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Zahteva za zaščito poslanske imunitete in privilegijev Kolda Gorostiage 

Sklep Evropskega parlamenta o zahtevi za zaščito poslanske imunitete in privilegijev 

Kolda Gorostiage (2004/2102(IMM)) 

 

Evropski parlament, 

 ob upoštevanju zahteve Kolda Gorostiage z dne 7. julija 2004 za zaščito imunitete v zvezi s 

sodnim postopkom pred francoskim sodiščem, ki je bila na plenarnem zasedanju objavljena 

22. julija 2004, 

– ob upoštevanju členov 8, 9 in 10 Protokola o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti 

z dne 8. aprila 1965 ter člena 6(2) Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s 

splošnimi neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976, 

 ob upoštevanju sodb Sodišča Evropskih skupnosti z dne 12. maja 1964 in 10. julija 19861, 

 ob upoštevanju členov 6(3) in 7 svojega Poslovnika, 

 ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A6-0006/2005), 

A. ker je bil Koldo Gorostiaga v Evropski parlament izvoljen na petih neposrednih volitvah, ki 

so potekale 13. junija 1999, in ker je bila veljavnost njegovega mandata potrjena 15. 

decembra 19992, njegov mandat pa je potekel 19. julija 2004, 

B. ker se je Koldo Gorostiaga pritožil, da mu je prvostopenjsko sodišče v Parizu zaseglo 

določeno vsoto denarja in ker trdi, da mu je ta znesek v obliki dodatkov izplačal Parlament, 

C. ker Koldo Gorostiaga trdi, da zaseg njegove domnevne lastnine predstavlja kršitev 

Protokola o privilegijih in imunitetah, 

D. ker se Koldo Gorostiaga pritožuje, da naj bi drugi preiskovalni senat pritožbenega sodišča v 

Parizu v sodbi z dne 11. junija 2004 odločil, da je "v preiskovalnem postopku", in da to 

predstavlja kršitev Protokola o privilegijih in imunitetah, 

E. ker na osnovi dokaznega gradiva, ki ga je predložil, Kolda Gorostiage ne ščiti 

parlamentarna imuniteta v zvezi z zahtevami, ki so bile predstavljene predsedniku 

Evropskega parlamenta, 

1. sklene, da ne ščiti imunitete in privilegijev Kolda Gorostiage. 

                                                 
1 Glej primer 101/63: Wagner proti Fohrmannu in Krierju [1964] ECR 195 in primer 149/85: Wybot 

proti Faureju in drugimi [1986] ECR 2391. 
2 Sklep Evropskega parlamenta o preverjanju mandatov poslancev po petih neposrednih volitvah v 

Evropski parlament od 10. do 13. junija 1999 (UL C 296, 18.10.2000, str. 93). 


