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Parlament Europejski, 

– uwzględniając wniosek o uchylenie immunitetu Istvána Ujhelyiego, wydany 

postanowieniem sądu dla centralnego okręgu w Peszcie (Węgry) z dnia 26 listopada 

2014 r. w związku z postępowaniem karnym toczącym się przed tym sądem, 

przekazany przez Stałego Przedstawiciela Węgier przy UE w dniu 15 lipca 2015 r. i 

ogłoszony na posiedzeniu plenarnym w dniu 7 września 2015 r., 

– po wysłuchaniu wyjaśnień Istvána Ujhelyiego w dniu 28 stycznia 2016 r., zgodnie z art. 

9 ust. 5 Regulaminu, 

– uwzględniając art. 8 i 9 protokołu nr 7 w sprawie przywilejów i immunitetów Unii 

Europejskiej, jak również art. 6 ust. 2 aktu dotyczącego wyboru członków Parlamentu 

Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich z dnia 20 września 1976 r., 

– uwzględniając wyroki wydane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w 

dniach 12 maja 1964 r., 10 lipca 1986 r., 15 i 21 października 2008 r., 19 marca 2010 r., 

6 września 2011 r. oraz 17 stycznia 2013 r.1, 

– uwzględniając art. 4 ust. 2 węgierskiej ustawy zasadniczej, 

– uwzględniając art. 10 ust. 2 węgierskiej ustawy LVII z 2004 r. w sprawie statusu 

węgierskich posłów do Parlamentu Europejskiego, 

                                                 
1 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 12 maja 1964 r., Wagner/Fohrmann i Krier, 

101/63, ECLI:EU:C:1964:28; wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 10 lipca 1986 r., 

Wybot/Faure i inni, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; wyrok Sądu z dnia 15 października 2008 

r., Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 

dnia 21 października 2008 r., Marra/De Gregorio i Clemente, C-200/07 i C-201/07, 

ECLI:EU:C:2008:579; wyrok Sądu z dnia 19 marca 2010 r., Gollnisch/Parlament, T-42/06, 

ECLI:EU:T:2010:102; wyrok Sądu z dnia 6 września 2011 r., Patriciello, C-163/10, ECLI: 

EU:C:2011:543; wyrok Sądu z dnia 17 stycznia 2013 r., Gollnisch/Parlament, T-346/11 i T-

347/11, ECLI:EU:T:2013:23. 



 

 

– uwzględniając art. 74 ust. 3 i art. 79 ust. 2 węgierskiej ustawy XXXVI z 2012 r. o 

Zgromadzeniu Narodowym, 

– uwzględniając art. 5 ust. 2, art. 6 ust. 1 oraz art. 9 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A8-0229/2016), 

A. mając na uwadze, że sąd dla centralnego okręgu w Peszcie złożył wniosek o uchylenie 

immunitetu parlamentarnego posła do Parlamentu Europejskiego Istvána Ujhelyiego w 

związku z toczącym się przed nim postępowaniem; 

B. mając na uwadze, że wniosek sądu jest związany z postępowaniem karnym w sprawie 

zarzutu popełnienia przestępstwa zniesławienia w związku z wypowiedziami Istvána 

Ujhelyiego z dnia 25 kwietnia 2014 r., które dotyczyły pewnej osoby na Węgrzech; 

C. mając na uwadze, że zgodnie z art. 8 Protokołu nr 7 wobec posłów do Parlamentu 

Europejskiego nie można prowadzić dochodzenia, postępowania sądowego, ani też ich 

zatrzymywać z powodu ich opinii lub stanowiska zajętego przez nich w głosowaniu w 

czasie wykonywania przez nich obowiązków służbowych; 

D. mając na uwadze, że zgodnie z art. 9 Protokołu nr 7 w sprawie przywilejów i 

immunitetów Unii Europejskiej w trakcie sesji Parlamentu Europejskiego posłowie do 

Parlamentu Europejskiego korzystają na terytorium swojego państwa z immunitetów 

przyznawanych członkom parlamentu ich państwa; 

E. mając na uwadze, że zgodnie z art. 4 ust. 2 węgierskiej ustawy zasadniczej posłom do 

parlamentu przysługuje immunitet i wynagrodzenie w celu wspierania ich 

niezależności; 

F. mając na uwadze, że na mocy art. 10 ust. 1 węgierskiej ustawy LVII z 2004 r. w 

sprawie statusu węgierskich posłów do Parlamentu Europejskiego takiemu posłowi 

przysługuje taki sam zakres immunitetu, z jakiego korzysta poseł do parlamentu 

węgierskiego; 

G. mając na uwadze, że zgodnie z art. 74 ust. 3 węgierskiej ustawy XXXVI z 2012 r. o 

Zgromadzeniu Narodowym wniosek o uchylenie immunitetu przed wniesieniem aktu 

oskarżenia składa do przewodniczącego prokurator, a po wniesieniu aktu oskarżenia – 

sąd; 

H. mając na uwadze, że zgodnie z art. 79 ust. 2 węgierskiej ustawy XXXVI z 2012 r. o 

Zgromadzeniu Narodowym osoba zarejestrowana jako kandydat w wyborach do 

parlamentu korzysta z tego samego immunitetu, zatem wypowiedzi z dnia 25 kwietnia 

2014 r. mogą być objęte bezwzględnym immunitetem parlamentu węgierskiego z tym 

wyjątkiem, że o uchyleniu immunitetu postanawia Państwowa Komisja Wyborcza, a 

wniosek o uchylenie immunitetu składa się do przewodniczącego Państwowej Komisji 

Wyborczej; 

I. mając na uwadze, że przedmiotowe wypowiedzi miały miejsce w dniu 25 kwietnia 2014 

r., kiedy István Ujhelyi nie był posłem do Parlamentu Europejskiego, lecz posłem do 

parlamentu narodowego; 

J. mając na uwadze, że zarzuty wobec Istvána Ujhelyiego nie dotyczą opinii lub 



 

 

stanowiska zajętego przez niego w głosowaniu w czasie wykonywania obowiązków 

posła do Parlamentu Europejskiego oraz że dlatego bezwzględny immunitet z art. 8 

Protokołu nr 7 nie znajduje zastosowania; 

1. postanawia uchylić immunitet Istvána Ujhelyiego; 

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do niezwłocznego przekazania niniejszej 

decyzji i sprawozdania właściwej komisji właściwemu organowi na Węgrzech. 

 

 


