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AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

a Theodoros Zagorakis mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről
(II) (2015/2071(IMM))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Görög Köztársaság Legfelsőbb Bírósága melletti helyettes főügyész által a 
szaloniki elsőfokú bíróságon folyamatban lévő ΑΒΜ Δ2011/5382, Β2012/564 számú 
eljárással összefüggésben 2015. március 10-én eljuttatott és 2015. március 25-én a 
plenáris ülésen bejelentett, a Theodoros Zagorakis mentelmi jogának felfüggesztésére 
irányuló kérelemre,

– tekintettel arra, hogy Zagorakis úr lemondott az eljárási szabályzat 9. cikkének (5) 
bekezdése szerint őt megillető, meghallgatáshoz való jogról,

– tekintettel az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyv 8. és 
9. cikkére, valamint az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános 
választójog alapján történő választásáról szóló, 1976. szeptember 20-i okmány 6. 
cikkének (2) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Unió Bírósága 1964. május 12-i, 1986. július 10-i, 2008. október 
15-i és 21-i, valamint 2010. március 19-i és 2011. szeptember 6-i ítéleteire1,

– tekintettel az Görög Köztársaság alkotmányának 62. cikkére,

– tekintettel eljárási szabályzata 5. cikkének (2) bekezdésére, 6. cikkének (1) bekezdésére 
és 9. cikkére,

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A8-0151/2015),

A. mivel a Görög Köztársaság Legfelsőbb Bírósága melletti helyettes főügyész egy 
állítólagos bűncselekmény kapcsán tett lehetséges jogi lépésekkel kapcsolatban kérte 
Theodoros Zagorakis európai parlamenti képviselő mentelmi jogának felfüggesztését,

B. mivel az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyv 9. cikke 
szerint az Európai Parlament tagjai saját államuk területén az adott állam parlamenti 
képviselőire vonatkozó mentességet élvezik;

C. mivel a Görög Köztársaság alkotmányának 62. cikke értelmében a parlamenti ciklus 
alatt a parlamenti képviselőkkel szemben a Parlament előzetes engedélye nélkül vád 
nem emelhető, nem tartóztathatók le, börtönözhetők be, illetve egyéb módon nem 

1 A C-101/63. sz. Wagner kontra Fohrmann és Krier ügyben hozott 1964. május 12-i ítélet (EBHT 1964, 419. 
o.), a C-149/85. sz. Wybot kontra Faure és társai ügyben hozott 1986. július 10-i ítélet (EBHT 1986., 2403. o.), a 
T-345/05. sz. Mote kontra Parlament ügyben hozott 2008. október 15-i ítélet (EBHT 2008., II-2849. o.), a C-
200/07. sz. és C-201/07 sz. Marra kontra De Gregorio és Clemente egyesített ügyekben hozott 2008. október 21-
i ítélet (EBHT 2008., I-7929. o.), a T-42/06. sz. Gollnisch kontra Parlament ügyben hozott 2010. március 19-i 
ítélet (EBHT 2010., II-1135. o.) és a C-163/10. sz. Patriciello-ügyben hozott 2011. szeptember 6-i ítélet (EBHT 
2011., I-7565. o.).
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tarthatók fogva; 

D. mivel Zagorakis urat azzal vádolják, hogy a PAOK labdarúgó klub akkori elnökeként 
felelősség terheli a klubnál 2007 és 2012 között történt pénzügyi szabálytalanságokért;

E. mivel az állítólagos bűncselekmény egyértelműen Zagorakis úr PAOK labdarúgó 
klubnál betöltött elnöki tisztségéhez kötődik, és nem kapcsolódik európai parlamenti 
képviselői tisztségéhez;

F. mivel az eljárás nem érinti Zagorakis úrnak az Európai Unió kiváltságairól és 
mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyv 8. cikke értelmében vett európai parlamenti 
képviselői feladatának ellátása során kinyilvánított véleményét vagy leadott szavazatát;

G. mivel nincs ok feltételezni, hogy a büntetőeljárást a képviselőnek szánt politikai kár 
okozása céljából indították volna (fumus persecutionis), hiszen az több évvel 
képviselővé válása előtt indult;

1. úgy határoz, hogy felfüggeszti Theodoros Zagorakis mentelmi jogát;

2. utasítja elnökét, hogy haladéktalanul továbbítsa ezt a határozatot és az illetékes 
bizottság jelentését a Görög Köztársaság Legfelsőbb Bírósága melletti Ügyészségnek és 
Theodoros Zagorakis-nak.
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A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE
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