
3.
Az Európai Parlament határozata az Umberto Bossi mentelmi jogának és kiváltságainak

fenntartására irányuló kérelemről (2004/2101(IMM))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a 2004. július 22-i plenáris ülésen az őt képviselő ügyvéd által bejelentett, Umberto Bossi
mentelmi jogának a Milánói Városi Bíróság előtt folyamatban lévő büntetőjogi eljárás miatti fenntartá-
sára irányuló 2004. május 7-i kérelemre,

– tekintettel az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló 1965. április 8-i jegyzőkönyv
9. és 10. cikkére, valamint az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alap-
ján történő választásáról szóló 1976. szeptember 20-i okmány 6. cikkének (2) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Közösségek Bíróságának 1964. május 12-i és 1986. július 10-i ítéletére (1),

– tekintettel eljárási szabályzata 6. cikkének (3) bekezdésére és 7. cikkére,

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A6-0210/2005),

A. mivel Umberto Bossi az Európai Parlament képviselője volt a negyedik parlamenti ciklusban (man-
dátum kezdete: 1994. július 19., mandátum érvényesítése: 1994. november 15., mandátum vége
1999. július 19.) és az ötödik parlamenti ciklusban (mandátum kezdete: 1999. július 20., mandátum
érvényesítése: 1999. december 15., mandátum vége: 2001. június 10-én összeférhetetlenség miatt);

B. mivel az Európai Parlament képviselői saját államuk területén a parlamentjük tagjaira vonatkozó men-
tességet élvezik a jogi eljárások alól (2);

C. mivel a Milánói Városi Bíróság hatáskörébe tartozó ügy vádirata szerint Umberto Bossi erőszakot és
fenyegetést alkalmazott az olasz rendőrség az Északi Liga milánói központjának helyiségeiben a vero-
nai államügyész által elrendelt házkutatást végrehajtó tisztjei ellen;

D. mivel ekkor Umberto Bossi az olasz parlament képviselője volt, és az olasz Alkotmánybíróság 2001.
május 17-i határozata szerint parlamenti mentelmi jogát nem élvezte, mivel a becsületsértés, valamint
a hatósági személlyel szembeni ellenállás és erőszak nem tartoznak a parlamenti mentelmi jog hatálya
alá;

E. mivel az ilyen ügyekben kizárólag a fent említett jegyzőkönyv 10. cikkének (a) bekezdése alkalmaz-
ható, és úgy tűnik, hogy az olasz parlament képviselői a fenti körülmények között nem élveznek
mentességet a jogi eljárások alól;

1. úgy határoz, hogy nem tartja fenn Umberto Bossi mentelmi jogát és kiváltságait a Milánói Városi
Bíróság előtt folyamatban lévő büntetőjogi eljárással kapcsolatban.

(1) 101/63 ügy, Wagner/Fohrmann és Krier, EBHT 1964., 383. o., és 149/85, Wybot/Faure és mások, EBHT 1986.,
2403. o.

(2) Az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv 10. cikkének (a) bekezdése.

2006.7.6. HU C 157 E/71Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2005. július 5., kedd


