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Európsky parlament, 

– so zreteľom na žiadosť o zbavenie imunity Giorgosa Grammatikakisa, ktorú 

1. apríla 2016 predložil zástupca prokurátora Najvyššieho súdu Helénskej republiky 

v súvislosti s konaním na návrh prokurátora mesta Rethymno z dôvodu porušenia 

dôvery vo výkon jeho povinností, ktorého sa spolu s inými dopustil v meste Rethymno 

na Kréte v rokoch 2000 – 2002 (pod referenčným číslom: ABM:AB05/1956), a ktorá 

bola oznámená na plenárnej schôdzi 27. apríla 2016, 

– so zreteľom na skutočnosť, že Giorgos Grammatikakis sa vzdal svojho práva na 

vypočutie v súlade s článkom 9 ods. 5 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na články 8 a 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie, ako 

aj na článok 6 ods. 2 Aktu o všeobecných a priamych voľbách poslancov Európskeho 

parlamentu z 20. septembra 1976, 

– so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie z 12. mája 1964, 10. júla 1986, 

15. a 21. októbra 2008, 19. marca 2010 a 6. septembra 2011 a 17. januára 20131, 

– so zreteľom na článok 62 Ústavy Helénskej republiky, článok 54 gréckeho občianskeho 

súdneho poriadku a článok 83 rokovacieho poriadku gréckeho Parlamentu, 

– so zreteľom na návrh č. 5181/18.11.2015 podaný prokurátorom odvolacieho súdu na 

Kréte, 

                                                 
1  Rozsudok Súdneho dvora z 12. mája 1964, Wagner/Fohrmann a Krier, C-101/63, 

ECLI:EÚ:C:1964:28; rozsudok Súdneho dvora z 10. júla 1986, Wybot/Faure a iní, C-
149/85, ECLI:EÚ:C:1986:310; rozsudok Všeobecného súdu z 15. októbra 2008, 
Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EÚ:T:2008:440; rozsudok Súdneho dvora 
z 21. októbra 2008, Marra/De Gregorio a Clemente, C-200/07 a C-201/07, 
ECLI:EÚ:C:2008:579; rozsudok Všeobecného súdu z 19. marca 2010, 
Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EÚ:T:2010:102; rozsudok Súdneho dvora 
zo 6. septembra 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EÚ:C:2011:543; rozsudok 
Všeobecného súdu zo 17. januára 2013, Gollnisch/Parlament, T-346/11 a T-347/11, 
ECLI:EÚ:T:2013:23. 



 

 

– so zreteľom na správu zo 7. apríla 2015 o vystúpení poslanca Európskeho parlamentu 

Giorgosa Grammatikakisa spolu s jeho obhajobou a sprievodnými dokumentmi, 

– so zreteľom na rozhodnutie odvolacieho súdu č. 104/2015 na Kréte, 

– so zreteľom na článok 5 ods. 2, článok 6 ods. 1 a článok 9 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0279/2016), 

A. keďže zástupca prokurátora Najvyššieho súdu Helénskej republiky požiadal v súvislosti 

s konaním vo veci údajného prečinu o zbavenie parlamentnej imunity poslanca 

Európskeho parlamentu Giorgosa Grammatikakisa; 

B. keďže podľa článku 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie požívajú 

poslanci Európskeho parlamentu na území svojho vlastného štátu imunity priznané 

členom parlamentu daného štátu; 

C. keďže podľa článku 62 Ústavy Helénskej republiky nesmú byť poslanci parlamentu 

počas volebného obdobia stíhaní, zatýkaní, väznení alebo inak obmedzovaní bez 

predchádzajúceho povolenia parlamentu; 

D. keďže grécke úrady podali návrh na stíhanie Giorgosa Grammatikakisa a iných osôb vo 

veci nesplnenia niektorých zákonných povinností; 

E. keďže navrhované konanie sa týka diskusie, ktorá sa konala 8. marca 1996, o možnom 

uzatvorení nového súkromného kolektívneho poistenia – nad rámec povinného 

poistenia – pre všetkých zamestnancov Krétskej univerzity a o údajných nezákonných 

platbách, ktoré boli postupne vyplácané v rokoch 2000 – 2002; 

F. keďže predchádzajúce konanie v rovnakej veci sa týkalo obdobia od roku 2000 

a skončilo sa zbavením obvinenia všetkých obvinených; 

G. keďže navrhované konanie nemá žiadnu súvislosť so štatútom Giorgosa 

Grammatikakisa ako poslanca Európskeho parlamentu, ale súvisí s jeho 

predchádzajúcou funkciou predsedu senátu Krétskej univerzity; 

H. keďže navrhované konanie sa netýka názorov vyjadrených alebo hlasov odovzdaných 

pri výkone funkcie poslanca Európskeho parlamentu v zmysle článku 8 Protokolu č. 7 

o výsadách a imunitách Európskej únie; 

I. keďže navrhované trestné stíhanie sa rozšírilo na obdobie od roku 1996 do roku 2000 

a zahŕňa poslednú schôdzu senátu Krétskej univerzity, ktorého predsedom bol Giorgos 

Grammatikakis, na ktorej sa o tejto záležitosti diskutovalo, pričom však nebolo prijaté 

žiadne rozhodnutie; keďže nič nenaznačuje, že by navrhované konanie vychádzalo zo 

zámeru poškodiť politickú činnosť dotknutého poslanca Európskeho parlamentu; 

J. keďže navrhované konanie bolo v prípade mnohých ostatných obvinených členov 

senátu Krétskej univerzity a výboru ELKE natrvalo zamietnuté z dôvodu uplynutia 

premlčacej lehoty 15 rokov za údajné spáchanie trestných činov, pričom ostatných súd 

v máji 2016 zbavil obvinenia vo všetkých bodoch obžaloby; 

K. keďže je prekvapujúce, že žiadosť o zbavenie imunity sa predkladá asi 20 rokov potom, 



 

 

ako k udalostiam došlo, a že grécke súdnictvo nebolo schopné začať konanie proti 

Giorgosovi Grammatikakisovi počas tohto obdobia a má v úmysle urobiť to teraz, keď 

je poslancom Európskeho parlamentu; 

L. keďže súdnictvo, ktoré koná pomaly, nikdy nebude skutočne spravodlivé, pretože 

dotknuté osoby po 20 rokoch už nie sú tými istými osobami; keďže spravodlivosť je 

hodná svojho mena len vtedy, ak koná včas; 

1. rozhodol zbaviť Giorgosa Grammatikakisa imunity na jeho vlastnú žiadosť s cieľom 

skončiť tento zdĺhavý súdny proces; 

2. poveruje svojho predsedu, aby ihneď postúpil toto rozhodnutie a správu gestorského 

výboru gréckym orgánom a Giorgosovi Grammatikakisovi. 

 


