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Verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Agnes Hankiss 

Besluit van het Europees Parlement van 7 juni 2011 over het verzoek om opheffing van de 

immuniteit van Ágnes Hankiss (2010/2213(IMM)) 

 

Het Europees Parlement, 

– gezien het aan het Parlement voorgelegde verzoek om opheffing van de immuniteit van 

Ágnes Hankiss, dat op 6 juli 2010 werd ingediend door het kantongerecht van Boeda, en 

van de ontvangst waarvan op 6 september 2010 ter plenaire vergadering kennis werd 

gegeven, 

– na Ágnes Hankiss op 11 april 2011 te hebben gehoord, overeenkomstig artikel 7, lid 3, van 

zijn Reglement, 

– gelet op artikel 9 van het Protocol van 8 april 1965 betreffende de voorrechten en 

immuniteiten van de Europese Unie, en op artikel 6, lid 2, van de Akte van 20 september 

1976 betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van 

rechtstreekse algemene verkiezingen, 

– gelet op de arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 12 mei 1964, 10 juli 

1986, 15 en 21 oktober 2008 en 19 maart 20101, 

– gelet op artikel 6, lid 2 en artikel 7 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie juridische zaken (A7-0196/2011), 

A. overwegende dat het kantongerecht van Boeda, Boedapest, om opheffing van de immuniteit 

van Ágnes Hankiss, een lid van het Europees Parlement, heeft verzocht, teneinde tegen 

Ágnes Hankiss een nieuw strafproces aan te spannen, zoals in het vonnis van het 

hooggerechtshof van de republiek Hongarije was bevolen, 

B. overwegende dat om opheffing van de immuniteit van Ágnes Hankiss verzocht is omdat zij 

zich tijdens het televisieprogramma ‘Péntek 8 mondatvadász’ van 23 januari 2004 schuldig 

zou hebben gemaakt aan belediging ex artikel 181 van het Hongaarse wetboek van 

strafrecht, 

C. overwegende dat een particulier op 18 februari 2004 een schriftelijke aanklacht tegen Ágnes 

Hankiss heeft ingediend die op 23 februari 2004 bij het kantongerecht van Boeda is 

binnengekomen; overwegende dat het kantongerecht van Boeda op 28 juni 2005 uitspraak 

in deze zaak heeft gedaan waartegen beroep is aangetekend bij de rechtbank van Boedapest 

die deze uitspraak op 3 februari 2006 nietig verklaarde, 

                                                 
1  Zaak 101/63, Wagner/Fohrmann en Krier, Jurispr. 1964, blz. 195, zaak 149/85, Wybot/Faure en 
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en zaak T-42/06, Gollnisch/Parlement. 



D. overwegende dat de zaak vervolgens is terugverwezen naar het kantongerecht van Boeda 

dat Ágnes Hankiss op 6 februari 2009 vrijsprak; overwegende dat klaagster hiertegen bij de 

rechtbank van Boedapest beroep heeft aangetekend en dat die rechtbank op 25 maart 2009 

besloot het vonnis van het kantongerecht op alle punten te bevestigen, 

E. overwegende dat het hooggerechtshof van Hongarije op 12 november 2009 beide vonnissen 

heeft vernietigd wegens een schending van het materieel recht en de zaak heeft 

terugverwezen naar het kantongerecht van Boeda voor een nieuw proces, 

F. overwegende dat Ágnes Hankiss sinds 15 juli 2009 lid van het Europees Parlement is, 

G. overwegende dat de leden van het Europees Parlement overeenkomstig artikel 9 van het 

Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie tijdens de 

zittingsduur van het Parlement op hun eigen grondgebied de immuniteiten genieten die aan 

de leden van de volksvertegenwoordiging in hun staat worden verleend, en overwegende 

dat deze immuniteit niet kan verhinderen dat het Europees Parlement het recht uitoefent de 

immuniteit van een van zijn leden op te heffen, 

H. overwegende dat in artikel 552 lid 1 van het Hongaars wetboek van strafvordering is 

bepaald dat tegen een persoon die immuniteit geniet, pas een strafvervolging kan worden 

ingezet als om opheffing van zijn immuniteit is verzocht en dat in artikel 551 lid 1 van 

ditzelfde wetboek is bepaald dat de strafrechtelijke vervolging van o.a. een lid van het 

Europees Parlement pas een aanvang kan nemen nadat zijn immuniteit is opgeheven,  

I. overwegende dat in artikel 12 lid 1 van wet LVII van 2004 is bepaald dat als een particulier 

de klacht heeft ingediend een verzoek om opheffing van de immuniteit door de rechtbank 

bij de Voorzitter van het Europees Parlement moet worden ingediend,  

J. overwegende dat Ágnes Hankiss tijdens het nieuwe proces dat op de vernietiging van de 

eerste uitspraak volgde, heeft verklaard dat zij lid van het Europees Parlement was en dat 

het kantongerecht van Boeda derhalve uit hoofde van artikel 552 lid 1 van het Hongaarse 

wetboek van strafvordering en artikel 12 van wet LVII van 2004 besloten heeft het proces 

op te schorten en om opheffing van haar immuniteit te vragen, 

K. overwegende dat het daarom gepast is aan te bevelen de parlementaire immuniteit in dit 

geval op te heffen, 

1. besluit de immuniteit van Ágnes Hankiss op te heffen; 

2. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en het verslag van zijn bevoegde commissie onmiddellijk 

te doen toekomen aan de bevoegde autoriteit van de Hongaarse Republiek en aan Ágnes 

Hankiss. 


