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Gabriele Albertinin parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista 

koskeva pyyntö  

Euroopan parlamentin päätös 21. toukokuuta 2013 Gabriele Albertinin parlamentaarisen 

koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskevasta pyynnöstä 

(2012/2240(IMM)) 

 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon Gabriele Albertinin parlamentaarisen koskemattomuutensa 

puolustamiseksi esittämän, 19. heinäkuuta 2012 päivätyn pyynnön, joka liittyy 

milanolaisessa tuomioistuimessa vireillä olevaan asiaan ja josta ilmoitettiin täysistunnossa 

10. syyskuuta 2012, 

– on kuullut Gabriele Albertinia työjärjestyksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti, 

– ottaa huomioon Italian tasavallan perustuslain 68 pykälän sellaisena kuin se on 

muutettuna 29. lokakuuta 1993 annetulla lailla numero 3, 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen liitteenä olevassa 

Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevan 

8 artiklan sekä Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä välittömillä 

vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 6 artiklan 2 kohdan, 

– ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen 12. toukokuuta 1964, 10. heinäkuuta 

1986, 15. ja 21. lokakuuta 2008, 19. maaliskuuta 2010 ja 6. syyskuuta 2011 antamat 

tuomiot1, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 6 artiklan 3 kohdan ja 7 artiklan, 

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A7-0149/2013), 

A. toteaa, että Euroopan parlamentin jäsen Gabriele Albertini on pyytänyt parlamentaarisen 

koskemattomuutensa puolustamista italialaisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian 

yhteydessä; 

B. ottaa huomioon, että Gabriele Albertinin pyyntö liittyy häntä vastaan Alfredo Robledon 

puolesta milanolaisessa tuomioistuimessa esitettyyn haasteeseen sekä Gabriele Albertinin 

itsensä antamiin lausuntoihin, jotka julkaistiin 26. lokakuuta 2011 italialaisen Il Sole 

24 Ore -sanomalehden tekemässä ensimmäisessä haastattelussa ja 19. helmikuuta 2012 

                                                 
1 Asia 101/63, Wagner v. Fohrmann ja Krier, tuomio 12.5.1964 (Kok. 1964, s. 387, Kok. Ep. 

I, s. 203), asia 149/85, Wybot v. Faure ym., tuomio 10.7.1986 (Kok. 1986, s. 2391, Kok. 
Ep. VIII, s. 729), asia T-345/05, Mote v. parlamentti, tuomio 15.10.2008 (Kok. 2008, s. II-
2849), yhdistetyt asiat C-200/07 ja C-201/07, Marra v. De Gregorio ja Clemente, tuomio 
21.10.2008 (Kok. 2008, s. I-7929), asia T-42/06, Gollnisch v. parlamentti, tuomio 
19.3.2010 (Kok. 2010, s. II-1135) ja asia C-163/10, Patriciello, tuomio 6.9.2011 (Kok. 
2011, s. I-7565). 



italialaisen Corriere della Sera -sanomalehden tekemässä toisessa haastattelussa; 

C. toteaa, että haasteen mukaan lehtihaastatteluissa annetut lausunnot merkitsevät 

kunnianloukkausta, jonka perusteella on esitetty vahingonkorvausvaade; 

D. toteaa, että kummassakin haastattelussa annetuissa lausunnoissa käsitellään niin kutsuttua 

johdannaisoikeudenkäyntiä sekä Milanon kaupungin osallisuutta koskevien vuonna 2005 

tapahtuneiden seikkojen tutkimista Gabriele Albertinin toimiessa tuolloin kaupungin 

pormestarina; 

E. toteaa, että Gabriele Albertini oli kummankin haastattelun ajankohtana Euroopan 

parlamentin jäsen tultuaan valituksi vuonna 2004 ja 2009 järjestetyissä Euroopan 

parlamentin vaaleissa; 

F. ottaa huomioon, että Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan 

8 artiklan määräysten mukaisesti Euroopan parlamentin jäseniä ei voida alistaa 

tutkittavaksi, pidättää tai haastaa oikeuteen heidän tehtäviään hoitaessaan ilmaisemiensa 

mielipiteiden tai äänestystensä perusteella; 

G. toteaa, että parlamentin vakiintuneen käytännön mukaisesti se, että käsittely on 

luonteeltaan siviilioikeudellista tai hallinto-oikeudellista tai sisältää tiettyjä siviili- tai 

hallinto-oikeuteen kuuluvia näkökohtia, ei vielä sinällään estä soveltamasta kyseisessä 

artiklassa tarkoitettua koskemattomuutta; 

H. toteaa, että tapausta koskevat tosiseikat, sellaisina kuin ne ovat esitettyinä haasteessa ja 

Gabriele Albertinin oikeudellisten asioiden valiokunnalle antamassa suullisessa 

selvityksessä, osoittavat että annetuilla lausunnoilla ei ole suoraa ja ilmeistä yhteyttä 

siihen, miten Gabriele Albertini on hoitanut tehtäviään Euroopan parlamentin jäsenenä; 

I. toteaa, että siksi Gabriele Albertini ei ollut hoitamassa tehtäviään Euroopan parlamentin 

jäsenenä antaessaan mainitut kaksi haastattelua johdannaisoikeudenkäynnistä; 

1. päättää olla puolustamatta Gabriele Albertinin parlamentaarista koskemattomuutta ja 

erioikeuksia; 

2. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen välittömästi Italian tasavallan 

toimivaltaisille viranomaisille ja Gabriele Albertinille. 

 


