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Europa-Parlamentet, 

– der henviser til anmodning om ophævelse af István Ujhelyis immunitet besluttet ved 

kendelse af 26. november 2014 fra den centrale distriktsdomstol i Pest (Ungarn) i 

forbindelse med en verserende straffesag ved denne domstol, som er fremsendt af 

Ungarns faste repræsentant den 15. juli 2015, og hvorom der blev givet meddelelse på 

plenarmødet den 7. september 2015, 

– der har hørt István Ujhelyi den 28. januar 2016, jf. forretningsordenens artikel 9, stk. 5, 

– der henviser til artikel 8 og 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions 

privilegier og immuniteter samt artikel 6, stk. 2, i akten af 20. september 1976 om 

almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet, 

– der henviser til de domme, som Den Europæiske Unions Domstol har afsagt den 

12. maj 1964, 10. juli 1986, 15. og 21. oktober 2008, 19. marts 2010, 6. september 2011 

og 17. januar 20131, 

– der henviser til artikel 4, stk. 2, i den ungarske grundlov, 

– der henviser til artikel 10, stk. 2, i den ungarske lov nr. LVII fra 2004 om de ungarske 

medlemmer af Europa-Parlamentets status, 

– der henviser til artikel 74, stk. 3, og artikel 79, stk. 2, i den ungarske lov nr. XXXVI fra 

2012 om nationalforsamlingen,  
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– der henviser til forretningsordenens artikel 5, stk. 2, artikel 6, stk. 1, og artikel 9, 

– der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A8-0229/2016), 

A. der henviser til, at den centrale distriktsdomstol i Pest har anmodet om ophævelse af 

medlem af Europa-Parlamentet István Ujhelyis parlamentariske immunitet i forbindelse 

med en sag ved den pågældende domstol; 

B. der henviser til, at domstolens anmodning vedrører en straffesag om ærekrænkelse i 

forbindelse med nogle udtalelser fra István Ujhelyi den 25. april 2014 angående en 

person i Ungarn; 

C. der henviser til, at Europa-Parlamentets medlemmer i henhold til artikel 8 i protokol nr. 

7 hverken kan eftersøges, tilbageholdes eller retsligt forfølges på grund af 

meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser under udøvelsen af deres hverv; 

D. der henviser til, at Europa-Parlamentets medlemmer under mødeperioderne i henhold til 

artikel 9 i protokol nr. 7 på deres eget lands område nyder de immuniteter, der tilstås 

medlemmerne af deres lands lovgivende forsamling; 

E. der henviser til, at parlamentsmedlemmerne i henhold til artikel 4, stk. 2, i den ungarske 

grundlov har ret til immunitet og til et vederlag for at fremme deres uafhængighed; 

F. der henviser til, at et medlem af Europa-Parlamentet i henhold til artikel 10, stk. 1, i den 

ungarske lov nr. LVII fra 2004 om de ungarske medlemmer af Europa-Parlamentets 

status indrømmes samme grad af immunitet som et medlem af det ungarske parlament; 

G. der henviser til, at der i henhold til artikel 74, stk. 3, i den ungarske lov nr. XXXVI fra 

2012 om nationalforsamlingen skal indgives et forslag om ophævelse af immuniteten til 

formanden af chefanklageren, inden der rejses tiltale, eller af retten, efter at der er rejst 

tiltale; 

H. der henviser til, at en person, der er registreret som kandidat ved valget af 

medlemmerne, i henhold til artikel 79, stk. 2, i den ungarske lov nr. XXXVI fra 2012 

om nationalforsamlingen nyder den samme immunitet, og at de udtalelser, der blev 

fremsat den 25. april 2014, derfor bør være omfattet af det ungarske parlaments 

absolutte immunitet, bortset fra at en eventuel afgørelse om ophævelse af immuniteten 

træffes af den nationale valgkomité, og eventuelle forslag om ophævelse af immuniteten 

indgives til formanden for den nationale valgkomité; 

I. der henviser til, at de omhandlede udtalelser blev fremsat den 25. april 2014 på et 

tidspunkt, hvor István Ujhelyi ikke var medlem af Europa-Parlamentet, men medlem af 

det nationale parlament; 

J. der henviser til, at anklagerne mod István Ujhelyi ikke har forbindelse med synspunkter, 

han har tilkendegivet, eller stemmer, han har afgivet, under udøvelsen af sit hverv som 

medlem af Europa-Parlamentet, og at artikel 8 i protokol nr. 7 dermed ikke finder 

anvendelse; 

1. vedtager at ophæve István Ujhelyis immunitet; 

2. pålægger sin formand straks at sende denne afgørelse og det kompetente udvalgs 



 

 

betænkning til de kompetente ungarske myndigheder. 


