förvaltningsrättsliga aspekter, automatiskt att den immunitet som avses i ovannämnda artikel inte är
tillämpbar.

G. När Luigi de Magistris gav intervjun i fråga agerade han under utövandet av sitt ämbete som ledamot av
Europaparlamentet och bedrev politisk verksamhet genom att uttrycka sin åsikt i en fråga av allmänt
intresse i hans valkrets.
H. Alla försök att hindra Europaparlamentets ledamöter från att uttrycka sina åsikter i frågor av berättigat
allmänt intresse och från att kritisera sina politiska motståndare genom rättsliga förfaranden är oac
ceptabla i ett demokratiskt samhälle och ett brott mot artikel 8 i protokollet om Europeiska unionens
privilegier och immunitet. Syftet med artikeln är att skydda ledamöternas yttrandefrihet under utövan
det av deras ämbete på parlamentets vägnar som en av Europeiska unionens institutioner.
1.

Europarlamentet beslutar att fastställa Luigi de Magistris immunitet och privilegier.

2.
Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att omedelbart översända detta beslut till den berörda
myndigheten i Republiken Italien och till Luigi de Magistris.

Begäran om fastställelse av Bruno Gollnischs immunitet och privilegier
P7_TA(2011)0189
Europaparlamentets beslut av den 10 maj 2011 om begäran om fastställelse av Bruno Gollnischs
immunitet och privilegier (2010/2097(IMM))
(2012/C 377 E/26)
Europaparlamentet fattar detta beslut
— med beaktande av Bruno Gollnischs begäran om fastställelse av hans immunitet, med anledning av ett
brottmål i fransk domstol, daterad den 10 juni 2010 och tillkännagiven i kammaren den 14 juni 2010,
— efter att den 26 januari 2011 ha hört Bruno Gollnisch i enlighet med artikel 7.3 i arbetsordningen,
— med beaktande av artikel 9 i protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier av den
8 april 1965 och artikel 6.2 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter
av Europaparlamentet,
— med beaktande av Europeiska unionens domstols domar av den 12 maj 1964, 10 juli 1986, 15 och
21 oktober 2008 och 19 mars 2010 (1),
— med beaktande av artikel 26 i Republiken Frankrikes konstitution,
— med beaktande av artiklarna 6.3 och 7 i arbetsordningen,
— med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A7-0154/2011), och av följande skäl:
(1) Mål 101/63, Wagner mot Fohrmann och Krier, REG 1964, s. 383, mål 149/85, Wybot mot Faure m.fl., REG 1986, s.
2391, mål T-345/05, Mote mot Europaparlamentet, REG 2008, s. II-2849, förenade målen C-200/07 och C-201/07,
Alfonso Luigi Marra mot Eduardo De Gregorio respektive Antonio Clemente, REG 2008, s. I 7929 samt mål T-42/06,
Gollnisch mot Europaparlamentet.

