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Parlamentul European, 

– având în vedere cererea de ridicare a imunității lui Béla Kovács, transmisă la 19 

septembrie 2016 de către Dr Péter Polt, Procurorul General al Ungariei, în legătură cu o 

procedură penală inițiată împotriva sa de către Centrul de anchetă al Parchetului General 

și anunțată în plen la 3 octombrie 2016, 

– având în vedere că dl Kovács a fost invitat pentru a fi audiat la 12 ianuarie, 30 ianuarie 

și 22 martie 2017, în conformitate cu articolul 9 alineatul (6) din Regulamentul său de 

procedură, 

– având în vedere articolele 8 și 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile 

Uniunii Europene, precum și articolul 6 alineatul (2) din Actul din 20 septembrie 1976 

privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, 

– având în vedere hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene din 12 mai 1964, 10 

iulie 1986, 15 și 21 octombrie 2008, 19 martie 2010, 6 septembrie 2011 și 17 ianuarie 

20131, 

– având în vedere articolul 4 alineatul (2) din Legea fundamentală a Ungariei, articolul 10 

alineatul (2) și articolul 12 alineatul (1) din Legea LVII din 2004 privind statutul juridic 

al deputaților unguri în Parlamentul European și articolul 74 alineatele (1) și (3) din 

                                                 
1  Hotărârea Curții de Justiție din 12 mai 1964, Wagner/Fohrmann și Krier, 101/63, 

ECLI:EU:C:1964:28, hotărârea Curții de Justiție din 10 iulie 1986, Wybot/Faure și alții, 
149/85, ECLI:EU:C:1986:310, hotărârea Tribunalului din 15 octombrie 2008, 
Mote/Parlamentul, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, hotărârea Curții de Justiție din 21 
octombrie 2008, Marra/De Gregorio și Clemente, pronunțată în cauzele conexe C-
200/07 și C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, hotărârea Tribunalului din 19 martie 2010, 
Gollnisch/Parlamentul, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, hotărârea Curții de Justiție din 6 
septembrie 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543, hotărârea Tribunalului 
din 17 ianuarie 2013, Gollnisch/Parlamentul, pronunțată în cauzele conexe T-346/11 și 
T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23. 



 

 

Legea XXXVI din 2012 privind Adunarea Națională, 

– având în vedere articolul 5 alineatul (2), articolul 6 alineatul (1) și articolul 9 din 

Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0203/2017), 

A. întrucât Procurorul general al Ungariei a solicitat ridicarea imunității lui Béla Kovács, 

deputat în Parlamentul European, pentru ca o anchetă să poată avea loc pentru a stabili 

dacă este cazul ca acesta să fie pus sub acuzare, în conformitate cu articolul 396 

alineatul (1) litera (a) din Codul penal ungar, pentru infracțiunea de fraudă bugetară care 

a cauzat pierderi financiare considerabile și pentru delictul de uz repetat al unor 

documente private falsificate, în conformitate cu articolul 345 din Codul penal ungar; 

întrucât, conform acestui articol, orice persoană care face uz de un document privat 

falsificat sau de un document privat cu un conținut inexact pentru a justifica existența, 

modificarea sau terminarea unui drept sau a unei obligații, se face vinovat de un delict 

pasibil de pedeapsa cu închisoarea pentru o perioadă de până la un an; 

B. întrucât, în conformitate cu articolul 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și 

imunitățile Uniunii Europene, deputații în Parlamentului European beneficiază, pe 

teritoriul național, de imunitățile recunoscute deputaților din Parlamentul propriei țări; 

C. întrucât, în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Legea fundamentală a Ungariei, 

deputații în parlament beneficiază de imunitate; întrucât, în conformitate cu articolul 10 

alineatul (2) din Legea LVII din 2004 privind statutul juridic al deputaților ungari în 

Parlamentul European, aceștia au dreptul la aceeași imunitate ca deputații în 

parlamentul ungar, iar în conformitate cu articolul 12 alineatul (1), decizia de 

suspendare a imunității unui deputat în Parlamentul European se încadrează în 

competența Parlamentului European. În conformitate cu articolul 74 alineatul (1) din 

Legea XXXVI din 2012 privind Adunarea Națională, o procedură penală sau, în absența 

unei renunțări voluntare la imunitate în cazul respectiv, o acțiune în răspundere 

delictuală poate fi demarată împotriva deputatului numai cu acordul prealabil al 

Adunării Naționale; întrucât, în conformitate cu articolul 74 alineatul (3) din aceeași 

lege, până la prezentarea actului de trimitere în judecată, cererea de ridicare a imunității 

se prezintă de către procurorul general; 

D. întrucât, în conformitate cu articolul 21 alineatele (1) și (2) din Decizia 2005/684/CE, 

Euratom a Parlamentului European din 28 septembrie 2005 de adoptare a Statutului 

deputaților în Parlamentul European1, deputații au dreptul la asistență prestată de 

colaboratori personali pe care sunt liberi să îi aleagă, iar Parlamentul rambursează 

cheltuielile suportate de deputați ocazionate de angajarea acestui personal; 

E. întrucât, în conformitate cu articolul 34 alineatul (4) din Deciziile Biroului din 19 mai și 

9 iulie 2008 privind Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul 

European, cheltuielile suportate în cadrul convențiilor de stagiu pot fi, de asemenea, 

rambursate în condițiile prevăzute de Birou; 

F. întrucât, în conformitate cu articolul 1 alineatul (1) din Decizia Biroului din 19 aprilie 

2010 referitoare la Normele privind stagiarii deputaților, deputații în Parlamentul 

                                                 
1  JO L 262, 7.10.2005, p. 1. 



 

 

European pot, cu scopul de a contribui la educația europeană, la formarea profesională 

și la promovarea unei mai bune înțelegeri a modului în care funcționează instituția, să 

ofere stagii de formare la Bruxelles și Strasbourg, în timpul ședințelor plenare sau în 

cursul activităților lor ca deputați în statul membru în care deputatul a fost ales în 

fiecare caz; 

G. întrucât, în conformitate cu articolul 5 alineatele (1) și (2) din Normele privind stagiarii, 

dispoziții specifice în ceea ce privește stagiul sunt incluse într-un acord scris de stagiu, 

semnat atât de deputat, cât și de stagiar; întrucât acordul cuprinde o clauză care prevede 

în mod explicit că Parlamentul European nu poate fi considerat parte la acord; întrucât, 

în temeiul articolului 5 alineatul (4), cheltuielile legate de stagii, inclusiv bursele și 

costurile asigurării, dacă acestea sunt plătite de către deputat, pot fi suportate din 

indemnizația de asistență parlamentară, în conformitate cu articolul 33 alineatul (4) din 

Normele de aplicare, în limitele respectivei alocații; 

H. întrucât, în conformitate cu ultima teză din articolul 1 alineatul (1) din Normele privind 

stagiarii, bursa acordată unui stagiar nu trebuie să fie de natură să constituie, în realitate, 

o formă deghizată de remunerare; întrucât, în conformitate cu articolul 7 alineatul (1), 

pe toată durata stagiului, stagiarii se află sub responsabilitatea exclusivă a deputatului pe 

lângă care efectuează stagiul; 

I. întrucât, în acest caz, Parlamentul nu a găsit nicio dovadă de fumus persecutionis, cu 

alte cuvinte, nu a avut suspiciuni suficient de grave și exacte potrivit cărora cererea de 

ridicare a imunității ar fi fost formulată în legătură cu o procedură intentată pentru a-i 

provoca daune politice deputatului în cauză; 

J. întrucât decizia fostului Președinte al Parlamentului de a aplica o sancțiune de mustrare 

dlui Kovács pentru încălcarea articolului 1 litera (a) din Codul de conduită1 nu poate fi 

considerată echivalentă cu o hotărâre judecătorească cu valoare de res judicata pentru 

aspectele ce relevă de procedura penală lansată de Parchetul General Central pentru 

Anchete; întrucât, prin urmare, nu există nicio încălcare a principiului ne bis in idem; 

întrucât, prin urmare, sancțiunea aplicată de fostul Președinte al Parlamentului în 

temeiul Codului de conduită nu împiedică începerea sau desfășurarea unei proceduri 

penale în Ungaria pentru a se stabili dacă este cazul ca acesta să fie pus sub acuzare, 

1. hotărăște să retragă imunitatea lui Béla Kovács; 

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite imediat prezenta decizie, precum și 

raportul comisiei competente, autorităților competente ale Ungariei și lui Béla Kovács. 

 

 

 

                                                 
1  A se vedea anexa I la Regulamentul de procedură, Codul de conduită a deputaților în 

Parlamentul European în materie de interese financiare și conflicte de interese. 


