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Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Graikijos Respublikos Aukščiausiojo Teismo prokuroro pavaduotojo 

2016 m. balandžio 1 d. perduotą prašymą atšaukti Giorgoso Grammatikakiso imunitetą, 

kuris susijęs su Retimno prokuroro ketinamu inicijuoti procesu (bylos 

Nr. ABM: ΑΒ05/1956) dėl piktnaudžiavimo pasitikėjimu einant savo pareigas – 

nusikalstamos veikos, bendrininkaujant vykdytos su kitais asmenimis Retimne (Kreta) 

2000–2002 m., ir kuris buvo paskelbtas 2016 m. balandžio 27 d. plenariniame posėdyje, 

– atsižvelgdamas į tai, kad Giorgos Grammatikakis atsisakė pasinaudoti teise duoti 

paaiškinimą, kaip nurodyta Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 5 dalyje, 

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

9 straipsnius bei į 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 Konstitucijos 62 straipsnį, Graikijos civilinio proceso 

kodekso 54 straipsnį ir Graikijos parlamento darbo tvarkos taisyklių 83 straipsnį, 

                                                 
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. 



 

 

– atsižvelgdamas į Kretos apeliacinio teismo prokuroro nutartį Nr. 5181/18.11.2015, 

– atsižvelgdamas į 2015 m. balandžio 7 d. pranešimą apie EP nario Giorgoso 

Grammatikakiso atvykimą į teismą, pateikiant gynybos pareiškimą ir 

pagrindžiančiuosius dokumentus, 

– atsižvelgdamas į Kretos apeliacinės tarybos nutartį Nr. 104/2015, 

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

9 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A8-0279/2016), 

A. kadangi Graikijos Respublikos Aukščiausiojo Teismo prokuroro pavaduotojas pateikė 

prašymą atšaukti EP nario Giorgoso Grammatikakiso 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 pagal Graikijos Konstitucijos 62 straipsnį parlamento nariai savo kadencijos 

metu negali būti traukiami baudžiamojon atsakomybėn, suimami, kalinami ar kitaip 

negali būti ribojama jų laisvė, negavus išankstinio parlamento sutikimo; 

D. kadangi Graikijos institucijos siekia Giorgosą Grammatikakisą kartu su kitais 

asmenimis traukti atsakomybėn už tam tikrų teisinių prievolių nesilaikymą; 

E. kadangi procesas, kurį ketinama inicijuoti, susijęs su 1996 m. kovo 8 d. vykusia 

diskusija dėl galimybės sudaryti naują visų Kretos universiteto darbuotojų privataus 

kolektyvinio draudimo sutartį (papildomai prie privalomojo draudimo sutarties) ir 

tariamai neteisėtomis įmokomis, sumokėtomis nuosekliai 2000–2002 m. laikotarpiu; 

F. kadangi ankstesnis procesas dėl to paties atvejo susijęs su nuo 2000 m. besitęsusiu 

laikotarpiu ir visi kaltinamieji buvo išteisinti; 

G. kadangi procesas, kurį ketinama inicijuoti, yra akivaizdžiai nesusijęs su Giorgoso 

Grammatikakiso, kaip Europos Parlamento nario, statusu, nes yra susijęs su jo 

ankstesnėmis – Kretos universiteto senato rektoriaus – pareigomis; 

H. 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; 

I. kadangi procesas, kurį ketinama inicijuoti, pratęstas siekiant įtraukti 1996–2000 m. 

laikotarpį, jis apima paskutinį Kretos universiteto senato posėdį, kuriame, eidamas 

rektoriaus pareigas, dar dalyvavo Giorgos Grammatikakis ir kuriame šis klausimas buvo 

aptartas, tačiau sprendimas priimtas nebuvo; kadangi nėra jokių požymių, iš kurių būtų 

matyti, jog inicijuojamu procesu atitinkamam EP nariui siekiama padaryti politinės 

žalos; 

J. kadangi procesas, kurį ketinama inicijuoti, daugelio kartu kaltinamų Kretos universiteto 



 

 

senato ir Kretos universiteto specialiosios mokslinių tyrimų sąskaitos (ELKE) komiteto 

narių atveju buvo nutrauktas, nes praėjo 15 metų senaties terminas įtariamoms 

nusikalstamoms veikoms, o kiti asmenys galutinai dėl visų kaltinimų teisme išteisinti 

2016 m. gegužės mėn.; 

K. yra nustebęs, kad imunitetą prašoma atšaukti po atitinkamų įvykių praėjus apie 20 metų 

ir kad Graikijos teisingumo sistema šiuo laikotarpiu nesugebėjo inicijuoti proceso prieš 

Giorgosą Grammatikakisą ir ketina tai padaryti dabar, kai jis tapo Europos Parlamento 

nariu; 

L. kadangi taip lėtai veikianti teisingumo sistema niekada nebus tikrai teisinga, nes susiję 

asmenys nebėra tokie, kokie buvo prieš 20 metų; kadangi, kad teisingumas pateisintų 

savo vardą, jį reikia vykdyti laiku; 

1. nusprendžia atšaukti Giorgoso Grammatikakiso imunitetą, kaip to prašė pats Giorgos 

Grammatikakis, siekdamas užbaigti šį ilgą teisminį procesą; 

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

kompetentingoms Graikijos institucijoms ir Giorgosui Grammatikakisui. 


