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PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-emenda tal-Artikolu 7 tar-Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament dwar it-tneħħija u 
l-ħarsien tal-immunità parlamentari
(2013/2031(REG))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-ittra tal-President tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali tad-
9 ta’ Novembru 2012,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 211 u 212 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali u l-opinjoni tal-
Kumitat għall-Affarijiet Legali (A7-0000/2013),

A. billi l-possibbiltà tat-twaqqif ta’ awla speċjalizzata fi ħdan il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni 
Ewropea li titratta każijiet li jikkonċernaw l-immunità tal-Membri tal-Parlament Ewropew 
għandha tiġi kkunsidrata fil-futur,

1. Jiddeċiedi li jemenda r-Regoli ta’ Proċedura tiegħu kif jidher hawn taħt;

2. Ifakkar li dawn l-emendi jidħlu fis-seħħ fl-ewwel ġurnata tas-sessjoni parzjali li jmiss;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni għal skopijiet ta’ informazzjoni.

Emenda 1

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test fis-seħħ Emenda

1. Fl-eżerċizzju tas-setgħat tiegħu f'dak li 
għandu x'jaqsam ma' privileġġi u 
immunitajiet, il-Parlament għandu qabel 
kollox iħares l-integrità tiegħu bħala 
assemblea leġislattiva demokratika u 
jiżgura l-indipendenza tal-Membri tiegħu 
fil-qadi ta' dmirijiethom.

1. Fl-eżerċizzju tas-setgħat tiegħu f'dak li 
għandu x'jaqsam ma' privileġġi u 
immunitajiet, il-Parlament jaġixxi biex
iħares l-integrità tiegħu bħala assemblea 
leġislattiva demokratika u jiżgura l-
indipendenza tal-Membri tiegħu fil-qadi ta' 
dmirijiethom. Kull talba għat-tneħħija tal-
immunità għandha tkun valutata skont id-
dispożizzjonijiet tal-Artikoli 7, 8 u 9 tal-
Protokoll dwar il-Privileġġi u l-
Immunitajiet tal-Unjoni Ewropea u l-
prinċipji indikati f’dan l-Artikolu.

Or. en
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Emenda 2

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 6 – paragrafu 1a (ġdid)

Test fis-seħħ Emenda

1a. Il-Parlament ma jistax ineħħi l-
immunità prevista fl-Artikolu 8 tal-
Protokoll dwar il-Privileġgi u l-
Immunitajiet tal-Unjoni Ewropea. Fl-
interess tal-ġustizzja, il-Parlament ineħħi 
l-immunità ta’ Membru prevista fl-
Artikolu 9 ta’ dak il-Protokoll sakemm ma 
jkunx hemm raġunijiet sopravenjenti li 
jwasslu għall-preżunt li l-proċediment 
ġudizzjarju li jkun jitlob it-tneħħija jkun 
immotivat mill-volontà li timpedixxi l-
funzjonament tal-Parlament jew jiġi 
attakkat Membru minħabba fil-fatt li jkun 
membru tal-Parlament. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iskop ta’ din l-emenda hu li jkun ikkjarifikat il-prinċipju bażiku li fuqu jkunu msejsin id-
deċiżjonijiet fil-każijiet tal-immunità fid-dawl tad-deċiżjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja, b’mod 
partikolari fil-Kawżi Konġunti C-200/07 u C-201/07, Marra v De Gregorio u Clemente, 
[2008] ECR I-7929, u l-Kawża C-163/10, Patriciello (li għadha mhix ippubblikata fl-ECR). 
Din tirrifletti wkoll il-prattika tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali matul dawn l-aħħar ftit snin, 
li għandha tibbenefika jekk tkun konsolidata fil-forma miktuba.

Emenda 3

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test fis-seħħ Emenda

2. Kull talba indirizzata lill-President 
minn awtorità kompetenti ta' Stat 
Membru sabiex titneħħa l-immunità ta' xi 
Membru għandha tiġi mħabbra fil-
Parlament u rriferuta lill-kumitat 

imħassar
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responsabbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan it-test ikun aħjar jekk jitqieħed fl-Artikolu 7 li jkopri l-mistoqsijiet ta’ proċedura.

Emenda 4

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test fis-seħħ Emenda

3. Kull talba indirizzata lill-President 
minn Membru jew ex-Membru biex 
jiddefendi privileġġi u immunitajiet 
għandha tiġi mħabbra fil-Parlament u 
rriferuta lill-kumitat responsabbli.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan it-test ikun aħjar jekk jitqieħed fl-Artikolu 7 li jkopri l-mistoqsijiet ta’ proċedura.

Emenda 5

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test fis-seħħ Emenda

4. F'każ ta' urġenza, f'ċirkustanzi fejn 
Membru jiġi arrestat jew fejn tinżamm il-
libertà ta' moviment tiegħu bi ksur 
apparenti tal-privileġġi u l-immunitajiet 
tiegħu, il-President, wara li jkun ħa l-
parir tal-president u tar-rapporteur tal-
kumitat responsabbli, jista' jieħu 
inizjattiva biex jikkonferma l-privileġġi u 
l-immunitajiet tal-Membru kkonċernat. 
Il-President għandu jinnotifika lill-

imħassar
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kumitat b'dik l-inizjattiva u jgħarraf lill-
Parlament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan it-test ikun aħjar jekk jitqieħed f’Artikolu ġdid 6b li jkopri s-sitwazzjoni ta’ urġenza.

Emenda 6

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 6 – paragrafu 4a (ġdid)

Test fis-seħħ Emenda

4a. Meta jkun meħtieġ li Membru jidher 
bħala xhud jew li jixhed bħala espert, ma 
jkunx hemm għalfejn issir talba għat-
tneħħija tal-immunità, sakemm:
– il-Membru ma jkunx obbligat li jidher 
f’data jew f’ħin li ma jippermettulux li 
jaqdi, jew joħolqulu diffikultà biex jaqdi 
d-dmirijiet parlamentari tiegħu, jew 
sakemm ikun jista’ jipprovdi stqarrija bil-
miktub jew f’kull forma oħra li ma 
toħloqlux diffikultà fit-twettiq tad-
dmirijiet parlamentari tiegħu; kif ukoll
– il-Membru ma jkunx obbligat li jixhed 
dwar informazzjoni miksuba b’mod 
kunfidenzjali fil-qadi tal-mandat tiegħu u 
li hu ma jħossx li għandu jagħti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan it-test tneħħa mill-Artikolu 7, billi għandu x’jaqsam mal-kwistjoni ta’ jekk talba għat-
tneħħija tal-immunità hix neċessarja wkoll fil-każijiet fejn Membru jitħarrek bħala xhud.
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Emenda 7

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 6a (ġdid)

Test fis-seħħ Emenda

Artikolu 6a
Ħarsien tal-privileġġi u l-immunità
1. Fil-każijiet fejn ikun allegat li l-
privileġġi u l-immunitajiet ta’ Membru 
jew xi ħadd li kien Membru jkunu nkisru 
mill-awtoritajiet ta’ Stat Membru, tista’ 
ssir talba għal deċiżjoni tal-Parlament 
dwar jekk filfatt kienx hemm ksur ta’ 
dawn il-privileġġi u l-immunitajiet. Dik 
id-deċiżjoni ma tkunx torbot lill-
awtoritajiet tal-Istat Membru inkwistjoni, 
imma tistieden lill-awtoritajiet konċernati 
biex jaslu għall-konklużjonijiet neċessarji.
2. Talba għall-ħarsien tal-immunità jew 
il-privileġġi tista’ ssir jekk jitqies li ċ-
ċirkostanzi jikkostitwixxu restrizzjoni 
amministrattiva jew restrizzjoni oħra 
imposta fuq il-moviment liberu tal-
Membri li jivvjaġġaw lejn il-lok tal-laqgħa 
tal-Parlament, jew lura minnu, jew fuq 
opinjoni espressa jew vot mixħut fil-qadi 
ta’ dmirijiethom jew tkun tinkwadra 
ruħha fl-aspetti tal-Artikolu 9 tal-
Protokoll dwar il-Privileġġi u l-
Immunitajiet tal-Unjoni Ewropea.
3. Talba għall-ħarsien tal-immunitajiet ta’ 
Membru mhijiex ammissibbli jekk għall-
istess proċedimenti ġudizzjarji ntlaqgħet 
talba għal tneħħija jew ħarsien tal-
immunità tal-Membru, indipendentement 
mill-fatt li f’tali okkażjoni tkunx ttieħdet 
deċiżjoni jew le.
4. Talba għall-ħarsien tal-immunitajiet ta’ 
Membru ma tiġix eżaminata aktar jekk 
intlaqgħet talba għat-tneħħija tal-
immunità tal-imsemmi Membru fir-
rigward tal-istess proċediment 
ġudizzjarju.
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5. Fil-każijiet li fihom tkun ittieħdet 
deċiżjoni li ma jitħarsux l-immunitajiet ta’ 
Membru, dan jista’ jitlob għal rieżami 
tad-deċiżjoni, u jissottometti fatti ġodda. 
It-talba għal rieżami tista’ tkun 
inammissibbli jekk il-proċedimenti jkunu 
nbdew kontra d-deċiżjoni skont l-
Artikolu 263 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, jew 
jekk il-President iqis li l-evidenza l-ġdida 
mhijiex issostanzjata biżżejjed biex 
tiġġustifika rieżami.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iskop ta’ din l-emenda hu li jiddaħħal artikolu ġdid li jkun ikopri t-talba għall-ħarsien tal-
immunità parlamentari, u li jippreskrivi l-prinċipji bażiċi marbutin miegħu. Hija tfittex li 
tipprevjeni l-użu ta’ talbiet ripetuti għal ħarsien tal-immunità bħala tattika ta’ dewmien. 
Barra minn hekk, tikkjarifika x’għandu jsir fil-każijiet meta t-talba kemm kemm għar-rinunzja 
u għall-ħarsien jsiru skont l-istess fatti.

Emenda 8

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 6b (ġdid)

Test fis-seħħ Emenda

Artikolu 6b
Azzjoni urġenti mill-President li tasserixxi 
l-immunità
1. F’każ ta’ urġenza, f’ċirkustanzi fejn 
Membru jiġi arrestat jew fejn tinżamm il-
libertà ta’ moviment tiegħu bi ksur 
apparenti tal-privileġġi u l-immunitajiet 
tiegħu, il-President, wara li jkun ħa l-
parir tal-president u tar-rapporteur tal-
kumitat responsabbli, jista’ jieħu 
inizjattiva biex jikkonferma l-privileġġi u 
l-immunitajiet tal-Membru kkonċernat. 
Il-President għandu jinnotifika lill-
kumitat b’dik l-inizjattiva u jgħarraf lill-
Parlament.
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2. Meta l-President jagħmel użu mis-
setgħat mogħtija lilu mill-paragrafu 1, il-
kumitat responsabbli jieħu konjizzjoni tal-
inizjattiva tal-President fil-laqgħa tiegħu 
li jkun imiss. Jekk il-kumitat iħoss li 
huwa meħtieġ, dan jista’ jħejji rapport 
biex jiġi mressaq quddiem il-Parlament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tintroduċi Artikolu 6b ġdid li jkun ikopri s-sitwazzjonijiet ta’ emerġenza, ħalli 
jkun hemm kjarezza akbar. Din l-emenda ma ddaħħal l-ebda bidliet sostanzjali.

Emenda 9

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 7 – paragrafu -1 (ġdid)

Test fis-seħħ Emenda

-1. Kull talba indirizzata lill-President 
minn awtorità kompetenti ta’ Stat 
Membru għat-tneħħija tal-immunità ta’ xi 
Membru, jew minn Membru jew xi ħadd li 
kien Membru għall-ħarsien tal-privileġġi 
u l-immunitajiet, titħabbar fil-Parlament 
u tkun riferuta lill-kumitat responsabbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan hu paragrafu ġdid li jfisser l-ewwel pass tal-proċedura, billi jieħu post l-Artikolu 6(2) u 
l-Artikolu 6(3) dwar il-proċeduri ta’ tneħħija u ta’ ħarsien rispettivament, mingħajr ma jsiru 
bidliet fis-sostanza.

Emenda 10

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 7 – paragrafu 1
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Test fis-seħħ Emenda

1. Il-kumitat responsabbli għandu 
jikkunsidra mingħajr dewmien u skond l-
ordni li fih tressqu t-talbiet għat-tneħħija 
ta' l-immunità jew it-talbiet għall-ħarsien 
ta' l-immunità u tal-privileġġi.

1. Il-kumitat għandu jikkunsidra mingħajr 
dewmien, imma billi titqies il-komplessità 
relattiva tagħhom, it-talbiet għat-tneħħija 
tal-immunità jew it-talbiet għall-ħarsien 
tal-immunitajiet u tal-privileġġi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-prattika, invista tad-differenza fil-komplessità teknika tal-każijiet ta’ immunità, ma jkunx 
dejjem possibbli li jiġu ttrattati t-talbiet f’ordni strettament kronoloġika. L-applikazzjoni 
stretta ta’ dan l-artikolu tkun tfisser li każijiet sempliċi jiddewmu għalxejn minħabba fil-
każijiet komplessi. Il-kumitat kompetenti jrid jittratta l-każijiet kemm jista’ jkun malajr, imma 
jeħtieġ xi diskrezzjoni rigward l-iskeda taż-żmien tat-tempistika rispettiva tal-każijiet.

Emenda 11

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test fis-seħħ Emenda

3. Il-kumitat jista' jitlob lill-awtorità 
kkonċernata għal informazzjoni jew 
spjegazzjoni li l-kumitat iqis li hija 
meħtieġa sabiex ikun jista' jifforma 
opinjoni dwar għandhiex l-immunità tiġi 
mneħħija jew imħarsa. Lill-Membru 
kkonċernat tiġi offruta l-opportunità li 
jinstema'; huwa jista' jippreżenta d-
dokumenti kollha jew provi bil-miktub 
oħra li l-Membru jqis rilevanti. Jista' jkun 
rappreżentat minn Membru ieħor.

3. Il-kumitat jista' jitlob lill-awtorità 
kkonċernata għal informazzjoni jew 
spjegazzjoni li l-kumitat iqis li hija 
meħtieġa sabiex ikun jista' jifforma 
opinjoni dwar għandhiex l-immunità tiġi 
mneħħija jew imħarsa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet dwar is-smigħ għandhom jitqiegħdu f’paragrafu ġdid, aktar iddettaljat.
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Emenda 12

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 7 – paragrafu 3a (ġdid)

Test fis-seħħ Emenda

3a. Lill-Membru kkonċernat tiġi offruta l-
opportunità li jinstema’; huwa jista’ 
jippreżenta d-dokumenti kollha jew provi 
bil-miktub oħra li l-Membru jqis rilevanti. 
Jista’ jkun rappreżentat minn Membru 
ieħor. 
Il-Membru ma għandux ikun preżenti 
matul id-dibattiti dwar it-talba għat-
tneħħija jew il-ħarsien tal-immunità 
tiegħu, ħlief għas-smigħ innifsu.
Il-President tal-Kumitat jistieden lill-
Membru għas-smigħ, billi jindika d-data 
u l-ħin. Il-Membru jista’ jirrinunzja d-
dritt tiegħu li jipparteċipa fis-smigħ.
Jekk il-Membru ma jipparteċipax fis-
smigħ wara dik l-istedina, jitqies li 
rrinunzja dak il-jedd li jkun mismugħ, 
sakemm ma jitlobx li jkun eżonerat mis-
smigħ f’dik id-data u ħin kif proposti, u 
jagħti r-raġunijiet. Il-President tal-
Kumitat għandu jagħti deċiżjoni dwar 
jekk tali talba li dak li jkun ikun skużat 
tintlaqax fid-dawl tar-raġunijiet mogħtija, 
u ma jkun permess l-ebda appell fuq dan 
il-punt.
Jekk il-President tal-Kumitat jilqa’ t-talba 
għall-iskuża, allura jistieden lill-Membru 
jinstema’ f’data u ħin ġodda. Jekk il-
Membru jonqos li jimxi mat-tieni stedina 
li jinstema’, il-proċedura tissokta 
mingħajr ma jinstema’ l-Membru. Ebda 
talba oħra għal eżoneru, jew għas-smigħ, 
ma tintlaqa’ minn dan l-istadju ’l 
quddiem.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tikkonċerna l-jedd li l-Membri jinstemgħu fil-każijiet ta’ immunità. Ir-raġuni 
għall-kjarifiki hi li l-Membri individwali fl-imgħoddi abbużaw minn jeddhom għal smigħ, billi 
użawh bħala għodda ħalli jtawlu l-proċedimenti u jipprevjenu lill-Parlament milli jasal għal 
deċiżjoni. Din l-emenda għandha l-iskop li tiżgura li l-Membri jinstemgħu, imma li ma jkunux 
jistgħu ripetutament jipposponu s-smigħ bil-ħsieb li jimblukkaw il-proċedimenti ġudizzjarji 
kontra tagħhom. Il-President qed jingħata s-setgħat jipprevjeni tali dewmien mhux ġustifikat.

Emenda 13

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 7 – paragrafu 5

Test fis-seħħ Emenda

5. Meta jkun meħtieġ li Membru jidher 
bħala xhud jew li jixhed bħala espert, ma 
jkunx hemm għalfejn issir talba għat-
tneħħija tal-immunità kemm-il darba: 

imħassar

- il-Membru ma jkunx obbligat li jidher 
f'data jew f'ħin li ma jippermettulux li 
jaqdi - jew joħolqulu diffikultà biex jaqdi -
id-dmirijet parlamentari tiegħu, jew 
kemm-il darba jkun jista' jipprovdi 
stqarrija bil-miktub jew f'kull forma oħra 
li ma toħloqlux diffikultà fit-twettiq tad-
dmirijiet parlamentari tiegħu;
-il-Membru ma jkunx obbligat li jixhed 
dwar informazzjoni miksuba b'mod 
kunfidenzjali fil-qadi tal-mandat tiegħu u 
li hu ma jkunx iħoss li għandu jagħti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan il-paragrafu għandu jitqiegħed fl-Artikolu 6 billi għandu x’jaqsam mal-kwistjoni jekk 
talba għal tneħħija tal-immunità hijiex rikjesta fil-każijiet fejn il-Membri jitħarrku bħala 
xhieda.
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Emenda 14

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 7 – paragrafu 6

Test fis-seħħ Emenda

6. F'każi li għandhom x'jaqsmu mal-
ħarsien ta' l-immunità jew tal-privileġġi, 
il-kumitat għandu jiddikjara jekk iċ-
ċirkustanzi jkunux jikkostitwixxu xkiel 
amministrattiv jew xkiel ieħor mqiegħed 
għall-moviment ħieles tal-Membri li 
jivvjaġġaw lejn jew mill-postijiet fejn 
jiltaqa' l-Parlament jew opinjoni espressa 
jew vot mitfugħ fit-twettiq tal-mandat jew 
li jaqgħu fi ħdan l-Artikolu 9 tal-Protokoll 
dwar Privileġġi u Immunitajiet li ma 
jidħlux fl-ambitu tal-liġi nazzjonali, u 
għandu jagħmel proposta sabiex l-
awtorità konċernata tiġi mistiedna tasal 
għall-konklużjonijiet meħtieġa.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan il-paragrafu għandu jitqiegħed fl-Artikolu 6a, billi għandu x’jaqsam mal-kriterji bażiċi 
għall-ħarsien tal-immunità ta’ Membru.

Emenda 15

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 7 – paragrafu 10

Test fis-seħħ Emenda

10. Meta l-President jagħmel użu mis-
setgħat mogħtija lilu mill-Artikolu 6(4), il-
kumitat responsabbli għandu jkun jaf bl-
inizjattiva tal-President fil-laqgħa tiegħu 
ta' wara. Jekk il-kumitat iħoss li huwa 
meħtieġ, dan jista' jħejji rapport biex jiġi 
mressaq quddiem il-Parlament. 

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Dan il-paragrafu għandu jitqiegħed fl-Artikolu 6b, billi għandu x’jaqsam mas-setgħat tal-
President f’każijiet urġenti.

NOTA SPJEGATTIVA

1. Introduzzjoni

Fl-ittra tiegħu tad-9 ta’ Novembru 2012, il-President tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali 
(JURI) qajjem diversi mistoqsijiet b’rabta mal-applikazzjoni tal-artikoli dwar l-immunità tal-
Membri. Skont din l-ittra, għalkemm ir-Regoli ta’ Proċedura jipprovdu espressament biss għal 
talbiet għat-tneħħija jew għall-ħarsien tal-immunità, jidher li għandu jkun hemm lok fejn 
Membru li talab li l-immunità tiegħu tkun imħarsa jkun jista’ jistaqsi lill-Parlament biex 
jirrevedi d-deċiżjoni tiegħu li ma jħarisx l-immunità tiegħu jew tagħha. Il-kumitat kompetenti 
dehrlu li l-ambitu li fuqu jintalab tali rieżami, speċjalment il-limitu ta’ żmien biex tagħmel 
dan, għandu jkun strettament limitat. Barra minn hekk, il-Kumitat tal-JURI qajjem ukoll il-
kwistjoni li talba għall-ħarsien tal-immunità għandha tkun inammissibbli meta l-Parlament 
ikun diġà neħħa l-immunità tal-Membru fir-rigward tal-istess fatti. Dan osserva li l-
Artikolu 7, fil-formulazzjoni attwali tiegħu, ma jipprovdi ebda soluzzjoni għal dawn il-
problemi.

Fid-9 ta’ Lulju 2013 il-Kumitat JURI adotta opinjoni għall-attenzjoni tal-Kumitat AFCO. Din 
l-opinjoni tipproponi li jerġgħu jitfasslu l-artikoli eżistenti dwar l-immunità sabiex jirriflettu 
kemm il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE u l-prattika tal-Kumitat JURI. Din 
tipproponi wkoll struttura ġdida u aktar loġika għall-artikoli inkwistjoni. Ir-rapporteur tiegħek 
ibbaża dan l-abbozz ta’ rapport dwar l-abbozz ta’ opinjonijiet u l-opinjonijiet finali mill-JURI 
il-kumitat responsabbli għall-“privileġġi u l-immunitajiet” tal-Membri skont il-punt XVI/10 
tal-Anness VII tar-Regoli.

2. Il-liġi primarja rilevanti

Simili għall-bosta sistemi legali kontinentali, il-liġi primarja tal-UE tittratta żewġ aspetti tal-
immunità parlamentari. L-ewwel aspett huwa ta’ natura sostantiva: membru elett ma jistax 
jinżamm responsabbli għal kwalunkwe att li hu jew hi wettaq jew wettqet bħala membru ta’ 
korp leġiżlattiv fil-kors tat-tul tal-mandat tiegħu jew tagħha (immunitas). It-tieni aspett huwa 
ta’ natura proċedurali: kull proċedura għall-azjenda ta’ membru elett responsabbli għal atti 
mwettqa barra mill-kapaċità tiegħu/tagħha bħala membru ta’ korp leġiżlattiv tista’ tinbeda 
biss bil-permess minn qabel tal-korp leġiżlattiv (inviolabilitas).

L-ewwel aspett huwa regolat mill-Artikolu 8 (eks Artikolu 9) tal-Protokoll nru 7 dwar il-
privileġġi u l-immunitajiet tal-UE.  Skont dan l-Artikolu, il-Membri tal-Parlament Ewropew 
m’għandhomx ikunu soġġetti għal ebda forma ta’ investigazzjoni, detenzjoni jew proċeduri 
legali, fir-rigward ta’ opinjonijiet espressi jew voti mitfugħa minnhom fil-qadi ta’ 
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dmirijiethom.

It-tieni aspett proċedurali huwa regolat mill-Artikolu 9 (eks Artikolu 10), li skontu matul is-
sessjonijiet tal-Parlament Ewropew, il-Membri tiegħu għandhom igawdu:  

(a) fit-territorju tal-Istat tagħhom stess, l-immunitajiet mogħtija lil membri tal-parlament 
tagħhom; 

(b) fit-territorju ta’ kull Stat Membru ieħor, l-immunità minn kull tip ta’ detenzjoni u minn 
proċedimenti ġudizzjarji. 

L-immunità bl-istess mod tkun tgħodd għall-Membri waqt li jkunu qed jivvjaġġaw lejn u 
mill-post fejn jiltaqa’ l-Parlament Ewropew.

L-immunità ma tistax tintalab meta Membru jinqabad fil-fatt ta’ reat u ma tipprekludix lill-
Parlament Ewropew milli jeżerċita d-dritt tiegħu li jirrinunzja għall-immunità ta’ xi wieħed 
mill-membri tiegħu.

3. Il-ġurisprudenza rilevanti tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE

Tliet każijiet jeħtieġu l-attenzjoni tagħna: Marra1, Patricello2 u Gollnisch3. 

3.1. F’Marra, il-Qorti ddeċidiet li l-artikoli tal-Komunità [bħalissa: Unjoni] dwar l-immunità 
tal-Membri tal-PE għandhom jiġu interpretati fis-sens, f’kawża għad-danni mressqa kontra 
Membru fir-rigward ta’ opinjonijiet espressi minnu, 

 meta l-qorti nazzjonali li għandha tiddeċiedi dwar tali azzjoni ma tkun irċeviet ebda 
informazzjoni dwar talba minn dak il-Membru lill-Parlament Ewropew maħsuba li tħares l-
immunità prevista fl-Artikolu 9 [bħalissa: Artikolu 8] tal-Protokoll [Nru 7], m’hijiex obbligata 
li titlob lill-Parlament Ewropew biex jagħti deċiżjoni dwar jekk il-kundizzjonijiet għal dik l-
immunità ġewx sodisfatti;

 meta l-qorti nazzjonali tkun informata bil-fatt li dak il-Membru Parlamentari ressaq talba 
quddiem il-Parlament Ewropew għal-ħarsien tal-imsemmija immunità, fis-sens tal-
Artikolu 6(3) tar-Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament Ewropew, hija għandha tissospendi l-
proċeduri legali u titlob lill-Parlament Ewropew jagħti l-opinjoni tiegħu mill-iktar fis 
possibbli;

 meta l-qorti nazzjonali tikkunsidra li l-Membru jgawdi mill-immunità prevista fl-Artikolu 9 
[bħalissa: Artikolu 8] tal-Protokoll, hija obbligata li tiċħad ir-rikors imressaq kontra l-Membru 
kkonċernat.

                                               
1 Sentenza tal-21 ta’ Ottubru 2008 fil-kawżi konġunti C-200/07 u 201/07, Marra vs De Gregorio u Clemente.
2 Sentenza tas-6 ta’ Settembru 2011 fil-każ C-163/10, Aldo Patricello.
3 Sentenza 17 ta’ Jannar 2013 fil-każijiet konġunti T-346/11 u T-347/11, Bruno Gollnisch.
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3.2. F’Patricello, il-Qorti ddeċidiet li l-Artikolu 8 tal-Protokoll għandu jiġi interpretat fis-sens 
li dikjarazzjoni magħmula minn Membru tal-Parlament Ewropew lil hinn mill-preċinti ta’ dik 
l-istituzzjoni u li tagħti lok għal prosekuzzjoni fi Stat Membru ta’ oriġini tiegħu għar-reat ta’ 
akkużi foloz ma tikkostitwixxix opinjoni espressa fil-qadi tad-dmirijiet parlamentari tiegħu 
koperti mill-immunità mogħtija minn dik id-dispożizzjoni ħlief jekk dik id-dikjarazzjoni 
tammonta għal evalwazzjoni suġġettiva li jkollha rabta diretta ovvja mal-qadi ta’ dawk id-
dmirijiet. Huwa f’idejn il-qorti tar-rinviju biex tiddetermina jekk dawn il-kundizzjonijiet ġewx 
sodisfatti fil-każ fil-proċedimenti prinċipali.

3.3. F’Gollnisch il-Qorti Ġenerali, billi tibni fuq il-ġurisprudenza preċedenti, tat ħarsa ġenerali 
lejn l-immunità parlamentari fil-liġi tal-Unjoni u speċjalment fuq id-distinzjoni bejn ir-
rinunzja u l-ħarsien tal-immunità. B’referenza għas-sejbiet tagħha fil-każ ta’ Marra, il-Qorti 
enfasizzat li r-Regoli ta’ Proċedura huma regoli ta’ organizzazzjoni interna u ma jistgħux 
jattribwixxu kompetenzi lill-Parlament li mhumiex espressament rikonoxxuti minn att 
leġiżlattiv, f’dan il-każ mill-Protokoll. Minn dan isegwi li, anki jekk il-Parlament, wara talba 
mill-Membru konċernat, jadotta, fuq il-bażi ta’ dawk l-artikoli, deċiżjoni li jħares l-immunità, 
din tikkostitwixxi opinjoni li ma jkollhiex effetti vinkolanti fir-rigward tal-awtoritajiet 
ġudizzjarji nazzjonali. Barra minn hekk, il-fatt li l-liġi ta’ Stat Membru4 tipprovdi għal 
proċedura li tħares il-membri tal-parlament nazzjonali  tippermetti li l-Parlament jintervjeni 
meta l-qorti nazzjonali ma tirrikonoxxix din l-immunità  ma timplikax li l-istess kompetenzi 
jingħataw lill-Parlament Ewropew fir-rigward tal-Membri tiegħu li jkunu ġejjin minn dak l-
Istat Membru, peress li l-Artikolu 9 tal-Protokoll ma jipprovdix espressament lill-Parlament 
b’tali kompetenza u ma jirreferix għall-artikoli tal-liġi nazzjonali.

Mid-duttrina ta’ hawn fuq jirriżulta, li l-ħarsien tal-immunità tista’ tkun applikabbli biss fil-
każ fejn l-immunità ta’ Membru, kif jirriżulta mil-liġi tal-Istat tiegħu jew tagħha stess, tkun 
kompromessa (notevolment b’azzjoni tal-pulizija jew l-awtoritajiet ġudizzjarji tal-Istat 
Membru stess) u ma jkun hemm ebda talba għat-tneħħija tal-immunità tal-membru. F’dawn il-
każijiet il-Membru jkun intitolat li jitlob ħarsien tal-immunità tiegħu jew tagħha skont ir-
Regoli ta’ Proċedura tal-PE.  Għalhekk, il-ħarsien tal-immunità huwa mod kif il-Parlament 
jintervjeni, fuq talba ta’ Membru tal-Parlament, meta l-awtoritajiet nazzjonali jiksru jew 
jippreparaw li jiksru l-immunità ta’ wieħed mill-Membri tagħhom. Min-naħa l-oħra, meta 
tkun sottomessa talba mill-awtoritajiet nazzjonali għat-tneħija tal-immunità, il-Parlament 
għandu jiddeċiedi jekk ineħħix l-immunità jew le. F’dawn il-każijiet il-ħarsien tal-immunità 
ma jagħmilx sens aktar: il-Parlament jew jirrinunzja l-immunità u għalhekk ma jkunx hemm 
lok għall-ħarsien tagħha, jew jirrifjuta li jneħħi l-immunità u b’hekk il-ħarsien isir inutli 
minħabba li l-awtoritajiet nazzjonali jkunu nfurmati li t-talba tagħhom għat-tneħħija tal-
immunità ġiet miċħuda u għalhekk l-immunità parlamentari tipprevjeni milli jittieħdu l-miżuri 
li kienu qegħdin jippreparaw li jieħdu.

4. Konklużjoni

Fuq il-bażi tal-kuntest ġuridiku spjegat hawn fuq u l-abbozzi ta’ opinjonijiet u opinjonijiet 
finali tal-kumitat JURI, ir-rapporteur tiegħek jipproponi li jiġu riformulati l-artikoli relevanti 

                                               
4 Ara pereżempju l-Artikolu 68, l-ewwel paragrafu tal-Kostituzzjoni Taljana.
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biex l-istruttura tagħhom issir aktar koerenti u s-sustanza tagħhom tkun konformi mal-
ġurisprudenza reċenti u l-prattika tal-kumitat kompetenti. L-immunità parlamentari mhijiex 
privileġġ personali tal-Membru, iżda garanzija ta’ indipendenza u integrità tal-Parlament, 
bħala Istituzzjoni, u tal-Membri tiegħu. Ir-Regoli ta’ Proċedura għandhom għalhekk 
jirregolaw din il-kwistjoni legalment mingħajr lakuni u b’mod dettaljat biżżejjed sabiex 
jipproteġu l-istatura tal-istituzzjoni fejn iċ-ċittadini tal-Unjoni huma rappreżentati 
direttament5.

                                               
5 L-Artikolu 10(1) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea.


