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ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Georgios Epitideiose puutumatuse äravõtmise taotluse kohta
(2018/2268(IMM))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Georgios Epitideiose puutumatuse äravõtmise taotlust, mille esitas 12. 
oktoobril 2018. aastal Kreeka ülemkohtu aseprokurör seoses menetlusega nr AVM: 
2017/10839 ja mis tehti teatavaks täiskogu istungil 13. novembril 2018. aastal,

– olles vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 6 Georgios Epitideiose ära kuulanud,

– võttes arvesse Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artikleid 8 ja 
9 ning otsestel ja üldistel valimistel Euroopa Parlamendi liikmete valimist käsitleva 20. 
septembri 1976. aasta akti artikli 6 lõiget 2,

– võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu 12. mai 1964. aasta, 10. juuli 1986. aasta, 15. ja 21. 
oktoobri 2008. aasta, 19. märtsi 2010. aasta, 6. septembri 2011. aasta ja 17. jaanuari 
2013. aasta otsuseid1,

– võttes arvesse Kreeka Vabariigi põhiseaduse artiklit 62,

– võttes arvesse kodukorra artikli 5 lõiget 2, artikli 6 lõiget 1 ja artiklit 9,

– võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A8-0185/2019),

A. arvestades, et Kreeka ülemkohtu aseprokurör on taotlenud Euroopa Parlamendi liikme 
Georgios Epitideiose puutumatuse äravõtmist seoses väidetavat õigusrikkumist 
käsitleva võimaliku kohtumenetlusega;

B. arvestades, et Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artiklis 9 on 
sätestatud, et Euroopa Parlamendi liikmetel on oma riigi territooriumil samasugune 
immuniteet nagu selle riigi parlamendi liikmetel;

C. arvestades, et Kreeka Vabariigi põhiseaduse artiklis 62 on sätestatud, et parlamendi 
koosseisu ametiajal ei või parlamendiliiget ilma parlamendi eelneva loata vastutusele 
võtta, kinni pidada, temalt vabadust võtta ega muul viisil tema vabadust piirata;

D. arvestades, et Kreeka Vabariigi ülemkohtu aseprokuröri taotlus on seotud menetlusega, 
mis puudutab Kreeka kriminaalkoodeksi artikli 45 ja artikli 232A väidetavat rikkumist 
seoses kohtuotsuse ühise rikkumisega; 

1 Kohtuotsus, Euroopa Kohus, 12. mai 1964, Wagner vs. Fohrmann ja Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; 
kohtuotsus, Euroopa Kohus, 10. juuli 1986, Wybot vs. Faure jt, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; 
kohtuotsus, Üldkohus, 15. oktoober 2008, Mote vs. parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; 
kohtuotsus, Euroopa Kohus, 21. oktoober 2008, Marra vs. De Gregorio ja Clemente, C-200/07 ja C-
201/07, ECLI:EU:C:2008:579; kohtuotsus, Üldkohus, 19. märts 2010, Gollnisch vs. parlament, T-42/06, 
ECLI:EU:T:2010:102; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 6. september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: 
EU:C:2011:543; kohtuotsus, Üldkohus, 17. jaanuar 2013, Gollnisch vs. parlament, T-346/11 ja T-347/11, 
ECLI:EU:T:2013:23.
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E. arvestades, et Georgios Epitideiost süüdistatakse selles, et ta jättis täitmata Ateena 
üheliikmelise esimese astme kohtu 25. mai 2015. aasta esialgse otsuse nr 3603/2015, 
mille kohaselt tuli Atikas Marousis Odos Grammou tänava maja nr 73 alumiselt 
korruselt ja sissepääsust kõrvaldada kõik kaamerad ning maksta otsuse iga järgmise 
rikkumise eest 600 (kuussada) eurot trahvi;

F. arvestades, et parlamendi kodukorra artikli 9 lõige 8 näeb ette, et õiguskomisjon ei võta 
mingil juhul seisukohta küsimuses, kas parlamendiliige on süüdi või mitte või kas 
arvamused või teod, milles parlamendiliiget süüdistatakse, põhjendavad tema 
vastutuselevõtmist, seda isegi siis, kui taotluse läbivaatamise käigus on juhtumi asjaolud 
komisjonile üksikasjalikult teatavaks saanud;

G. arvestades, et Euroopa Parlament ei saa samuti võtta seisukohta küsimuses, kas 
parlamendiliige on süüdi või mitte või kas teod, milles teda süüdistatakse, on 
kriminaalkorras karistatavad, ega anda hinnangut riikide õigus- ja kohtusüsteemide 
suhteliste eeliste kohta;

H. arvestades, et parlamendi kodukorra artikli 5 lõike 2 kohaselt ei ole parlamentaarne 
puutumatus parlamendiliikme isiklik eesõigus, vaid parlamendi kui terviku ja selle 
liikmete sõltumatuse tagatis;

I. arvestades, et parlamendiliikme puutumatuse eesmärk on kaitsta parlamenti ja selle 
liikmeid kohtumenetluse eest, mis käsitleb parlamendiliikme kohustuste täitmisel tehtud 
tegusid, mida ei saa neist kohustustest eristada;

J. arvestades, et süüdistus ei ole seotud Euroopa Parlamendi liikme kohustuste täitmisel 
avaldatud arvamustega ega antud häältega Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide 
protokolli nr 7 artikli 8 tähenduses;

K. arvestades, et käesoleva juhtumi kohta antud teabe ja selgituste põhjal ei ole põhjust 
kahtlustada, et kriminaalmenetluse aluseks oleks kavatsus kahjustada parlamendiliikme 
poliitilist tegevust või mainet ja seega parlamendi sõltumatust (fumus persecutionis);

1. otsustab Georgios Epitideiose puutumatuse ära võtta;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja vastutava parlamendikomisjoni 
raport viivitamata Kreeka ametiasutustele ja Georgios Epitideiosele.
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