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PROPOSTA DE DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a alteração do artigo 7.º do Regimento do Parlamento Europeu sobre a renúncia e 
de defesa da imunidade parlamentar
(2013/2031(REG))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a carta do Presidente da Comissão dos Assuntos Jurídicos, datada de 9 de 
novembro de 2012,

– Tendo em conta os artigos 211.º e 212.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais e o parecer da 
Comissão dos Assuntos Jurídicos (A7-0000/2013),

A. Considerando que se deve ponderar no futuro a possibilidade de criar uma câmara 
especializada dentro do Tribunal de Justiça da União Europeia que se ocupe dos casos 
relativos à imunidade dos Deputados do Parlamento Europeu,

1. Decide incorporar no seu Regimento a alteração que se segue;

2. Recorda que esta alteração entra em vigor no primeiro dia do próximo período de sessões;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão, para conhecimento, ao 
Conselho e à Comissão.

Alteração 1

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 6 – n.º 1

Texto em vigor Alteração

1. O Parlamento, no exercício dos seus 
poderes em matéria de privilégios e 
imunidades, procurará fundamentalmente 
manter a sua integridade enquanto 
assembleia legislativa democrática e 
garantir a independência dos seus membros 
no exercício das suas funções.

1. O Parlamento, no exercício dos seus 
poderes em matéria de privilégios e 
imunidades, age no sentido de manter a sua 
integridade enquanto assembleia legislativa 
democrática e garantir a independência dos 
seus membros no exercício das suas 
funções. O pedido de levantamento da 
imunidade será avaliado de acordo com o 
disposto nos artigos 7.º , 8.º e 9.º do 
Protocolo relativo aos Privilégios e 
Imunidades da União Europeia e com os 
princípios a que se refere o presente 
artigo.
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Or. en

Alteração 2

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

Texto em vigor Alteração

1-A. O Parlamento não pode levantar a 
imunidade prevista no artigo 8.º do 
Protocolo relativo aos Privilégios e 
Imunidades da União Europeia. No 
interesse da justiça, nos casos abrangidos 
pelo artigo 9.º do Protocolo, o Parlamento 
levantará a imunidade de um deputado 
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. en

Justificação

O objetivo desta alteração é esclarecer o princípio de base subjacente às decisões nos casos 
de imunidade, à luz das recentes decisões do Tribunal de Justiça, em especial dos Processos 
apensos C-200/07 e C-201/07 Marra v De Gregório e Clemente Coletânea 2008, volume I-
7929 e Processo C-163/10 Patriciello (ainda não publicado em coletânea). Reflete também a 
prática da Comissão dos Assuntos Jurídicos ao longo dos últimos anos, a qual ganharia em 
ser consolidada por escrito.

Alteração 3

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 6 – n.º 2

Texto em vigor Alteração

2. Qualquer pedido dirigido ao Presidente 
pelas autoridades competentes de um 
Estado-Membro e cujo objeto seja o 
levantamento da imunidade de um 
deputado será comunicado ao Parlamento 

Suprimido
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reunido em sessão plenária e enviado à 
comissão competente.

Or. en

Justificação

Este texto ficaria melhor no artigo 7.º, que trata de questões processuais.

Alteração 4

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 6 – n.º 3

Texto em vigor Alteração

3. Qualquer pedido dirigido ao Presidente 
por um deputado ou antigo deputado 
relativo à defesa dos privilégios e 
imunidades será comunicado em sessão 
plenária e remetido à comissão 
competente.

Suprimido

Or. en

Justificação

Este texto ficaria melhor no artigo 7.º, que trata de questões processuais.

Alteração 5

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 6 – n.º 4

Texto em vigor Alteração

4. Nos casos com caráter de urgência, 
quando um deputado for detido ou a sua 
liberdade de circulação restringida em 
aparente violação dos seus privilégios e 
imunidades, o Presidente, após consulta do 
presidente e do relator da comissão 
competente, poderá tomar a iniciativa de 
confirmar os privilégios e imunidades do 

Suprimido
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deputado em causa. O Presidente 
comunicará a sua iniciativa à comissão e 
informará o Parlamento.

Or. en

Justificação

Este texto ficaria melhor num novo artigo 6.º-B, abrangendo situações de urgência.

Alteração 6

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 6 – n.º 4-A (novo)

Texto em vigor Alteração

4-AQuando os deputados forem obrigados 
a comparecer em tribunal na qualidade de 
testemunhas ou de peritos, não será 
necessário solicitar o levantamento da 
imunidade, desde que:
– não sejam obrigados a comparecer em 
dia ou hora que impeçam ou dificultem o 
exercício das suas atividades 
parlamentares, ou possam prestar 
declarações por escrito ou sob qualquer 
outra forma que não dificulte o exercício 
das funções inerentes ao seu mandato; 
bem como
– não sejam obrigados a prestar 
declarações relativas a informações 
obtidas confidencialmente em virtude do 
exercício do seu mandato, que entendam 
não ser conveniente revelar.

Or. en

Justificação

Este texto foi retirado do artigo 7.º, uma vez que diz respeito à questão de saber se um pedido 
de levantamento da imunidade será sequer necessário nos casos em que um deputado seja 
chamado como testemunha.
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Alteração 7

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 6-A (novo)

Texto em vigor Alteração

Artigo 6.°-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, 
poderá ser solicitada uma decisão do 
Parlamento quanto a se terá, de facto, 
havido violação dos ditos privilégios e 
imunidades. Essa decisão não será 
vinculativa para as autoridades do 
Estado-Membro em questão, mas 
convidará a autoridade em causa a retirar 
as necessárias conclusões.
2. Em especial, poderá ser feito um pedido 
de defesa de imunidades ou privilégios, se 
se considerar que as circunstâncias 
constituem uma restrição administrativa, 
ou de outra natureza, à livre circulação 
dos deputados quando se dirijam para os 
locais de reunião do Parlamento Europeu 
ou deles regressem, ou à emissão de 
opinião ou voto no exercício das suas 
funções, ou ainda se forem abrangidas 
por aspetos do artigo 9.º do Protocolo 
relativo aos Privilégios e Imunidades da 
União Europeia.
3. Um pedido de defesa das imunidades de 
um deputado não será admissível se já 
tiver sido recebido um pedido de 
levantamento ou de defesa da imunidade 
do deputado em causa relativo aos 
mesmos factos, quer tenha ou não sido 
tomada uma decisão nesse momento.
4. Não se procederá à apreciação de um 
pedido de defesa das imunidades de um 
deputado, se já tiver sido recebido um 
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pedido de levantamento da imunidade do 
deputado em causa relativo ao mesmo 
processo judicial.
5. Caso tenha sido tomada uma decisão de 
não defender a imunidade de um 
deputado, o deputado em questão só pode 
requerer que a decisão seja novamente 
apreciada, se forem aduzidas novas 
provas. O pedido de nova apreciação será 
inadmissível caso existam processos 
judiciais contra a decisão, nos termos do 
artigo 263.° do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, ou se 
o Presidente considerar que as novas 
provas aduzidas não são suficientemente 
fundamentadas para impor nova 
apreciação.

Or. en

Justificação

O objetivo desta alteração é inserir uma nova regra que cubra os pedidos de defesa da 
imunidade parlamentar e que estabeleça os princípios de base relacionados com essa 
matéria. Procura impedir a utilização de pedidos repetidos de defesa da imunidade como 
tática dilatória. Além disso, esclarece o que fazer em casos em que sejam feitos pedidos tanto 
de levantamento como de defesa da imunidade relativamente aos mesmos factos.

Alteração 8

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 6-B (novo)

Texto em vigor Alteração

Artigo 6.°-B
Ação urgente do Presidente para defender 
a imunidade
1. Nos casos com caráter de urgência, 
quando um deputado for detido ou a sua 
liberdade de circulação restringida em 
aparente violação dos seus privilégios e 
imunidades, o Presidente, após consulta 
do presidente e do relator da comissão 
competente, poderá tomar a iniciativa de 
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confirmar os privilégios e imunidades do 
deputado em causa. O Presidente 
comunicará a sua iniciativa à comissão e
informará o Parlamento.
2. Quando o Presidente exercer os 
poderes que lhe são conferidos pelo n.º 1, 
a comissão competente tomará 
conhecimento da iniciativa do Presidente 
na sua reunião seguinte. Caso o entenda 
oportuno, a comissão poderá elaborar um 
relatório a apresentar ao Parlamento.

Or. en

Justificação

Esta alteração introduz um novo artigo 6.º-B que cobre situações de urgência, por uma 
questão de maior clareza. A alteração não introduz quaisquer modificações substanciais.

Alteração 9

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 7 – n.º -1 (novo)

Texto em vigor Alteração

-1. Qualquer pedido dirigido ao 
Presidente pelas autoridades competentes 
de um Estado-Membro e cujo objeto seja 
o levantamento da imunidade de um 
deputado será comunicado ao Parlamento 
e enviado à comissão competente.

Or. en

Justificação

Trata-se de um novo número que explica a primeira fase do processo, substituindo o artigo 
6.º, n.º 2 e o artigo 6.º, n.º 3, relativos, respetivamente, aos processos de levantamento e de 
defesa da imunidade, sem introduzir quaisquer modificações substanciais.



PE516.644v01-00 10/18 PR\943832PT.doc

PT

Alteração 10

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 7 – n.º 1

Texto em vigor Alteração

1. A comissão competente apreciará sem 
demora e pela ordem da respetiva 
apresentação todos os pedidos de 
levantamento da imunidade ou de defesa 
dos privilégios e imunidades.

1. A comissão apreciará sem demora, mas 
tendo em conta a sua complexidade 
relativa, todos os pedidos de levantamento 
da imunidade ou de defesa dos privilégios 
e imunidades.

Or. en

Justificação

Na prática, tendo em conta as diferenças da complexidade técnica dos casos de imunidade, 
nem sempre é possível tratar dos pedidos por ordem estritamente cronológica. A aplicação 
estrita desta regra significaria que os casos simples seriam desnecessariamente atrasados 
por casos complexos. A comissão competente deve ocupar-se dos casos tão rapidamente 
quanto possível, mas necessita de algum poder discricionário quanto aos respetivos 
calendários.

Alteração 11

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 7 – n.º 3

Texto em vigor Alteração

3. A comissão poderá solicitar à autoridade 
competente todas as informações ou 
esclarecimentos que julgar necessários para 
dar parecer sobre se o levantamento da 
imunidade é ou não justificado. O 
deputado em questão terá a possibilidade 
de ser ouvido e poderá apresentar todos os 
documentos ou outros elementos de prova 
escritos que entender oportunos. Poderá 
fazer-se representar por outro deputado.

3. A comissão poderá solicitar à autoridade 
competente todas as informações ou 
esclarecimentos que julgar necessários para 
dar parecer sobre se o levantamento da 
imunidade é ou não justificado.

Or. en
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Justificação

As disposições sobre audições devem ser transferidas para um novo número mais 
pormenorizado.

Alteração 12

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 7 – n.º 3-A (novo)

Texto em vigor Alteração

3-A. O deputado em questão terá a 
possibilidade de ser ouvido e poderá 
apresentar todos os documentos ou outros 
elementos de prova escritos que entender 
oportunos. Poderá fazer-se representar 
por outro deputado. 
O deputado não estará presente durante 
os debates sobre o pedido de levantamento 
ou defesa da imunidade, exceto na 
audição propriamente dita.
O presidente da comissão convidará o 
deputado para a audição, indicando uma 
data e hora. O deputado pode renunciar 
ao direito a ser ouvido.
Se o deputado não comparecer à audição 
na sequência desse convite, considerar-se-
á que renunciou ao direito a ser ouvido, a 
menos que peça escusa de ser ouvido no 
dia e hora indicados, alegando as razões. 
O presidente da comissão é a única 
autoridade competente para decidir se tal 
pedido de escusa deverá ser aceite em 
função das razões alegadas, não cabendo 
recurso dessa decisão.
Se o presidente da comissão aceder ao 
pedido de escusa, convidará o deputado 
para nova audição, indicando uma data e 
hora. Se o deputado não cumprir com o 
segundo convite para audição, o processo 
prosseguirá sem que seja ouvido. Não 
poderão ser aceites novos pedidos de 
escusa, nem de audição.
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Or. en

Justificação

Esta alteração diz respeito ao direito dos deputados a serem ouvidos em casos de imunidade. 
A razão para o esclarecimento é que no passado deputados individuais abusaram do seu 
direito a ser ouvidos, utilizando-o como um instrumento para atrasar o processo e impedir o 
Parlamento de tomar uma decisão. A alteração tem por objetivo garantir que os deputados 
possam ser ouvidos, mas não possam adiar repetidamente a sua audição a fim de bloquear 
processos judiciais contra eles. Ao presidente são atribuídos poderes para impedir essas 
demoras injustificadas.

Alteração 13

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 7 – n.º 5

Texto em vigor Alteração

5. Quando os deputados forem obrigados a 
comparecer em tribunal na qualidade de 
testemunhas ou de peritos, não será 
necessário solicitar o levantamento da 
imunidade, desde que:

Suprimido

- não sejam obrigados a comparecer em dia 
ou hora que impeçam ou dificultem o 
exercício das suas atividades 
parlamentares, ou possam prestar 
declarações por escrito ou sob qualquer 
outra forma que não dificulte o exercício 
das funções inerentes ao seu mandato;

- não sejam obrigados a prestar 
declarações relativas a informações 
obtidas confidencialmente em virtude do 
exercício do seu mandato, que entendam 
não ser conveniente revelar.

Or. en

Justificação

Este número deve ser transferido para o artigo 6.º, uma vez que diz respeito à questão de 
saber se um pedido de levantamento da imunidade é necessário nos casos em que os 
deputados devam intervir enquanto testemunhas.
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Alteração 14

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 7 – n.º 6

Texto em vigor Alteração

6. No caso de um pedido de defesa de 
privilégios ou imunidades, a comissão 
precisará se as circunstâncias descritas 
constituem uma restrição administrativa 
ou de qualquer outra natureza à livre 
circulação dos deputados que se dirijam 
para os locais de reunião do Parlamento 
ou deles regressem, por um lado, ou à 
emissão de opiniões ou de votos no 
exercício das suas funções, por outro 
lado, ou ainda se as mesmas são 
assimiláveis aos aspetos do artigo 9.º do 
Protocolo relativo aos Privilégios e 
Imunidades não abrangidos pelo direito 
nacional, e convidará a autoridade em 
questão a tirar as ilações necessárias.

Suprimido

Or. en

Justificação

Este número deve ser transferido para o artigo 6.º-A, uma vez que diz respeito aos critérios 
de base para defender a imunidade de um deputado.

Alteração 15

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 7 – n.º 10

Texto em vigor Alteração

10. Quando o Presidente exercer os 
poderes que lhe são conferidos pelo n.º 4 
do artigo 6.º, a comissão competente 
tomará conhecimento da iniciativa do 
Presidente na sua reunião seguinte. Caso 
o entenda oportuno, a comissão poderá 
elaborar um relatório a apresentar ao 
Parlamento. 

Suprimido
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Or. en

Justificação

Este número deve ser transferido para o artigo 6.º-B, uma vez que diz respeito aos poderes do 
Presidente em casos urgentes.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

1. Introdução

Na sua carta de 9 de novembro de 2012, o presidente da Comissão de Assuntos Jurídicos 
(JURI) colocou várias questões relativas à aplicação do regime da imunidade dos deputados. 
Nos termos dessa carta, embora o Regimento preveja apenas expressamente pedidos de 
levantamento ou de defesa da imunidade, aparentemente, deverá haver uma certa margem no 
caso em que um deputado, que tenha solicitado a defesa da sua imunidade, solicite ao 
Parlamento que reveja a sua decisão de não defender a sua imunidade. Na ótica da comissão 
competente, devem ser rigorosamente limitadas as possibilidades de solicitar essa revisão, em 
particular o prazo para o fazer. Além disso, a comissão JURI também colocou a questão da 
inadmissibilidade de um pedido de defesa da imunidade, sempre que o Parlamento já tenha 
solicitado o levantamento da imunidade do referido deputado devido aos mesmos factos. A 
mesma comissão observou que o artigo 7º, na sua redação atual, não oferece qualquer solução 
para estes problemas.

Em 9 de julho de 2013, a comissão JURI aprovou um parecer destinado à comissão AFCO. 
Esse parecer propõe que sejam reformuladas as regras existentes relativas à imunidade, a fim 
de refletir tanto a jurisprudência do Tribunal de Justiça da UE como a prática da comissão 
JURI. Também propõe uma estrutura nova e mais lógica para as regras em causa. A relatora 
baseou o presente projeto de relatório nas propostas de parecer e nos pareceres definitivos da 
comissão JURI - a comissão competente para os “privilégios e imunidades” dos deputados, 
em conformidade com o ponto XVI/10 do Anexo VII do Regimento.

2. Direito primário pertinente

À semelhança da maior parte dos ordenamentos jurídicos continentais, o direito primário da 
UE distingue dois aspetos em relação à imunidade parlamentar. O primeiro aspeto é de 
natureza substantiva: um deputado eleito não pode ser considerado responsável de atos
cometidos durante o seu mandato como membro de um órgão legislativo (immunitas).  O 
segundo aspeto é de ordem processual: qualquer procedimento no sentido de responsabilizar 
um deputado eleito por atos cometidos alheios à sua capacidade enquanto membro de um 
órgão legislativo apenas poderá ser iniciado com a prévia autorização do órgão legislativo em 
questão (inviolabilitas).

O primeiro aspeto é regido pelo artigo 8º (antigo artigo 9º) do Protocolo n° 7 sobre os 
privilégios e imunidades da UE. Nos termos deste artigo, os Deputados do Parlamento 
Europeu não podem ser procurados, detidos ou perseguidos pelas opiniões ou votos emitidos 
no exercício das suas funções.

O segundo aspeto, de ordem processual, é regido pelo artigo 9º (antigo artigo 10º), nos termos 
do qual, durante o período de sessões do Parlamento Europeu, os seus deputados gozam: 
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(a) No seu território nacional, das imunidades reconhecidas aos deputados do Parlamento do 
seu país; 

(b) No território de qualquer outro Estado-Membro, a imunidade a qualquer medida de 
detenção e a qualquer procedimento judicial. 

Os Deputados beneficiam igualmente de imunidade, quando se dirigem para ou regressam do 
local de reunião do Parlamento Europeu.

A imunidade não pode ser invocada em caso de flagrante delito e não pode também constituir 
obstáculo ao direito de o Parlamento Europeu levantar a imunidade de um dos seus deputados.

3. Jurisprudência pertinente do Tribunal de Justiça da UE

Há três processos que requerem a nossa atenção: Marra1, Patricello2 e Gollnisch3. 

3.1. No Processo Marra, o Tribunal declarou que as normas comunitárias [atualmente: da 
União] relativas à imunidade dos Deputados do Parlamento Europeu devem ser interpretadas 
na aceção de que, numa ação de indemnização interposta contra um deputado europeu em 
virtude das opiniões que tiver expressado: 

– quando o órgão jurisdicional nacional chamado a apreciar essa ação não tiver recebido 
nenhuma informação relativa a um pedido apresentado ao Parlamento pelo referido deputado 
ao Parlamento Europeu destinado a defender a imunidade prevista no artigo 9.° [atualmente: 
artigo 8º] do Protocolo [n° 7] não tem de pedir ao Parlamento que se pronuncie sobre a 
existência das condições dessa imunidade;

- quando o órgão jurisdicional nacional for informado do facto de que esse mesmo deputado 
apresentou ao Parlamento um pedido de defesa da referida imunidade, na aceção do artigo 6.°, 
n.° 3, do Regimento, deve suspender o processo jurisdicional e pedir ao Parlamento que emita 
o seu parecer o mais rapidamente possível;

- quando o órgão jurisdicional nacional considerar que o referido deputado goza da imunidade 
prevista no artigo 9º [atualmente: artigo 8º] do referido Protocolo tem de pôr fim à ação
intentada contra o deputado europeu em causa.

3.2. No processo Patricello, o Tribunal determinou que o artigo 8º do Protocolo deve ser 
interpretado no sentido de que "uma declaração emitida por um deputado europeu fora do 
Parlamento Europeu que deu lugar a um processo penal no seu Estado-Membro de origem por 
crime de calúnia só constitui uma opinião emitida no exercício das funções parlamentares 
abrangida pela imunidade prevista nessa disposição quando essa declaração corresponde a 

                                               
1 Acórdão de 21 de outubro de 2008 nos processos apensos C-200/07 e 201/07, Marra v De Gregorio and 
Clemente.
2 Acórdão de 6 de setembro de 2011 no processo C-163/10, Aldo Patricello.
3 Acórdão de 17 de janeiro de 2013 nos processos apensos T-346/11 e T-347/11, Bruno Gollnisch.
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uma apreciação subjetiva que apresenta um nexo direto e evidente com o exercício dessas 
funções". Incumbe ao órgão jurisdicional de reenvio determinar se esses requisitos se 
verificam no processo principal

3.3. No processo Gollnisch, o Tribunal Geral, baseando-se na anterior jurisprudência, 
ofereceu uma visão de conjunto da imunidade parlamentar no direito da União e, em especial, 
da distinção entre suspensão e proteção da imunidade. Remetendo para as suas conclusões no 
processo Marra, o Tribunal salientou que o Regimento é um ato de organização interna que 
não pode instituir, em benefício do Parlamento, competências que não sejam expressamente 
reconhecidas num ato normativo, no caso em apreço, no Protocolo. Daqui resulta que, mesmo 
se o Parlamento, na sequência de um pedido do deputado europeu visado, adotar, com base no 
Regimento interno, uma decisão de defesa da imunidade, tal constitui um parecer que não 
produz efeitos vinculativos para as autoridades jurisdicionais nacionais. Além disso, a 
circunstância de que o direito de um Estado-Membro1 prevê um procedimento de defesa dos 
deputados do Parlamento nacional, que lhe permite intervir quando uma jurisdição nacional 
não reconhece essa imunidade, não implica o reconhecimento de iguais poderes ao 
Parlamento Europeu em relação aos deputados europeus oriundos desse Estado-Membro, 
dado que o artigo 9º do Protocolo não prevê expressamente esse poder do Parlamento e não 
remete para as regras de direito nacional.

Da jurisprudência anteriormente exposta, decorre que a defesa da imunidade apenas pode ser 
aplicável se for comprometida a imunidade de um deputado, nos termos do ordenamento 
jurídico do seu próprio Estado (designadamente, por via de uma ação policial ou das 
autoridades judiciais do próprio Estado do deputado) e não tiver sido apresentado um pedido 
de levantamento da imunidade desse deputado. Em tais casos, o deputado pode solicitar a 
defesa da sua imunidade em conformidade com o Regimento do PE. Por conseguinte, a defesa 
da imunidade representa uma modalidade de intervenção do Parlamento Europeu, a pedido de 
um deputado seu, quando as autoridades nacionais violem ou se preparem para violar a 
imunidade de um dos seus deputados. Por outro lado, quando as autoridades nacionais 
apresentem um pedido de levantamento da imunidade parlamentar, o Parlamento decidirá se 
procede ou não ao levantamento da imunidade. Em tal caso, a defesa da imunidade fica 
desprovida de sentido: ou o Parlamento levanta a imunidade, não cabendo por conseguinte 
defendê-la, ou recusa-se a levantá-la, ficando assim a sua defesa desprovida de sentido, já que 
as autoridades nacionais são informadas da rejeição do seu pedido de levantamento da 
imunidade parlamentar, ficando assim impedidas por via da imunidade parlamentar de 
adotarem as medidas que tinham previstas.

4. Conclusão

Com base no contexto jurídico acima referido e dos projetos de parecer e dos pareceres 
definitivos da comissão JURI, a relatora propõe que sejam reformuladas as regras pertinentes, 
a fim de tornar mais coerente a sua estrutura e adequar a sua substância à jurisprudência 
recente e à prática da comissão competente. A imunidade parlamentar não é um privilégio 
pessoal do deputado, mas uma garantia de independência do Parlamento no seu conjunto, e 

                                               
1 Cf., por exemplo, artigo 68.°, n.° 1 da Constituição italiana.
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dos seus membros. Por conseguinte, o Regimento deve regulamentar este assunto de uma 
forma juridicamente inatacável e suficientemente detalhada a fim de proteger o prestígio da 
instituição em que os cidadãos da União estão diretamente representados1.

                                               
1 Artigo 10.º, n.º 1 do Tratado da União Europeia.


