
3.
Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku o skorzystanie z immunitetu i przywilejów

przez Umberto Bossiego (2004/2101(IMM))

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek adwokata reprezentującego Umberto Bossi dotyczący skorzystania z immuni-
tetu w związku z postępowaniem karnym toczącym się przed Sądem Miejskim w Mediolanie, z dnia 7
maja 2004 r., zgłoszony na posiedzeniu plenarnym w dniu 22 lipca 2004 r.,

— uwzględniając art. 9 i 10 Protokołu w sprawie Przywilejów i Immunitetów Wspólnot Europejskich z
dnia 8 kwietnia 1965 r., jak również art. 6 ust. 2 Aktu dotyczącego wyboru członków Parlamentu
Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich z dnia 20 września 1976 r.,

— uwzględniając orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 12 maja 1964 r. i
10 lipca 1986 r. (1),

— uwzględniając art. 6 ust. 3 oraz art. 7 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A6-0210/2005),

A. zważywszy, że Umberto Bossi był posłem do Parlamentu Europejskiego podczas czwartej kadencji
(początek mandatu dnia 19 lipca 1994, weryfikacja mandatu dnia 15 listopada 1994, wygaśnięcie
mandatu dnia 19 lipca 1999) oraz podczas piątej kadencji (początek mandatu dnia 20 lipca 1999 r.,
weryfikacja mandatu dnia 15 grudnia 1999 r., wygaśnięcie mandatu dnia 10 czerwca 2001 r. ze
względu na zakaz łączenia mandatów),

B. zważywszy, że posłowie do Parlamentu Europejskiego są we własnym państwie chronieni immunite-
tem przed postępowaniem sądowym, podobnie jak deputowani do parlamentu tego państwa (2),

C. zważywszy, że sprawa rozstrzygnięta przez Sąd Miejski w Mediolanie dotyczy użycia przemocy i
gróźb przez Umberto Bossiego wobec funkcjonariuszy włoskiej policji przeszukujących siedzibę Ligii
Północnej na mocy nakazu prokuratora prokuratury w Weronie,

D. zważywszy, że w tym czasie Umberto Bossi był deputowanym do parlamentu włoskiego i włoski
Trybunał Konstytucyjny orzekł dnia 17 maja 2001 r., że nie jest on chroniony immunitetem uznając,
że zniewagi, stawianie oporu i użycie przemocy nie są w żadnym razie objęte przywilejem parlamen-
tarnym,

E. zważywszy, że w niniejszym przypadku zastosowanie ma jedynie art. 10 lit. a) powyższego Protokołu,
oraz że najwyraźniej deputowani do parlamentu włoskiego nie są chronieni immunitetem w przy-
padku postępowania sądowego w takiej sprawie,

1. nie wyraża zgody na skorzystanie przez Umberto Bossiego z immunitetu i przywilejów w związku z
postępowaniem karnym toczącym się przed Sądem Miejskim w Mediolanie.

(1) Sprawa 101/63, Wagner przeciwko Fohrmann i Krier, Zb. Orz. z 1964 r., str. 195 i sprawa 149/85, Wybot przeciwko
Faure i inni, Zb. Orz. z 1986, str. 2391.

(2) Art. 10 lit. a) Protokołu w Sprawie Przywilejów i Immunitetów Wspólnot Europejskich.
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