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Europa-Parlamentet, 

– der henviser til anmodning af 7. januar 2016 fra Rosario Crocetta om beskyttelse af 

hans privilegier og immuniteter i forbindelse med en verserende straffesag ved den 

tredje strafferetlige afdeling i domstolen i Palermo, Italien (RGNR No 20445/2012), 

hvorom der blev givet meddelelse på plenarmødet den 21. januar 2016, 

– der har hørt Rosario Crocetta, jf. forretningsordenens artikel 9, stk. 5, 

– der henviser til artikel 8 og 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions 

privilegier og immuniteter samt artikel 6, stk. 2, i akten af 20. september 1976 om 

almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet, 

– der henviser til de domme, som Den Europæiske Unions Domstol har afsagt den 

12. maj 1964, 10. juli 1986, 15. og 21. oktober 2008, 19. marts 2010, 6. september 2011 

og 17. januar 20131, 

– der henviser til artikel 595 i den italienske straffelov, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 5, stk. 2, og artikel 7 og 9, 

– der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A8-0230/2016), 

A. der henviser til, at Rosario Crocetta, tidligere medlem af Europa-Parlamentet, har 

anmodet om beskyttelse af sin parlamentariske immunitet i forbindelse med en 

                                                 
1  Domstolens dom af 12. maj 1964, Wagner mod Fohrmann og Krier, 101/63, 
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mod Parlamentet, T-346/11 og T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23. 



 

 

verserende straffesag ved den tredje strafferetlige afdeling i domstolen i Palermo; der 

henviser til, at ifølge underretningen fra anklagemyndigheden påstås Crocetta at have 

fremsat æreskrænkende udtalelser, hvilket er strafbart i henhold til artikel 595 i den 

italienske straffelov; 

B. der henviser til, at Europa-Parlamentets medlemmer i henhold til artikel 8 i protokol nr. 

7 hverken kan eftersøges, tilbageholdes eller retsligt forfølges på grund af 

meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser under udøvelsen af deres hverv; der 

henviser til, at da en sådan immunitet har til formål at beskytte Europa-Parlamentets 

medlemmers ytringsfrihed og uafhængighed, må den anses for en absolut immunitet, 

som forhindrer enhver form for retsforfølgning på grund af meningstilkendegivelser 

eller stemmeafgivelser under udøvelsen af parlamentariske hverv1; 

C. der henviser til, at Domstolen har fastslået, at en meningstilkendegivelse for at være 

omfattet af immuniteten skal være fremsat af et medlem af Europa-Parlamentet under 

udøvelsen af hans hverv, hvilket således forudsætter, at der foreligger en forbindelse 

mellem den udtrykte meningstilkendegivelse og det parlamentariske hverv; forbindelsen 

skal fremgå direkte og klart2; 

D. der henviser til, at Rosario Crocetta var medlem af Europa-Parlamentet, da han 

fremsatte de omhandlede udtalelser; 

E. der henviser til, at Rosario Crocettas parlamentariske arbejde viser, at han altid har 

været meget aktiv i bekæmpelsen af organiseret kriminalitet og indvirkningen heraf på 

Unionen og dets medlemsstater; der henviser til, at han også har haft fokus på den 

systematiske korruptions indflydelse på politik og økonomi, især med hensyn til 

offentlige udbud på det miljøpolitiske område; 

F. der henviser til, at sagens faktiske omstændigheder, som de kommer til udtryk i de 

dokumenter, der er fremlagt for Retsudvalget og under høringen i udvalget, viser, at 

Rosario Crocettas udtalelser har en direkte og klar forbindelse med hans 

parlamentariske hverv; 

G. der henviser til, at Rosario Crocetta derfor kan anses for at have handlet som led i 

udøvelsen af sit hverv som medlem af Europa-Parlamentet; 

1. vedtager at beskytte Rosario Crocettas privilegier og immuniteter; 

2. pålægger sin formand straks at sende denne afgørelse og det kompetente udvalgs 

betænkning til Den Italienske Republiks kompetente myndigheder og Rosario Crocetta. 

                                                 
1  Forenede sager C-200/07 og C-201/07, Marra, jf. ovenfor, præmis 27. 
2  Sag C-163/10, Patriciello, jf. ovenfor, præmis 33 og 35. 


