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Prašymo atšaukti Sotirioso Zarianopouloso (Sotirios Zarianopoulos) 

imunitetą  

2016 m. rugsėjo 13 d. Europos Parlamento sprendimas dėl prašymo atšaukti Sotirioso 

Zarianopouloso (Sotirios Zarianopoulos) imunitetą (2016/2083(IMM)) 

 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Graikijos Respublikos Aukščiausiojo Teismo prokuroro 2016 m. 

kovo 28 d. perduotą prašymą atšaukti Sotirioso Zarianopouloso imunitetą, kuris susijęs 

su procesu, kurį ketina inicijuoti prokuroras dėl Salonikuose įvykdytos nusikalstamos 

veikos (byla Nr. ABM A2015/1606), ir kuris buvo paskelbtas 2016 m. balandžio 27 d. 

plenariniame posėdyje, 

– atsižvelgdamas į tai, kad Sotirios Zarianopoulos atsisakė teisės būti išklausytam pagal 

Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 5 dalį, 

– atsižvelgdamas į Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 ir 9 

straipsnius bei 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų 

remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 6 straipsnio 2 dalį, 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1964 m. gegužės 12 d., 

1986 m. liepos 10 d., 2008 m. spalio 15 ir 21 d., 2010 m. kovo 19 d., 2011 m. rugsėjo 

6 d. ir 2013 m. sausio 17 d. sprendimus1, 

– atsižvelgdamas į Graikijos Respublikos Konstitucijos 62 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 5 straipsnio 2 dalį, 6 straipsnio 1 dalį ir 9 

                                                 
1  1964 m. gegužės 12 d. Teisingumo Teismo sprendimas Wagner / Fohrmann ir Krier, 

101/63, ECLI:EU:C:1964:28; 1986 m. liepos 10 d. Teisingumo Teismo sprendimas 
Wybot / Faure ir kt., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; 2008 m. spalio 15 d. Bendrojo 
Teismo sprendimas Mote / Parlamentas, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; 2008 m. 
spalio 21 d. Teisingumo Teismo sprendimas Marra / De Gregorio ir Clemente, C-
200/07 ir C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; 2010 m. kovo 19 d. Bendrojo Teismo 
sprendimas Gollnisch / Parlamentas, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; 2011 m. rugsėjo 6 
d. Teisingumo Teismo sprendimas Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; 2013 
m. sausio 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas Gollnisch / Parlamentas, T-346/11 ir T-
347/11, ECLI:EU:T:2013:23. 



 

 

straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A8-0233/2016), 

A. kadangi Graikijos Respublikos Aukščiausiojo Teismo prokuroras pateikė prašymą 

atšaukti Europos Parlamento nario Sotirioso Zarianopouloso imunitetą, susijusį su 

procesu dėl įtarimų padarius nusikalstamą veiką; 

B. kadangi Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 9 straipsnyje 

nustatyta, kad Europos Parlamento nariai savo valstybės teritorijoje naudojasi 

imunitetais, kurie suteikiami tos valstybės parlamento nariams; 

C. kadangi Graikijos Respublikos Konstitucijos 62 straipsnyje nustatyta, kad Parlamento 

kadencijos metu Parlamento narys be Parlamento sutikimo negali būti traukiamas 

atsakomybėn, suimamas, kalinamas, negali būti kitaip suvaržoma jo laisvė; 

D. kadangi Graikijos Respublikos institucijos ketina inicijuoti procesą prieš Sotiriosą 

Zarianopoulosą dėl teisės aktuose nustatytų pareigų nevykdymo kartu su kitais; 

E. kadangi procesą numatoma inicijuoti dėl to, kad 2011 m. Salonikų miesto taryba išdavė, 

kaip įtariama, neteisėtus leidimus bendrą teritoriją naudoti terasoms pėsčiųjų zonoje 

įrengti, ir kadangi Sotiriosui Zarianopoulosui procesas inicijuojamas kaip buvusiam šios 

miesto tarybos nariui; 

F. kadangi procesas, kurį ketinama inicijuoti, yra akivaizdžiai nesusijęs su Sotirioso 

Zarianopouloso, kaip Europos Parlamento nario, statusu, tačiau yra susijęs su jo 

ankstesniais – Salonikų miesto tarybos nario – įgaliojimais; 

G. kadangi procesas, kurį ketinama inicijuoti, nėra susijęs su Parlamento nariui einant 

pareigas pareikšta nuomone ar balsavimu, kaip numatyta Protokolo Nr. 7 dėl Europos 

Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 straipsnyje; 

H. kadangi nėra pagrindo daryti prielaidą, kad procesą numatoma inicijuoti siekiant 

pakenkti politinei Parlamento nario veiklai (fumus persecutionis), juo labiau kad 

procesas susijęs su visais tuometiniais miesto tarybos nariais; 

1. nusprendžia atšaukti Sotirioso Zarianopouloso imunitetą; 

2. paveda Pirmininkui nedelsiant perduoti šį sprendimą ir atsakingo komiteto pranešimą 

Graikijos Respublikos institucijoms. 

 


