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Gianluca Buonanno mentelmi jogának felfüggesztése  

Az Európai Parlament 2016. május 26-i határozata a Gianluca Buonanno mentelmi 

jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2016/2003(IMM)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az olaszországi Vercelli Rendes Bíróság helyettes államügyésze által 

2015. november 20-án , a Vercelli Rendes Bíróság előtt Gianluca Buonanno nevében 

kezdeményezett, állítása szerint ismeretlen hívó fél által a mobiltelefonjára 2015. 

április 14-én érkezett telefonos fenyegetésekkel kapcsolatos büntetőeljárással 

(hivatkozási szám: 2890/15 R.G.N.R. mod. 44) összefüggésben eljuttatott és 2015. 

december 14-én a plenáris ülésen bejelentett, egy Gianluca Buonanno által használt 

telefonszámra vonatkozóan a telefontársaságoktól a forgalmi adatokkal kapcsolatos 

adatkérés engedélyezése iránti kérelemre, 

– miután eljárási szabályzata 9. cikke (5) bekezdésének megfelelően meghallgatta 

Gianluca Buonannót, 

– tekintettel az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyv 9. 

cikkére, valamint az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános 

választójog alapján történő választásáról szóló, 1976. szeptember 20-i okmány 6. 

cikkének (2) bekezdésére, 

– tekintettel az Európai Unió Bírósága által 1964. május 12-én, 1986. július 10-én, 

2008. október 15-én és 21-én, 2010. március 19-én, 2011. szeptember 6-án és 2013. 

január 17-én hozott ítéletekre1, 

                                                 

1  A Bíróság 1964. május 12-i ítélete, Wagner kontra Fohrmann és Krier, 101/63, 

ECLI:EU:C:1964:28; a Bíróság 1986. július 10-i ítélete, Wybot kontra Faure és társai, 

149/85, ECLI:EU:C:1986:310; a Törvényszék 2008. október 15-i ítélete, Mote kontra 

Európai Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; a Bíróság 2008. október 21-i ítélete, 

Marra kontra De Gregorio és Clemente, C-200/07 és C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; a 

Törvényszék 2010. március 19-i ítélete, Gollnisch kontra Európai Parlament, T-42/06, 

ECLI:EU:T:2010:102; a Bíróság 2011. szeptember 6-i ítélete, Patriciello, C-163/10, 

ECLI: EU:C:2011:543; a Törvényszék 2013. január 17-i ítélete, Gollnisch kontra 

Parlament, T-346/11 és T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23. 



 

 

– tekintettel az Olasz Köztársaság alkotmányának 68. cikkére, 

– tekintettel a 2003. június 20-i 140. sz. törvény 4. cikkére, amely az alkotmány 68. 

cikkének végrehajtási rendelkezéseit tartalmazza és a magas rangú állami tisztséget 

betöltő személyek büntetőeljárás alá vonására vonatkozik1, 

– tekintettel eljárási szabályzata 5. cikkének (2) bekezdésére, 6. cikkének (1) 

bekezdésére és 9. cikkére, 

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A8-0180/2016), 

A. mivel a Vercelli Rendes Bíróság helyettes államügyésze eljutatott egy arra irányuló 

kérelmet, hogy engedélyezzék a Gianluca Buonanno Olaszországban megválasztott 

európai parlamenti képviselő által használt telefonszám forgalmi adatainak 

beszerzését a telefontársaságoktól egy, a Vercelli Rendes Bíróság előtt e képviselő 

nevében kezdeményezett, állítása szerint ismeretlen hívó fél által a mobiltelefonjára 

2015. április 14-én érkezett telefonos fenyegetésekkel kapcsolatos büntetőeljárás 

kapcsán; 

B. mivel az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyv 9. 

cikke szerint az Európai Parlament képviselői saját tagállamuk területén az adott 

tagállam parlamenti képviselőire vonatkozó mentességeket élvezik; 

C. mivel az Olasz Köztársaság alkotmányának 68. cikke kimondja, hogy „e Ház 

engedélye nélkül a Parlament egyetlen tagját sem lehet motozásnak vagy 

házkutatásnak alávetni, sem letartóztatni vagy személyi szabadságától más módon 

megfosztani, sem őrizetben tartani, kivéve jogerős bírósági ítélet végrehajtása esetén, 

vagy ha a képviselőt olyan bűncselekmény elkövetésén érik tetten, amelynél 

tettenérés esetén a letartóztatás kötelező. Ilyen engedélyre a parlamenti képviselő 

beszélgetései vagy az általa folytatott kommunikáció megfigyeléséhez, vagy e 

képviselő postájának lefoglalásához is szükség van.”; 

D. mivel a 2003. június 20-i 140. sz. törvény 4. cikke, amely az Alkotmány 68. 

cikkének végrehajtásáról rendelkezik és a magas rangú állami tisztséget betöltő 

személyek büntetőeljárás alá vonására vonatkozik, többek között rögzíti, hogy ha 

parlamenti képviselő telefonos forgalmi adatainak beszerzése szükséges, az illetékes 

hatóságnak be kell szereznie annak a parlamenti kamarának az engedélyét, amelynek 

az adott személy a tagja; 

E. mivel a Gianluca Buonanno mentelmi jogának felfüggesztése iránti kérelem arra 

irányul, hogy a nyomozó hatóság hozzáférhessen a képviselő mobiltelefonszámának 

forgalmi adataihoz arra a napra vonatkozóan, amikor a képviselő állítása szerint 

fenyegető hívásokat kapott; 

F. mivel a Vercelli Rendes Bíróság helyettes államügyésze a mentelmi jog 

felfüggesztése iránti kérelmében elismeri, hogy nem egyértelmű, hogy ez a 

parlamenti kiváltság azokra az esetekre is vonatkozik-e, amikor a parlamenti 

képviselő egy bűncselekmény feltételezett sértettje; mivel a helyettes államügyész 

                                                 
1  Legge n. 140, disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in 

materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato, 2003. június 20. 
(GURI No 142, 2003. június 21.). 



 

 

ennek ellenére arra a következtetésre jut, hogy a nemzeti jogszabályok 

legmegfelelőbb értelmezése szerint e kiváltság a parlament tagjait eljárásjogi 

jogállásuktól függetlenül megilleti; mivel azonban az e következtetését alátámasztó 

nemzeti ítélkezési gyakorlatot nem terjeszt elő; 

G. mivel az Európai Parlamentnek nem feladata a parlamenti képviselők kiváltságaival 

és menteségeivel kapcsolatos nemzeti szabályok értelmezése; mivel mindazonáltal 

helyénvalónak tűnik emlékeztetni arra, hogy az Európai Unió kiváltságairól és 

mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyv 9. cikke elsősorban a parlamenti képviselők 

függetlenségét kívánja biztosítani, annak megakadályozásával, hogy letartóztatás 

vagy bírósági eljárás indítása általi fenyegetettség a Parlament ülésszakainak ideje 

alatt nyomást gyakoroljon rájuk; mivel a jelen esetben vitathatatlanul úgy tűnik, hogy 

az érintett képviselőre nem gyakoroltak semmilyen nyomást, hiszen az eljárás olyan 

feltételezett fenyegetésekkel kapcsolatos, amelyek miatt a képviselő mint a telefonos 

fenyegetések sértettje maga tett feljelentést; 

H. mivel a fentiek fényében úgy tűnik, hogy nem lett volna szükség arra, hogy a 

Vercelli Rendes Bíróság helyettes államügyésze az Európai Parlament engedélyét 

kérje ahhoz, hogy elrendelje Gianluca Buonanno 2015. április 14-i telefonos 

forgalmi adatainak beszerzését; 

I. mivel a fentiek ellenére a jogbiztonság érdekében óvatosságból helyénvalónak tűnik 

a Vercelli Rendes Bíróság helyettes államügyésze engedélyezés iránti kérelmének 

teljesítése; 

1. úgy határoz, hogy felfüggeszti Gianluca Buonanno mentelmi jogát; 

2. utasítja elnökét, hogy haladéktalanul továbbítsa ezt a határozatot és az illetékes 

bizottság jelentését az olaszországi Vercelli Rendes Bíróság helyettes 

államügyészének és Gianluca Buonannónak. 

 


