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Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Lívia Járóka puutumatuse äravõtmise taotlust, mille esitas 9. juulil 2020 
Brüsseli apellatsioonikohtu prokuratuuri peaprokurör ja mis tehti teatavaks Euroopa 
Parlamendi täiskogu istungil 14. septembril 2020. aastal,

– võttes arvesse, et Lívia Járóka loobus kodukorra artikli 9 lõikega 6 ette nähtud õigusest 
olla ära kuulatud,

– võttes arvesse 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 21. oktoobri 2008. aasta, 19. märtsi 2010. aasta, 
6. septembri 2011. aasta, 17. jaanuari 2013. aasta ja 19. detsembri 2019. aasta otsuseid1,

– võttes arvesse kodukorra artikli 5 lõiget 2, artikli 6 lõiget 1 ja artiklit 9,

– võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A9-0050/2021),

A. arvestades, et Brüsseli apellatsioonikohtu prokuratuuri peaprokurör on esitanud taotluse 
Ungarist valitud Euroopa Parlamendi liikme Lívia Járóka puutumatuse äravõtmiseks 
seoses Belgia 1. detsembri 1975. aasta kuningliku dekreedi (millega kehtestatakse 
liikluse ja avalike teede kasutamise järelevalve eest vastutava politsei üldreeglid) 
artikli 11 lõike 1 esimese lõigu ning 16. märtsi 1968. aasta liikluspolitsei seaduse 
artikli 29 lõike 3 rikkumisega; arvestades eelkõige, et süütegu on seotud lubatud 

1 Kohtuotsus, Euroopa Kohus, 21. oktoober 2008, Marra vs. De Gregorio ja Clemente, 
C-200/07 ja C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; kohtuotsus, Üldkohus, 19. märts 2010, 
Gollnisch vs. parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 
6. september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; kohtuotsus, Üldkohus, 
17. jaanuar 2013, Gollnisch vs. parlament, T-346/11 ja T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; 
kohtuotsus, Euroopa Kohus, 19. detsember 2019, Junqueras Vies, C-502/19, 
ECLI:EU:C:2019:1115.



sõidukiiruse ületamisega;

B. arvestades, et 17. novembril 2018 kell 10.30 registreeris Uccle’is asuv statsionaarne 
kiiruskaamera, mis töötab ilma kvalifitseeritud teenistuja kohalviibimiseta, et Lívia 
Járóka nimele registreeritud sõiduk ületas lubatud sõidukiirust; arvestades, et 
29. novembril 2018 koostati protokoll ja Lívia Járókale saadeti selle koopia koos 
vastusevormiga; arvestades, et prokuratuur püüdis Lívia Járókat mitmel korral ära 
kuulata, et teha kindlaks, kas ta oli kõnealuse sõiduki juht, kuid need katsed jäid 
tulemuseta; arvestades, et Belgia välisministeeriumi protokolliteenistuse andmetel ei 
olnud Lívia Járóka oma elukohta Belgias seaduslikult vormistanud; arvestades, et 
15 päeva pärast protokolli koopia saatmist edastati dokumendid Brüsseli prokuratuurile;

C. arvestades, et Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artikli 9 
esimese lõigu kohaselt on Euroopa Parlamendi liikmetel oma riigi territooriumil 
samasugune immuniteet nagu selle riigi parlamendi liikmetel ja teise liikmesriigi 
territooriumil immuniteet tõkendite ja kohtumenetluse suhtes; 

D. arvestades, et esiteks ei saa parlamenti võrdsustada kohtuga ja teiseks ei tohi 
parlamendiliiget pidada puutumatuse äravõtmise menetluse raames süüdistatavaks1;

E. arvestades, et üksnes parlament on pädev otsustama, kas antud juhul tuleks puutumatus 
ära võtta või mitte; arvestades, et parlament võib parlamendiliikme puutumatuse 
äravõtmise üle otsustamisel võtta mõistlikult arvesse parlamendiliikme seisukohta2;

F. arvestades, et väidetaval süüteol ei ole otsest ega ilmset seost Lívia Járóka ülesannete 
täitmisega Euroopa Parlamendi liikmena, samuti ei kujuta see endast tema kui Euroopa 
Parlamendi liikme kohustuste täitmisel avaldatud arvamust või antud häält Euroopa 
Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artikli 8 tähenduses;

G. arvestades, et Euroopa Parlament ei ole antud juhul leidnud tõendeid fumus 
persecutionis’e kohta, st tal puudub piisavalt tõsine ja täpne alus arvata, et menetluse 
eesmärk on tekitada kahju parlamendiliikme poliitilisele tegevusele;

1. otsustab Lívia Járóka puutumatuse ära võtta;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja vastutava parlamendikomisjoni 
raport viivitamatult Belgia pädevatele ametiasutustele ja Lívia Járókale. 

1 Kohtuotsus, Üldkohus, 30. aprill 2019, Briois vs. parlament, T-214/18, 
ECLI:EU:T:2019:266.

2 Kohtuotsus, Üldkohus, 15. oktoober 2008, Mote vs. parlament, T-345/05, 
ECLI:EU:T:2008:440, punkt 28.


