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Zahtjev za ukidanje imuniteta Istvánu Ujhelyiju  

Odluka Europskog parlamenta od 13. rujna 2016. o zahtjevu za ukidanje imuniteta 

Istvánu Ujhelyiju (2015/2237(IMM)) 

Europski parlament,  

– uzimajući u obzir zahtjev za ukidanje imuniteta Istvánu Ujhelyiju iz odluke središnjeg 

okružnog suda u Pešti (Mađarska) od 26. studenoga 2014. u vezi s kaznenim postupkom 

koji se vodi pred tim sudom, a proslijedio ga je 15. srpnja 2015. stalni predstavnik 

Mađarske i koji je objavljen na plenarnoj sjednici 7. rujna 2015., 

– uzimajući u obzir saslušanje Istvána Ujhelyija održano 28. siječnja 2016. u skladu s 

člankom 9. stavkom 5. Poslovnika, 

– uzimajući u obzir članke 8. i 9. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske 

unije te članak 6. stavak 2. Akta od 20. rujna 1976. o izboru zastupnika u Europski 

parlament neposrednim općim izborima, 

– uzimajući u obzir presude Suda Europske unije od 12. svibnja 1964., 10. srpnja 1986., 

15. i 21. listopada 2008., 19. ožujka 2010., 6. rujna 2011. i 17. siječnja 2013.1, 

– uzimajući u obzir članak 4. stavak 2. mađarskog Temeljnog zakona, 

– uzimajući u obzir članak 10. stavak 2. mađarskog Zakona LVII. iz 2004. o statusu 

mađarskih zastupnika u Europskom parlamentu, 

– uzimajući u obzir članak 74. stavak 3. i članak 79. stavak 2. Zakona XXXVI. iz 2012. o 

mađarskoj Nacionalnoj skupštini, 

– uzimajući u obzir članak 5. stavak 2., članak 6. stavak 1. i članak 9. Poslovnika, 

– uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja (A8-0229/2016), 

                                                 
1  Presuda Suda od 12. svibnja 1964., Wagner/Fohrmann i Krier, 101/63, 

ECLI:EU:C:1964:28; Presuda Suda od 10. srpnja 1986., Wybot/Faure i drugi, 149/85, 
ECLI:EU:C:1986:310; Presuda Općeg suda od 15. listopada 2008., Mote/Parlament, T-
345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Presuda Suda od 21. listopada 2008., Marra/De Gregorio 
i Clemente, C-200/07 i C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Presuda Općeg suda od 
19. ožujka 2010., Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Presuda Suda 
od 6. rujna 2011., Patriciello, C 163/10, ECLI: EU:C:2011:543; Presuda Općeg suda od 
17. siječnja 2013., Gollnisch/Parlament, T-346/11 i T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23. 



 

 

A. budući da je središnji okružni sud u Pešti zatražio da se u vezi sa sudskim postupkom 

koji se vodi pred njime ukine parlamentarni imunitet zastupniku u Europskom 

parlamentu Istvánu Ujhelyiju; 

B. budući da se taj zahtjev suda odnosi na kazneni postupak za kazneno djelo klevete u 

vezi s izjavama Istvána Ujhelyija od 25. travnja 2014. u pogledu jednog pojedinca u 

Mađarskoj; 

C. budući da u skladu s člankom 8. Protokola br. 7 zastupnici u Europskom parlamentu ne 

mogu biti podvrgnuti nikakvom obliku ispitivanja, zadržavanja ili sudskog postupka 

zbog izraženih mišljenja ili glasovanja pri obnašanju svojih dužnosti; 

D. budući da u skladu s člankom 9. Protokola br. 7 tijekom zasjedanja Europskog 

parlamenta njegovi zastupnici na državnom području svoje države uživaju imunitet 

priznat članovima parlamenta te države; 

E. budući da u skladu s člankom 4. stavkom 2. mađarskog Temeljnog zakona zastupnici u 

parlamentu imaju pravo na imunitet i na primanja u svrhu promicanja njihove 

neovisnosti; 

F. budući da u skladu s člankom 10. stavkom 1. Zakona LVII. iz 2004. o statusu mađarskih 

zastupnika u Europskom parlamentu ti zastupnici imaju pravo na jednaki imunitet kao i 

zastupnici u mađarskom parlamentu; 

G. budući da u skladu s člankom 74. stavkom 3. mađarskog Zakona XXXVI. iz 2012. o 

Nacionalnoj skupštini zahtjev za ukidanje imuniteta predsjedniku parlamenta podnosi 

glavni tužitelj prije podnošenja optužnice, odnosno sud nakon njezina podnošenja; 

H. budući da u skladu s člankom 79. stavkom 2. mađarskog Zakona XXXVI. iz 2012. o 

Nacionalnoj skupštini osoba koja je kandidat na izborima za zastupnike uživa isti 

imunitet, stoga bi izjave od 25. travnja 2014. trebale biti obuhvaćene apsolutnim 

imunitetom mađarskog parlamenta, osim što odluku o ukidanju imuniteta donosi 

nacionalno izborno povjerenstvo, a svi zahtjevi za ukidanje imuniteta upućuju se 

predsjedniku nacionalnog izbornog povjerenstva; 

I. budući da su sporne izjave iznesene 25. travnja 2014. kada István Ujhelyi nije bio 

zastupnik u Europskom parlamentu, već zastupnik u nacionalnom parlamentu; 

J. budući da optužbe protiv Istvána Ujhelyija nisu povezane s izražavanjem mišljenja ili 

njegovim glasovanjem pri izvršavanju dužnosti zastupnika u Europskom parlamentu i 

stoga apsolutni imunitet u skladu s člankom 8. Protokola br. 7 nije primjenjiv; 

1. odlučuje ukinuti imunitet Istvánu Ujhelyiju; 

2. nalaže svojem predsjedniku da odmah proslijedi ovu Odluku i izvješće nadležnog 

odbora nadležnim tijelima u Mađarskoj. 

 


