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Zahtjev za zaštitu povlastica i imuniteta Rosarija Crocette 

Odluka Europskog parlamenta od 13. rujna 2016. o zahtjevu za zaštitu povlastica i 

imuniteta Rosarija Crocette (2016/2015(IMM)) 

Europski parlament, 

– uzimajući u obzir zahtjev Rosarija Crocette od 7. siječnja 2016., objavljen na plenarnoj 

sjednici 21. siječnja 2016., za zaštitu njegovih povlastica i imuniteta u okviru kaznenog 

postupka koji se vodi pred trećim kaznenim sudskim vijećem suda u Palermu, Italija 

(RGNR br. 20445/2012), 

– nakon saslušanja Rosarija Crocette u skladu s člankom 9. stavkom 5. Poslovnika, 

– uzimajući u obzir članke 8. i 9. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske 

unije te članak 6. stavak 2. Akta od 20. rujna 1976. o izboru zastupnika u Europski 

parlament neposrednim općim izborima, 

– uzimajući u obzir presude Suda Europske unije od 12. svibnja 1964., 10. srpnja 1986., 

15. i 21. listopada 2008., 19. ožujka 2010., 6. rujna 2011. i 17. siječnja 2013.1, 

–  uzimajući u obzir članak 595. talijanskog Kaznenog zakona, 

– uzimajući u obzir članak 5. stavak 2. te članke 7. i 9. Poslovnika, 

– uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja (A8-0230/2016), 

A. budući da je bivši zastupnik u Europskom parlamentu Rosario Crocetta podnio zahtjev 

za zaštitu svojeg parlamentarnog imuniteta u vezi s kaznenim postupkom koji se vodi 

pred trećim kaznenim sudskim vijećem suda u Palermu; budući da je, prema priopćenju 

Ureda javnog tužitelja, g. Crocetta navodno dao klevetničke izjave, što je kažnjivo na 

temelju članka 595. talijanskog Kaznenog zakona; 

                                                 
1  Presuda Suda od 12. svibnja 1964., Wagner/Fohrmann i Krier, 101/63, 

ECLI:EU:C:1964:28; presuda Suda od 10. srpnja 1986., Wybot/Faure i drugi, 149/85, 
ECLI:EU:C:1986:310; presuda Općeg suda od 15. listopada 2008., Mote/Parlament, T-
345/05, ECLI:EU:T:2008:440; presuda Suda od 21. listopada 2008., Marra/De Gregorio 
i Clemente, C 200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; presuda Općeg suda od 
19. ožujka 2010., Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; presuda Suda 
od 6. rujna 2011., Patriciello, C 163/10, ECLI: EU:C:2011:543; presuda Općeg suda od 
17. siječnja 2013., Gollnisch/Parlament, T-346/11 et T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23. 



 

 

B. budući da u skladu s člankom 8. Protokola br. 7 zastupnici u Europskom parlamentu ne 

mogu biti podvrgnuti nikakvom obliku ispitivanja, zadržavanja ili sudskog postupka 

zbog izraženih mišljenja ili glasovanja pri obnašanju svojih dužnosti; budući da se taj 

imunitet, s obzirom na to da se njime želi zaštititi sloboda izražavanja i neovisnost 

zastupnika u Europskom parlamentu, mora smatrati apsolutnim imunitetom izuzetim iz 

bilo kakvih sudskih postupaka zbog izraženog mišljenja ili glasovanja pri obavljanju 

parlamentarnih dužnosti1; 

C. budući da je Sud Europske unije potvrdio da, kako bi uživao imunitet, zastupnik u 

Europskom parlamentu mišljenje mora iznijeti pri obnašanju svojih dužnosti, čime se 

podrazumijeva povezanost izraženog mišljenja i parlamentarnih dužnosti; budući da ta 

povezanost mora biti izravna i očita2; 

D. budući da je Rosario Crocetta bio zastupnik u Europskom parlamentu kad je dao sporne 

izjave; 

E. budući da je iz parlamentarnog djelovanja g. Crocette vidljivo da je uvijek bio vrlo 

aktivan u borbi protiv organiziranog kriminala i njegova utjecaja na Uniju i njezine 

države članice; budući da je također bio usredotočen na utjecaj sustavne korupcije na 

politiku i gospodarstvo, posebno u pogledu javne nabave u području politike zaštite 

okoliša; 

F. budući da činjenice iz tog predmeta, koje se očituju u dokumentima dostavljenima 

Odboru za pravna pitanja i u saslušanju pred tim Odborom, upućuju na to da su izjave 

g. Crocette u izravnoj i očitoj vezi s njegovim parlamentarnim aktivnostima; 

G. budući da se stoga može smatrati da je Rosario Crocetta obnašao dužnosti zastupnika u 

Europskom parlamentu; 

1. odlučuje zaštititi povlastice i imunitete Rosarija Crocette; 

2. nalaže svojem predsjedniku da odmah proslijedi ovu Odluku i izvješće nadležnog 

odbora odgovarajućim tijelima Talijanske Republike i Rosariju Crocetti. 

 

                                                 
1  Navedeni spojeni predmeti C-200/07 i C-201/07, Marra, stavak 27. 
2  Navedeni predmet C-163/10, Patriciello, stavci 33. i 35. 


