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Krisztina Morvai puutumatuse äravõtmise taotlus 

Euroopa Parlamendi 13. märtsi 2012. aasta otsus Krisztina Morvai puutumatuse 

äravõtmise taotluse kohta (2010/2285(IMM)) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse Krisztina Morvai puutumatuse äravõtmise taotlust, mille esitas 13. 

oktoobril 2010. aastal Budapesti (Ungari) Pesti ringkonnakohus (Pest Central District 

Court) seoses selles kohtus käimasoleva menetlusega ja millest anti teada täiskogu 

istungil 24. novembril 2010. aastal, 

– olles vastavalt kodukorra artikli 7 lõikele 3 Krisztina Morvai ära kuulanud, 

– võttes arvesse kirjalikke esildisi, mille Pesti ringkonnakohus esitas 19. detsembril 2011. 

aastal vastusena õiguskomisjoni taotlusele anda vastavalt kodukorra artikli 7 lõikele 3 

täiendavat teavet ja selgitusi, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud Euroopa Liidu privileegide ja 

immuniteetide protokolli nr 7 artikleid 8 ja 9 ning otsestel ja üldistel valimistel Euroopa 

Parlamendi liikmete valimist käsitleva 20. septembri 1976. aasta akti artikli 6 lõiget 2, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu 12. mai 1964. aasta, 10. juuli 1986. aasta, 15. ja 21. 

oktoobri 2008. aasta, 19. märtsi 2010. aasta ning 6. septembri 2011. aasta otsuseid1, 

– võttes arvesse kodukorra artikli 6 lõiget 2 ja artiklit 7, 

– võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A7-0050/2012), 

A. arvestades, et Pesti ringkonnakohus on esitanud taotluse Euroopa Parlamendi liikme 

Krisztina Morvai puutumatuse äravõtmiseks seoses selles kohtus käimasoleva 

menetlusega; 

B. arvestades, et kohtu taotlus puudutab avalikku laimamist käsitlevat kriminaalmenetlust 

seoses avaldustega, mida Krisztina Morvai tegi Ungaris ühe eraisiku kohta; 

C. arvestades, et vastavalt Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli artiklile 

8 ei või Euroopa Parlamendi liikmeid üle kuulata, nende suhtes tõkendit kohaldada ega 

neid kohtumenetlusele allutada nende poolt oma kohustuste täitmisel avaldatud 

arvamuste või antud häälte tõttu; 

D. arvestades, et kohtu poolt õiguskomisjonile esitatud kirjalikes esildistes toodud juhtumi 

                                                 
1  Otsus kohtuasjas 101/63: Wagner vs. Fohrmann ja Krier, EKL 1964, lk 195; otsus kohtuasjas 

149/85: Wybot vs. Faure jt, EKL 1986, lk 2391; otsus kohtuasjas T-345/05: Mote vs. parlament, 

EKL 2008, lk II-2849; otsus liidetud kohtuasjades C-200/07 ja C-201/07: Marra vs. De Gregorio 

ja Clemente, EKL 2008, lk I-7929; otsus kohtuasjas T-42/06: Gollnisch vs. parlament 

(kohtulahendite kogumikus veel avaldamata); ja otsus kohtuasjas C-163/10: Patriciello 

(kohtulahendite kogumikus veel avaldamata). 



asjaolud näitavad, et kõnealused avaldused tehti ajal, mil Krisztina Morvai ei olnud 

Euroopa Parlamendi liige; 

1. otsustab Krisztina Morvai puutumatuse ära võtta; 

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja vastutava parlamendikomisjoni 

raport viivitamatult Ungari pädevale ametiasutusele ja Krisztina Morvaile. 


