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Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Vengrijos generalinio prokuroro dr. Péterio Polto 2016 m. rugsėjo 19 

d. perduotą prašymą atšaukti Bélos Kovácso imunitetą, kuris susijęs su baudžiamuoju 

procesu, kurį prieš jį inicijavo Centrinė tyrimą vykdanti prokuratūra ir kuris buvo 

paskelbtas 2016 m. spalio 3 d. plenariniame posėdyje, 

– pakvietęs B. Kovácsą pateikti paaiškinimų 2017 m. sausio 12 d., sausio 30 d. ir kovo 22 

d., kaip nurodyta Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 6 dalyje, 

– atsižvelgdamas į Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 ir 9 

straipsnius bei 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų 

remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 6 straipsnio 2 dalį, 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1964 m. gegužės 12 d., 1986 

m. liepos 10 d., 2008 m. spalio 15 ir 21 d., 2010 m. kovo 19 d., 2011 m. rugsėjo 6 d. ir 

2013 m. sausio 17 d. sprendimus1, 

– atsižvelgdamas į Vengrijos Pagrindinio įstatymo 4 straipsnio 2 dalį, 2004 m. Įstatymo 

Nr. LVII dėl Vengrijoje išrinktų Europos Parlamento narių teisinio statuso 10 straipsnio 

2 dalį ir 12 straipsnio 1 dalį ir 2012 m. Įstatymo Nr. XXXVI dėl Nacionalinės 

Asamblėjos 74 straipsnio 1 ir 3 dalis, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 5 straipsnio 2 dalį, 6 straipsnio 1 dalį ir 9 

                                                 
1  1964 m. gegužės 12 d. Teisingumo Teismo sprendimas Wagner / Fohrmann ir Krier, 

101/63, ECLI:EU:C:1964:28; 1986 m. liepos 10 d. Teisingumo Teismo sprendimas 
Wybot / Faure ir kt., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; 2008 m. spalio 15 d. Bendrojo 
Teismo sprendimas Mote / Parlamentas, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; 2008 m. 
spalio 21 d. Teisingumo Teismo sprendimas Marra / De Gregorio ir Clemente, C-
200/07 ir C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; 2010 m. kovo 19 d. Bendrojo Teismo 
sprendimas Gollnisch / Parlamentas, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; 2011 m. rugsėjo 6 
d. Teisingumo Teismo sprendimas Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; 2013 
m. sausio 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas Gollnisch / Parlamentas, T-346/11 ir T-
347/11, ECLI:EU:T:2013:23. 



 

 

straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A8-0203/2017), 

A. kadangi Vengrijos generalinis prokuroras paprašė atšaukti Europos Parlamento nario 

Bélos Kovácso imunitetą, kad būtų galima atlikti tyrimus siekiant patikrinti, ar jam turi 

būti pateikti kaltinimai dėl nusikalstamos veikos – sukčiavimo pasinaudojant biudžeto 

lėšomis, dėl kurio buvo patirti dideli finansiniai nuostoliai, pagal Vengrijos 

Baudžiamojo kodekso 396 straipsnio 1 dalies a punktą ir suklastotų privataus pobūdžio 

dokumentų panaudojimo įvairioms reikmėms pagal Baudžiamojo kodekso 345 

straipsnį; kadangi, remiantis šiuo straipsniu, tas, kas naudoja suklastotą ar padirbtą 

dokumentą arba privataus pobūdžio dokumentą su neteisingu turiniu, kad pateiktų 

įrodymus apie teisės ar pareigos buvimą, pasikeitimą ar galiojimo pabaigą, padaro 

baudžiamąjį nusižengimą, už kurį baudžiama ne ilgesniu kaip vieneri metai laisvės 

atėmimu; 

B. kadangi pagal Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 9 straipsnį 

Europos Parlamento nariai naudojasi savo valstybės teritorijoje imunitetais, kurie toje 

valstybėje yra suteikiami parlamento nariams; 

C. kadangi pagal Vengrijos Pagrindinio įstatymo 4 straipsnio 2 dalį parlamento nariai 

naudojasi imunitetu; kadangi pagal Įstatymo Nr. LVII dėl Vengrijoje išrinktų Europos 

Parlamento narių teisinio statuso 10 straipsnio 2 dalį Europos Parlamento nariai 

naudojasi imunitetu, kuris suteikiamas ir Vengrijos parlamento nariams, o pagal 12 

straipsnio 1 dalį sprendimą dėl Europos Parlamento nario imuniteto atšaukimo priima 

Europos Parlamentas; kadangi pagal 2012 m. Įstatymo Nr. XXXVI dėl Nacionalinės 

Asamblėjos 74 straipsnio 1 dalį baudžiamasis procesas arba, parlamento nariui 

atitinkamoje byloje savanoriškai neatšaukus savo imuniteto, teisės pažeidimo 

nagrinėjimo procesas jam gali būti taikomas tik gavus išankstinį Nacionalinės 

Asamblėjos sutikimą; kadangi pagal minėtojo įstatymo 74 straipsnio 3 dalį, kol 

nepateiktas kaltinimas, pateikimą prašymą atšaukti imunitetą pateikia generalinis 

prokuroras; 

D. kadangi pagal 2005 m. rugsėjo 28 d. Europos Parlamento sprendimo 2005/684/EB, 

Euratomas, kuriuo patvirtinamas Europos Parlamento narių statutas1, 21 straipsnio 1 ir 2 

dalis Parlamento nariai turi teisę naudotis savo nuožiūra pasirinkto asmeninio personalo 

paslaugomis ir Parlamentas padengia išlaidas, Parlamento narių realiai patirtas tokio 

personalo samdymui; 

E. kadangi pagal Biuro 2008 m. gegužės 19 d. ir liepos 9 d. sprendimo dėl Europos 

Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklių (toliau – Įgyvendinimo taisyklės) 34 

straipsnio 4 dalį, išlaidos, susijusios su susitarimais dėl stažuotės, remiantis Biuro 

nustatytomis sąlygomis, taip pat gali būti kompensuojamos; 

F. kadangi pagal Biuro 2010 m. balandžio 19 d. sprendimo dėl Parlamento narių 

stažuotojų taisyklių 1 straipsnio 1 dalį siekiant prisidėti prie Europos švietimo ir 

profesinio mokymo, taip pat paskatinti geresnį institucijos veiklos suvokimą, Europos 

Parlamento nariai gali suteikti galimybę atlikti stažuotes per plenarinius posėdžius 

Briuselyje ir Strasbūre arba vykdant savo kaip Parlamento narių veiklą šalyje, kurioje 

                                                 
1  OL L 262, 2005 10 7, p. 1. 



 

 

atitinkami Parlamento nariai išrinkti; 

G. kadangi pagal Stažuotojų taisyklių 5 straipsnio 1 ir 2 dalis konkrečios stažuotės sąlygos 

nustatomos raštu sudaromame susitarime dėl stažuotės, kurį pasirašo Parlamento narys 

ir stažuotojas; kadangi į susitarimą dėl stažuotės įtraukiamas punktas, kuriame aiškiai 

nurodoma, kad Europos Parlamentas negali būti laikomas susitarimo šalimi; kadangi 

pagal 5 straipsnio 4 dalį su stažuotėmis susijusios išlaidos, įskaitant stipendijas ir 

draudimo išlaidas (jei jas apmoka Parlamento narys), padengiamos iš Parlamento nario 

padėjėjo išmokos lėšų, kaip nurodyta Įgyvendinimo taisyklių 33 straipsnio 4 dalyje, 

neviršijant šiai išmokai skirtų lėšų; 

H. kadangi pagal Stažuotojų taisyklių 1 straipsnio 1 dalies paskutinį sakinį stažuotojui 

skiriama stipendija negali iš tiesų būti užslėptos formos atlyginimas; kadangi pagal 7 

straipsnio 1 dalį stažuotės laikotarpiu visa atsakomybė už stažuotojus tenka Parlamento 

nariui, pas kurį stažuojamasi; 

I. kadangi šiuo atveju Parlamentas nerado jokių fumus persecutionis įrodymų, t. y. nesama 

pakankamai rimtų ir aiškių įtarimų, kad prašymas atšaukti imunitetą pateiktas dėl 

proceso, kuris pradėtas siekiant pakenkti atitinkamo Parlamento nario politinei 

reputacijai; 

J. kadangi buvusio Parlamento pirmininko sprendimas skirti B. Kovácsui papeikimą už 

tai, kad jis pažeidė Elgesio kodekso1 1 straipsnio a dalį negali būti laikomas 

prilygstančiu teisminiam sprendimui, sudarančiam res judicata dėl klausimų, su kuriais 

susijęs Centrinės tyrimą vykdančios prokuratūros pradėtas baudžiamasis procesas; 

kadangi dėl to nepažeidžiamas principas ne bis in idem; kadangi dėl šių priežasčių 

buvusio Parlamento pirmininko pagal Elgesio kodeksą skirta sankcija netrukdo pradėti 

ar vykdyti baudžiamojo proceso Vengrijoje siekiant nustatyti, ar jam turi būti pateikti 

kaltinimai; 

1. nusprendžia atšaukti Béla Kovács imunitetą; 

2. paveda Pirmininkui nedelsiant perduoti šį sprendimą ir atsakingo komiteto pranešimą 

kompetentingai Vengrijos institucijai ir Bélai Kovácsui. 

                                                 
1  Žr. Darbo tvarkos taisyklių I priedą, Europos Parlamento narių elgesio kodeksą 

finansinių interesų ir interesų konfliktų klausimais. 


