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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl prašymo atšaukti Georgioso Epitideioso (Georgios Epitideios) imunitetą
(2018/2268(IMM))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Graikijos Aukščiausiojo Teismo prokuroro pavaduotojo 2018 m. 
spalio 12 d. perduotą prašymą atšaukti Georgioso Epitideioso imunitetą, kuris susijęs su 
nagrinėjama byla Nr. AVM: 2017/10839 ir kuris buvo paskelbtas 2018 m. lapkričio 
13 d. plenariniame posėdyje,

– išklausęs Georgioso Epitideioso paaiškinimų, kaip nurodyta Darbo tvarkos taisyklių 9 
straipsnio 6 dalyje,

– atsižvelgdamas į Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 ir 9 
straipsnius ir į 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 Graikijos Respublikos Konstitucijos 62 straipsnį,

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

– atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A8-0185/2019),

A. kadangi Graikijos Aukščiausiojo Teismo prokuroro pavaduotojas pateikė prašymą 
atšaukti Europos Parlamento nario Georgioso Epitideioso parlamentinį imunitetą 
siekiant imtis galimų teisinių veiksmų dėl įtarimo padarius nusižengimą;

B. kadangi Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 9 straipsnyje 
nustatyta, kad Europos Parlamento nariai savo valstybės teritorijoje naudojasi 
imunitetais, kurie suteikiami tos valstybės parlamento nariams;

C. kadangi pagal Graikijos Respublikos Konstitucijos 62 straipsnį parlamento nariai savo 
kadencijos metu negali būti traukiami baudžiamojon atsakomybėn, suimami, kalinami 
ar kitaip negali būti ribojama jų laisvė, negavus išankstinio parlamento sutikimo;

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; 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.
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D. kadangi Graikijos Respublikos Aukščiausiojo Teismo prokuroro pavaduotojo prašymas 
susijęs su byla dėl įtariamo Graikijos baudžiamojo kodekso 45 straipsnio ir 232a 
straipsnio pažeidimo, susijusio su bendru teismo sprendimo pažeidimu; 

E. kadangi Georgios Epitideios yra kaltinamas tuo, kad nesilaikė Atėnų pirmosios 
instancijos vieno teisėjo teismo laikinojo sprendimo Nr. 3603/2015, kuriuo nurodoma 
pašalinti visas kameras nuo pastato, esančio adresu Nr. 73 Odos Grammou in Marousi 
(Atika), pirmojo aukšto ir įėjimo ir sumokėti 600 EUR (šešių šimtų eurų) baudą už 
kiekvieną būsimą 2015 m. gegužės 25 d. sprendimo pažeidimą;

F. kadangi Parlamento darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 8 dalyje numatyta, kad Teisės 
reikalų komitetas jokiais atvejais neišsako nuomonės dėl Parlamento nario kaltumo ar 
nekaltumo ir dėl to, ar nuomonės ir veiksmai, kuriais jis kaltinamas, užtraukia 
baudžiamąją atsakomybę, net jei nagrinėdamas prašymą komitetas galėjo išsamiai 
susipažinti su šia byla;

G. kadangi Europos Parlamentas taip pat nėra įgaliotas pareikšti savo nuomonės dėl 
Parlamento nario kaltumo ar nekaltumo ir dėl to, ar veiksmai, kuriais jis yra kaltinamas, 
užtraukia jam atsakomybę, jis taip pat nėra įgaliotas pareikšti savo nuomonės dėl 
atitinkamų nacionalinių teisinių ir teisminių sistemų privalumų;

H. kadangi, remiantis Europos Parlamento Darbo tvarkos taisyklių 5 straipsnio 2 dalimi, 
Parlamento nario imunitetas nėra jo asmeninė privilegija, bet viso Parlamento ir jo narių 
nepriklausomybės garantija;

I. kadangi Parlamento nario imuniteto tikslas – apsaugoti Parlamentą ir jo narius nuo 
teisinio proceso, kai tai susiję su veikla, vykdoma einant parlamentines pareigas ir kuri 
negali būti atskirta nuo šių pareigų;

J. kadangi baudžiamasis persekiojimas nėra susijęs su minėtam Europos Parlamento nariui 
einant pareigas pareikšta nuomone ar balsavimu, kaip numatyta Protokolo Nr. 7 dėl 
Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 straipsnyje;

K. kadangi, remiantis šioje byloje pateikta informacija ir paaiškinimais, nėra pagrindo 
įtarti, kad baudžiamojo proceso tikslas – pakenkti Parlamento nario politinei veiklai ar 
reputacijai, taigi ir Parlamento nepriklausomumui (fumus persecutionis);

1. nusprendžia atšaukti Georgioso Epitideioso imunitetą;

2. paveda Pirmininkui nedelsiant perduoti šį sprendimą ir atsakingo komiteto pranešimą 
Graikijos valdžios institucijoms ir Georgiosui Epitideiosui.
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INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE
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0
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Tadeusz Zwiefka
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pavaduojantys nariai

Virginie Rozière


