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Zahtjev za ukidanje parlamentarnog imuniteta Theodorosu Zagorakisu  

Odluka Europskog parlamenta od 11. ožujka 2015. o zahtjevu za ukidanje imuniteta 

Theodorosu Zagorakisu (2015/2048(IMM)) 

 

Europski parlament, 

– uzimajući u obzir zahtjev za ukidanje imuniteta Theodorosu Zagorakisu koji je 

19. prosinca 2014. uputio zamjenik državnog odvjetnika pri Vrhovnom sudu Grčke i 

koji je 28. siječnja 2015. objavljen na plenarnoj sjednici, a u vezi s postupkom 

E2010/3844 koji se vodi pred kaznenim sudom u Solunu, 

– nakon saslušanja Theodorosa Zagorakisa u skladu s člankom 9. stavkom 5. Poslovnika, 

– uzimajući u obzir članke 8. i 9. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske 

unije te članak 6. stavak 2. Akta od 20. rujna 1976. o izboru zastupnika u Europski 

parlament neposrednim općim izborima, 

– uzimajući u obzir presude Suda Europske unije od 12. svibnja 1964., 10. srpnja 1986., 

15. i 21. listopada 2008., 19. ožujka 2010. , 6. rujna 2011. i 17. siječnja 2013.1, 

– uzimajući u obzir članak 62. Ustava Helenske Republike, 

– uzimajući u obzir članak 5. stavak 2., članak 6. stavak 1. i članak 9. Poslovnika, 

– uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja (A8-0044/2015), 

A. budući da je zamjenik državnog odvjetnika pri Vrhovnom sudu Grčke podnio zahtjev za 
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ukidanje imuniteta zastupniku u Europskom parlamentu Theodorosu Zagorakisu u 

kontekstu mogućeg sankcioniranja navodnog kaznenog djela; 

B. budući da u skladu s člankom 9. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske 

unije zastupnici u Europskom parlamentu na državnom području svoje države uživaju 

imunitet priznat zastupnicima u parlamentu te države; 

C. budući da prema članku 62. Ustava Helenske Republike zastupnik u Parlamentu tijekom 

zakonodavnog razdoblja ne može biti kazneno gonjen, uhićen ili pritvoren niti mu se 

može na neki drugi način ograničiti sloboda; 

D. budući da je Theodoros Zagorakis optužen za nanošenje tjelesnih ozljeda iz nehaja i 

nepridržavanje sigurnosnih propisa na radnom mjestu; 

E. budući da je protiv Theodorosa Zagorakisa, predsjednika i pravnog zastupnika 

nogometnog kluba PAOK, pokrenut kazneni progon zbog nesreće na radu zaposlenika 

tog kluba koja se dogodila 13. svibnja 2010. na stadionu tog istog kluba u Solunu; 

F. budući da navodno kazneno djelo očito nije ni u kakvoj vezi s obnašanjem dužnosti 

Theodorosa Zagorakisa u svojstvu zastupnika u Europskom parlamentu već je u vezi s 

njegovom funkcijom predsjednika nogometnog kluba PAOK; 

G. budući da kazneni progon nije u vezi s izraženim mišljenjem ili glasanjem pri obnašanju 

njegovih dužnosti zastupnika u Europskom parlamentu u smislu članka 8. Protokola br. 

7 o povlasticama i imunitetima Europske unije; 

H. budući da ne postoji razlog za pretpostavku da je kazneni progon pokrenut s namjerom 

nanošenja političke štete dotičnom zastupniku (fumus persecutionis) jer je pokrenut 

nekoliko godina prije nego što je on postao zastupnik u Europskom parlamentu; 

1. odlučuje ukinuti imunitet Theodorosu Zagorakisu; 

2. nalaže svojem predsjedniku da odmah proslijedi ovu Odluku i izvješće nadležnog 

odbora Državnom odvjetništvu pri Vrhovnom sudu Grčke. 

 


