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Amendement 16
Rainer Wieland, Giuseppe Gargani

Reglement van het Parlement
Artikel 5 – lid 1 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

1 bis. De parlementaire immuniteit is geen 
persoonlijk voorrecht van een lid, doch 
een garantie voor de onafhankelijkheid 
van het Parlement als geheel en van zijn 
leden.

Or. de

Amendement 17
Francesco Enrico Speroni

Reglement van het Parlement
Artikel 6 – lid 1 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

1 bis. Wanneer het Parlement wordt 
verzocht een uitspraak te doen over de 
toepassing van artikel 8 van het Protocol 
betreffende de voorrechten en 
immuniteiten van de Europese Unie, 
brengt het, zonder de daarin vastgelegde 
immuniteit te kunnen opheffen, een met 
redenen omkleed advies in dezen uit. In 
het belang van de rechtspleging heft het 
Parlement de immuniteit van een lid uit 
hoofde van artikel 9 van dat Protocol op, 
tenzij er gegronde redenen zijn om aan te 
nemen dat de gerechtelijke procedure 
waarvoor de opheffing van de immuniteit 
wordt verlangd, wordt ingegeven door de 
wens om de werking van het Parlement te 
hinderen of het lid wegens zijn 
lidmaatschap van het Parlement aan te 
vallen.

Or. it
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Motivering

Conform de jurisprudentie van het Hof van Justitie.

Amendement 18
Rainer Wieland, Giuseppe Gargani

Reglement van het Parlement
Artikel 6 – lid 1 ter (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

1 ter. Het Europees Parlement kan in elke 
fase van de procedure op eigen initiatief 
of op verzoek van de betrokkene een 
genomen besluit tot opheffing van de 
immuniteit of tot verdediging ervan 
heroverwegen, wanneer de situatie die tot 
het besluit heeft geleid, wezenlijk 
veranderd is of wanneer dit op grond van 
het verloop van de procedure tot dan toe 
gerechtvaardigd lijkt.

Or. de

Amendement 19
Rainer Wieland, Giuseppe Gargani

Reglement van het Parlement
Artikel 6 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

Artikel 6 bis
Verdediging van de voorrechten en van de 

immuniteit
1. Mochten de voorrechten of de 
immuniteit van een lid of een oud-lid door 
de autoriteiten van een lidstaat zijn 
geschonden, dan kan overeenkomstig 
artikel 7, lid -1, een verzoek om een 
besluit van het Parlement worden 
ingediend over de vraag of er inderdaad 
een schending van deze voorrechten of 
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van de immuniteit heeft plaatsgevonden.
2. Een verzoek om verdediging van de 
voorrechten en van de immuniteit kan met 
name worden ingediend, wanneer wordt 
geoordeeld dat de omstandigheden een 
bestuursrechtelijke of andersoortige 
beperking vormen van de 
bewegingsvrijheid van de leden op hun 
reizen naar en van de plaats van 
bijeenkomst van het Parlement, dan wel 
van een mening die is geuit of een stem 
die is uitgebracht tijdens de uitoefening 
van hun ambt, ofwel onder bepaalde 
aspecten van artikel 9 van het Protocol 
betreffende de voorrechten en 
immuniteiten van de Europese Unie 
vallen.
3. Een verzoek om verdediging van de 
voorrechten en van de immuniteit van een 
lid is niet ontvankelijk, wanneer reeds een 
verzoek om opheffing of verdediging van 
de immuniteit van dat lid is ontvangen in 
verband met dezelfde gerechtelijke 
procedure, ongeacht de vraag of er op dat 
tijdstip al dan niet een besluit is genomen.
4. Een verzoek om verdediging van de 
voorrechten en van de immuniteit van een 
lid wordt niet verder behandeld, wanneer 
een verzoek om opheffing van de 
immuniteit van dit lid in verband met 
dezelfde gerechtelijke procedure wordt 
ontvangen.
5. Wanneer een besluit is genomen om de 
immuniteit van een lid niet te verdedigen, 
kan het lid een verzoek indienen om het 
besluit in het licht van nieuw 
bewijsmateriaal te heroverwegen. Het 
verzoek om heroverweging is niet 
ontvankelijk, wanneer overeenkomstig 
artikel 263 VWEU tegen het besluit 
beroep is ingesteld of wanneer de 
Voorzitter van mening is dat het 
ingediende nieuwe bewijsmateriaal 
onvoldoende onderbouwd is om een 
heroverweging te rechtvaardigen.
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Or. de

Amendement 20
Rainer Wieland, Giuseppe Gargani

Reglement van het Parlement
Artikel 7 – lid -1 (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

-1. Een daartoe bevoegde autoriteit van 
een lidstaat kan een verzoek om opheffing 
van de immuniteit van een lid tot de 
Voorzitter richten; een lid of een oud-lid 
kan een verzoek om verdediging van zijn 
immuniteit en voorrechten tot de 
Voorzitter richten. Zulke verzoeken 
worden ter plenaire vergadering 
medegedeeld en naar de bevoegde 
commissie verwezen.

Or. de

Amendement 21
Rainer Wieland, Giuseppe Gargani

Reglement van het Parlement
Artikel 7 – lid 12 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

12 bis. De commissie formuleert de 
beginselen voor de toepassing van dit 
artikel.

Or. de

Motivering

Het is niet de bedoeling van deze toevoeging dat de commissie op eigen houtje oordelen velt, 
die uiteindelijk aan de plenaire vergadering zijn voorbehouden. Met deze toevoeging wordt 
gegarandeerd dat door de Commissie juridische zaken in geval van vergelijkbare gevallen 
ook vergelijkbare conclusies worden getrokken en er een soort uitsprakenpraktijk ontstaat.


