
Europa-Parlamentet 
2014-2019  

 

VEDTAGNE TEKSTER 
 

P8_TA(2017)0232 

Anmodning om ophævelse af Béla Kovács’ immunitet  

Europa-Parlamentets afgørelse af 1. juni 2017 om anmodning om ophævelse af Béla 

Kovács’ immunitet (2016/2266(IMM)) 

 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til anmodning af 19. september 2016 om ophævelse af Béla Kovács' 

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

en straffesag indledt af den centrale øverste anklagemyndighed mod ham, og hvorom 

der blev givet meddelelse på plenarmødet den 3. oktober 2016, 

– der har indbudt Béla Kovács til at blive hørt den 12. januar, 30. januar og 22. marts 

2017, jf. forretningsordenens artikel 9, stk. 6, 

– der henviser til artikel 8 og 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 Ungarns grundlov, artikel 10, stk. 2, og artikel 12, stk. 

1, i lov LVII af 2004 om den retlige status for ungarske medlemmer af Europa-

Parlamentet og artikel 74, stk. 1 og 3, i lov XXXVI af 2012 om Nationalforsamlingen, 

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

– der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A8-0203/2017), 

                                                 
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. 



A. der henviser til, at Ungarns rigsadvokat har anmodet om ophævelse af medlem af 

Europa-Parlamentet Béla Kovács' immunitet med henblik på, at det kan undersøges, om 

der kan rejses tiltale mod ham for budgetsvig, som har medført et betydeligt økonomisk 

tab, jf. artikel 396, stk. 1, litra a), i den ungarske straffelov, og for gentagen anvendelse 

af forfalskede private dokumenter, jf. artikel 345 i straffeloven, hvorefter den, der 

anvender et forfalsket privat dokument eller et privat dokument med urigtigt indhold for 

at dokumentere, at en rettighed eller forpligtelse eksisterer, er ændret eller er ophørt, er 

skyldig i en forseelse, der straffes med fængsel i op til et år; 

B. der henviser til, at medlemmerne af Europa-Parlamentet i henhold til artikel 9 i protokol 

nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter på deres eget lands 

område nyder de immuniteter, der tilstås medlemmerne af deres lands lovgivende 

forsamling; 

C. der henviser til, at det fremgår af artikel 4, stk. 2, i den ungarske grundlov, at 

medlemmerne af parlamentet er berettiget til immunitet; i henhold til artikel 10, stk. 2, i 

lov LVII af 2004 om status for de ungarske medlemmer af Europa-Parlamentet er 

medlemmerne af Europa-Parlamentet berettiget til den samme immunitet som 

medlemmerne af det ungarske parlament, og i henhold til artikel 12, stk. 1, henhører 

beslutningen om at suspendere immuniteten for et medlem af Europa-Parlamentet under 

Europa-Parlamentets kompetence; ifølge artikel 74, stk. 1, i lov XXXVI af 2012 om 

Nationalforsamlingen kan der kun føres straffesager eller, i mangel af et frivilligt afkald 

på immuniteten i det konkrete tilfælde, forseelsessager mod et medlem efter 

forudgående tilladelse fra Nationalforsamlingen; i henhold til artikel 74, stk. 3, i samme 

lov skal anmodningen om suspendering af immunitet, indtil anklageskriftet er 

indleveret, indsendes af rigsadvokaten; 

D. der henviser til, at det fremgår af artikel 21, stk. 1 og 2, i Europa-Parlamentets afgørelse 

2005/684/EF, Euratom af 28. september 2005 om vedtagelse af statutten for Europa-

Parlamentets medlemmer1, at medlemmerne har ret til at ansætte personlige 

medarbejdere, som de frit kan vælge, og at Parlamentet afholder de faktiske udgifter i 

forbindelse med ansættelsesforholdet; 

E. der henviser til, at det fremgår af artikel 34, stk. 4, i Præsidiets afgørelse af 19. maj og 

9. juli 2008 om gennemførelsesbestemmelser til statutten for Europa-Parlamentets 

medlemmer, at udgifter i forbindelse med praktikaftaler, der er indgået på de vilkår, der 

er fastsat af Præsidiet, kan ligeledes godtgøres; 

F. der henviser til, at det fremgår af artikel 1, stk. 1, i Præsidiets afgørelse af 19. april 2010 

om bestemmelser for medlemmers praktikanter, at medlemmer af Europa-Parlamentet 

kan tilbyde praktikantophold i Bruxelles og Strasbourg under plenarmøder eller i løbet 

af deres aktiviteter som medlem i det land, hvor det pågældende medlem er valgt, for at 

bidrage til den europæiske og faglige uddannelse af unge og for at fremme en bedre 

forståelse af, hvordan institutionen fungerer; 

G. der henviser til, at det fremgår af artikel 5, stk. 1 og 2, i bestemmelserne for 

praktikanter, at de nærmere detaljer omkring praktikantopholdet skal indgå i en skriftlig 

praktikaftale, der underskrives af både medlemmet og praktikanten, og at aftalen skal 

indeholde en bestemmelse, hvoraf det udtrykkeligt fremgår, at Europa-Parlamentet ikke 

kan betragtes som part i aftalen; i henhold til artikel 5, stk. 4, kan udgifter til 

                                                 
1  EUT L 262 af 7.10.2005, s. 1. 



praktikantophold, herunder stipendier og forsikring, såfremt denne betales af 

medlemmet, afholdes med medlemmets assistentgodtgørelse, jf. 

gennemførelsesbestemmelsernes artikel 33, stk. 4, inden for denne godtgørelses 

beløbsramme; 

H. der henviser til, at det fremgår af artikel 1, stk. 1, sidste punktum, i bestemmelserne for 

praktikanter, at det stipendium, der tildeles en praktikant, ikke må kunne betragtes som 

en i virkeligheden skjult form for aflønning, og at det fremgår af artikel 7, stk. 1, at det 

medlem, praktikanten er tilknyttet, har eneansvaret for denne under hele 

praktikantopholdet; 

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

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

ophævelse er blevet fremsat i forbindelse med en sag anlagt med den hensigt at skade 

medlemmets politiske virksomhed; 

J. der henviser til, at afgørelsen fra den tidligere formand for Parlamentet om at pålægge 

hr. Kovács en sanktion i form af en irettesættelse for hans overtrædelse af artikel 1, 

litra a), i adfærdskodeksen1 ikke kan sidestilles med en retskraftig dom om de forhold, 

som den straffesag, der er indledt af den centrale øverste anklagemyndighed, vedrører; 

der er derfor ikke tale om en overtrædelse af princippet om ne bis in idem, og den 

sanktion, som den tidligere formand for Parlamentet har pålagt i henhold til 

adfærdskodeksen, er dermed ikke til hinder for, at der indledes eller føres en straffesag i 

Ungarn for at se, om der kan rejses tiltale mod ham; 

1. vedtager at ophæve Béla Kovács' immunitet; 

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

betænkning til Ungarns kompetente myndigheder og Béla Kovács. 

                                                 
1  Se bilag I til forretningsordenen, adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer 

vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter. 


