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Parlament Europejski, 

– uwzględniając wniosek o uchylenie immunitetu Georgiosa Kyrtsosa przekazany dnia 

21 lipca 2015 r. przez prokuraturę generalną przy sądzie najwyższym Grecji w związku 

ze skargą inspektoratu pracy Attyki Wschodniej dotyczącą niewypłacania 

wynagrodzeń1 i ogłoszony na posiedzeniu plenarnym w dniu 9 września 2015 r., 

– uwzględniając fakt, że Georgios Kyrtsos zrzekł się przysługującego mu prawa do 

złożenia wyjaśnień zgodnie z art. 9 ust. 5 Regulaminu, 

– uwzględniając art. 8 i 9 Protokołu nr 7 w sprawie przywilejów i immunitetów Unii 

Europejskiej oraz art. 6 ust. 2 Aktu dotyczącego wyborów przedstawicieli do 

Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich z dnia 20 

września 1976 r., 

– uwzględniając wyroki Trybunału Sprawiedliwości z dni 12 maja 1964 r., 10 lipca 

1986 r., 15 i 21 października 2008 r., 19 marca 2010 r., 6 września 2011 r. oraz 

17 stycznia 2013 r.2, 

– uwzględniając art. 62 konstytucji Republiki Greckiej, 

– uwzględniając art. 5 ust. 2, art. 6 ust. 1 oraz art. 9 Regulaminu; 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A8-0358/2015); 

                                                 
1  Numer referencyjny dokumentu ABM:IB2014/8927. 
2  Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 12 maja 1964 r., Wagner/Fohrmann i Krier, 101/63, 

ECLI:EU:C:1964:28; wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 10 lipca 1986 r., Wybot/Faure i 

inni, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; wyrok Sądu z dnia 15 października 2008 r., Mote/Parlament, 

T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 21 października 2008 

r., Marra/De Gregorio i Clemente, C-200/07 i C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; wyrok Sądu z 

dnia 19 marca 2010 r., Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; wyrok Trybunału 

Sprawiedliwości z dnia 6 września 2011 r., Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543 ; wyrok 

Sądu z dnia 17 stycznia 2013 r., Gollnisch/Parlament, T-346/11 i T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23. 



 

 

A. mając na uwadze, że prokuratura generalna przy sądzie najwyższym Grecji zwróciła się 

o uchylenie immunitetu posła do Parlamentu Europejskiego Georgiosa Kyrtsosa 

w związku z możliwym podjęciem czynności prawnych dotyczących zarzutu 

przestępstwa; 

B. mając na uwadze, że zgodnie z art. 9 Protokołu nr 7 w sprawie przywilejów 

i immunitetów Unii Europejskiej posłowie do Parlamentu Europejskiego korzystają na 

terytorium swoich państw członkowskich z immunitetów przyznawanych członkom 

parlamentu ich państwa; 

C. mając na uwadze, że art. 62 konstytucji Republiki Greckiej przewiduje, że podczas 

kadencji parlamentu posłowie nie mogą być ścigani, aresztowani, więzieni lub poddani 

innym ograniczeniom, jeśli parlament nie wyrazi na to uprzednio zgody; 

D. mając na uwadze, że Georgios Kyrtsos jest oskarżony o niewypłacenie części 

wynagrodzenia jednemu ze swoich byłych pracowników; 

E. mając na uwadze, że oskarżenie dotyczy części wynagrodzenia za rok 2013 byłego 

pracownika dwóch wydawnictw prasowych, których dyrektorem był wówczas Georgios 

Kyrtsos, i że oskarżenie to jest skierowane przeciwko Georgiosowi Kyrtsosowi jako 

byłemu dyrektorowi tych firm; 

F. mając na uwadze, że zarzut popełnienia przestępstwa wyraźnie nie ma związku z 

pełnieniem przez Georgiosa Kyrtsosa mandatu posła do Parlamentu Europejskiego, lecz 

jest związany z zajmowanym przez niego uprzednio stanowiskiem dyrektora dwóch 

wydawnictw prasowych; 

G. mając na uwadze, że śledztwo nie dotyczy opinii wyrażonych lub głosów oddanych w 

ramach wykonywania rzeczonych obowiązków posła do Parlamentu Europejskiego do 

celów art. 8 Protokołu nr 7 w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej; 

H. mając na uwadze, że nie ma powodów, by podejrzewać, iż celem postępowania karnego 

jest działanie na szkodę politycznej działalności prowadzonej przez posła (fumus 

persecutionis), zważywszy, że śledztwo zostało wszczęte na kilka lat przed objęciem 

przez posła mandatu; 

1. podejmuje decyzję o uchyleniu immunitetu Georgiosa Kyrtsosa; 

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do natychmiastowego przekazania niniejszej 

decyzji wraz ze sprawozdaniem właściwej komisji władzom Republiki Greckiej. 

 

 


