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ΠΡΟΣΑΗ ΑΠΟΦΑΗ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ 

στετικά με την αίτηση για την άρση της βοσλεστικής ασσλίας τοσ Hermann Winkler 

(2016/2000(IMM)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππόςε ηελ αίηεζε γηα ηελ άξζε ηεο βνπιεπηηθήο αζπιίαο ηνπ Hermann 

Winkler, ε νπνία δηαβηβάζηεθε ζηηο 25 επηεκβξίνπ 2015 από ηελ Δηζαγγειία ηεο 

Λεηςίαο ζε ζπλάξηεζε κε πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε πνπ αθνξά έλα ηξνραίν αηύρεκα 

(αξηζ. θαθέινπ 600 AR 3037/15), θαη ε νπνία αλαθνηλώζεθε ζηελ νινκέιεηα ζηηο 14 

Γεθεκβξίνπ 2015, 

– έρνληαο ππόςε ην γεγνλόο όηη ν Hermann Winkler παξαηηήζεθε ηνπ δηθαηώκαηνο 

αθξόαζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 9 παξάγξαθνο 5 ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ, 

– έρνληαο ππόςε ηα άξζξα 8 θαη 9 ηνπ Πξσηνθόιινπ αξηζ. 7 πεξί ησλ πξνλνκίσλ θαη 

αζπιηώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαζώο θαη ην άξζξν 6 παξάγξαθνο 2 ηεο Πξάμεο 

ηεο 20ήο επηεκβξίνπ 1976 πεξί ηεο εθινγήο ησλ κειώλ ηνπ Δπξσπατθνύ 

Κνηλνβνπιίνπ κε άκεζε θαη θαζνιηθή ςεθνθνξία, 

– έρνληαο ππόςε ηηο απνθάζεηο πνπ εμέδσζε ην Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ζηηο 12 Μαΐνπ 1964, 10 Ηνπιίνπ 1986, 15 θαη 21 Οθησβξίνπ 2008, 19 Μαξηίνπ 2010, 6 

επηεκβξίνπ 2011 θαη 17 Ηαλνπαξίνπ 2013
1
, 

– έρνληαο ππόςε ην άξζξν 46 ηνπ γεξκαληθνύ Θεκειηώδνπο Νόκνπ (Grundgesetz), 

– έρνληαο ππόςε ην άξζξν 5 παξάγξαθνο 2, ην άξζξν 6 παξάγξαθνο 1 θαη ην άξζξν 9 ηνπ 

Καλνληζκνύ ηνπ, 

– έρνληαο ππόςε ηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Ννκηθώλ Θεκάησλ (A8-0062/2016), 

A. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε Δηζαγγειία ηεο Λεηςίαο δήηεζε ηελ άξζε ηεο βνπιεπηηθήο 

αζπιίαο ηνπ Hermann Winkler, βνπιεπηή ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ, ζε ζρέζε κε 

ηε δηελέξγεηα πξνθαηαξθηηθήο εμέηαζεο πνπ αθνξά ην εηθαδόκελν αδίθεκα·  

B. ιακβάλνληαο ππόςε όηη, ζύκθσλα κε ην άξζξν 9 ηνπ Πξσηνθόιινπ αξηζ. 7 πεξί ησλ 

πξνλνκίσλ θαη αζπιηώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη βνπιεπηέο απνιαύνπλ, εληόο ηεο 

επηθξαηείαο ησλ θξαηώλ ηνπο, ησλ αζπιηώλ πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηα κέιε ηνπ 

Κνηλνβνπιίνπ ηεο ρώξαο ηνπο· 

                                                 
1
 Απόθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο 12εο Μαΐνπ 1964 ζηελ ππόζεζε 101/63, Wagner κατά Fohrmann και Krier, 

ECLI:EU:C:1964:28· απόθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο 10εο Ηνπιίνπ 1986 ζηελ ππόζεζε 149/85, Wybot κατά 

Faure και άλλων, ECLI:EU:C:1986:310· απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γηθαζηεξίνπ ηεο 15εο Οθησβξίνπ 2008 ζηελ 

ππόζεζε T-345/05, Mote κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2008:440· απόθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο 21εο 

Οθησβξίνπ 2008 ζηηο ζπλεθδηθαζζείζεο ππνζέζεηο C-200/07 θαη C-201/07, Marra κατά De Gregorio και 

Clemente, ECLI:EU:C:2008:579· απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γηθαζηεξίνπ ηεο 19εο Μαξηίνπ 2010 ζηελ ππόζεζε T-

42/06, Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2010:102· απόθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο 6εο επηεκβξίνπ 

2011 ζηελ ππόζεζε C-163/10, Patriciello, ECLI: EU:C:2011:543· απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γηθαζηεξίνπ ηεο 17εο 

Ηαλνπαξίνπ 2013 ζηηο ζπλεθδηθαζζείζεο ππνζέζεηο T-346/11 θαη T-347/11, Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, 

ECLI:EU:T:2013:23. 
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Γ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη, ζύκθσλα κε ην άξζξν 46 παξάγξαθνο 2 ηνπ γεξκαληθνύ 

Θεκειηώδνπο Νόκνπ (Grundgesetz), βνπιεπηήο δελ θαιείηαη λα ινγνδνηήζεη γηα 

αμηόπνηλε πξάμε ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ Κνηλνβνπιίνπ εθηόο εάλ ζπιιεθζεί επ’ 

απηνθώξσ ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επόκελεο εκέξαο· 

Γ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε αίηεζε αθνξά ηε δηελέξγεηα πξνθαηαξθηηθήο εμέηαζεο ζε 

ζπλάξηεζε κε έλα ζνβαξό ηξνραίν αηύρεκα ην νπνίν ζεκεηώζεθε ζηηο 23 επηεκβξίνπ 

2015 θαη ζην νπνίν ελεπιάθε ν Hermann Winkler· 

E. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε δίσμε δελ αθνξά γλώκε εθθξαζζείζα ή ςήθν δνζείζα θαηά 

ηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ ελ ιόγσ βνπιεπηή ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ 

ππό ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Πξσηνθόιινπ αξηζ. 7 πεξί ησλ πξνλνκίσλ θαη 

αζπιηώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο· 

Σ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη, βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ δηαζέηεη ε επηηξνπή, δελ πθίζηαληαη 

ππόλνηεο όηη ε δίσμε αζθείηαη κε ζθνπό λα παξαθσιπζεί ε πνιηηηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ 

βνπιεπηή (fumus persecutionis)· 

Ε. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ην εηθαδόκελν αδίθεκα δελ έρεη θακία απνιύησο ζρέζε κε ηελ 

ηδηόηεηα ηνπ Hermann Winkler σο βνπιεπηή ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ· 

H. ιακβάλνληαο ζπλεπώο ππόςε όηη, ζηελ παξνύζα ππόζεζε, θξίλεηαη ζθόπηκν λα αξζεί ε 

βνπιεπηηθή αζπιία· 

1. απνθαζίδεη λα άξεη ηε βνπιεπηηθή αζπιία ηνπ Hermann Winkler· 

2. αλαζέηεη ζηνλ Πξόεδξό ηνπ λα δηαβηβάζεη ακειιεηί ζηηο γεξκαληθέο αξρέο θαη ζηνλ 

Hermann Winkler ηελ παξνύζα απόθαζε θαη ηελ έθζεζε ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο ηνπ. 
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