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Parlamentul European, 

– având în vedere cererea de ridicare a imunității lui Béla Kovács, în legătură cu o anchetă 

judiciară desfășurată de Parchetul General al Ungariei, transmisă la 12 mai 2014, de 

către dr Péter Polt, Procuror General al Ungariei și anunțată în plen la 3 iulie 2014, 

având în vedere explicațiile suplimentare, oferite de dr Polt în scrisorile sale din 16 

octombrie 2014 și 23 martie 2015, precum și schimbul de opinii care a avut loc cu 

participarea dr Polt în cadrul reuniunii Comisiei pentru afaceri juridice din 14 iulie 

2015, 

– în urma audierii dlui Kovács în conformitate cu articolul 9 alineatul (5) din 

Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere articolul 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii 

Europene și articolul 6 alineatul (2) din Actul de la 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, secțiunile 10 

alineatul (2) și 12 alineatul (1) din legea LVII din 2004 privind statutul membrilor 

                                                 
1  Hotărârea Curții de Justiție din 12 mai 1964, Wagner/Fohrmann și Krier, 101/63, 

ECLI:EU:C:1964:28, hotărârea Curții de Justiție din 10 iulie 1986, Wybot/Faure și alții, 149/85, 

ECLI:EU:C:1986:310, hotărârea Tribunalului din 15 octombrie 2008, Mote/Parlamentul, T-

345/05, ECLI:EU:T:2008:440, hotărârea Curții de Justiție din 21 octombrie 2008, Marra/De 

Gregorio și Clemente, pronunțată în cauzele conexe C-200/07 și C-201/07, 

ECLI:EU:C:2008:579, hotărârea Tribunalului din 19 martie 2010, Gollnisch/Parlamentul, T-

42/06, ECLI:EU:T:2010:102, hotărârea Curții de Justiție din 6 septembrie 2011, Patriciello, C-

163/10, ECLI: EU:C:2011:543, hotărârea Tribunalului din 17 ianuarie 2013, 

Gollnisch/Parlamentul, pronunțată în cauzele conexe T-346/11 și T-347/11, 

ECLI:EU:T:2013:23.) 



unguri ai Parlamentului European și secțiunea 74 alineatele (1) și (3) din legea XXXVI 

din 2012 privind Adunarea Națională a Ungariei, 

– 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 (A8-0291/2015), 

A. întrucât Procurorul General al Ungariei a solicitat ridicarea imunității unui membru al 

Parlamentului European, Béla Kovács, în vederea desfășurării, în baza unor suspiciuni 

rezonabile, a unei anchete judiciare, cu scopul de a se stabili dacă în sarcina acestuia se 

poate reține infracțiunea de spionaj împotriva instituțiilor Uniunii Europene, în 

conformitate cu secțiunea 261/A din legea C din 2012 privind Codul penal ungar; 

întrucât, în conformitate cu secțiunea menționată, persoanele care desfășoară activități 

informative în favoarea unei țări ne-europene, îndreptate împotriva Parlamentului 

European, Comisiei Europene sau a Consiliului Uniunii Europene se pedepsesc în 

conformitate cu secțiunea 261; întrucât, în conformitate cu secțiunea 261 alineatul (1), 

persoanele care desfășoară activități informative în favoarea unei puteri sau a unei 

organizații străine, îndreptate împotriva Ungariei, se fac vinovate de o infracțiune gravă 

și sunt pasibile de o pedeapsă cu închisoarea de doi până la opt ani; 

B. întrucât, potrivit articolului 9 din Protocolul privind privilegiile și imunitățile Uniunii 

Europene, membrii Parlamentului European beneficiază, pe teritoriul propriului lor stat 

membru, de imunitățile acordate membrilor Parlamentului acelui stat membru; 

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

membrii Parlamentului sunt îndrituiți la imunitate; întrucât, în conformitate cu secțiunea 

10 alineatul (2) din legea LVII din 2004 privind statutul membrilor ungari ai 

Parlamentului European, membrii Parlamentului European sunt îndrituiți la aceeași 

imunitate ca aceea acordată membrilor Parlamentului Ungar; întrucât, în conformitate 

cu secțiunea 74 alineatul (1) din legea XXXVI din 2012 privind Adunarea Națională, un 

deputat nu poate face obiectul unei proceduri penale, nu poate fi pus sub urmărire 

penală și nu i se poate aplica o măsură coercitivă în cadrul unei proceduri penale decât 

cu încuviințarea prealabilă a Adunării Naționale; întrucât, în conformitate cu secțiunea 

74 alineatul (3) din aceeași lege, pentru punerea în mișcare a urmăririi penale, cererea 

de ridicare a imunității trebuie formulată de Procurorul General; 

D. întrucât, în cauza Bf.I.2782/2002, Curtea Supremă a Ungariei a statuat că imunitatea 

parlamentară se limitează la procedura penală și nu se extinde la măsurile prevăzute de 

Codul de procedură penală urmărind prevenirea, depistarea sau probarea unei 

infracțiuni; 

E. întrucât, în conformitate cu secțiunea 261/A din legea C din 2012 privind Codul penal 

ungar, infracțiunea penală pentru care poate fi cercetat Béla Kovács se pedepsește cu 

începere de la 1 ianuarie 2014; 

F. întrucât, în consecință, cercetarea și condamnarea ulterioară pentru care se solicită 

ridicarea imunității se limitează la evenimente care au avut loc după 1 ianuarie 2014; 

G. întrucât, potrivit jurisprudenței Curții Supreme a Ungariei, strângerea de probe în 

conformitate cu legea CXXV din 1995 privind serviciile naționale de securitate înainte 

de această dată era legală și nu necesita o ridicare a imunității; 



H. întrucât urmărirea penală va fi desfășurată de Biroul pentru cercetări din cadrul 

Parchetului General Central; întrucât, în conformitate cu articolul 29 alineatul (1) din 

legea fundamentală a Ungariei, Procurorul General și Parchetul sunt independente, își 

îndeplinesc îndatoririle constituționale independent de organizațiile exterioare și 

procedează în acord cu prezumția de nevinovăție; 

I. întrucât ridicarea imunității lui Béla Kovács ar trebui să fie condiționată conform 

articolului 9 alineatul (6) din Regulamentul de procedură; 

J. întrucât, în acest caz, Parlamentul nu a găsit nicio dovadă de fumus persecutionis, cu 

alte cuvinte, nu a avut suspiciuni suficient de grave și exacte potrivit cărora cererea de 

ridicare a imunității ar fi fost formulată în legătură cu o procedură intentată pentru a-i 

provoca daune politice deputatului în cauză; 

1. hotărăște să-i ridice imunitatea lui Béla Kovács; 

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

raportul comisiei competente, autorităților competente ale Ungariei și lui Béla Kovács. 


