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Europski parlament, 

– uzimajući u obzir zahtjev za ukidanje parlamentarnog imuniteta Steliosu Kouloglouu 

koji je 7. kolovoza 2015. uputio Ured državnog odvjetnika Vrhovnog suda Grčke u vezi 

s optužbama za uvredu i klevetu
1
 i koji je objavljen na plenarnoj sjednici 9. rujna 2015., 

– uzimajući u obzir činjenicu da se Stelios Kouloglou odrekao prava na saslušanje u 

skladu s člankom 9. stavkom 5. Poslovnika, 

– uzimajući u obzir članke 8. i 9. Protokola br. 7  o povlasticama i imunitetima Europske 

unije te članak 6. stavak 2. Akta od 20. rujna 1976. o izboru zastupnika u Europski 

parlament neposrednim općim izborima, 

– uzimajući u obzir presude Suda Europske unije od 12. svibnja 1964., 10. srpnja 1986., 

15. i 21. listopada 2008., 19. ožujka 2010., 6. rujna 2011. i 17. siječnja 2013.2, 

– uzimajući u obzir članak 62. Ustava Helenske Republike, 

– uzimajući u obzir članak 5. stavak 2., članak 6. stavak 1. i članak 9. Poslovnika, 

– uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja (A8-0356/2015), 

A. budući da je Ured državnog odvjetnika Vrhovnog suda Grčke zatražio ukidanje 

                                                 
1  Referentni dokument ABM:IΓ/2011/11882. 
2  Presuda Suda od 12. svibnja 1964., Wagner/Fohrmann i Krier, 101/63, 

ECLI:EU:C:1964:28; Presuda Suda od 10. srpnja 1986., Wybot/Faure i drugi, 149/85, 
ECLI:EU:C:1986:310; Presuda Općeg suda od 15. listopada 2008., Mote/Parlament, 
T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Presuda Suda od 21. listopada 2008., Marra/De 
Gregorio i Clemente, C 200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Presuda Općeg 
suda od 19. ožujka 2010., Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; 
Presuda Suda od 6. rujna 2011., Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; Presuda 
Općeg suda od 17. siječnja 2013., Gollnisch/Parlament, T-346/11 et T-347/11, 
ECLI:EU:T:2013:23. 



 

 

parlamentarnog imuniteta zastupniku u Europskom parlamentu Steliosu Kouloglouu 

zbog mogućeg pokretanja kaznenog postupka na osnovi navoda o počinjenju kaznenog 

djela; 

B. budući da se u članku 9. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije 

navodi da zastupnici u Europskom parlamentu na državnom području svoje države 

uživaju imunitet priznat zastupnicima u parlamentu te države; 

C. budući da se prema članku 62. Ustava Helenske Republike zastupnici u parlamentu 

tijekom svojeg mandata ne smiju kazneno goniti, uhititi, zatvoriti te im se ni na koji 

drugi način ne smije oduzeti sloboda bez prethodnog odobrenja parlamenta; 

D. budući da je Stelios Koluoglou optužen za klevetu i uvredu zatvorskog osoblja u 

Patrasu; 

E. budući da se ta optužba odnosi na izjave o poštenju određenih članova zatvorskog 

osoblja u Patrasu koje je Stelios Kouloglou navodno dao medijima 2010., kada se kao 

novinar uglavnom bavio izvještavanjem za televiziju; 

F. budući da navodno kazneno djelo nema nikakve veze s dužnošću Steliosa Koulogloua 

kao zastupnika u Europskom parlamentu, nego se tiče njegove bivše funkcije 

televizijskog izvjestitelja; 

G. budući da taj slučaj kaznenog gonjenja nije povezan s izražavanjem mišljenja ili 

glasovanjem dotičnog zastupnika u Europskom parlamentu pri obnašanju njegovih 

dužnosti u smislu članka 8. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske 

unije; 

H. budući da nema razloga sumnjati da se kaznenim postupkom želi nanijeti šteta 

političkoj aktivnosti zastupnika (fumus persecutionis), s obzirom na to da je on pokrenut 

nekoliko godina prije nego što je zastupnik stupio na svoju dužnost u Europskom 

parlamentu; 

I. budući da su grčke vlasti od Europskog parlamenta zatražile odgovor najkasnije do 7. 

listopada 2015. jer bi u suprotnome kazneni postupak zastario, no s obzirom na to da 

proceduralne odredbe u Parlamentu ne dopuštaju donošenje odluke u tako kratkom 

vremenskom roku; 

J. međutim, budući da je stav Odbora za pravne poslove da se, s obzirom na presudu br. 

1126/1994 Vrhovnog suda Grčke, zastarijevanje u svakom slučaju odgađa za najviše tri 

godine dok Stelios Kouloglou obnaša dužnost zastupnika u Europskom parlamentu; 

1. odlučuje ukinuti imunitet Steliosu Kouloglouu; 

2. nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i izvješće nadležnog odbora odmah 

proslijedi grčkim nadležnim tijelima. 

 

 


