
Europa-Parlamentet 
2014-2019  

 

VEDTAGNE TEKSTER 
 

P8_TA(2015)0356 

Anmodning om ophævelse af Béla Kovács' immunitet  

Europa-Parlamentets afgørelse af 14. oktober 2015 om anmodning om ophævelse af 

Béla Kovács' parlamentariske immunitet (2014/2044(IMM)) 

 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til anmodning af 12. maj 2014 om ophævelse af Béla Kovács' immunitet, 

som er fremsendt af Dr. Péter Polt, Ungarns rigsadvokat, i forbindelse med en 

efterforskning, der skal foretages af den centrale øverste anklagemyndighed i Ungarn, 

og hvorom der blev givet meddelelse på plenarmødet den 3. juli 2014, til de yderligere 

forklaringer, som Dr. Polt har givet i sine skrivelser af 16. oktober 2014 og 23. marts 

2015, og til udvekslingen af synspunkter med Dr. Polt på mødet i Retsudvalget den 14. 

juli 2015, 

– der har hørt Béla Kovács, jf. forretningsordenens artikel 9, stk. 5, 

– der henviser til artikel 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier 

og immuniteter samt artikel 6, stk. 2, i akten af 20. september 1976 om almindelige 

direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet, 

– der henviser til de domme, som Den Europæiske Unions Domstol har afsagt den 

12. maj 1964, 10. juli 1986, 15. og 21. oktober 2008, 19. marts 2010, 6. september 2011 

og 17. januar 20131, 

– der henviser til artikel 4, stk. 2, i den ungarske grundlov, artikel 10, stk. 2, og artikel 12, 

stk. 1, i lov LVII af 2004 om de ungarske medlemmer af Europa-Parlamentets status, og 

artikel 74, stk. 1 og 3, i lov XXXVI af 2012 om Ungarns nationalforsamling, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 5, stk. 2, artikel 6, stk. 1, og artikel 9, 

                                                 
1  Domstolens dom af 12. maj 1964, Wagner mod Fohrmann og Krier, 101/63, 

ECLI:EU:C:1964:28; Domstolens dom af 10. juli 1986, Wybot mod Faure m.fl., 149/85, 

ECLI:EU:C:1986:310; Rettens dom af 15. oktober 2008, Mote mod Parlamentet, T-345/05, 

ECLI:EU:T:2008:440; Domstolens dom af 21. oktober 2008, Marra mod De Gregorio og 

Clemente, C-200/07 og C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Rettens dom af 19. marts 2010, 

Gollnisch mod Parlamentet, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Domstolens dom af 6. september 

2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; Rettens dom af 17. januar 2013, Gollnisch 

mod Parlamentet, T-346/11 og T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23). 



– der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A8-0291/2015), 

A. der henviser til, at rigsadvokaten i Ungarn har anmodet om ophævelse af immuniteten 

for et medlem af Europa-Parlamentet, Béla Kovács, med henblik på at kunne foretage 

en efterforskning på grundlag af en begrundet mistanke for at afgøre, om han skal 

tiltales for spionage mod EU-institutionerne i henhold til artikel 261/A i lov C af 2012 

om den ungarske straffelov; ifølge denne artikel straffes enhver person, der udfører 

efterretningsaktiviteter for et land uden for Den Europæiske Union mod Europa-

Parlamentet, Europa-Kommissionen eller Rådet for Den Europæiske Union, i 

overensstemmelse med artikel 261; i henhold til artikel 261, stk. 1, gør enhver person, 

der udfører efterretningsaktiviteter for en udenlandsk magt eller en udenlandsk 

organisation mod Ungarn, sig skyldig i en forbrydelse, der kan straffes med fængsel på 

mellem to og otte år; 

B. der henviser til, at Europa-Parlamentets medlemmer i henhold til artikel 9 i protokollen 

vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter på deres egen 

medlemsstats område skal nyde de immuniteter, der tilstås medlemmerne af den 

pågældende medlemsstats parlament; 

C. der henviser til, at medlemmerne af det nationale parlament i henhold til artikel 4, stk. 2, 

i den ungarske grundlov har ret til immunitet; i henhold til artikel 10, stk. 2, i lov LVII 

af 2004 om de ungarske medlemmer af Europa-Parlamentets status har medlemmerne af 

Europa-Parlamentet ret til samme immunitet som medlemmerne af det ungarske 

parlament; i henhold til artikel 74, stk. 1, i lov XXXVI af 2012 om nationalforsamlingen 

kan der kun indledes eller gennemføres en strafferetlig procedure eller anvendes en 

tvangsforanstaltning under en strafferetlig procedure mod et medlem med forudgående 

samtykke fra nationalforsamlingen; i henhold til artikel 74, stk. 3, i samme lov skal 

rigsadvokaten anmode om ophævelse af immuniteten for at kunne indlede 

efterforskningen; 

D. der henviser til, at den ungarske højesteret i sag Bf.I.2782/2002 fastslog, at den 

parlamentariske immunitet er begrænset til den strafferetlige procedure og ikke kan 

udvides til at omfatte foranstaltninger, der ikke er reguleret af strafferetsplejeloven, med 

henblik på at forebygge, opdage eller påvise en forbrydelse; 

E. der henviser til, at det fremgår af artikel 261/A i lov C af 2012 om den ungarske 

straffelov, at den strafbare handling, i relation til hvilken Béla Kovács kan gøres til 

genstand for efterforskning, kan straffes med virkning fra den 1. januar 2014; 

F. der henviser til, at den efterforskning og den eventuelle efterfølgende tiltale, der 

anmodes om ophævelse af immuniteten med henblik på, således er begrænset til 

begivenheder, der har fundet sted efter den 1. januar 2014; 

G. der henviser til, at det følger af den ungarske højesterets praksis, at indsamlingen af 

bevismateriale i henhold til lov CXXV af 1995 om de nationale sikkerhedstjenester før 

den nævnte dato var lovlig og ikke krævede ophævelse af immuniteten; 

H. der henviser til, at den strafferetlige efterforskning vil blive foretaget af den centrale 

øverste anklagemyndighed; i henhold til artikel 29, stk. 1, i den ungarske grundlov er 

rigsadvokaten og anklagemyndigheden uafhængige, de udfører deres opgaver 

uafhængigt af eksterne organisationer, og de handler i overensstemmelse med 

uskyldsformodningen; 



I. der henviser til, at ophævelsen af Béla Kovács’ immunitet bør være underlagt 

betingelserne i forretningsordenens artikel 9, stk. 6; 

J. der henviser til, at Parlamentet i nærværende sag ikke har fundet noget bevis på fumus 

persecutionis, dvs. en tilstrækkelig alvorlig og præcis mistanke om, at anmodningen om 

ophævelse af immuniteten er blevet fremsat i forbindelse med en sag anlagt med den 

hensigt at skade det pågældende medlems politiske virksomhed; 

1. vedtager at ophæve Béla Kovács' immunitet; 

2. pålægger sin formand straks at sende denne afgørelse og det kompetente udvalgs 

betænkning til Ungarns kompetente myndighed og Béla Kovács. 


