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Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon István Ujhelyin koskemattomuuden pidättämistä koskevan pyynnön, 

jonka Pestin keskustan alioikeus (Pesti Központi Kerületi Bíróság) oli esittänyt 

26. marraskuuta 2014 antamassaan päätöksessä kyseisessä tuomioistuimessa vireillä 

olevassa rikosasiassa ja jonka Unkarin pysyvä edustaja välitti 15. heinäkuuta 2015 ja 

josta ilmoitettiin täysistunnossa 7. syyskuuta 2015, 

– on kuullut István Ujhelyiä 28. tammikuuta 2016 työjärjestyksen 9 artiklan 5 kohdan 

mukaisesti, 

– ottaa huomioon Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa 

N:o 7 olevan 8 ja 9 artiklan sekä Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä 

välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 6 artiklan 2 kohdan, 

– ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen 12. toukokuuta 1964, 

10. heinäkuuta 1986, 15. ja 21. lokakuuta 2008, 19. maaliskuuta 2010, 6. syyskuuta 

2011 ja 17. tammikuuta 2013 antamat tuomiot1, 

– ottaa huomioon Unkarin perustuslain 4 pykälän 2 momentin, 

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin jäsenten oikeudellista asemaa koskevan vuonna 

2004 annetun Unkarin säädöksen LVII 10 artiklan 2 kohdan, 

                                                 
1 Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 12.5.1964, Wagner v. Fohrmann ja Krier, 101/63, 

ECLI:EU:C:1964:28, yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 10.7.1986, Wybot v. Faure ym., 149/85, 

ECLI:EU:C:1986:310, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 15.10.2008, 

Mote v. parlamentti, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 

21.10.2008, Marra v. De Gregorio ja Clemente, C-200/07 ja C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, 

unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 19.3.2010, Gollnisch v. parlamentti, T-42/06, 

ECLI:EU:T:2010:102, unionin tuomioistuimen tuomio 6.9.2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: 

EU:C:2011:543 sekä unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 17.1.2013, Gollnisch v. parlamentti, 

T-346/11 ja T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23. 



– ottaa huomioon vuonna 2012 annetun, parlamenttia koskevan Unkarin säädöksen 

XXXVI 74 artiklan 3 kohdan ja 79 artiklan 2 kohdan, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 5 artiklan 2 kohdan, 6 artiklan 1 kohdan ja 9 artiklan, 

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0229/2016), 

A. ottaa huomioon, että Pestin keskustan alioikeus on pyytänyt oikeudessa vireillä olevan 

asian yhteydessä Euroopan parlamentin jäsenen István Ujhelyin parlamentaarisen 

koskemattomuuden pidättämistä; 

B. ottaa huomioon, että alioikeuden esittämä pyyntö johtuu rikosoikeudellisesta 

menettelystä, jossa tutkitaan István Ujhelyin 25. huhtikuuta 2014 antamia lausuntoja, 

jotka koskevat unkarilaista yksityishenkilöä ja mahdollista kunnianloukkausta; 

C. ottaa huomioon, että pöytäkirjassa N:o 7 olevan 8 artiklan mukaisesti Euroopan 

parlamentin jäseniä ei voida alistaa tutkittavaksi, pidättää tai haastaa oikeuteen heidän 

tehtäviään hoitaessaan ilmaisemiensa mielipiteiden tai äänestystensä perusteella; 

D. toteaa, että pöytäkirjassa N:o 7 olevan 9 artiklan mukaan jäsenillä on Euroopan 

parlamentin istuntojen ajan oman valtionsa alueella kansanedustajille myönnetty 

koskemattomuus; 

E. toteaa, että Unkarin perustuslain 4 pykälän 2 momentin nojalla parlamentin jäsenillä on 

oikeus koskemattomuuteen ja edustajanpalkkioon, millä edistetään heidän 

riippumattomuuttaan; 

F. toteaa, että Euroopan parlamentin jäsenten oikeudellista asemaa koskevan vuonna 2004 

annetun Unkarin säädöksen LVII 10 artiklan 1 kohdan nojalla näillä on sama oikeus 

koskemattomuuteen kuin Unkarin parlamentin jäsenillä; 

G. toteaa, että vuonna 2012 annetun, parlamenttia koskevan Unkarin säädöksen XXXVI 

74 artiklan 3 kohdan nojalla pääsyyttäjän on toimitettava koskemattomuuden 

pidättämistä koskeva pyyntö puhemiehelle, ja sen esittää joko pääsyyttäjä ennen 

syytteen nostamista tai tuomioistuin syytteen esittämisen jälkeen; 

H. toteaa, että vuonna 2012 annetun, parlamenttia koskevan Unkarin säädöksen XXXVI 

79 artiklan 2 kohdan nojalla parlamentin jäsenen vaaleihin ehdokkaaksi rekisteröitynyt 

henkilö nauttii samaa koskemattomuuden suojaa, joten Unkarin parlamentin 

ehdottoman koskemattomuuden olisi katettava 25. huhtikuuta 2014 esitetyt näkemykset, 

mutta tällöin koskemattomuuden pidättämistä koskevan päätöksen tekee 

keskusvaalilautakunta, ja asiaa koskeva pyyntö on esitettävä keskusvaalilautakunnan 

puheenjohtajalle; 

I. toteaa, että kyseiset lausunnot annettiin 25. huhtikuuta 2014, jolloin István Ujhelyi ei 

ollut Euroopan parlamentin vaan kansallisen parlamentin jäsen; 

J. toteaa, että István Ujhelyiä vastaan nostetut syytteet eivät liity hänen Euroopan 

parlamentin jäsenen tehtäviä hoitaessaan ilmaisemiin mielipiteisiin eivätkä äänestyksiin, 

joten asiassa ei voida soveltaa pöytäkirjassa N:o 7 olevan 8 artiklan mukaista ehdotonta 

koskemattomuutta; 

1. päättää pidättää István Ujhelyin koskemattomuuden; 



2. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen sekä asiasta vastaavan valiokunnan 

mietinnön viipymättä Unkarin toimivaltaisille viranomaisille. 

 


