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ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

tot wijziging van artikel 7 van het Reglement van het Europees Parlement inzake de 
opheffing en de verdediging van de immuniteit
(2013/2031(REG))

Het Europees Parlement,

– gezien het schrijven van de voorzitter van de Commissie juridische zaken d.d. 
9 november 2012,

– gezien de artikelen 211 en 212 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken en het advies van de 
Commissie juridische zaken (A7-0000/2013),

A. overwegende dat de mogelijkheid van de toekomstige instelling van een in 
immuniteitszaken van de leden van het Europees Parlement gespecialiseerde kamer bij het 
Hof van Justitie van de Europese Unie in overweging moet worden genomen;

1. besluit onderstaande wijzigingen in zijn Reglement op te nemen;

2. wijst erop dat deze wijzigingen op de eerste dag van de eerstvolgende vergaderperiode in 
werking treden;

3. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit ter informatie te doen toekomen aan de Raad en de 
Commissie

Amendement 1

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 6 – lid 1

Bestaande tekst Amendement

1. Bij de uitoefening van zijn 
bevoegdheden met betrekking tot 
voorrechten en immuniteiten streeft het 
Parlement in de eerste plaats naar 
handhaving van zijn integriteit als 
democratische wetgevende vergadering en
naar waarborging van de 
onafhankelijkheid van zijn leden bij de 
uitvoering van hun taken.

1. Bij de uitoefening van zijn 
bevoegdheden met betrekking tot 
voorrechten en immuniteiten zet het 
Parlement zich in voor handhaving van 
zijn integriteit als democratische 
wetgevende vergadering en waarborging 
van de onafhankelijkheid van zijn leden bij 
de uitvoering van hun taken. Een verzoek 
om opheffing van de immuniteit wordt 
overeenkomstig het bepaalde in de 
artikelen 7, 8 en 9 van het Protocol 
betreffende de voorrechten en 
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immuniteiten van de Europese Unie en de  
grondbeginselen in dit artikel behandeld.

Or. en

Amendement 2

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

Bestaande tekst Amendement

1 bis. Het Parlement kan de immuniteit 
uit hoofde van artikel 8 van het Protocol 
betreffende de voorrechten en 
immuniteiten van de Europese Unie niet 
opheffen. 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 
dwingende redenen zijn om aan te nemen 
dat de rechtsvordering 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. en

Motivering

Dit amendement is bedoeld om het basisbeginsel te verduidelijken waarop besluiten in 
immuniteitszaken gebaseerd zijn, in het licht van recente arresten van het Hof van Justitie, 
met name in gevoegde zaken C-200/07 en C-201/07, Marra/De Gregorio en Clemente, [2008] 
Jurispr. I-7929, en zaak C-163/10, Patriciello (nog niet verschenen in de Jurisprudentie). Het 
geeft voorts de door de Commissie juridische zaken in de afgelopen jaren gevolgde praktijk 
weer. De schriftelijke vastlegging ervan zal deze praktijk ten goede komen.

Amendement 3

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 6 – lid 2
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Bestaande tekst Amendement

2. Ieder door een daartoe bevoegde 
autoriteit van een lidstaat tot de Voorzitter 
gericht verzoek om opheffing van de 
immuniteit van een lid wordt ter plenaire 
vergadering medegedeeld en verwezen 
naar de bevoegde commissie.

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze tekst past beter in artikel 7 dat over procedurele kwesties gaat.

Amendement 4

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 6 – lid 3

Bestaande tekst Amendement

3. Ieder door een lid of voormalig lid tot 
de Voorzitter gericht verzoek om 
verdediging van de immuniteit en de 
voorrechten wordt ter plenaire 
vergadering medegedeeld en verwezen 
naar de bevoegde commissie.

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze tekst past beter in artikel 7 dat over procedurele kwesties gaat.

Amendement 5

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 6 – lid 4

Bestaande tekst Amendement

4. Indien een lid wordt aangehouden of 
van zijn bewegingsvrijheid wordt beroofd 

Schrappen
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en daarbij sprake is van een 
vermoedelijke schending van zijn 
voorrechten en immuniteiten, kan de 
Voorzitter in dringende gevallen, na 
raadpleging van de voorzitter en 
rapporteur van de bevoegde commissie, 
het initiatief nemen om de voorrechten en 
immuniteiten van het betrokken lid te 
bevestigen. De Voorzitter stelt de 
commissie en het Parlement van zijn 
maatregel in kennis.

Or. en

Motivering

Deze tekst past beter in het nieuwe artikel 6 ter dat over dringende situaties gaat.

Amendement 6

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 6 – lid 4 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

4 bis. Wanneer een lid wordt opgeroepen 
als getuige of deskundige te verschijnen, 
is een verzoek om opheffing van de 
immuniteit niet noodzakelijk, mits
- het lid niet wordt verplicht om op een 
zodanig tijdstip te verschijnen dat de 
uitvoering van zijn parlementaire 
werkzaamheden wordt belemmerd of 
bemoeilijkt, of mits het lid een verklaring 
schriftelijk of in een andere vorm kan 
afleggen, zodat de vervulling van zijn 
parlementaire verplichtingen niet wordt 
bemoeilijkt; 
- het lid niet wordt verplicht verklaringen 
af te leggen over onderwerpen waarover 
het op grond van zijn functie 
vertrouwelijke informatie heeft verkregen, 
die het meent niet openbaar te moeten 
maken.
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Or. en

Motivering

Deze tekst is verplaatst van artikel 7 naar artikel 6, omdat het gaat over de vraag of een 
verzoek om opheffing van de immuniteit nodig is wanneer een lid als getuige wordt 
opgeroepen.

Amendement 7

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 6 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

Artikel 6 bis
Verdediging van de voorrechten en van de 

immuniteit
1. Wanneer wordt verondersteld dat de 
voorrechten of de immuniteit van een lid 
of een oud-lid door de autoriteiten van 
een lidstaat zijn geschonden, kan een 
verzoek om een besluit van het Parlement 
worden ingediend over de vraag of er al 
dan niet een schending van deze 
voorrechten of van de immuniteit heeft 
plaatsgevonden. Dit besluit is niet bindend 
voor de autoriteiten van de lidstaat in 
kwestie, doch de betrokken autoriteiten 
worden hierin opgeroepen de nodige 
conclusies te trekken.
2. Een verzoek om verdediging van de 
voorrechten of de immuniteit kan 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 vallen van artikel 9 van het 
Protocol betreffende de voorrechten en 
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immuniteiten van de Europese Unie.
3. Een verzoek om verdediging van de 
immuniteit van een lid is niet 
ontvankelijk, wanneer reeds een verzoek 
om opheffing of verdediging van de 
immuniteit van dat lid in het kader van 
dezelfde gerechtelijke procedure is 
ontvangen, ongeacht de vraag of er op dat 
tijdstip al dan niet een besluit is genomen.
4. Een verzoek om verdediging van de 
immuniteit van een lid komt niet meer 
voor verdere behandeling in aanmerking, 
wanneer een verzoek om opheffing van de 
immuniteit van dit lid in het kader van 
dezelfde gerechtelijke procedure is 
ontvangen.
5. In geval van een besluit om de 
voorrechten en 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 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie tegen het 
besluit beroep is ingesteld of wanneer de 
Voorzitter van oordeel is dat het 
ingediende nieuwe bewijsmateriaal 
onvoldoende onderbouwd is om een 
heroverweging te rechtvaardigen.

Or. en

Motivering

Dit amendement heeft tot doel een nieuwe regel in te voeren met betrekking tot de verdediging 
van de parlementaire immuniteit, en de basisbeginselen in dezen vast te stellen. Aldus wordt 
getracht herhaaldelijk gebruik van verzoeken om verdediging van de immuniteit als 
vertragingstactiek tegen te gaan. Bovendien wordt verduidelijkt wat er moet gebeuren 
wanneer verzoeken om zowel opheffing als verdediging met betrekking tot dezelfde feiten 
worden ingediend.
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Amendement 8

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 6 ter (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

Artikel 6 ter
Spoedmaatregelen van de Voorzitter ter 

bevestiging van de immuniteit
1. Indien een lid wordt aangehouden of 
van zijn bewegingsvrijheid wordt beroofd 
en daarbij sprake is van een 
vermoedelijke schending van zijn 
voorrechten en immuniteiten, kan de 
Voorzitter in dringende gevallen, na 
raadpleging van de voorzitter en 
rapporteur van de bevoegde commissie, 
het initiatief nemen om de voorrechten en 
immuniteiten van het betrokken lid te 
bevestigen. De Voorzitter stelt de 
commissie en het Parlement van zijn 
maatregel in kennis.
2. Maakt de Voorzitter gebruik van zijn 
bevoegdheden uit hoofde van lid 1, dan 
wordt de bevoegde commissie in haar 
eerstvolgende vergadering van het 
initiatief van de Voorzitter op de hoogte 
gesteld. De commissie kan een verslag 
opstellen dat aan het Parlement wordt 
voorgelegd, indien zij zulks noodzakelijk 
acht.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt, met het oog op meer duidelijkheid, een nieuw artikel 6 ter 
ingevoegd betreffende noodsituaties. Dit amendement brengt geen inhoudelijke wijzigingen 
met zich.

Amendement 9

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 7 – lid -1 (nieuw)
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Bestaande tekst Amendement

-1. Ieder tot de Voorzitter gericht verzoek 
van een daartoe bevoegde autoriteit van 
een lidstaat om opheffing van de 
immuniteit van een lid, dan wel van een 
lid of oud-lid om verdediging van zijn 
voorrechten en immuniteit, wordt ter 
plenaire vergadering medegedeeld en 
naar de bevoegde commissie verwezen.

Or. en

Motivering

Dit is een nieuw lid waarin de eerste stap van de procedure wordt uitgelegd, ter vervanging 
van artikel 6, leden 2 en 3, betreffende de procedures voor opheffing respectievelijk 
verdediging, evenwel zonder inhoudelijke wijzigingen.

Amendement 10

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 7 – lid 1

Bestaande tekst Amendement

1. De bevoegde commissie behandelt de 
verzoeken om opheffing van de immuniteit 
of om verdediging van de immuniteit en 
voorrechten onverwijld in volgorde van 
binnenkomst.

1. De commissie behandelt de verzoeken 
om opheffing van de immuniteit of om 
verdediging van de voorrechten en 
immuniteiten onverwijld en met 
inachtneming van de relatieve 
complexiteit ervan.

Or. en

Motivering

Gezien de verschillen in technische complexiteit van de immuniteitszaken is het in de praktijk 
niet altijd mogelijk om de verzoeken in strikt chronologische volgorde te behandelen. Een 
strikte toepassing van deze regel zou betekenen dat eenvoudige gevallen onnodig worden 
vertraagd door complexe gevallen. De Commissie juridische zaken moet de gevallen zo snel 
mogelijk behandelen, maar de tijdschema's van de gevallen dienen tot op zekere hoogte 
flexibel te zijn.
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Amendement 11

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 7 – lid 3

Bestaande tekst Amendement

3. De commissie kan de betrokken 
autoriteit om informatie of opheldering 
verzoeken die zij nodig acht om zich een 
oordeel te vormen over de wenselijkheid 
van opheffing of verdediging van de 
immuniteit. Het betrokken lid krijgt de 
gelegenheid te worden gehoord en kan 
alle documenten of andere schriftelijke 
bewijsstukken overleggen die het voor het 
vormen van bovengenoemd oordeel nodig 
acht. Het betrokken lid kan zich doen 
vertegenwoordigen door een ander lid.

3. De commissie kan de betrokken 
autoriteit om informatie of opheldering 
verzoeken die zij nodig acht om zich een 
oordeel te vormen over de wenselijkheid 
van opheffing of verdediging van de 
immuniteit.

Or. en

Motivering

De bepalingen betreffende hoorzittingen dienen naar een nieuw, meer gedetailleerd lid te 
worden verplaatst.

Amendement 12

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 7 – lid 3 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

3 bis. Het betrokken lid krijgt de 
gelegenheid te worden gehoord en kan 
alle documenten of andere schriftelijke 
bewijsstukken overleggen die het voor het 
vormen van bovengenoemd oordeel nodig 
acht. Het betrokken lid kan zich doen 
vertegenwoordigen door een ander lid. 
Behalve bij de hoorzitting zelf is het lid 
niet bij de debatten over het verzoek om 
opheffing of verdediging van zijn 
immuniteit aanwezig.
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De voorzitter van de commissie nodigt het 
lid uit om te worden gehoord op een nader 
aangegeven datum en tijd. Het lid kan 
afstand doen van zijn recht om te worden 
gehoord.
Verschijnt het lid niet op de hoorzitting 
conform de uitnodiging, dan wordt het 
geacht afstand te hebben gedaan van zijn 
recht om te worden gehoord, tenzij het 
onder opgave van redenen verzoekt te 
worden verschoond van verschijning op 
de hoorzitting op de voorgestelde datum 
en tijd. De voorzitter van de commissie is 
als enige bevoegd om te bepalen of een 
dergelijk verschoningsverzoek in het licht 
van de opgegeven redenen wordt 
ingewilligd; hiertegen is geen beroep 
mogelijk.
Wanneer de voorzitter van de commissie 
het verschoningsverzoek inwilligt, nodigt 
hij het lid uit om te worden gehoord op 
een nieuwe datum en tijd. Gaat het lid niet 
in op de tweede uitnodiging om te worden 
gehoord, dan wordt de procedure 
voortgezet zonder dat het lid is gehoord.
Er kunnen dan geen nieuwe verzoeken 
om verschoning of om te worden gehoord 
meer worden geaccepteerd.

Or. en

Motivering

Dit amendement heeft betrekking op het recht van leden om te worden gehoord in 
immuniteitszaken. Deze verduidelijkingen zijn nodig, omdat individuele leden in het verleden 
misbruik hebben gemaakt van hun recht om te worden gehoord, en dit recht hebben gebruikt 
als middel om de procedure te vertragen en om te voorkomen dat het Parlement een besluit 
neemt. Dit amendement is bedoeld om ervoor te zorgen dat leden kunnen worden gehoord; 
het is evenwel niet de bedoeling dat zij herhaaldelijk hun hoorzitting uitstellen om de tegen 
hen lopende gerechtelijke procedure te blokkeren. De voorzitter krijgt de bevoegdheid om 
dergelijke ongerechtvaardigde vertragingen te voorkomen.
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Amendement 13

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 7 – lid 5

Bestaande tekst Amendement

5. Wanneer een lid wordt verplicht als 
getuige of deskundige te verschijnen, is 
een verzoek om opheffing van de 
immuniteit niet noodzakelijk, mits 

Schrappen

– het lid niet wordt verplicht om op een 
zodanig tijdstip te verschijnen dat de 
uitvoering van zijn parlementaire 
werkzaamheden wordt belemmerd of 
bemoeilijkt, of mits het lid een verklaring 
schriftelijk of in een andere vorm kan 
afleggen, zodat de vervulling van zijn 
parlementaire verplichtingen niet wordt 
bemoeilijkt;
– het lid niet wordt verplicht verklaringen 
af te leggen over onderwerpen waarover 
het op grond van zijn functie 
vertrouwelijke informatie heeft verkregen, 
die het meent niet openbaar te moeten 
maken.

Or. en

Motivering

Deze tekst dient te worden verplaatst van artikel 7 naar artikel 6, omdat het hier gaat over de 
vraag of een verzoek om opheffing van immuniteit vereist is wanneer leden worden 
opgeroepen als getuige.

Amendement 14

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 7 – lid 6

Bestaande tekst Amendement

6. In geval van verdediging van een 
voorrecht of de immuniteit geeft de 
commissie aan of de omstandigheden een 
bestuursrechtelijke of andersoortige 

Schrappen
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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 vallen van artikel 9 van het 
Protocol betreffende de voorrechten en 
immuniteiten die niet onder het nationale 
recht vallen, en stelt zij een voorstel op om 
de betrokken autoriteit te verzoeken de 
nodige conclusies te trekken.

Or. en

Motivering

Deze tekst dient te worden verplaatst naar artikel 6 bis, omdat dat over de basiscriteria voor 
de verdediging van de immuniteit van een lid gaat.

Amendement 15

Reglement van het Europees Parlement
Artikel 7 – lid 10

Bestaande tekst Amendement

10. Indien de Voorzitter gebruikmaakt 
van zijn bevoegdheden krachtens artikel 
6, lid 4, neemt de bevoegde commissie 
kennis van het initiatief van de Voorzitter 
op de eerstvolgende vergadering. Indien 
de commissie zulks noodzakelijk acht, kan 
zij een verslag opstellen dat aan het 
Parlement wordt voorgelegd. 

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze tekst dient te worden verplaatst naar artikel 6 ter, omdat dat over de bevoegdheden van 
de Voorzitter in dringende gevallen gaat.
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TOELICHTING

1. Introduction

In his letter of 9 November 2012, the Chair of the Legal Affairs Committee (JURI) raised 
several questions in connection with the application of the rules on immunity of Members. 
According to this letter, although the Rules of Procedure provide expressly only for requests 
for waiver or defence of immunity, it would seem that there should be some room for a 
Member who asked for his immunity to be defended to ask Parliament to review its decision 
not to defend his or her immunity. It seemed to the competent committee that the scope of 
requesting such a review, especially the time limit for doing so, should be strictly limited. 
Moreover, the JURI committee also raised the issue that a request for defence of immunity 
should be inadmissible where Parliament has already waived the Member's immunity in 
respect of the same facts. It observed that Rule 7, in its present wording, doesn't provide any 
solution to these problems.

On 9 July 2013 the JURI committee adopted an opinion to the attention of the AFCO 
committee. This opinion proposes to redraft the existing rules on immunity in order to reflect 
both the case-law of the Court of Justice of the EU and the practice of the JURI committee. It 
also proposes a new, more logical structure for the rules in question. Your rapporteur based 
this draft report on the draft and final opinions by JURI ― the committee responsible for 
"privileges and immunities" of Members pursuant to point XVI/10 of Annex VII of the Rules.

2. The relevant primary law

Similarly to most continental legal systems, EU primary law deals with two aspects of 
parliamentary immunity. The first aspect is of substantive nature: an elected member can not 
be held responsible for any act he or she committed as a member of a legislative body in the 
course of the duration of his or her mandate (immunitas). The second aspect is of procedural 
nature: any procedure for holding an elected member responsible for acts committed outside 
his/her capacity as a member of a legislative body can only be started with the prior 
permission of the legislative body (inviolabilitas).

The first aspect is regulated by Article 8 (ex Article 9) of Protocol n° 7 on the privileges and 
immunities of the EU. Pursuant to this Article, Members of the European Parliament shall not 
be subject to any form of inquiry, detention or legal proceedings in respect of opinions 
expressed or votes cast by them in the performance of their duties.

The second, procedural aspect is regulated by Article 9 (ex Article 10), according to which 
during the sessions of the European Parliament, its Members shall enjoy: 

(a) in the territory of their own State, the immunities accorded to members of their parliament;

(b) in the territory of any other Member State, immunity from any measure of detention and 
from legal proceedings.
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Immunity shall likewise apply to Members while they are travelling to and from the place of 
meeting of the European Parliament.

Immunity cannot be claimed when a Member is found in the act of committing an offence and 
shall not prevent the European Parliament from exercising its right to waive the immunity of 
one of its Members.

3. The relevant case-law of the Court of Justice of the EU

Three cases require our attention: Marra1, Patricello2 and Gollnisch3. 

3.1. In Marra, the Court ruled that the Community [currently: Union] rules relating to the 
immunity of Members of the EP must be interpreted as meaning, in an action for damages 
brought against a Member in respect of opinions he has expressed, 

– where the national court which has to rule on such an action has received no information 
regarding a request by that Member to the European Parliament seeking defence of the 
immunity provided for in Article 9 [currently: Article 8] of the Protocol [N° 7], it is not 
obliged to request the European Parliament to give a decision on whether the conditions for 
that immunity are met;

– where the national court is informed of the fact that that Member has made a request to the 
European Parliament for defence of that immunity, within the meaning of Rule 6(3) of the 
Rules of Procedure of the European Parliament, it must stay the judicial proceedings and 
request the European Parliament to issue its opinion as soon as possible;

– where the national court considers that that Member enjoys the immunity provided for in 
Article 9 [currently: Article 8] of the Protocol, it is obliged to dismiss the action brought 
against the Member concerned.

3.2. In Patricello, the Court ruled that Article 8 of the Protocol must be interpreted to the 
effect that a statement made by a Member of the European Parliament beyond the precincts of 
that institution and giving rise to prosecution in his Member State of origin for the offence of 
making false accusations does not constitute an opinion expressed in the performance of his 
parliamentary duties covered by the immunity afforded by that provision unless that statement 
amounts to a subjective appraisal having a direct, obvious connection with the performance of 
those duties. It is for the court making the reference to determine whether those conditions 
have been satisfied in the case in the main proceedings.

3.3. In Gollnisch the General Court, building on previous jurisprudence, gave an overview of 
parliamentary immunity in Union law and especially on the distinction between the waiver 

                                               
1 Judgment of 21 October 2008 in joined cases C-200/07 and 201/07, Marra v De Gregorio and Clemente.
2 Judgment of 6 September 2011 in case C-163/10, Aldo Patricello.
3 Judgment of 17 January 2013 in joint cases T-346/11 and T-347/11, Bruno Gollnisch.
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and the defence of immunity. Referring back to its findings in the Marra case, the Court 
emphasised that the Rules of Procedure are rules of internal organisation and cannot grant 
powers to the Parliament which are not expressly acknowledged by a legislative measure, in 
this case by the Protocol. It follows that, even if the Parliament, pursuant to a request from the 
Member concerned, adopts, on the basis of those rules, a decision to defend immunity, that 
constitutes an opinion which does not have binding effect with regard to national judicial 
authorities. In addition, the fact that the law of a Member State1 provides for a procedure in 
defence of members of the national parliament – enabling that parliament to intervene where 
the national court does not recognise that immunity – does not imply that the same powers are 
conferred on the European Parliament in relation to its Members coming from that Member 
State, since Article 9 of the Protocol does not expressly grant the Parliament such power and
does not refer to the rules of national law.

It follows from the above doctrine, that the defence of immunity can only be applicable in a 
case where the immunity of a Member, as it results from the law of his or her own state, is 
compromised (notably by an action of the police or the judicial authorities of the Member's 
own state) and there is no request for the waiver of the member's immunity. In such cases the 
Member is entitled to ask for the defence of his or her immunity pursuant to the Rules of 
Procedure of the EP. Therefore, the defence of immunity is a way for Parliament to intervene, 
at the request of a Member of Parliament, when national authorities violate or are preparing to 
violate the immunity of one of its Members. On the other hand, when a request for the waiver 
of immunity is submitted by the national authorities, the Parliament shall decide whether to 
waive or not to waive the immunity. In such cases the defence of immunity does not make 
sense any more: Parliament either waives the immunity and thus there is no place for its 
defence, or it refuses to waive the immunity and thus the defence becomes useless because the 
national authorities are informed that their request to waive the immunity had been rejected 
and therefore the parliamentary immunity prevents them from taking the measures they were 
preparing to take.

4. Conclusion

On the basis of the legal context explained above and the draft and final opinions of the JURI 
committee, your rapporteur proposes to reformulate the relevant rules to make their structure 
more coherent and their substance to be in line with recent jurisprudence and the practice of 
the competent committee. Parliamentary immunity is not a Member’s personal privilege, but a 
guarantee of the independence and integrity of Parliament as a whole and its Members. The 
Rules of Procedure should therefore regulate this matter in a legally waterproof and 
sufficiently detailed manner in order to protect the stature of the institution where the citizens 
of the Union are directly represented2.

                                               
1 Cf. for example Article 68, first paragraph of the Italian Constitution.
2 Article 10 (1) of the Treaty on European Union.


