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ELFOGADOTT SZÖVEGEK 

P8_TA(2015)0234 

Sotirios Zarianopoulos mentelmi jogának felfüggesztése   

Az Európai Parlament 2015. június 24-i határozata a Sotirios Zarianopoulos mentelmi 

jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2015/2015(IMM)) 

Az Európai Parlament, 

– A modell szerint így lenne: tekintettel a görög legfelsőbb bíróság helyettes ügyésze által 

2014. december 8-án a szaloniki harmadik büntetőbíró előtt folyó (G2010-1744) 

eljárással összefüggésben eljuttatott és 2015. január 13-án a plenáris ülésen bejelentett, 

a Sotirios Zarianopoulos mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemre, 

– miután eljárási szabályzata 9. cikke (5) bekezdésének megfelelően meghallgatta Sotirios 

Zarianopoulost, 

– tekintettel az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyv 8. és 

9. cikkére, valamint az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános 

választójog alapján történő választásáról szóló, 1976. szeptember 20-i okmány 6. 

cikkének (2) bekezdésére, 

– tekintettel az Európai Unió Bírósága által 1964. május 12-én, 1986. július 10-én, 2008. 

október 15-én és 21-én, 2010. március 19-én, 2011. szeptember 6-án és 2013. január 17-

én hozott ítéletekre1, 

– tekintettel az Görög Köztársaság alkotmányának 62. cikkére, 

– tekintettel eljárási szabályzata 5. cikkének (2) bekezdésére, 6. cikkének (1) bekezdésére 

és 9. cikkére, 

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A8-0191/2015), 

                                                 
1 A 101/63. sz., Wagner kontra Fohrmann és Krier ügyben 1964. május 12-én hozott ítélet (EBHT 

1964, 387. o.); a 149/85. sz., Wybot kontra Faure és társai ügyben 1986. július 10-én hozott ítélet 

(EBHT 1986, 2391. o.); a T-345/05. sz., Mote kontra Európai Parlament ügyben 2008. október 

15-én hozott ítélet (EBHT 2008, II-2849. o.); a C-200/07. és C-201/07. sz., Marra kontra De 

Gregorio és Clemente egyesített ügyekben 2008. október 21-én hozott ítélet (EBHT 2008, I-7929. 

o.); a T-42/06. sz., Gollnisch kontra Európai Parlament ügyben 2010. március 19-én hozott ítélet 

(EBHT 2010, II-1135. o.); a 163/10. sz., Patriciello ügyben 2011. szeptember 6-án hozott ítélet 

(EBHT 1986, 2391. o.); a T-346/11. és a T-347/11. sz., Gollnisch kontra Európai Parlament 

ügyben 2013. január 17-én hozott ítélet (EBHT 2013, II-1135. o.). 



 

 

A. mivel a görög legfelsőbb bíróság helyettes államügyésze egy feltételezett 

bűncselekménnyel kapcsolatos vizsgálat keretében kérte Sotirios Zarianopoulos európai 

parlamenti képviselő mentelmi jogának felfüggesztését; 

B. mivel az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyv 9. cikke 

szerint az európai parlamenti képviselők saját országuk területén az országuk parlamenti 

képviselőit megillető mentelmi jogot élveznek; 

C. mivel a görög alkotmány 62. cikke szerint egy képviselő ellen parlamenti megbízatása 

során a parlament egyetértése nélkül nem lehet büntetőeljárást, letartóztatást vagy 

őrizetbe vételt vagy más, szabadságát korlátozó intézkedést foganatosítani, 

D. mivel Sotirios Zarianopoulost azzal vádolják, hogy 2010. március 4-én fizikai 

erőszakkal fenyegetőzve illegálisan berontott az ETR-3 görög állami televízió 

épületébe, hogy félbeszakítsa a déli híradót és felolvassa közleményét; 

E. mivel a feltételezett bűncselekmény nyilvánvalóan nem áll semmilyen kapcsolatban 

Sotirios Zarianopoulos európai parlamenti képviselői megbízatásával, hiszen az a görög 

PAME szakszervezet akciójához kapcsolódik, ráadásul Sotirios Zarianopoulos az 

elkövetés időpontjában nem is volt európai parlamenti képviselő; 

F. mivel az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyv 8. cikke és 

az Európai Unió Bíróságának joggyakorlata értelmében az európai parlamenti 

képviselői feladatok végzése során kifejezett vélemények a parlamenti megbízatással 

közvetlen és egyértelmű kapcsolatban álló szubjektív értékelések, azonban Sotirios 

Zarianopoulos feltételezett fellépése nem fér bele ebbe a meghatározásba; 

G. mivel tehát a büntetőeljárás nem az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 

7. jegyzőkönyv 8. cikke szerinti, az európai parlamenti képviselői megbízatás 

gyakorlásával kapcsolatos vélemény kifejtésére vagy szavazatra vonatkozik; 

H. mivel az eljárási szabályzat 9. cikkének (7) bekezdése szerint a Jogi Bizottság 

semmiképpen nem nyilatkozhat a képviselő bűnösségével, illetve ártatlanságával 

kapcsolatban, sem arról, hogy a neki tulajdonított vélemény vagy cselekedetek 

indokolttá tesznek-e büntetőeljárást, még abban az esetben sem, ha a kérelem vizsgálata 

során a tényállásról részletes tudomást szerez; 

I. mivel Sotirios Zarianopoulos fenntartja, hogy a vád politikai indíttatású, a Jogi 

Bizottság a képviselő meghallgatását és az általa benyújtott dokumentumok 

tanulmányozását követően megvizsgálta a tanúk 2010-ben, a nyomozás során tett 

vallomásait is, amelyek a vád alapjául szolgálnak; 

J. mivel ezek a vallomások a Sotirios Zarianopoulos elleni bírósági eljárás keretében 

születtek, és másrészt mivel nem a Jogi Bizottság feladata az ügy kivizsgálása sem 

pedig annak eldöntése, hogy a bűnvádi eljárás alá vont európai parlamenti képviselő 

bűnös-e vagy sem; 

K. mivel tehát a bizottság rendelkezésére álló információk alapján nincs ok annak 

feltételezésére, hogy az eljárás a képviselő politikai tevékenységének befolyásolására 

irányult volna (fumus persecutionis), továbbá mivel az eljárást sok évvel azelőtt 

indították, hogy nevezett személy európai parlamenti képviselő lett volna; 



 

 

1. úgy határoz, hogy felfüggeszti Sotirios Zarianopoulos mentelmi jogát; 

2. utasítja elnökét, hogy haladéktalanul továbbítsa ezt a határozatot és az illetékes 

bizottság jelentését a Görög Köztársaság Legfelsőbb Bírósága melletti Ügyészségnek és 

Sotirios Zarianopoulosnak. 

 


