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Het Europees Parlement, 

– gezien het aan het Parlement voorgelegde verzoek om opheffing van de immuniteit van 

Theodoros Zagorakis, in verband met de voor de enkelvoudige strafkamer van de 

rechtbank van Thessaloniki aanhangige procedure E2010/3844, welk verzoek op 

19 december 2014 werd ingediend door de vice-procureur van het Hooggerechtshof van 

Griekenland, en van de ontvangst waarvan op 28 januari 2015 ter plenaire vergadering 

kennis werd gegeven, 

– in aanmerking genomen dat Theodoros Zagorakis overeenkomstig artikel 9, lid 5, van 

het Reglement afstand heeft gedaan van zijn recht te worden gehoord, 

– gezien de artikelen 8 en 9 van het Protocol nr. 7 betreffende de voorrechten en 

immuniteiten van de Europese Unie, en artikel 6, lid 2, van de Akte van 20 september 

1976 betreffende de verkiezing van de leden in het Europees Parlement door middel van 

rechtstreekse algemene verkiezingen, 

– gezien de arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 12 mei 1964, 

10 juli 1986, 15 en 21 oktober 2008, 19 maart 2010, 6 september 2011 en 17 januari 

20131, 

– gezien artikel 62 van de grondwet van de Helleense Republiek, 
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– gezien artikel 5, lid 2, artikel 6, lid 1 en artikel 9 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie juridische zaken (A8-0044/2015), 

A. overwegende dat de vice-procureur van het Hooggerechtshof van Griekenland in 

verband met een strafrechtelijk onderzoek gevraagd heeft om opheffing van de 

immuniteit van Theodoros Zagorakis, lid van het Parlement; 

B. overwegende dat overeenkomstig artikel 9 van protocol nr. 7 betreffende de voorrechten 

en immuniteiten van de Europese Unie, de leden, op hun eigen grondgebied, de 

immuniteiten welke aan de leden van de volksvertegenwoordiging in hun land zijn 

verleend, genieten; 

C. overwegende dat overeenkomstig artikel 62 van de grondwet van de Helleense 

Republiek leden van het parlement tijdens de parlementaire zittingsperiode niet kunnen 

worden vervolgd, gearresteerd, gevangen genomen of op andere wijze aan beperkingen 

worden onderworpen zonder voorafgaande toestemming van het parlement; 

D. overwegende dat Theodoros Zagorakis wordt verdacht van letsel door schuld en 

veronachtzaming van veiligheidsvoorschriften op de werkplaats; 

E. overwegende dat de strafvervolging betrekking heeft op een arbeidsongeval dat op 

13 mei 2010 plaatsvond in het stadion van de voetbalclub PAOK in Thessaloniki, 

waarbij een werknemer van die club gewond raakte, en gericht is tegen Theodoros 

Zagorakis in diens hoedanigheid van voorzitter en statutair vertegenwoordiger van 

genoemde club; 

F. overwegende dat deze feiten klaarblijkelijk geen verband houden met de positie van 

Theodoros Zagorakis als lid van het Europees Parlement, maar met zijn voormalige 

positie als voorzitter van de voetbalclub PAOK; 

G. overwegende dat het bij de vermeende handelingen niet gaat om een mening of stem 

uitgebracht in de uitoefening van het ambt van lid van het Europees Parlement in de zin 

van artikel 8 van protocol nr. 7 betreffende de voorrechten en immuniteiten van de 

Europese Unie; 

H. overwegende dat er geen aanwijzingen bestaan die erop duiden dat met de 

strafrechtelijke vervolging wordt beoogd de politieke activiteiten van het lid te schaden 

(fumus persecutionis), daar het strafrechtelijk onderzoek reeds was geopend enkele 

jaren voordat Theodoros Zagorakis als lid van het EP werd geïnstalleerd; 

1. besluit de immuniteit van Theodoros Zagorakis op te heffen; 

2. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en het verslag van zijn bevoegde commissie 

onmiddellijk aan de vice-procureur van het Hooggerechtshof van Griekenland te doen 

toekomen. 

 

 


