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Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-006717/2017/rev.1 

aan de Commissie 
Artikel 130 van het Reglement 

Thierry Cornillet (ALDE), Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), Burkhard Balz (PPE), Jean Arthuis 

(ALDE), Lieve Wierinck (ALDE), Petr Ježek (ALDE), Jakob von Weizsäcker (S&D), Enrique 

Calvet Chambon (ALDE), Esther de Lange (PPE), Nils Torvalds (ALDE), Sven Giegold 

(Verts/ALE) en Ingeborg Gräßle (PPE) 

Betreft: Strafrechtelijke procedures tegen de oud-directeur van Elstat 

Griekenland krijgt financiële steun op voorwaarde dat het land de soms zware hervormingen 
doorvoert. Het vertrouwen in het Griekse juridische, economische en rechtssysteem is van 
fundamenteel belang. Aan de onafhankelijkheid van het rechtssysteem mag niet worden getornd en 
evenmin aan de geloofwaardigheid van de verzamelde statistieken, omdat zij beide essentiële 
onderdelen van het herstel vormen. 

Tegen de oud-directeur van het Griekse Bureau voor de statistiek (Elstat) zijn in de afgelopen zes jaar 
strafrechtelijke procedures voor Griekse rechtbanken aangespannen, omdat hij de cijfers over de 
Griekse tekorten over 2009 zou hebben opgeblazen (15,4% in 2009, zoals gevalideerd door Eurostat). 

In augustus 2017 werd hij door het Hof van Beroep veroordeeld, omdat hij aan het bestuur van Elstat 
geen voorafgaande toestemming had gevraagd voor het bekendmaken van de cijfers in het kader van 
de procedure bij buitensporige tekorten (BTP) voor 2009. Na zijn tweede vrijspraak door de Raad van 
het Hof van Beroep heeft de openbare aanklager van de Hoge Raad opnieuw vervolging tegen de 
heer Georgiou ingesteld wegens het vervalsen van de tekortcijfers over 2009.  

Kan de Commissie de weerslag van dit gerechtelijk besluit en van het heropenen van de zaak 
evalueren op het programma inzake financiële bijstand, het wankele herstel van Griekenland en de 
onafhankelijkheid van de justitie en de statistieken? 

Is de Commissie niet van oordeel dat deze zaak indruist tegen de geest van de Verdragen en de 
regels inzake het bestuur van de eurozone? 


