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Zahteva za odvzem poslanske imunitete Béli Kovácsu 

Sklep Evropskega parlamenta z dne 1. junija 2017 o zahtevi za odvzem poslanske 

imunitete Béli Kovácsu (2016/2266(IMM)) 

 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju zahteve za odvzem imunitete Béli Kovácsu, ki jo je dne 19. septembra 

2016 posredoval madžarski generalni državni tožilec dr. Péter Polt v zvezi s kazenskim 

postopkom, ki ga je proti Béli Kovácsu sprožil osrednji preiskovalni urad vodje 

tožilstva, in ki je bila razglašena na plenarnem zasedanju 3. oktobra 2016, 

– po vabilih Béli Kovácsu na zagovor dne 12. januarja, 30. januarja in 22. marca 2017 v 

skladu s členom 9(6) Poslovnika, 

– ob upoštevanju členov 8 in 9 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije 

ter člena 6(2) Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi 

neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976, 

– ob upoštevanju sodb Sodišča Evropske unije z dne 12. maja 1964, 10. julija 1986, 15. in 

21. oktobra 2008, 19. marca 2010, 6. septembra 2011 in 17. januarja 20131, 

– ob upoštevanju člena 4(2) temeljnega zakona Madžarske, členov 10(2) in 12(1) zakona 

št. LVII iz leta 2004 o pravnem statusu madžarskih poslancev Evropskega parlamenta in 

člena 74(1) in (3) zakona št. XXXVI iz leta 2012 o državni skupščini, 

– ob upoštevanju člena 5(2), člena 6(1) in člena 9 Poslovnika, 

                                                 
1  Sodba Sodišča z dne 12. maja 1964 v zadevi Wagner proti Fohrman in Krier, 101/63, 

ECLI:EU:C:1964:28; sodba Sodišča z dne 10. julija 1986 v zadevi Wybot proti Faure in 
drugi, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sodba Splošnega sodišča z dne 15. oktobra 2008 v 
zadevi Mote proti Parlamentu, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sodba Sodišča z dne 
21. oktobra 2008 v združenih zadevah Marra proti De Gregorio in Clemente, C-200/07 
in C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sodba Splošnega sodišča z dne 19. marca 2010 v 
zadevi Gollnisch proti Parlamentu, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sodba Sodišča z dne 
6. septembra 2011 v zadevi Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; sodba 
Splošnega sodišča z dne 17. januarja 2013 v združenih zadevah Gollnisch proti 
Parlamentu, T-346/11 in T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23. 



 

 

– ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A8-0203/2017), 

A. ker je madžarski generalni državni tožilec zahteval odvzem imunitete poslancu 

Evropskega parlamenta Béli Kovácsu, da bi lahko preiskali obtožbo zoper njega o 

kaznivem dejanju oškodovanja proračuna, ki je privedlo do velike finančne izgube, v 

skladu s členom 396(1)(a) madžarskega kazenskega zakonika ter o večkratni uporabi 

ponarejenih zasebnih dokumentov v skladu s členom 345 kazenskega zakonika; ker je v 

skladu s slednjim členom vsaka oseba, ki uporabi predrugačen ali ponarejen zasebni 

dokument ali zasebni dokument z netočno vsebino kot dokazilo za obstoj, spremembo 

ali končanje pravice ali obveznosti, kriva prekrška, ki se kaznuje z zaporno kaznijo do 

enega leta; 

B. ker v skladu s členom 9 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije 

poslanci Evropskega parlamenta na ozemlju svoje države uživajo imunitete, priznane 

poslancem parlamenta te države; 

C. ker so v skladu s členom 4(2) temeljnega zakona Madžarske poslanci parlamenta 

upravičeni do imunitete; ker v skladu s členom 10(2) zakona št. LVII iz leta 2004 o 

statusu madžarskih poslancev Evropskega parlamenta poslanci Evropskega parlamenta 

uživajo enako imuniteto kot poslanci madžarskega parlamenta, v skladu s členom 12(1) 

pa odločitev o začasnem odvzemu imunitete poslancu Evropskega parlamenta sodi v 

pristojnost Evropskega parlamenta; ker se lahko v skladu s členom 74(1) zakona 

št. XXXVI iz leta 2012 o državni skupščini kazenski ali prekrškovni postopek, kadar se 

poslanec ne odreče imuniteti prostovoljno, začne samo s predhodnim soglasjem državne 

skupščine; ker v skladu s členom 74(3) istega zakona do vložitve obtožnice predlog za 

odvzem imunitete vloži generalni državni tožilec; 

D. ker imajo v skladu s členom 21(1) in (2) Sklepa 2005/684/ES, Euratom Evropskega 

parlamenta z dne 28. septembra 2005 o sprejetju statuta poslancev Evropskega 

parlamenta1 poslanci pravico do pomoči osebnih sodelavcev, ki jih sami izberejo, 

Parlament pa krije dejanske stroške njihove zaposlitve s strani poslancev; 

E. ker se lahko v skladu s členom 34(4) Sklepa predsedstva z dne 19. maja in 9. julija 2008 

o izvedbenih ukrepih v zvezi s statutom poslancev Evropskega parlamenta na podlagi 

pogojev, ki jih določi predsedstvo, krijejo tudi stroški, nastali iz naslova pogodb o 

praksi; 

F. ker lahko v skladu s členom I(1) Sklepa predsedstva z dne 19. aprila 2010 o pravilniku 

za praktikante poslancev poslanci Evropskega parlamenta, da bi prispevali k 

evropskemu izobraževanju in poklicnemu usposabljanju ter spodbujali boljše 

razumevanje delovanja te institucije, omogočijo opravljanje prakse v času plenarnih 

zasedanj v Bruslju in Strasbourgu ali med opravljanjem dolžnosti poslanca v državi, v 

kateri je bil posamezni poslanec izvoljen; 

G. ker v skladu s členom 5(1) in (2) pravilnika za praktikante, posamezne vidike v zvezi s 

prakso ureja pisna pogodba o praksi, ki jo podpišeta poslanec in praktikant; ker pogodba 

vsebuje klavzulo, v kateri je izrecno poudarjeno, da Evropski parlament ne sme biti 

obravnavan kot pogodbena stranka; ker se v skladu s členom 5(4) stroški, povezani s 

prakso, vključno s štipendijo in stroški zavarovanja, ki jih krije poslanec, poravnajo iz 

                                                 
1  UL L 262, 7.10.2005, str. 1. 



 

 

nadomestila za parlamentarno pomoč, kot določa člen 33(4) izvedbenih ukrepov, in 

sicer v okviru sredstev tega nadomestila; 

H. ker v skladu z zadnjim stavkom člena 1(1) pravilnika za praktikante štipendija 

praktikanta ne sme v resnici biti prikrita oblika dohodka; ker je v skladu s členom 7(1) v 

času prakse za praktikante odgovoren izključno poslanec, s katerim delajo; 

I. ker Parlament v tem primeru ni našel dokaza o fumus persecutionis, torej dovolj resnega 

in utemeljenega suma, da je bila zahteva za odvzem imunitete posredovana v povezavi 

k postopkom, ki je bil sprožen z namenom, da bi se poslancu politično škodovalo; 

J. ker odločitve nekdanjega predsednika Parlamenta, da Béli Kovácsu izreče opomin 

zaradi kršitve člena 1(a) kodeksa ravnanja1, ni mogoče enačiti s pravno sodbo in zato ne 

predstavlja pravnomočne razsodbe o zadevi, s katero je povezan kazenski postopek, ki 

ga je sprožil preiskovalni oddelek generalnega državnega tožilstva; ker posledično ni 

kršeno načelo ne bis in idem; ker zato kazen, ki jo je v skladu s kodeksom ravnanja 

izrekel nekdanji predsednik Parlamenta, ne preprečuje začetka ali izvedbe kazenskega 

postopka na Madžarskem, da bi se ugotovilo, ali bo vložena obtožnica;  

1. sklene, da se Béli Kovácsu odvzame imuniteta; 

2. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in poročilo pristojnega odbora nemudoma 

posreduje pristojnemu organu Madžarske in Béli Kovácsu. 

 

 

 

                                                 
1  Glej Prilogo I Poslovnika Evropskega parlamenta – Kodeks ravnanja za poslance 

Evropskega parlamenta v zvezi s finančnimi interesi in navzkrižji interesov. 


