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Prašymas ginti Rosario Crocettos (Rosario Crocetta) privilegijas ir 

imunitetus  

2016 m. rugsėjo 13 d. Europos Parlamento sprendimas dėl prašymo ginti Rosario 

Crocettos (Rosario Crocetta) privilegijas ir imunitetus (2016/2015(IMM)) 

 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Rosario Crocettos 2016 m. sausio 7 d. prašymą ginti jo privilegijas ir 

imunitetus Palermo teismo 3-iajame baudžiamųjų bylų skyriuje  (Italija) nagrinėjamoje 

baudžiamojoje byloje (RGNR Nr. 20445/2012), kuris buvo paskelbtas 2016 m. sausio 

21 d. plenariniame posėdyje, 

– išklausęs Rosario Crocettos paaiškinimų, kaip nurodyta Darbo tvarkos taisyklių 9 

straipsnio 5 dalyje, 

– atsižvelgdamas į Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 ir 9 

straipsnius ir į 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto dėl atstovų į Europos Parlamentą rinkimų 

remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 6 straipsnio 2 dalį, 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1964 m. gegužės 12 d., 1986 

m. liepos 10 d., 2008 m. spalio 15 ir 21 d., 2010 m. kovo 19 d., 2011 m. rugsėjo 6 d. ir 

2013 m. sausio 17 d. sprendimus1, 

– atsižvelgdamas į Italijos baudžiamojo kodekso 595 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 5 straipsnio 2 dalį ir 7 ir 9 straipsnius, 

– atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A8-0230/2016), 

                                                 
1  1964 m. gegužės 12 d. Teisingumo Teismo sprendimas Wagner / Fohrmann ir Krier, 

101/63, ECLI:EU:C:1964:28; 1986 m. liepos 10 d. Teisingumo Teismo sprendimas 
Wybot / Faure ir kt., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; 2008 m. spalio 15 d. Bendrojo 
Teismo sprendimas Mote / Parlamentas, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; 2008 m. 
spalio 21 d. Teisingumo Teismo sprendimas Marra / De Gregorio ir Clemente, C-
200/07 ir C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; 2010 m. kovo 19 d. Bendrojo Teismo 
sprendimas Gollnisch / Parlamentas, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; 2011 m. rugsėjo 6 
d. Teisingumo Teismo sprendimas Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; 2013 
m. sausio 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas Gollnisch / Parlamentas, T-346/11 ir T-
347/11, ECLI:EU:T:2013:23. 



A.  kadangi buvęs Europos Parlamento narys Rosario Crocetta paprašė ginti jo, kaip 

Parlamento nario, imunitetą Palermo teismo 3-iojo bylų skyriaus nagrinėjamoje 

baudžiamojoje byloje; kadangi, remiantis prokuratūros pateiktu pranešimu, R. Crocetta 

įtariamas padaręs šmeižiančius pareiškimus, už kuriuos baudžiama pagal Italijos 

baudžiamojo kodekso 595 straipsnį; 

B. kadangi, remiantis Protokolo Nr. 7 8 straipsniu, Europos Parlamento nariai negali būti 

apklausiami, sulaikomi ar traukiami atsakomybėn dėl einant pareigas pareikštos 

nuomonės ar balsavimo; kadangi toks imunitetas tiek, kiek juo siekiama apsaugoti 

Europos Parlamento narių saviraiškos laisvę ir nepriklausomumą, turi būti laikomas 

absoliučiu imunitetu, draudžiančiu bet kokį teismo procesą dėl einant Parlamento nario 

pareigas pareikštos nuomonės arba balsavimo1; 

C. kadangi Teisingumo Teismas nustatė, jog tam, kad būtų taikomas imunitetas, nuomonė 

turi būti pareikšta Europos Parlamento nario, einančio savo pareigas, o tai reiškia, kad 

turi būti ryšys tarp pareikštos nuomonės ir Parlamento nario pareigų; kadangi toks ryšys 

turi būti tiesioginis ir akivaizdus2; 

D. kadangi Rosario Crocetta tuo metu, kai jis padarė minėtuosius pareiškimus, buvo 

Europos Parlamento narys; 

E. kadangi iš R. Crocettos parlamentinių įrašų matyti, kad jis visuomet labai aktyviai 

kovojo su organizuotu nusikalstamumu ir jo poveikiu Sąjungai ir valstybėms narėms; 

kadangi jis taip pat didelį dėmesį skyrė sistemingos korupcijos poveikiui politikai ir 

ekonomikai, visų pirma kiek tai susiję su viešaisiais pirkimais aplinkos politikos srityje; 

F. kadangi iš bylos faktų, kurie paaiškėja iš Teisės reikalų komitetui pateiktų dokumentų ir 

per prieš tai vykusį klausymą, matyti, kad R. Crocettos pareiškimai tiesiogiai ir 

akivaizdžiai susiję su jo, kaip Europos Parlamento nario, pareigomis; 

G. kadangi dėl šios priežasties gali būti laikoma, kad Rosario Crocetta vykdė savo, kaip 

Europos Parlamento nario, pareigas; 

1. nusprendžia ginti Rosario Crocettos privilegijas ir imunitetus; 

2. paveda Pirmininkui nedelsiant perduoti šį sprendimą ir atsakingo komiteto pranešimą 

atitinkamoms Italijos Respublikos institucijoms ir Rosario Crocettai. 

                                                 
1  Minėtosios sujungtos bylos C-200/07 ir C-201/07 Marra, 27 punktas. 
2  Minėtoji byla C-163/10 Patriciello, 33 ir 35 punktai. 


