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Alteração 16
Rainer Wieland, Giuseppe Gargani

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 5 – n.º 1-A (novo)

Texto atual Alteração

1-A. A imunidade parlamentar não é um 
privilégio pessoal do deputado, mas uma 
garantia da independência de todo o 
Parlamento e dos seus membros.

Or. de

Alteração 17
Francesco Enrico Speroni

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 6 – n.º 1-A (novo)

Texto atual Alteração

1-A. Sempre que for chamado a 
pronunciar-se sobre a aplicação do artigo 
8. º do Protocolo relativo aos Privilégios e 
Imunidades da União Europeia, o 
Parlamento Europeu, que não pode 
levantar a imunidade aí prevista, emite 
um parecer fundamentado sobre o 
assunto. A bem da justiça, o Parlamento 
levantará a imunidade de um deputado 
nos casos abrangidos pelo artigo 9.º do 
Protocolo, salvo se houver razões 
imperiosas para presumir que a ação 
judicial que requer o levantamento foi 
motivada pela vontade de impedir o 
funcionamento do Parlamento, ou de 
atacar o/a deputado/a devido à sua 
pertença ao Parlamento.

Or. it
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Justificação

A presente alteração está em conformidade com os acórdãos do Tribunal de Justiça.

Alteração 18
Rainer Wieland, Giuseppe Gargani

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 6 – n.º 1-B (novo)

Texto atual Alteração

1-B. O Parlamento Europeu pode, por sua 
própria iniciativa ou a pedido do 
interessado, em cada uma das fases do 
processo, reapreciar uma decisão de 
levantamento ou de defesa da imunidade, 
se as circunstâncias na origem de uma 
decisão anterior se tiverem alterado 
radicalmente, ou se o desenrolar do 
processo levar a crer que tal se justifica.

Or. de

Alteração 19
Rainer Wieland, Giuseppe Gargani

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 6-A (novo)

Texto atual Alteração

Artigo 6.º-A 
Defesa dos privilégios e imunidades

1. Nos casos em que se alegue que os 
privilégios e imunidades de um deputado 
ou ex-deputado foram violados pelas 
autoridades de um Estado-Membro, pode 
ser solicitada uma decisão do Parlamento 
para determinar se houve, de facto, 
violação desses privilégios e imunidades, 
em conformidade com o artigo 7.°, n.°-1.
2. Um pedido de defesa de imunidades ou 
privilégios pode, em especial, ser
apresentado, caso se considere que as 
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circunstâncias constituem uma restrição 
administrativa ou de outra natureza à 
livre circulação dos deputados que se 
dirijam para os locais de reunião do 
Parlamento Europeu ou deles regressem, 
ou à expressão de opiniões ou votos no 
exercício do seu mandato, ou ainda se 
forem abrangidas por aspetos previstos no 
artigo 9.º do Protocolo relativo aos 
Privilégios e Imunidades da União 
Europeia.
3. Um pedido de defesa dos privilégios e 
das imunidades de um deputado não é 
admissível, se já tiver sido recebido um 
pedido de levantamento ou defesa da 
imunidade do deputado em causa relativo 
ao mesmo processo judicial, 
independentemente de uma decisão ter 
sido tomada, ou não, nesse momento.
4. Não se procede à apreciação de um 
pedido de defesa dos privilégios e das 
imunidades de um deputado se já tiver 
sido recebido um pedido de levantamento 
ou defesa da imunidade do deputado em 
causa relativo ao mesmo processo 
judicial.
5. Caso tenha sido tomada uma decisão de 
não defender os privilégios e as 
imunidades de um deputado, este pode 
requerer que a decisão seja 
reconsiderada, apresentando novos 
elementos de prova. O pedido de 
reconsideração não é admissível, se o 
processo tiver sido instaurado contra a 
decisão ao abrigo do artigo 263.° do 
TFUE, ou se o Presidente entender que os 
novos elementos de prova apresentados 
não são suficientemente fundamentados 
para impor nova apreciação.

Or. de

Alteração 20
Rainer Wieland, Giuseppe Gargani
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Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 7 – n.º -1 (novo)

Texto atual Alteração

-1. Uma autoridade competente de um 
Estado-Membro pode dirigir ao 
Presidente um pedido de levantamento da 
imunidade de um deputado, e um 
deputado ou ex-deputado pode dirigir um 
pedido ao Presidente relativo à defesa dos 
privilégios e das imunidades. Esses 
pedidos são comunicados ao Parlamento e 
enviados à comissão competente.

Or. de

Alteração 21
Rainer Wieland, Giuseppe Gargani

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 7 – n.º 12-A (novo)

Texto atual Alteração

12-A. A comissão estabelece os princípios 
para a aplicação do presente artigo.

Or. de

Justificação

Este aditamento não pretende que a comissão, no âmbito das suas competências, proceda a 
avaliações substantivas que, em última análise, são da competência do plenário. Deve, sim, 
garantir, que as propostas da Comissão dos Assuntos Jurídicos em casos análogos resultem 
em conclusões análogas, criando, assim, uma espécie de jurisprudência.


