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Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon Sergei Stanishevin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä 

koskevan, Bulgarian tasavallan yleisen pääsyyttäjän 24. marraskuuta 2014 välittämän 

pyynnön, joka liittyy Sofian kaupungin tuomioistuimessa vireillä olevaan 

oikeusmenettelyyn (viite CCAN N:o C-280/2013) ja josta ilmoitettiin täysistunnossa 

15. joulukuuta 2014, 

– on kuullut Sergei Stanishevia työjärjestyksen 9 artiklan 5 kohdan mukaisesti, 

– ottaa huomioon Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa 

N:o 7 olevan 8 ja 9 artiklan sekä Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä 

välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 6 artiklan 2 kohdan, 

– ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen 12. toukokuuta 1964, 10. heinäkuuta 

1986, 15. ja 21. lokakuuta 2008, 19. maaliskuuta 2010, 6. syyskuuta 2011 ja 

17. tammikuuta 2013 antamat tuomiot1, 

– ottaa huomioon Bulgarian tasavallan perustuslain 70 pykälän, 

                                                 
1 Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 12.5.1964, Wagner v. Fohrmann ja Krier, 101/63, 

ECLI:EU:C:1964:28, yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 10.7.1986, Wybot v. Faure ym., 149/85, 

ECLI:EU:C:1986:310, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 15.10.2008, 

Mote v. parlamentti, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 

21.10.2008, Marra v. De Gregorio ja Clemente, C-200/07 ja C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, 

unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 19.3.2010, Gollnisch v. parlamentti, T-42/06, 

ECLI:EU:T:2010:102, unionin tuomioistuimen tuomio 6.9.2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: 

EU:C:2011:543 sekä unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 17.1.2013, Gollnisch v. parlamentti, 

T-346/11 ja T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23. 



– ottaa huomioon työjärjestyksen 5 artiklan 2 kohdan, 6 artiklan 1 kohdan ja 9 artiklan, 

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0045/2015), 

A. toteaa, että Bulgarian tasavallan yleinen pääsyyttäjä on toimittanut parlamentille Sofian 

kaupungin yleisen syyttäjänviraston pyynnön saada lupa jatkaa rikosoikeudellista 

menettelyä Sergei Stanishevia vastaan Bulgarian rikoslain 358 pykälän 1 momentissa ja 

26 pykälän 1 momentissa tarkoitetusta rikoksesta; 

B. toteaa, että Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan 8 artiklan 

mukaan Euroopan parlamentin jäseniä ei voida alistaa tutkittavaksi, pidättää tai haastaa 

oikeuteen heidän tehtäviään hoitaessaan ilmaisemiensa mielipiteiden tai äänestystensä 

perusteella; 

C. toteaa, että Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan 9 artiklan 

mukaan Euroopan parlamentin jäsenillä on oman valtionsa alueella kansanedustajille 

myönnetty koskemattomuus; 

D. toteaa, että Bulgarian tasavallan perustuslain 70 pykälän 1 momentin nojalla 

kansalliskokouksen jäsentä ei voida pidättää tai asettaa syytteeseen paitsi, jos hän on 

tehnyt rikoksen, ja että niissä tapauksissa on saatava kansalliskokouksen tai, jos se ei ole 

koolla, kansalliskokouksen puhemiehen lupa, lukuun ottamatta tapauksia, joissa 

asianomainen on otettu kiinni itse teossa (in flagrante delicto); toteaa, että Bulgarian 

tasavallan perustuslain 70 pykälän 2 momentin nojalla lupaa rikossyytteen 

vireillepanoon ei tarvita, jos kansalliskokouksen jäsen on antanut siihen 

suostumuksensa kirjallisesti; 

E. toteaa, että parlamentti päättää itsenäisesti, pidättääkö se tietyssä tapauksessa 

koskemattomuuden vai ei; toteaa, että parlamentti voi kohtuullisessa määrin ottaa 

jäsenen kannan huomioon, kun se tekee päätöksen siitä, pidätetäänkö hänen 

koskemattomuutensa vai ei1; 

F. toteaa, että väitetyllä rikoksella ei ole välitöntä tai ilmeistä yhteyttä Stanishevin 

Euroopan parlamentin jäsenenä hoitamiin tehtäviin eikä se liity hänen tehtäviään 

hoitaessaan ilmaisemaansa mielipiteeseen tai suorittamaansa äänestykseen Euroopan 

unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjassa N:o 7 olevan 8 artiklan 

tarkoitusta varten; 

G. toteaa, että Sergei Stanishevia koskeva oikeudenkäyntiä edeltävä menettely oli pantu 

alulle jo kauan ennen kuin hänestä tuli Euroopan parlamentin jäsen ja että kyseinen 

oikeudenkäynti ei näin ollen liity millään tavalla hänen asemaansa Euroopan 

parlamentin jäsenenä; 

H. toteaa, että kun Sergei Stanishev toimi ensin pääministerinä ja sen jälkeen 

kansalliskokouksen jäsenenä, hän esitti kansalliskokouksen puhemiehelle kaksi 

kirjallista lausuntoa, joissa hän hyväksyi itseään koskevan menettelyn aloittamisen 

Bulgarian tasavallan perustuslain 70 pykälän 2 momentin nojalla; 

I. toteaa, että tässä tapauksessa parlamentti ei ole havainnut todisteita tarkoitushakuisesta 

syytteestä (fumus persecutionis), toisin sanoen sillä ei ole riittävän vakavaa ja 

                                                 
1 Asia T-345/05, Mote v. parlamentti (edellä mainittu), kohta 28. 



täsmällistä epäilystä siitä, että rikossyytteet olisi nostettu jäsenen vahingoittamiseksi 

poliittisesti; 

1. päättää pidättää Sergei Stanishevin parlamentaarisen koskemattomuuden; 

2. kehottaa puhemiestä toimittamaan tämän päätöksen sekä asiasta vastaavan valiokunnan 

mietinnön viipymättä Bulgarian tasavallan toimivaltaiselle viranomaiselle ja Sergei 

Stanisheville. 

 


