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Europa-Parlamentet, 

– der henviser til anmodning om ophævelse af Sotirios Zarianopoulos' immunitet, som er 

fremsendt af anklageren ved Grækenlands højesteret den 28. marts 2016 i forbindelse 

med en sag, der foreslås af Thessalonikis anklager for lovovertrædelser (sag ABM 

A2015/1606), og hvorom der blev givet meddelelse på plenarmødet den 27. april 2016, 

– der henviser til, at Sotirios Zarianopoulos har givet afkald på retten til at blive hørt, jf. 

forretningsordenens artikel 9, stk. 5, 

– der henviser til artikel 8 og 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions 

privilegier og immuniteter samt artikel 6, stk. 2, i akten af 20. september 1976 om 

almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet, 

– der henviser til de domme, som Den Europæiske Unions Domstol har afsagt den 

12. maj 1964, 10. juli 1986, 15. og 21. oktober 2008, 19. marts 2010, 6. september 2011 

og 17. januar 20131, 

– der henviser til artikel 62 i Den Hellenske Republiks forfatning, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 5, stk. 2, artikel 6, stk. 1, og artikel 9, 

– der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A8-0233/2016), 

A. der henviser til, at anklageren ved Grækenlands højesteret har anmodet om ophævelse 
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af medlem af Europa-Parlamentet Sotirios Zarianopoulos' parlamentariske immunitet i 

forbindelse med en sag om en påstået lovovertrædelse; 

B. der henviser til, at, Europa-Parlamentets medlemmer i henhold til artikel 9 i protokol nr. 

7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter på deres eget lands 

område nyder de immuniteter, der tilstås medlemmerne af deres lands lovgivende 

forsamling; 

C. der henviser til, at det fastslås i artikel 62 i Den Hellenske Republiks forfatning, at et 

parlamentsmedlem under sit mandat ikke kan retsforfølges, fastholdes eller fængsles 

eller på anden måde berøves sin frihed uden parlamentets samtykke; 

D. der henviser til, at de græske myndigheder planlægger en retsforfølgning af Sotirios 

Zarianopoulos for manglende opfyldelse af nogle retlige forpligtelser sammen med 

andre; 

E. der henviser til, at den planlagte retsforfølgning vedrører byrådet i Thessalonikis 

udstedelse i 2011 af nogle angiveligt ulovlige tilladelser til at benytte offentlig ejendom 

med henblik på anlæg af terrasser på gågader, og at Sotirios Zarianopoulos retsforfølges 

i sin egenskab af tidligere medlem af det pågældende byråd; 

F. der henviser til, at den planlagte retsforfølgning klart ikke har forbindelse til Sotirios 

Zarianopoulos’ status som medlem af Europa-Parlamentet, men derimod til hans 

tidligere hverv som medlem af byrådet i Thessaloniki 

G. der henviser til, at den planlagte retsforfølgning ikke vedrører meningstilkendegivelser 

eller stemmeafgivelser under udøvelsen af hvervet som medlem af Europa-Parlamentet 

som omhandlet i artikel 8 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions 

privilegier og immuniteter; 

H. der henviser til, at der ikke er nogen grund til at formode, at den planlagte 

retsforfølgning har til formål at skade medlemmets politiske virksomhed (fumus 

persecutionis), så meget mere som retsforfølgningen vedrører alle de daværende 

medlemmer af byrådet; 

1. vedtager at ophæve Sotirios Zarianopoulos' immunitet; 

2. pålægger sin formand straks at sende denne afgørelse og det kompetente udvalgs 

betænkning til de græske myndigheder. 


