
PROTOCOLUL (NR. 7) 
PRIVIND PRIVILEGIILE ȘI IMUNITĂȚILE UNIUNII 

EUROPENE 

ÎNALTELE PĂRȚI CONTRACTANTE, 

ÎNTRUCÂT, în conformitate cu dispozițiile articolul 343 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene și cu articolul 191 din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice 
(CEEA), Uniunea Europeană și CEEA beneficiază pe teritoriul statelor membre de privilegiile și 
imunitățile necesare pentru îndeplinirea misiunii lor, 

AU CONVENIT cu privire la următoarele dispoziții, care se anexează la Tratatul privind Uniunea 
Europeană, la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și la Tratatul de instituire a 
Comunității Europene a Energiei Atomice: 

CAPITOLUL I 

PATRIMONIU, BUNURI FIXE, ACTIVE ȘI OPERAȚIUNI ALE UNIUNII EUROPENE 

Articolul 1 

Spațiile și clădirile Uniunii sunt inviolabile. Acestea sunt exceptate de la percheziție, rechiziție, 
confiscare sau expropriere. Patrimoniul și activele Uniunii nu pot face obiectul nici unei măsuri 
administrative sau judiciare de constrângere fără autorizație din partea Curții de Justiție. 

Articolul 2 

Arhivele Uniunii sunt inviolabile. 

Articolul 3 

Uniunea, activele acestora, veniturile și alte bunuri sunt scutite de orice impozit direct. 

Guvernele statelor membre iau, ori de câte ori este posibil, măsuri corespunzătoare în vederea 
anulării sau rambursării sumei reprezentând impozitele indirecte și taxele pe vânzări care intră în 
prețul bunurilor fixe și mobile atunci când Uniunea, pentru uz oficial, face achiziții importante al 
căror preț cuprinde impuneri și taxe de această natură. Totuși, aplicarea acestor măsuri nu trebuie să 
aibă drept efect distorsionarea concurenței în cadrul Uniunii. 

Nu se acordă nici o scutire cu privire la impozitele, taxele și impunerile care nu constituie decât 
simpla remunerare a serviciilor de utilitate publică.
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Articolul 4 

Uniunea este scutită de orice taxe vamale, interdicții și restricții la importul și exportul articolelor 
destinate uzului lor oficial; articolele astfel importate nu vor fi cedate cu titlu oneros sau gratuit pe 
teritoriul țării în care sunt introduse, decât în condiții permise de guvernul acelei țări. 

Uniunea este de asemenea scutită de orice taxe vamale, interdicții și restricții la importul și exportul 
publicațiilor sale. 

CAPITOLUL II 

COMUNICAREA ȘI PERMISELE DE LIBERĂ TRECERE 

Articolul 5 
(ex-articolul 6) 

Pentru comunicările oficiale și transmiterea tuturor documentelor aferente, instituțiile Uniunii 
beneficiază, pe teritoriul fiecărui stat membru, de regimul acordat de către statul respectiv 
misiunilor diplomatice. 

Corespondența oficială, precum și celelalte informații oficiale ale instituțiilor Uniunii nu pot fi 
cenzurate. 

Articolul 6 
(ex-articolul 7) 

Președinții instituțiilor Uniunii pot emite pentru membrii și agenții acestor instituții permise de liberă 
trecere a căror formă este stabilită de către Consiliu, hotărând cu majoritate simplă, și care sunt 
recunoscute cu titlu valabil de liberă circulație de către autoritățile statelor membre. Aceste permise 
de liberă trecere se eliberează funcționarilor și altor agenți, în condițiile prevăzute de statutul 
funcționarilor Uniunii și de regimul aplicabil celorlalți agenți. 

Comisia poate încheia acorduri în vederea recunoașterii acestor permise de liberă trecere cu titlu 
valabil de liberă circulație pe teritoriul statelor terțe. 

CAPITOLUL III 

MEMBRII PARLAMENTULUI EUROPEAN 

Articolul 7 
(ex-articolul 8) 

Nu se impun nici un fel de restricții administrative sau de altă natură în privința liberei circulații a 
membrilor Parlamentului European spre locul de desfășurare a reuniunii Parlamentului European sau 
la întoarcere.
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Membrii Parlamentului European beneficiază în privința formalităților vamale și a controlului valutar: 

(a) din partea propriului guvern, de aceleași facilități precum cele recunoscute înalților funcționari 
aflați în străinătate în misiune oficială temporară; 

(b) din partea guvernelor celorlalte state membre, de aceleași facilități precum cele recunoscute 
reprezentanților guvernelor străine în misiune oficială temporară. 

Articolul 8 
(ex-articolul 9) 

Membrii Parlamentului European nu pot fi cercetați, reținuți sau urmăriți datorită opiniilor sau 
voturilor exprimate în cadrul exercitării funcțiilor lor. 

Articolul 9 
(ex-articolul 10) 

Pe durata sesiunilor Parlamentului European, membrii acesteia beneficiază: 

(a) pe teritoriul național, de imunitățile recunoscute membrilor Parlamentului propriei țări; 

(b) pe teritoriul oricărui alt stat membru, de exceptare privind orice măsură de detenție sau urmărire 
penală. 

Imunitatea este valabilă inclusiv pe perioada deplasării la locul reuniunii Parlamentului European, cât 
și la întoarcere. 

Imunitatea nu poate fi invocată în caz de flagrant delict și nici nu poate constitui o piedică pentru 
Parlamentul European de a ridica imunitatea unuia dintre membri. 

CAPITOLUL IV 

REPREZENTANȚII STATELOR MEMBRE CARE PARTICIPĂ LA LUCRĂRILE INSTITUȚIILOR 
UNIUNII EUROPENE 

Articolul 10 
(ex-articolul 11) 

Reprezentanții statelor membre care participă la lucrările instituțiilor Uniunii, consilierii acestora și 
experții tehnici beneficiază, pe perioada exercitării funcțiilor lor, a călătoriei spre locul de desfășurare 
a reuniunii și retur, de privilegiile, imunitățile sau facilitățile obișnuite. 

Prezentul articol se aplică de asemenea membrilor organelor consultative ale Uniunii.
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CAPITOLUL V 

FUNCȚIONARII ȘI AGENȚII UNIUNII EUROPENE 

Articolul 11 
(ex-articolul 12) 

Pe teritoriul fiecăruia dintre statele membre și indiferent de cetățenia lor, funcționarii și agenții 
Uniunii: 

(a) beneficiază de imunitate de jurisdicție pentru actele îndeplinite de aceștia, inclusiv afirmațiile 
scrise sau verbale în calitatea lor oficială, sub rezerva aplicării dispozițiilor din tratatele care 
reglementează, pe de o parte, răspunderea funcționarilor și agenților față de Uniune și, pe de 
altă parte, competența Curții de Justiție a Uniunii Europene de a decide asupra litigiilor dintre 
Uniune și funcționarii, respectiv alți agenți ai Uniunii; aceștia beneficiază de imunitate și după 
încetarea funcțiilor lor; 

(b) nu sunt supuși, nici ei și nici soții/soțiile sau membrii de familie aflați în întreținerea lor, 
dispozițiilor privind limitarea imigrației și formalităților de înregistrare pentru străini; 

(c) beneficiază, cu privire la reglementările monetare sau de schimb valutar, de facilitățile recunoscute 
în mod obișnuit funcționarilor organizațiilor internaționale; 

(d) beneficiază de dreptul de a importa, fără taxe vamale, mobilierul și bunurile personale cu ocazia 
numirii în funcție în țara respectivă și de dreptul de a-și reexporta, fără taxe vamale, mobilierul și 
bunurile personale la încheierea misiunii în țara de destinație, sub rezerva ca guvernul țării de 
destinație să considere aceste condiții, fie într-un caz, fie în celălalt, ca fiind necesare; 

(e) beneficiază de dreptul de a importa, fără taxe vamale, automobilele personale, achiziționate din 
țara unde au avut ultima reședință sau din țara lor de origine în condițiile pieței interne din țara 
de destinație și de a le reexporta, fără taxe vamale, sub rezerva potrivit căreia, guvernul țării de 
destinație consideră aceste condiții, fie într-un caz fie în celălalt, ca fiind necesare. 

Articolul 12 
(ex-articolul 13) 

În condițiile și respectând procedura stabilită de Parlamentul European și de Consiliu, hotărând prin 
regulamente, în conformitate cu procedura legislativă ordinară și după consultarea instituțiilor în 
cauză, toate indemnizațiile, salariile și retribuțiile plătite de Uniune funcționarilor și altor agenți ai 
acesteia sunt impozitate de aceasta. 

Sunt scutite de impozite naționale indemnizațiile, salariile și retribuțiile plătite de Uniune propriilor 
funcționari și agenți.

RO 26.10.2012 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 326/269



Articolul 13 
(ex-articolul 14) 

În vederea aplicării impozitelor pe venituri, pe avere și pe moștenire, precum și a convențiilor de 
evitare a dublei impuneri încheiate între statele membre ale Uniunii, funcționarii și alți agenți ai 
Uniunii care, din motive exclusiv legate de exercitarea funcțiilor lor în serviciul Uniunii, își stabilesc 
reședința pe teritoriul unui stat membru, altul decât statul în care au domiciliul fiscal la data intrării 
în serviciul Uniunii, sunt considerați atât în statul de reședință, cât și în cel de domiciliu fiscal ca și 
cum și-ar fi păstrat domiciliul în acest din urmă stat, dacă acesta din urmă este membru al Uniunii. 
Această dispoziție se aplică de asemenea soțului/soției, în măsura în care acesta/aceasta nu desfășoară 
activități profesionale proprii, precum și copiilor aflați în întreținerea și în grija persoanelor prevăzute 
de prezentul articol. 

Bunurile mobile aparținând persoanelor prevăzute la paragraful anterior și care se află pe teritoriul 
statului de ședere sunt scutite de impozit pe succesiuni în acest stat; pentru stabilirea acestui impozit, 
bunurile mobile se consideră ca aflându-se în statul de domiciliu fiscal, sub rezerva drepturilor 
statelor terțe și a aplicării eventuale a dispozițiilor și convențiilor internaționale referitoare la dubla 
impunere. 

Domiciliile dobândite numai în scopul exercitării de funcții în serviciul altor organizații internaționale 
nu sunt avute în vedere în aplicarea dispozițiilor prezentului articol. 

Articolul 14 
(ex-articolul 15) 

Parlamentul European și Consiliul, hotărând prin regulamente, în conformitate cu procedura 
legislativă ordinară și după consultarea instituțiilor în cauză, stabilesc regimul prestațiilor sociale 
aplicabile funcționarilor și altor agenți ai Uniunii. 

Articolul 15 
(ex-articolul 16) 

Parlamentul European și Consiliul, hotărând prin regulamente, în conformitate cu procedura 
legislativă ordinară și după consultarea celorlalte instituții interesate, stabilesc categoriile de 
funcționari și alți agenți ai Uniunii cărora li se aplică, total sau parțial, dispozițiile articolului 11, 
articolului 12 paragraful al doilea și articolului 13. 

Numele, pozițiile și adresele funcționarilor care fac parte din aceste categorii sunt comunicate 
periodic guvernelor statelor membre.
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CAPITOLUL VI 

PRIVILEGIILE ȘI IMUNITĂȚILE MISIUNILOR STATELOR TERȚE ACREDITATE PE LÂNGĂ 
UNIUNEA EUROPEANĂ 

Articolul 16 
(ex-articolul 17) 

Statul membru pe teritoriul căruia se află sediul Uniunii acordă misiunilor statelor terțe acreditate pe 
lângă Uniune imunitățile diplomatice obișnuite. 

CAPITOLUL VII 

DISPOZIȚII GENERALE 

Articolul 17 
(ex-articolul 18) 

Privilegiile, imunitățile și facilitățile sunt acordate funcționarilor și altor agenți ai Uniunii exclusiv în 
interesul acesteia din urmă. 

Fiecare instituție a Uniunii are libertatea de a ridica imunitatea acordată unui funcționar sau agent în 
toate cazurile în care apreciază că, ridicarea acestei imunității nu contravine intereselor Uniunii. 

Articolul 18 
(ex-articolul 19) 

În aplicarea prezentului protocol, instituțiile Uniunii acționează de comun acord cu autoritățile 
responsabile ale statelor membre interesate. 

Articolul 19 
(ex-articolul 20) 

Articolele 11-14 și articolul 17 se aplică președintelui Consiliului European. 

Acestea se aplică, de asemenea, membrilor Comisiei. 

Articolul 20 
(ex-articolul 21) 

Articolele 11-14 și articolul 17 se aplică judecătorilor, avocaților generali, grefierului și raportorilor 
adjuncți ai Curții de Justiție a Uniunii Europene, fără să aducă atingere dispozițiilor articolului 3 din 
Protocolul privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene referitoare la imunitatea de jurisdicție 
a judecătorilor și avocaților generali.
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