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Parlamentul European, 

– având în vedere cererea de ridicare a imunității lui István Ujhelyi, prin hotărârea din 26 

noiembrie 2014 a Tribunalul Districtual Central Pesta (Ungaria), în legătură cu o 

procedură penală pendinte la instanța respectivă, cerere transmisă de Reprezentantul 

permanent al Ungariei la 15 iulie 2015 și prezentată în plen la 7 septembrie 2015, 

– în urma audierii lui István Ujhelyi, la 28 ianuarie 2016, în conformitate cu articolul 9 

alineatul (5) din Regulamentul său procedură, 

– având în vedere articolele 8 și 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile 

Uniunii Europene, precum și articolul 6 alineatul (2) din Actul din 20 septembrie 1976 

privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, 

– având în vedere hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene din 12 mai 1964, 10 

iulie 1986, 15 și 21 octombrie 2008, 19 martie 2010, 6 septembrie 2011 și 17 ianuarie 

20131, 

– având în vedere articolul 4 alineatul (2) din Legea fundamentală a Ungariei, 

– având în vedere articolul 10 alineatul (2) din Legea maghiară LVII din 2004 privind 

statutul deputaților maghiari în Parlamentul European, 
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– având în vedere articolul 74 alineatul (3) și articolul 79 alineatul (2) din Legea maghiară 

XXXVI din 2012 privind Adunarea Națională, 

– având în vedere articolul 5 alineatul (2), articolul 6 alineatul (1) și articolul 9 din 

Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0229/2016), 

A. întrucât Tribunalul Districtual Central Pesta a cerut ridicarea imunității parlamentare a 

lui István Ujhelyi, deputat în Parlamentul European, în cadrul unor proceduri în curs la 

această instanță; 

B. întrucât cererea tribunalului este legată de o procedură penală având drept obiect 

infracțiunea de calomnie , legată de o serie de declarații făcute de István Ujhelyi la 25 

aprilie 2014, cu privire la o persoană privată din Ungaria; 

C. întrucât, în conformitate cu articolul 8 din Protocolul nr. 7, deputații în Parlamentul 

European nu pot fi cercetați, reținuți sau urmăriți pentru opiniile sau voturile exprimate 

în cadrul exercitării funcțiilor lor; 

D. întrucât, în conformitate cu articolul 9 din Protocolul nr. 7, pe durata sesiunilor 

Parlamentului European deputații beneficiază, pe teritoriul statului lor de proveniență, 

de imunitățile acordate deputaților parlamentului național respectiv; 

E. întrucât, în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Legea fundamentală a Ungariei, 

deputații în Parlament au dreptul la imunitate și la remunerație, pentru a li se susține 

independența; 

F. întrucât, în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) din Legea maghiară LVII din 2004 

privind statutul deputaților ungari în Parlamentul European, deputații din PE beneficiază 

de aceeași imunitate ca și cea acordată membrilor parlamentului maghiar; 

G. întrucât, în temeiul articolul 74 alineatul (3) din Legea maghiară XXXVI din 2012 

privind Adunarea Națională, cererile de ridicare a imunității pot fi adresate președintelui 

adunării de către procurorul general, înainte de punerea sub acuzare, sau de instanță, 

după prezentarea actului de trimitere în judecată ; 

H. întrucât, în temeiul articolul 79 alineatul (2) din Legea maghiară XXXVI din 2012 

privind Adunarea Națională, o persoană înregistrată  drept candidat la funcția de deputat 

beneficiază de aceeași imunitate, astfel încât declarațiile făcute la 25 aprilie 2014 ar 

trebui să fie protejate de imunitatea absolută a Parlamentului Ungariei, cu excepția 

faptului că ridicarea imunității este hotărâtă de Comisia electorală națională, iar cererile 

de ridicare a imunității se transmit președintelui acestei comisii; 

I. întrucât declarațiile în cauză au fost făcute la 25 aprilie 2014, dată la care István Ujhelyi 

nu era deputat în Parlamentul European, ci în parlamentul național; 

J. întrucât capetele de acuzare împotriva lui István Ujhelyi nu se referă la o opinie sau la 

un vot exprimate în exercitarea atribuțiilor sale de deputat în Parlamentul European și 

întrucât imunitatea absolută, în conformitate cu articolul 8 din Protocolul nr. 7, nu este, 

prin urmare, aplicabilă; 



 

 

1. hotărăște să ridice imunitatea lui István Ujhelyi; 

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite imediat prezenta decizie, precum și 

raportul comisiei competente, autorităților în drept din Ungaria. 

 

 


