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Žiadosť o zbavenie Theodorosa Zagorakisa poslaneckej imunity  

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 11. marca 2015 o žiadosti o zbavenie imunity 

Theodorosa Zagorakisa (2015/2048(IMM)) 

 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na žiadosť o zbavenie imunity Theodorosa Zagorakisa v súvislosti s 

konaním č. E2010/3844 na trestnom súde v Solúne, ktorú 19. decembra 2014 podal 

zástupca prokurátora Najvyššieho súdu v Grécku a ktorá bola 

28. januára 2015 oznámená plénu, 

– keďže Theodoros Zagorakis sa vzdal práva na vypočutie podľa článku 9 ods. 5 

rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na články 8 a 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie, ako 

aj na článok 6 ods. 2 Aktu z 20. septembra 1976 o priamych a všeobecných voľbách 

poslancov Európskeho parlamentu , 

– so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie z 12. mája 1964, 10. júla 1986, 

15. a 21. októbra 2008, 19. marca 2010, 6. septembra 2011 a 17 januára 20131, 

– so zreteľom na článok 62 ústavy Gréckej republiky, 

– so zreteľom na článok 5 ods. 2, článok 6 ods. 1 a článok 9 rokovacieho poriadku, 
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– so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0044/2015), 

A. keďže zástupca prokurátora Najvyššieho súdu v Grécku požiadal v súvislosti s možným 

právnym konaním v súvislosti s údajným spáchaním trestného činu o zbavenie imunity 

poslanca Európskeho parlamentu Theodorosa Zagorakisa; 

B. keďže podľa článku 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie požívajú 

poslanci Európskeho parlamentu na území ich vlastného štátu imunitu priznanú 

poslancom ich parlamentu; 

C. keďže poslanec parlamentu nesmie byť podľa článku 62 ústavy Gréckej republiky počas 

svojho volebného obdobia bez predchádzajúceho súhlasu parlamentu stíhaný, zadržaný 

ani uväznený či inak obmedzovaný vo svojej slobode; 

D. keďže Theodoros Zagorakis je obvinený z ublíženia na zdraví z nedbanlivosti a z 

nedodržania bezpečnostných predpisov na pracovisku; 

E. keďže trestné stíhanie sa týka pracovného úrazu zamestnanca futbalového klubu PAOK 

Solún, ku ktorému došlo dňa 13. mája 2010 na štadióne uvedeného klubu, a v ktorom je 

Theodoros Zagorakis obvinený ako predseda a právny zástupca tohto klubu; 

F. keďže údajný trestný čin očividne nijako nesúvisí s postavením Theodorosa Zagorakisa 

ako poslanca Európskeho parlamentu, ale týka sa ho ako predsedu futbalového klubu 

PAOK; 

G. keďže trestné stíhanie sa nevzťahuje na vyjadrené názory alebo hlasovanie pri výkone 

svojich úloh poslanca Európskeho parlamentu v zmysle článku 8 Protokolu č. 7 o 

výsadách a imunitách Európskej únie; 

H. keďže neexistuje dôvod predpokladať, že trestné stíhanie vychádza z úmyslu poškodiť 

politickú činnosť poslanca (fumus persecutionis), pretože sa začalo niekoľko rokov pred 

jeho nástupom do tejto funkcie; 

1. zbavuje Theodorosa Zagorakisa imunity; 

2. poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie a správu gestorského výboru ihneď 

postúpil generálnemu prokurátorovi Najvyššieho súdu v Grécku. 

 

 


