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Ref.: Rezumat al practicilor cu privire la ridicarea și apărarea imunității

La reuniunea sa din 2 septembrie 2009, Comisia pentru afaceri juridice a convenit asupra 
clarificării procedurilor interne care se aplică în cazul ridicării și apărării imunității în cadrul 
Comisiei pentru afaceri juridice, în conformitate cu normele prezentate în continuare.
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1. Confidențialitate 

Articolul 7 alineatul (11) din Regulamentul de procedură prevede că „comisia tratează aceste 
chestiuni și examinează toate documentele pe care le primește cu cea mai mare 
confidențialitate”. 

Confidențialitatea se referă atât la organizarea de reuniuni, precum și la accesul la documente. 

1.1. Reuniuni cu ușile închise 

Articolul 103 alineatul (4) prevede că „examinarea de către comisia competentă, în 
conformitate cu articolul 7, a cererilor cu privire la procedurile privind imunitatea se 
desfășoară întotdeauna cu ușile închise”.

Regulamentul de procedură nu oferă nicio indicație cu privire la normele specifice care 
trebuie respectate atunci când reuniunea trebuie să aibă loc „cu ușile închise”. Din acest 
motiv, este necesar să se rezolve problema persoanelor care pot rămâne în sală în timpul 
examinării unui caz de apărare sau de ridicare a imunității. 

Practică tradițională a Comisiei pentru afaceri juridice ridică unele probleme care pot fi 
abordate în conformitate cu principiul general al admiterii în sală a persoanelor care 
îndeplinesc două condiții: 

 dețin o responsabilitate politică sau o obligație legală de confidențialitate susținută de 
un regim disciplinar și 

 prezența lor în sală este justificată de funcțiile pe care le dețin. 

Aceste două condiții conduc la limitarea prezenței în sală a următoarelor categorii:

1. membrii titulari și supleanți ai comisiei și, de asemenea, orice deputat în Parlament, 
chiar dacă nu va fi în măsură să intervină mai mult decât în condițiile stabilite de 
articolele 187 alineatul (2) și 193 alineatul (3) din Regulamentul de procedură; 

2. funcționarii (care sunt supuși obligației legale de confidențialitate), în măsura în care 
drepturile lor justifică acest lucru; implică prezența în sală a secretariatului comisiei, -
Serviciul juridic și serviciul DG PRES responsabil de imunități;

3. agenții grupurilor politice (supuși, de asemenea, obligației legale de confidențialitate), 
ca în cazul precedent, în măsura în care drepturile lor justifică acest lucru; implică 
prezența în sală a acelor agenți ai grupurilor politice care, de obicei, respectă 
activitățile desfășurate de Comisia pentru afaceri juridice; 

4. asistenții președintelui și ai raportorilor pentru imunitate.

1.2. Accesul la documente 
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Accesul la documente ridică o serie de probleme. 

 În primul rând, este necesar să se rezolve accesul la setul complet de documente 
originale ale fiecărui caz, de foarte multe ori voluminoase. Practica tradițională a fost 
aceea că documentele pot fi consultate de către deputați sau asistenții acestora 
(autorizați în mod corespunzător), la sediul secretariatului. Se înțelege că împrumutul 
sau fotocopierea acestor documente sunt interzise. Această practică tradițională este 
confirmată.

 Pe de altă parte, se pune întrebarea ce documente sau, după caz, ce informații 
sintetizate trebuie să fie traduse și distribuite. Se confirmă regula tradițională care 
permite raportorului să decidă cu privire la această întrebare. În cazul în care apare o 
problemă, președintele va media. Trebuie să fie amintit faptul că numirea raportorilor 
„permanenți” are ca scop optimizarea expertizei în acest domeniu.

În acest sens, este necesar să reamintim faptul că dificultățile suplimentare impuse de 
punerea în aplicare a Codului privind multilingvismul încurajează o abordare de 
austeritate. 

Un rezumat al principalelor fapte referitoare la fiecare caz va fi transmis membrilor 
comisiei într-un mod adecvat, sub responsabilitatea raportorului. În plus, tradiționala 
„comunicare către membri” va include lista completă a documentelor primite care pot 
fi consultate la sediul secretariatului. 

 În cele din urmă, este, de asemenea, necesar să se rezolve modalitățile de distribuire a 
documentelor, o problemă în care confidențialitatea și eficacitatea nu par a fi ușor de 
atins. Documentele vor fi transmise deputaților prin e-mail, în format pdf. Analiza 
corectă a documentelor este responsabilitatea membrilor. 

2. Participarea la reuniune a deputatului a cărui imunitate face obiectul cazului

Regula tradițională generală a fost aceea de a interzice prezența în sală a deputatului în 
Parlament al cărui caz este discutat, cu scopul de a păstra libertatea de exprimare a altor 
membri în timp ce se abordează cazul. 

Regulamentul de procedură indică doar faptul că deputații interesați nu vor lua parte la 
dezbaterea din plen a cazului respectiv. Pe de altă parte, articolul 193 alineatul (3) permite 
comisiei să decidă cu privire la participarea la o reuniune a deputaților în Parlament care nu 
fac parte din comisie.

Prin urmare, abordarea tradițională este confirmată: invitarea deputatului al cărui caz se 
discută sau a reprezentantului acestuia să părăsească sala în timpul dezbaterii referitoare la 
caz.
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3. Reprezentarea deputatului a cărui imunitate face obiectul cazului

Regulamentul de procedură permite deputatului sau fostului deputat să fie reprezentat de un 
alt deputat în Parlament. Articolul 7 alineatul (3) prevede că „(deputatul în cauză) poate fi 
reprezentat de un alt deputat”.

Problema membrilor Comisiei pentru afaceri juridice care îi reprezintă pe deputații a căror 
imunitate a fost pusă în discuție apare din două motive: 

 pentru a evita ca aceștia să acționeze în calitate de judecător și parte interesată, 
 pentru a garanta că toți deputații în Parlament sunt tratați în mod egal de către Comisia 

pentru afaceri juridice. 

Din aceste motive, membrii comisiei sunt rugați să refuze să îi reprezinte pe deputații a căror 
imunitate este pusă în discuție. 

_____________
10 septembrie 2009.
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