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Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Vural Öger   

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Απριλίου 2007 σχετικά με 

την αίτηση άρσης της ασυλίας του Vural Öger (2006/2198(IMM)) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την αίτηση άρσης της ασυλίας του Vural Öger, που διαβιβάστηκε από την 

Εισαγγελία Εφετών των Βρυξελλών, με ημερομηνία 11 Μαΐου 2006, και που 

ανακοινώθηκε στην ολομέλεια στις 6 Ιουλίου 2006, 

– αφού άκουσε τον Vural Öger, σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 3, του Κανονισμού 

του, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 10 του Πρωτοκόλλου της 8ης Απριλίου 1965 περί των 

προνομίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και το άρθρο 4, 

παράγραφος 2, της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των 

αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία, 

– έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με 

ημερομηνία 12 Μαΐου 1964 και 10 Ιουλίου 19861, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 6, παράγραφος 2, και το άρθρο 7 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6-0140/2007), 

Α, εκτιμώντας ότι ο Vural Öger εξελέγη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά τις έκτες 

ευρωπαϊκές εκλογές, που διενεργήθηκαν από τις 10 έως 13 Ιουνίου 2004, και ότι η 

εντολή του ελέγχθηκε από το Κοινοβούλιο στις 14 Δεκεμβρίου 2004, 

Β. εκτιμώντας ότι ο Vural Öger απολαύει, στην επικράτεια των κρατών μελών εκτός αυτού 

του οποίου είναι υπήκοος, της εξαίρεσης από κάθε μέτρο κράτησης και κάθε δικαστικής 

δίωξης δυνάμει του άρθρου 10 του πρωτοκόλλου περί των προνομίων και ασυλιών των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 8ης Απριλίου 1965, 

1. αποφασίζει να μην άρει την ασυλία του Vural Öger· 

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμέσως την παρούσα απόφαση και την έκθεση 

της αρμόδιας επιτροπής του στις αρμόδιες αρχές του Βασιλείου του Βελγίου. 

 

 

                                                 
1  Υπόθεση 101/63, Wagner/Fohrmann και Krier, Συλλογή 1964, σελ. 397, και υπόθεση 149/85 

Wybot/Faure και άλλων, Συλλογή 1986, σελ. 2403. 


