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AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT 

a Giorgos Grammatikakis mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről 

(2016/2084(IMM)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Giorgos Grammatikakis mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló, a 

plenáris ülésen 2016. április 27-én bejelentett kérelemre, amelyet a Görög Köztársaság 

legfőbb ügyészének helyettese 2016. április 1-jén továbbított a 2000–2002 közötti 

időszakban feladata ellátása során társtettesként Retimnóban (Kréta) elkövetett, 

bizalommal való visszaélés miatt a Retimno város ügyészsége által javasolt eljárással 

(hiv.: ABM:AB05/1956) összefüggésben, 

– tekintettel arra, hogy Giorgos Grammatikakis 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 által 1964. május 12-én, 1986. július 10-én, 2008. 

október 15-én és 21-én, 2010. március 19-én, 2011. szeptember 6-án és 2013. január 17-

én hozott ítéletekre1, 

– tekintettel az alkotmány 62. cikkére, a polgári perrendtartásról szóló törvény 54. cikkére 

és a görög parlament eljárási szabályzatának 83. cikkére, 

– tekintettel a Krétai Fellebbviteli Bíróság 2015. november 18-i 5181. számú ítéletére, 

– tekintettel a Giorgos Grammatikakis európai parlamenti képviselő bíróság előtti 

megjelenéséről szóló 2015. április 7-i jelentésre, valamint a védekezésére és a 

védekezését alátámasztó dokumentumokra, 

– tekintettel a Krétai Fellebbviteli Bíróság 104/2015. számú ítéletére, 

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

és 9. cikkére, 

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A8-0279/2016), 

A. mivel a Görög Köztársaság Legfelsőbb Bírósága melletti helyettes ügyész egy 

feltételezett bűncselekmény kapcsán kérte Giorgos Grammatikakis európai parlamenti 

                                                 
1 A Bíróság 1964. május 12-i ítélete, Wagner kontra Fohrmann és Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; a Bíróság 

1986. július 10-i ítélete, Wybot kontra Faure és társai, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; a Törvényszék 2008. 

október 15-i ítélete, Mote kontra Európai Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; a Bíróság 2008. október 

21-i ítélete, Marra kontra De Gregorio és Clemente, C-200/07 és C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; a 

Törvényszék 2010. március 19-i ítélete, Gollnisch kontra Európai Parlament, T-42/06., ECLI:EU:T:2010:102; a 

Bíróság 2011. szeptember 6-i ítélete, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; a Törvényszék 2013. január 

17-i ítélete, Gollnisch kontra Parlament, T-346/11. és T-347/11., ECLI:EU:T:2013:23. 
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képviselő mentelmi jogának felfüggesztését; 

B. mivel az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyv 9. cikke 

szerint az Európai Parlament képviselői saját államuk területén az adott állam 

parlamenti képviselőire vonatkozó mentességeket élvezik; 

C. mivel a Görög Alkotmány 62. cikke szerint egy képviselő ellen parlamenti megbízatása 

során a parlament egyetértése nélkül nem lehet büntetőeljárást, letartóztatást vagy 

őrizetbe vételt vagy más, szabadságát korlátozó intézkedést foganatosítani; 

D. mivel a görög hatóságok Giorgos Grammatikakis ellen társtettesként büntetőeljárás 

megindítását javasolják, mivel nem tett eleget törvényes kötelezettségeinek; 

E. mivel a javasolt bírósági eljárás egy 1996. március 8-án tartott megbeszéléssel 

kapcsolatos, amelyen a kötelező biztosításon kívüli, új kollektív magánbiztosításnak a 

Krétai Egyetem alkalmazottai számára történő megkötésének lehetőségéről volt szó, és 

állítólag egymást követő részletekben törvénytelen kifizetéseket eszközöltek a 2000–

2002 közötti időszak során; 

F. mivel ugyanezzel az üggyel kapcsolatosan egy előző bírósági eljárás a 2000-től kezdődő 

időszakot tárgyalta, amely valamennyi vádlott felmentésével végződött; 

G. mivel a javasolt bírósági eljárás nyilvánvalóan nem kapcsolódik Giorgos 

Grammatikakis európai parlamenti képviselői tisztségéhez, hanem a Krétai Egyetem 

szenátusának rektoraként betöltött korábbi tisztségéhez kapcsolódik; 

H. mivel a javasolt bírósági eljárás az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 

7. jegyzőkönyv 8. cikke értelmében nem az európai parlamenti képviselő feladatának 

ellátása során kifejtett véleményével vagy leadott szavazatával kapcsolatos; 

I. mivel a javasolt eljárást kiterjesztették az 1996–2000 közötti időszakra, és az 

tartalmazza a Krétai Egyetem szenátusa és Giorgos Grammatikakis utolsó 

megbeszélését, amelynek során a témát megbeszélték, de határozatot nem hoztak; mivel 

nincs arra utaló jel, hogy a javasolt bírósági eljárást a szóban forgó képviselőnek szánt 

politikai kár okozása céljából indították volna; 

J. mivel a javasolt bírósági eljárást véglegesen megszüntették számos olyan vádlottal 

szemben, akik a Krétai Egyetem szenátusának és az ELKE bizottságnak tagjai voltak, a 

feltételezett bűncselekmények 15 éves elévülési idejének letelte miatt, míg másokat a 

bíróság 2016 májusában véglegesen felmentett valamennyi vád alól; 

K. mivel meglepődve tapasztaljuk, hogy a mentelmi jog felfüggesztését az események 

megtörténtét követően 20 évvel kérelmezik, és hogy a görög igazságszolgáltatási 

rendszer ezen időszak során nem emelt vádat Giorgos Grammatikakis ellen, és ezt most, 

európai parlamenti képviselőségének idején szándékozik megtenni; 

L. mivel egy lassan eljáró igazságszolgáltatási rendszer sohasem lesz igazságos, ugyanis az 

érintett személyek 20 év elteltével már nem ugyanazok; mivel ha az igazságszolgáltatás 

méltó akar lenni nevéhez, időben kell igazságot szolgáltatnia; 
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1. úgy határoz, hogy felfüggeszti Giorgos Grammatikakis mentelmi jogát – ahogyan azt 

maga Giorgos Grammatikakis kérte – e hosszadalmas bírósági eljárás lezárása 

érdekében; 

2. utasítja elnökét, hogy haladéktalanul továbbítsa ezt a határozatot és az illetékes 

bizottság jelentését a görög hatóságoknak és Giorgos Grammatikakisnak. 
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ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE 
AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN 
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A zárószavazáson jelen lévő tagok Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Mady Delvaux, Dietmar 

Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Evelyn Regner, 

Tadeusz Zwiefka 

A zárószavazáson jelen lévő póttagok Sergio Gaetano Cofferati, Angel Dzhambazki, Stefano Maullu, Virginie 

Rozière 

 
 


