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Žádost o zbavení Spyrose Danellise poslanecké imunity (I) 

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 21. května 2013 o žádosti, aby byl Spyros 

Danellis zbaven imunity (I) (2013/2014(IMM)) 

 

Evropský parlament, 

- s ohledem na žádost o zbavení imunity poslance Spyrose Danellise, kterou dne 

11. prosince 2012 předložil zástupce nejvyššího státního zástupce u Nejvyššího soudu 

Řecké republiky (sp. zn. 4634/2012) v souvislosti s rozhodnutím krétského tříčlenného 

odvolacího soudu ze dne 22. března 2012 (sp. zn. 584/2012) a která byla ohlášena na 

zasedání dne 14. ledna 2013, 

- poté, co Spyros Danellis dostal možnost vyjádřit se, v souladu s čl. 7 odst. 3 jednacího 

řádu, 

- s ohledem na článek 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie, na čl. 6 

odst. 2 aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných 

a přímých volbách a na článek 62 Ústavy Řecké republiky, 

- s ohledem na rozsudky Soudního dvora Evropské unie z 12. května 1964, 

10. července 1986, 15. a 21. října 2008, 19. března 2010 a 6. září 20111, 

- s ohledem na čl. 6 odst. 2 a článek 7 jednacího řadu, 

- s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A7-0159/2013), 

A. vzhledem k tomu, že zástupce nejvyššího státního zástupce u Nejvyššího soudu Řecké 

republiky požádal v souvislosti s možnými právními kroky ve věci údajného spáchání 

trestného činu o zbavení poslance Evropského parlamentu Spyrose Danellise poslanecké 

imunity; 

B. vzhledem k tomu, že podle článku 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie 

požívají poslanci na území vlastního státu imunity přiznávané členům parlamentu 

vlastního státu; 

C. vzhledem k tomu, že článek 62 Ústavy Řecké republiky stanoví, že během funkčního 

období nemohou být poslanci parlamentu stíháni, zatčeni, uvězněni ani jinak omezováni 

na osobní svobodě bez předchozího souhlasu řeckého parlamentu; 

                                                 
1  Rozsudek ze dne 12. května 1964 ve věci 101/63, Wagner/Fohrmann a Krier (Recueil 

1964, s. 387); rozsudek ze dne 10. července 1986 ve věci 149/85, Wybot/Faure a další 
(Recueil 1986, s. 2391); rozsudek ze dne 15. října 2008 ve věci T-345/05, Mote v. 
Parlament (Sb. rozh. 2008, s. II-2849); rozsudek ze dne 21. října 2008 ve spojených 
věcech C-200/07 a C-201/07, Marra v. De Gregorio a Clemente Sb. rozh. 2008, s. I-
7929); rozsudek ze dne 19. března 2010 ve věci T-42/06, Gollnisch v. Parlament (Sb. 
rozh. 2010, s. II-1135); rozsudek ze dne 6. září 2011 ve věci C-163/10, Patriciello (Sb. 
rozh. 2011, s. I-7565). 



D. vzhledem k tomu, že Spyros Danellis je obviněn ze zanedbání povinnosti, jelikož jako 

starosta města Chersonisos v prefektuře Heraklion údajně navzdory rozhodnutí 

hygienických orgánů, které požadovaly uzavření zařízení provozovaného v tomto městě, 

tento krok nepodnikl; 

E. vzhledem k tomu, že údajné činnosti nepředstavují vyjádřené názory nebo hlasy 

odevzdané během výkonu povinností poslance Evropského parlamentu ve smyslu článku 

8 protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie;  

F. vzhledem k tomu, že obvinění Spyrose Danellise nemá souvislost s jeho funkcí poslance 

Evropského parlamentu, ale s jeho předchozí funkcí starosty města Chersonisos; 

G. vzhledem k tomu, že neexistují závažné důvody se domnívat, že jde o fumus 

persecutionis,  zejména s ohledem na to, že Spyros Danellis není jediným obviněným 

v tomto případu; 

1. rozhodl, aby byl Spyros Danellis zbaven imunity; 

2. pověřuje svého předsedu, aby ihned předal toto rozhodnutí a zprávu příslušného výboru 

nejvyššímu státnímu zástupci u Nejvyššího soudu Řecké republiky a Spyrosovi 

Danellisovi.  

 


