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Pedido de defesa dos privilégios e imunidades de Ashley Mote  

Decisão do Parlamento Europeu, de 10 de Julho de 2007, sobre o pedido de defesa dos 

privilégios e imunidades de Ashley Mote (2007/2122(IMM)) 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta o pedido de 4 de Maio de 2007 do Deputado Ashley Mote relativo à 

defesa da sua imunidade no âmbito de uma acção penal pendente num tribunal no Reino 

Unido, o qual foi comunicado em sessão plenária em 10 de Maio de 2007, 

– Tendo ouvido do Deputado Ashley Mote, nos termos do nº 3 do artigo 7º do seu 

Regimento, 

– Tendo em conta o artigo 10º do Protocolo relativo aos Privilégios e Imunidades das 

Comunidades Europeias, de 8 de Abril de 1965, bem como o nº 2 do artigo 6º do Acto 

relativo à Eleição dos Deputados ao Parlamento Europeu por Sufrágio Universal Directo, 

de 20 de Setembro de 1976, 

– Tendo em conta os acórdãos do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias de 12 de 

Maio de 1964 e de 10 de Julho de 19861, 

– Tendo em conta o nº 3 do artigo 6º e o artigo 7º do seu Regimento, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Jurídicos (A6-0250/2007), 

A. Considerando que o artigo 10º do Protocolo relativo aos Privilégios e Imunidades dispõe 

que "durante as sessões do Parlamento Europeu, os seus membros beneficiarão: (a) no 

território dos seus Estados, das imunidades concedidas aos membros dos respectivos 

parlamentos...", 

B. Considerando que a acção penal em questão foi apresentada contra o Deputado Ashley 

Mote no território do Reino Unido, 

C. Considerando que os membros do Parlamento do Reino Unido não beneficiam de 

imunidade para efeitos de acção penal, 

D. Considerando, portanto, que a imunidade do Deputado Ashley Mote não pode beneficiar 

de defesa, 

E. Considerando que as circunstâncias não constituem uma restrição administrativa ou de 

qualquer outra natureza à livre circulação dos deputados que se dirijam para ou regressem 

dos locais de reunião do Parlamento Europeu, 

1. Decide não defender os privilégios e imunidades do Deputado Ashley Mote; 

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir de imediato a presente decisão e o respectivo 

relatório à autoridade competente do Reino Unido. 

                                                 
1  Processo 101/63, Wagner/Fohrmann e Krier, Colectânea de Jurisprudência do TJCE, 1964, p. 195; 

processo 149/85, Wybot/Faure e outros, ibidem, 1986, p. 2391. 


