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Verzoek om verdediging van de parlementaire immuniteit van de heer Luigi 

de Magistris  

Besluit van het Europees Parlement van 29 maart 2012 over het verzoek om verdediging 

van de immuniteit en de voorrechten van Luigi de Magistris (2011/2064(IMM)) 

 

Het Europees Parlement, 

– gezien de verzoeken van Luigi de Magistris om verdediging van zijn immuniteit in het 

kader van procedures voor de rechtbank van Catanzaro (Italië), die op 15 maart en 1 april 

2011 werden ingediend, en van de ontvangst waarvan op 24 maart en 6 april 2011 ter 

plenaire vergadering kennis werd gegeven, 

– Luigi de Magistris gehoord hebbende overeenkomstig artikel 7, lid 3, van zijn 

Reglement, 

– gezien de schriftelijke bewijsstukken die werden ingediend door Luigi de Magistris, 

overeenkomstig artikel 7, lid 3, van zijn Reglement, 

– gezien de artikelen 8 en 9 van Protocol nr. 7 betreffende de voorrechten en immuniteiten 

van de Europese Unie en artikel 6, lid 2, van de Akte van 20 september 1976 betreffende 

de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse 

algemene verkiezingen, 

– gezien de arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 12 mei 1964, 

10 juli 1986, 15 en 21 oktober 2008, 19 maart 2010 en 6 september 20111, 

– gezien artikel 68 van de grondwet van de Italiaanse Republiek, 

– gezien artikel 6, lid 3, en artikel 7 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie juridische zaken (A7-0070/2012), 

A. overwegende dat een lid van het Europees Parlement, Luigi de Magistris, een verzoek om 

verdediging van zijn parlementaire immuniteit heeft ingediend in verband met een bij een 

Italiaanse rechtbank aangespannen rechtszaak; 

B. overwegende dat het verzoek van Luigi de Magistris betrekking heeft op een dagvaarding 

voor de rechtbank van Catanzaro die aan hem is betekend namens de heer Maurizio 

Mottola di Amato in verband met twee artikelen die Luigi de Magistris begin 2011 op 

zijn website heeft gepubliceerd; 

C. overwegende dat er, volgens de dagvaarding, in uitlatingen in deze artikelen sprake is van 

                                                 
1  Zaak 101/63 Wagner v Fohrmann en Krier [1964] Jurispr. 195, zaak 146/85 Wybot v Faure e.a. 

[1986] Jurispr. 2391, zaak T.-345/05 Mote v Parlement [2008] Jurispr. II-2849, gevoegde zaken 

C-200/07 en C-201/07 Marra v De Gregorio en Clemente [2008] Jurispr. I-7929, zaak T-42/06 

Gollnisch v Parlement [2010] Jurispr. II-1135 en zaak C-163/10 Patriciello (nog niet gepubliceerd 

in Jurispr.). 



smaad, waarop een eis tot schadevergoeding is ingediend alsook een verzoek voor een 

rechterlijk bevel om deze artikelen te verwijderen; 

D. overwegende dat de artikelen op de website werden gepubliceerd toen Luigi de Magistris 

lid van het Europees Parlement was, na verkozen te zijn tijdens de verkiezingen voor het 

Europees Parlement van 2009; 

E. overwegende dat, overeenkomstig artikel 8 van het Protocol betreffende de voorrechten 

en immuniteiten van de Europese Unie, tegen de leden van het Europees Parlement geen 

opsporing kan plaatsvinden, en zij niet kunnen worden aangehouden of vervolgd op 

grond van de mening of de stem die zij in de uitoefening van hun ambt hebben 

uitgebracht en overwegende dat, overeenkomstig artikel 9 van dit Protocol, de leden op 

hun eigen grondgebied de immuniteiten genieten welke aan de leden van de 

volksvertegenwoordiging in hun land zijn verleend; 

F. overwegende dat Luigi de Magistris naar zowel artikel 8 als artikel 9 van het Protocol 

verwijst, maar overwegende dat artikel 9 gezien artikel 68 van de Italiaanse grondwet niet 

relevant is, en hij zich dan ook kennelijk uitsluitend op artikel 8 baseert; 

G. overwegende dat overeenkomstig de gangbare praktijk bij het Parlement, het feit dat een 

privaatrechtelijke of bestuursrechtelijke procedure is ingeleid of dat bepaalde aspecten 

ervan onder het privaat- of bestuursrecht vallen, er niet noodzakelijkerwijs toe leidt dat de 

door dat artikel verleende immuniteit niet van toepassing is; 

H. overwegende dat de feiten in deze zaak, zoals deze blijken uit de dagvaarding en de door 

Luigi de Magistris bij de Commissie juridische zaken ingediende schriftelijke 

bewijsstukken, erop wijzen dat de uitlatingen rechtstreeks en duidelijk verband houden 

met de uitvoering door Luigi de Magistris van zijn taken als lid van het Europees 

Parlement; 

I. overwegende dat Luigi de Magistris bij de publicatie van de artikelen in kwestie 

bijgevolg handelde in de uitoefening van zijn functie als lid van het Europees Parlement; 

1. besluit de immuniteit en de voorrechten van Luigi de Magistris te verdedigen; 

2. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en het verslag van zijn bevoegde commissie 

onmiddellijk te doen toekomen aan de bevoegde autoriteit van de Italiaanse Republiek en 

aan Luigi de Magistris. 

 

 


