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Европейският парламент, 

— като взе предвид искането за снемане на имунитета на Бела Ковач, предадено на 

19 септември 2016 г. от д-р Петер Полт, главен прокурор на Унгария, във връзка с 

наказателно производство срещу г-н Ковач, образувано от Централната служба за 

разследвания към Главна прокуратура, и обявено в пленарно заседание на 

3 октомври 2016 г., 

— като покани г-н Ковач за изслушване на 12 януари, 30 януари и 22 март 2017 г. 

съгласно член 9, параграф 6 от своя правилник, 

— като взе предвид членове 8 и 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите 

на Европейския съюз, както и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на 

членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 

1976 г., 

— като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 12 май 1964 г., 

10 юли 1986 г., 15 и 21 октомври 2008 г., 19 март 2010 г., 6 септември 2011 г. и 

17 януари 2013 г.1, 

— като взе предвид член 4, параграф 2 от Основния закон на Унгария, член 10, 

параграф 2 и член 12, параграф 1 от Закон LVII от 2004 г. относно правния статут 

на унгарските членове на Европейския парламент и член 74, параграфи 1 и 3 от 

Закон XXXVI от 2012 г. за Националното събрание, 

                                                 
1 Решение на Съда от 12 май 1964 г., Wagner/Fohrmann и Krier, 101/63, 

ECLI:EU:C:1964:28; решение на Съда от 10 юли 1986 г., Wybot/Faure и други, 
149/85, ECLI:EU:C:1986:310; решение на Общия съд от 15 октомври 2008 г., 
Mote/Парламент, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; решение на Съда от 
21 октомври 2008 г., Marra/De Gregorio и Clemente, C-200/07 и C-201/07, 
ECLI:EU:C:2008:579; решение на Общия съд от 19 март 2010 г., 
Gollnisch/Парламент, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; решение на Съда от 
6 септември 2011 г., Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; решение на 
Общия съд от 17 януари 2013 г., Gollnisch/Парламент, T-346/11 и T-347/11, 
ECLI:EU:T:2013:23. 



— като взе предвид член 5, параграф 2, член 6, параграф 1 и член 9 от своя 

правилник, 

— като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0203/2017), 

A. като има предвид, че главният прокурор на Унгария е поискал снемане на 

имунитета на члена на Европейския парламент Бела Ковач с цел провеждането на 

разследване, за да се установи дали са налице условията за повдигане на 

обвинение срещу него за бюджетна измама, от която са произтекли значителни 

финансови щети, по член 396, параграф 1, буква а) от унгарския Наказателен 

кодекс и за многократно използване на подправени частни документи по член 345 

от Наказателния кодекс; като има предвид, че съгласно този член всеки, който 

използва преправен или подправен частен документ или частен документ с 

невярно съдържание като доказателство за съществуването, изменението или 

прекратяването на право или задължение, се наказва с лишаване от свобода до 

една година; 

Б. като има предвид, че съгласно член 9 от Протокол № 7 за привилегиите и 

имунитетите на Европейския съюз членовете на Европейския парламент се 

ползват на територията на собствената си държава със същия имунитет като този 

на членовете на техния национален парламент; 

В. като има предвид, че съгласно член 4, параграф 2 от Основния закон на Унгария 

членовете на парламента се ползват с имунитет; като има предвид, че съгласно 

член 10, параграф 2 от Закон LVII от 2004 г. относно статута на унгарските 

членове на Европейския парламент, членовете на Европейския парламент се 

ползват със същия имунитет като членовете на унгарския парламент, и че 

съгласно член 12, параграф 1 от същия закон решенията за временно прекратяване 

на имунитета на член на Европейския парламент са от компетентността на 

Европейския парламент; като има предвид, че съгласно член 74, параграф 1 от 

Закон XXXVI от 2012 г. за Националното събрание срещу негов член може да 

бъде образувано или проведено наказателно производство или – при липса на 

доброволен отказ от имунитет, както е в разглеждания случай – наказателно 

производство за по-леко наказуемо деяние, само с предварителното съгласие на 

Националното събрание; като има предвид, че съгласно член 74, параграф 3 от 

същия закон до внасянето на обвинителен акт искането за временно прекратяване 

на имунитет се прави от главния прокурор; 

Г. като има предвид, че съгласно член 21, параграфи 1 и 2 от Решение 2005/684/ЕО, 

Евратом на Европейския парламент от 28 септември 2005 г. за приемане на Устав 

на членовете на Европейския парламент1, членовете на ЕП имат право на помощ 

от лични сътрудници, които те могат свободно да избират, като Парламентът 

покрива действително направените от членовете разходи за наемането на такива 

лични сътрудници; 

Д. като има предвид, че съгласно член 34, параграф 4 от Решението на Бюрото от 

19 май и 9 юли 2008 г. относно Мерките по прилагане на Устава на членовете на 

Европейския парламент (по-нататък: „Мерки по прилагане“) могат също така да 

бъдат поети разноски, направени във връзка с договори за стажове, въз основа на 

определените от Бюрото условия; 

                                                 
1  ОВ L 262, 7.10.2005 г., стр. 1. 



Е. като има предвид, че съгласно член 1, параграф 1 от Решението на Бюрото от 

19 април 2010 г. относно правилата за стажантите на членовете на ЕП (по-

нататък: „Правила за стажантите“) членовете на Европейския парламент, с цел да 

се допринесе за европейското образование и професионално обучение и за 

насърчаване на по-добро разбиране на начина на функциониране на 

институцията, могат да предлагат стажове в Брюксел и Страсбург по време на 

пленарните заседания или по време на дейността си като членове на ЕП в 

държавата, в която съответният член е избран във всеки отделен случай; 

Ж. като има предвид, че съгласно член 5, параграфи 1 и 2 от Правилата за стажантите 

конкретните договорености във връзка със стажа се включват в писмено 

споразумение, подписано от члена на ЕП и стажанта; като има предвид, че в 

споразумението трябва да е включена клауза, посочваща изрично, че 

Европейският парламент не може да се счита за страна по споразумението; като 

има предвид, че съгласно член 5, параграф 4 разходите, свързани със стажовете, 

включително стипендиите и разходите за застрахователно покритие, ако са 

платени от член на ЕП, се покриват от надбавката за парламентарни сътрудници в 

съответствие с член 33, параграф 4 на Мерките по прилагане — в рамките на тази 

надбавка; 

З. като има предвид, че в съответствие с член 1, параграф 1, последно изречение от 

Правилата за стажантите стипендията, отпусната на стажант, не трябва да бъде от 

такова естество, че да представлява в действителност скрита форма на 

възнаграждение; като има предвид, че съгласно член 7, параграф 1 през целия 

период на стажа стажантите трябва да бъдат под отговорност единствено на члена 

на ЕП, към когото са прикрепени; 

И. като има предвид, че в настоящия случай Парламентът не установява наличие на 

fumus persecutionis, т.е. на достатъчно сериозно и точно предположение, че 

искането за снемане на имунитета е внесено с намерение да се нанесе 

политическа вреда на съответния член на ЕП; 

Й. като има предвид, че решението на предишния председател на Парламента да 

наложи на г-н Ковач санкцията порицание за нарушение на член 1, буква а) от 

Кодекса за поведение1 не може да се счита за равносилно на произнасяне на съд 

със сила на присъдено нещо по въпросите, с които е свързано наказателното 

производство, образувано от централната служба за разследване към Главна 

прокуратура; като има предвид, че следователно не е нарушен принципът ne bis in 

idem; като има предвид, че следователно наложената от предишния председател 

на Парламента санкция по Кодекса за поведение не е пречка за образуването или 

провеждането на наказателно производство в Унгария, за да се установи има ли 

основания за повдигане на обвинение срещу горепосочения член на ЕП; 

1. решава да снеме имунитета на Бела Ковач; 

2. възлага на своя председател незабавно да предаде настоящото решение и доклада 

на своята компетентна комисия на компетентния орган на Унгария и на Бела 

Ковач. 

 

                                                 
1  Вж. приложение І към Правилника за дейността на Парламента, Кодекс за 

поведение на членовете на Европейския парламент във връзка с финансовите 
интереси и конфликтите на интереси. 



 

 


