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Talba għad-difiża ta' l-immunità ta' Gérard Onesta   

Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew dwar it-talba għall-ħarsien ta' l-immunità u l-privileġġi 

ta' Gérard Onesta (2006/2121(IMM)) 

 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra t-talba ta' Monica Frassoni għall-ħarsien ta' l-immunità ta' Gérard 

Onesta f'konnessjoni mal-proċeduri kriminali miġjuba kontra dan ta' l-aħħar quddiem it-

Tielet Kamra tal-Qorti ta' l-Appelli Kriminali ta' Toulouse, Franza, imressqa fis-17 ta' 

Mejju 2006, imħabbra fis-seduta plenarja fil-31 ta' Mejju 2006, 

– wara li sema' lil Gérard Onesta skond l-Artikolu 7(3) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra l-Artikoli 9 u 10 tal-Protokoll tat-8 ta' April 1965 dwar il-Privileġġi u l-

Immunitajiet tal-Komunitajiet Ewropej u l-Artikolu 6(2) ta' l-Att ta' l-20 ta' Settembru 

1976 dwar l-elezzjoni tal-membri tal-Parlament Ewropew b'vot universali dirett, 

– wara li kkunsidra s-sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej tat-12 ta' 

Mejju 1964 u ta' l-10 ta' Lulju 19861, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 26 tal-Kostituzzjoni tar-Repubblika Franċiża, 

– wara li kkunsidra l-Artikoli 6(3) u 7 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-kumitat għall-Affarijiet Legali (A6-0386/2006), 

A.  billi Gérard Onesta huwa Membru tal-Parlament Ewropew li kien elett fis-sitt elezzjoni 

diretta ta' l-10 sat-13 ta' Ġunju 2004 u billi l-kredenzjali tiegħu kienu vverifikati mill-

Parlament fl-14 ta' Diċembru 20042 , 

B.  billi waqt is-seduti tal-Parlament Ewropew, il-Membri tiegħu jgawdu fit-territorju ta' l-

Istat tagħhom l-immunitajiet mogħtija lill-membri tal-parlament tagħhom u billi l-

immunità ma tistax tkun invokata meta Membru jinqabad fl-att li jwettaq reat; billi dan 

ma jostakolax lill-Parlament Ewropew milli jeżerċita d-dritt tiegħu li jneħħi l-immunità ta' 

wieħed mill-Membri tiegħu3,  

C.  billi d-dispożizzjoni applikabbli għall-każ imsemmi hija l-Artikolu 26, it-tieni 

subparagrafu, tal-Kostituzzjoni Franċiża, li f'konformità magħha l-ebda Membru 

Parlamentari m'għandu jkun arrestat għal delitt serju jew reat serju ieħor, l-anqas 

m'għandu jkun suġġett għal xi miżura ta' kustodja jew ta' semikustodja, mingħajr l-

awtorizzazzjoni tal-Bureau ta' l-assemblea li tagħha huwa membru; billi awtorizzazzjoni 

                                                 
1  Il-kawża 101/63 Wagner v Fohrmann u Krier [1964] ECR 195, u l-kawża 149/85 Wybot v Faure u 

others [1986] ECR 2391. 
2  Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-verifika tal-kredenzjali (ĠU C 226 E, 15.9.2005, p. 51) 
3  Artikolu 10 tal-Protokoll dwar il-Privileġġi u l-Immunitajiet tal-Komunitajiet Ewropej tat-8 ta' 

April 1965. 



bħal din m'għandhiex tkun meħtieġa fil-każ ta' delitt serju jew reat serju ieħor mwettqa 

flagrante delicto jew fil-każ ta' sentenza finali, 

D.  billi l-Qorti ta'l-Appelli Kriminali ta' Toulouse ikkundannat lil Gérard Onesta għal tliet 

xhur ħabs, u b'hekk applikat sanzjoni aktar stretta minn dik merfugħa għall-akkużati l-

oħra, u billi l-istess Qorti msemmija ġġustifikat din id-deċiżjoni differenti billi stqarret 

illi, fil-kapaċità tiegħu bħala Membru ta' Parlament Gérard Onesta kellu għad-

dispożizzjoni tiegħu , aktar minn kull ċittadin ieħor, il-mezzi sabiex isemma' leħnu f'fora 

politiċi, b'mod partikulari bl-appoġġ ta' membri oħra eletti tal-partit tiegħu, tal-grupp 

tiegħu fl-Assemblea u, jekk meħtieġ, tal-media, peress li hu, skond il-Qorti Franċiża, 

espert fl-arti tal-komunikazzjoni, 

E. billi l-fatt li Gérard Onesta ġie kkastigat b'aktar severità għall-unika raġuni li għandu 

status ta' Membru ta' Parlament jikkostitwixxi diskriminazzjoni ċara kontra politiċi eletti, 

kemm-il darba jidher li, peress li huma għandhom mezzi oħra u aktar effettivi ta' 

espressjoni, mhumiex permessi li jkunu involuti f'dimostrazzjonijiet pubbliċi bl-istess 

mod bħaċ-ċittadini l-oħra u billi dan il-fatt, għalhekk, iġib miegħu l-konklużjoni 

inaċċettabbli li Membri ta' Parlament jistgħu biss jaġixxu f'assemblei politiċi u li, barra 

minn dawn il-fora, igawdu inqas jeddijiet u mezzi ta' espressjoni minn kull ċittadin ieħor, 

F.  billi l-użu diskriminatorju mill-awtoritajiet Franċiżi tal-frażi "fraglante delicto" kontra 

Membri tal-Parlament biss - magħżula minn fost aktar minn 400 persuna involuta - 

tikkonstitwixxi abbuż ta' proċedura, bl-iskop waħdieni li jiġi evitat il-Protokoll dwar il-

Privileġġi u l-Immunitajiet, 

G.  billi Gérard Onesta jsostni li l-intenzjoni tiegħu kienet li jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-

Qorti Ewropea tal-Ġustizzja ddeċidiet kontra Franza talli naqqset milli ddaħħal fil-liġi 

tagħha id-Direttiva 2001/18/KE tal-Parlament Ewropew u Tal-Kunsill tat-12 ta' 

Marzu 2001 dwar ir-rilaxx intenzjonat fl-ambjent ta' organiżmi modifikati ġenetikament1, 

H.  billi l-affari inkwistjoni hija delikata ħafna u l-konsegwenzi għall-prerogattivi tal-

Parlament Ewropew huma inaċċettabbli, peress li l-attitudni diskriminatorja tal-qorti 

Franċiża u l-preġudizzju politiku sussegwenti għad-drittijiet ċivili ta' Gérard Onesta 

għandhom ikunu kkundannati bil-qawwa, 

I.  billi, wara li pprova r-rimedji domestiċi kollha, Gérard Onesta, fi kwalunkwe każ hu 

intitolat li jressaq il-każ tiegħu quddiem il-Qorti Ewropea għad-Drittijiet tal-Bniedem fi 

Strasburgu, u li l-Parlament Ewropew diġà qed jikkunsidra miżuri ta' appoġġ, 

J. billi kull każ ta' persekuzzjoni politika ta' wieħed mill-Membri tiegħu hu attakk fuq l-

integrità tal-Parlament Ewropew bħala istituzzjoni politika eletta b'mod demokratiku mill-

popli ta' l-Ewropa, u jfisser disprezz għall-Parlament, u billi, bħala istituzzjoni 

demokratika, il-Parlament Ewropew hu marbut li jiddefendi l-prerogattivi tiegħu billi juża 

l-mezzi kollha disponibbli għalih, 

1 Jesprimi dispjaċir li, fil-fatt, il-Protokoll dwar il-Privileġġi u l-Immunitajiet tal-

Komunitajiet Ewropej tat-8 ta' April 1965 ma jallokax il-mezzi lill-Parlament Ewropew 

biex jieħu azzjoni li torbot biex jipproteġi lil Gérard Onesta u għalhekk jiddeċiedi li ma 

jiddefendix l-immunità tiegħu. 

                                                 
1  ĠU L 106, 17.4.2001, p. 1. 


