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TRIBUNALUL RESPINGE CEREREA DE ANULARE A DECIZIEI 
PARLAMENTULUI EUROPEAN DE RIDICARE A IMUNITĂŢII UNUIA DINTRE 

MEMBRII SĂI 

Parlamentul European nu a săvârșit nicio eroare de drept atunci când a decis să ridice 
imunitatea domnului Mote 

Domnul Ashley Neil Mote, cetățean al Regatului Unit, a beneficiat de diverse ajutoare publice 
între 1996 și 2002. Începând cu luna noiembrie 2003, împotriva acestuia a fost începută 
urmărirea penală pentru motivul că ajutoarele respective ar fi fost percepute în temeiul unor 
declarații mincinoase.  

După alegerea sa în Parlamentul European în luna iunie 2004, domnul Mote a solicitat 
suspendarea procedurii penale aflate în curs invocând privilegiile și imunitățile de care beneficia 
în calitate de parlamentar european. Suspendarea a fost pronunțată de intanţa naţională 
competentă în noiembrie 2004. Această instanță a considerat că aplicarea în privința domnului 
Mote a regimului liberării pe cauțiune constituia un obstacol în calea libertății de deplasare a 
parlamentarului și, în consecință, încălca Protocolul privind privilegiile și imunitățile 
Comunităților Europene1.  

Sesizat prin cererea formulată de Attorney General (Procurorul general al Angliei și al Țării 
Galilor), Parlamentul European a decis, prin Decizia din 5 iulie 2005, să ridice imunitatea 
domnului Mote. 

După ridicarea imunităţii, procesul penal împotriva domnului Mote a fost reluat, iar instanţele 
britanice au constatat vinovăția acestuia și l-au condamnat la o pedeapsă de nouă luni de 
închisoare. Domnul Mote a declarat recurs. 

                                                 
1 Protocolul privind privilegiile și imunitățile Comunităților Europene din 8 aprilie 1965, anexat la Tratatul de 

instituire a unui Consiliu unic și a unei Comisii unice (JO 1967, 152, p. 13). 



Domnul Mote a sesizat Tribunalul de Primă Instanţă solicitând anularea deciziei Parlamentului 
European de ridicare a imunităţii sale. 

În hotărârea pronunţată astăzi, Tribunalul a statuat, în primul rând, că o decizie prin care 
Parlamentul European ridică imunitatea unuia dintre membri săi poate face obiectul unei acţiuni 
în anulare în faţa instanţei comunitare. 

În continuare, după ce a confirmat că Parlamentul European este competent să se pronunțe cu 
privire la o cerere de ridicare a imunității unui parlamentar european, în sensul articolului 10 din 
protocol, Tribunalul constată că, în schimb, nicio regulă nu acordă Parlamentul European 
competenţa să constate existența privilegiului prevăzut la articolul 8 din protocol. Tribunalul 
interpretează această din urmă prevedere ca având rolul de a-i proteja pe membrii Parlamentului 
împotriva oricăror restricții – în afara celor judiciare - ale libertății acestora de a se deplasa. 
Remarcând că restricţiile libertăţii de deplasare invocate de domnul Mote se limitează la restricţii 
de natură judiciară, Tribunalul constată că Parlamentul nu a săvârșit nicio eroare de drept atunci 
când a decis să ridice imunitatea domnului Mote, fără a se pronunţa asupra privilegiului care îi 
era acordat în calitate de membru al Parlamentului. 

În consecinţă, Tribunalul respinge acţiunea. 

 

MENŢIUNE: Împotriva hotărârii Tribunalului se poate declara recurs, numai pentru 
motive de drept, la Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene, în termen de două luni de 
la comunicarea acesteia. 

Document neoficial, destinat presei, care nu angajează răspunderea Tribunalului de Primă 
Instanţă. 

Limbi disponibile: FR, DE, EN, EL, IT, PL, RO 

Textul integral al hotărârii este disponibil la adresa internet a Curţii 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=RO&Submit=rechercher&numaff=T-.345/05  

În general, acesta poate fi consultat începând din ziua pronunţării, de la ora 12 CET.  

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să îl contactaţi pe Claudiu Ecedi-Stoisavlevici 
Tel.: (00352) 4303 3720  Fax: (00352) 4303 4719 
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