
C. mivel a jegyzőkönyv 10. cikke szerint az Európai Parlament ülésszakainak ideje alatt az európai parla
menti képviselők saját államuk területén a parlamenti képviselőket megillető mentességet élvezik, és 
mivel nem lehet hivatkozni a mentességre olyan esetben, amikor valamely képviselőt bűncselekmény 
elkövetése közben tetten érnek; mivel mindez nem akadályozhatja meg a Parlamentet azon jogának 
gyakorlásában, hogy valamely tagjának mentességét felfüggessze, 

D. mivel ezért a szóban forgó ügyre az Olasz Köztársaság Alkotmánya 68. cikke (2) bekezdésének rendel
kezései alkalmazandók, amelyek szerint a parlamenti képviselők ellen különleges alaki követelmények 
nélkül is indítható büntetőeljárás, amennyiben házkutatást, illetve a képviselő személyének megmoto
zását csak a képviselő Házának hozzájárulásával folytatnak, illetve a képviselőt nem tartóztatják le, 
valamint nem korlátozzák személyes szabadságát és nem tartják fogva, kivéve a jogerős ítélet végrehaj
tásakor, vagy ha a képviselőt olyan bűncselekmény elkövetésében érték tetten, amelynél tettenérés 
esetében a letartóztatás kötelező, 

E. mivel, a helyzet jelenlegi állása szerint a jegyzőkönyv nem biztosítja az Európai Parlament számára 
azokat az eszközöket, amelyekkel Patriciello úr védelmére kötelező erővel léphetne fel, 

1. úgy határoz, hogy nem tartja fenn Aldo Patriciello kiváltságait és mentességeit; 

2. utasítja elnökét, hogy haladéktalanul továbbítsa ezt a határozatot és illetékes bizottsága jelentését az 
Olasz Köztársaság illetékes hatóságainak. 
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Az Európai Parlament, 

— tekintettel Renato Brunetta 2008. június 4-i plenáris ülésen bejelentett, saját mentelmi jogának fenn
tartására irányuló 2008. május 15-i kérelmére a firenzei kerületi bíróságon ellene zajló bűnvádi eljárással 
kapcsolatban, 

— 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 alapján 
történő választásáról szóló, 1976. szeptember 20-i okmány 6. cikkének (2) bekezdésére, 

— tekintettel az Európai Közösségek Bíróságának 1964. május 12-i, 1986. július 10-i és 2008. október 21- 
i ítéletére ( 1 ), 

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

— tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A6-0195/2009), 

1. úgy határoz, hogy fenntartja Renato Brunetta kiváltságait és mentességeit; 

2. utasítja elnökét, hogy haladéktalanul továbbítsa ezt a határozatot és az illetékes bizottság jelentését az 
Olasz Köztársaság megfelelő hatóságainak. 

( 1 ) 101/63 sz. Wagner kontra Fohrmann és Krier ügy (EBHT 1964., 383. o.), illetve 149/85. sz. Wybot kontra Faure és 
társai ügy (EBHT 1986., 2391.o.), valamint a C-200/07 és C-201/07 sz. egyesített Marra kontra De Gregorio és Clemente 
ügyek, amelyek az EBHT-ben még jelentek meg.

HU 2010.7.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 184 E/135 

2009. április 22., szerda


