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Konsultazzjoni dwar l-immunità u l-privileġġi ta' Alessandra Mussolini    

Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew ta' l-10 ta' Lulju 2007 dwar il-konsultazzjoni dwar l-

immunità u l-privileġġi ta' Alessandra Mussolini  (2006/2301(IMM)) 

 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra t-talba ta' Anna Maria Pagliari, l-imħallef inkwirenti, għal deċiżjoni tal-

Parlament Ewropew dwar jekk l-immunità parlamentari tapplikax għal dikjarazzjonijiet li 

għamlet Alessandra Mussolini dwar Giuseppe Pisanu, li minħabba fihom dan ta' l-aħħar 

fetaħ kawża ċivili kontriha quddiem il-Qorti Distrettwali ta' Ruma bl-għan li jikseb id-

danni għall-malafama (proċedura Nru R.G. 54191/05), ta' l-24 ta' Lulju 2006, kif 

imħabbar fis-seduta plenarja fis-16 ta' Novembru 2006,  

– wara li sema' lil Alessandra Mussolini skond l-Artikolu 7(3) tar-Regoli ta' Proċedura 

tiegħu, 

– wara li kkunsidra l-Artikoli 9 u 10 tal-Protokoll dwar il-Privileġġi u l-Immunitajiet tal-

Komunitajiet Ewropej, tat-8 ta' April 1965, u l-Artikolu 6(2) ta' l-Att ta' l-20 ta' Settembru 

1976 dwar l-elezzjoni tal-Membri tal-Parlament Ewropew b'suffraġju 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 68 tal-Kostituzzjoni tar-Repubblika Taljana, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 3 tal-Liġi Taljana Nru 140 ta' l-20 ta' Ġunju 2003,  

– wara li kkunsidra l-Artikoli 6(1) u 7(13) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A6-0251/2007), 

1. Iqis li l-immunità parlamentari skond it-tifsira ta' l-Artikoli 9 u 10 tal-Protokoll tat-8 

t'April 1965 dwar il-Privileġġi u l-Immunitajiet tal-Komunitajiet Ewropej u, sa fejn 

japplika, l-Artikolu 68 tal-Kostituzzjoni Taljana, tkopri bis-sħiħ id-dikjarazzjonijiet li 

għamlet Alessandra Mussolini u għalhekk jiddeċiedi li jiddefendi l-immunità u l-

privileġġi tagħha; 

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din id-deċiżjoni, u r-rapport tal-

kumitat responsabbli tiegħu, immedjatament lill-awtoritajiet rilevanti tar-Repubblika 

Taljana. 

                                                 
1  Il-Każ 101/63 Wagner vs Fohrmann u Krier (1964) ECR 195 u l-Każ 149/85 Wybot vs Faure u 

oħrajn (1986) ECR 2391. 


