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Spyros Danellisin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä 

koskeva pyyntö (II)  

Euroopan parlamentin päätös 21. toukokuuta 2013 Spyros Danellisin parlamentaarisen 

koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (II) (2013/2028(IMM)) 

 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon Kreikan tasavallan korkeimman oikeuden apulaissyyttäjän 11. joulukuuta 

2012 välittämän, Spyros Danellisin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä 

koskevan pyynnön (4825/2012), joka liittyy Kreetan ensimmäisen asteen tuomioistuimen 

9. ja 16. lokakuuta 2012 antamaan tuomioon (1382/2012) ja josta ilmoitettiin 

täysistunnossa 6. helmikuuta 2013, 

– on kuullut Spyros Danellisia työjärjestyksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti, 

– ottaa huomioon Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa 

N:o 7 olevan 9 artiklan, Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä 

välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 6 artiklan 2 kohdan sekä 

Kreikan tasavallan perustuslain 62 pykälän, 

– ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen 12. toukokuuta 1964, 10. heinäkuuta 

1986, 15. ja 21. lokakuuta 2008, 19. maaliskuuta 2010 sekä 6. syyskuuta 2011 antamat 

tuomiot1, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 6 artiklan 2 kohdan ja 7 artiklan, 

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A7-0160/2013), 

A. ottaa huomioon, että Kreikan tasavallan korkeimman oikeuden apulaissyyttäjä on 

pyytänyt Euroopan parlamentin jäsenen Spyros Danellisin parlamentaarisen 

koskemattomuuden pidättämistä väitettyä rikkomusta koskevan mahdollisen oikeusjutun 

yhteydessä; 

B. ottaa huomioon, että Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä 

pöytäkirjassa N:o 7 olevan 9 artiklan mukaan Euroopan parlamentin jäsenillä on oman 

valtionsa alueella kansanedustajille myönnetty koskemattomuus; 

C. ottaa huomioon, että Kreikan tasavallan perustuslain 62 pykälässä säädetään, että 

vaalikauden aikana parlamentin jäseniä ei voida asettaa syytteeseen, pidättää, vangita tai 

                                                 
1 Asia 101/63, Wagner v. Fohrmann ja Krier, tuomio 12.5.1964 (Kok. 1964, s. 387, Kok. Ep. 

I, s. 203), asia 149/85, Wybot v. Faure ym., tuomio 10.7.1986 (Kok. 1986, s. 2391, Kok. 
Ep. VIII, s. 729), asia T-345/05, Mote v. parlamentti, tuomio 15.10.2008 (Kok. 2008, s. II-
2849), yhdistetyt asiat C-200/07 ja C-201/07, Marra v. De Gregorio ja Clemente, tuomio 
21.10.2008 (Kok. 2008, s. I-7929), asia T-42/06, Gollnisch v. parlamentti, tuomio 
19.3.2010 (Kok. 2010, s. II-1135) ja asia C-163/10, Patriciello, tuomio 6.9.2011 (Kok. 
2011, s. I-7565). 



muutoin ottaa kiinni ilman parlamentin etukäteen myöntämää lupaa; 

D. ottaa huomioon, että Spyros Danellisia syytetään siitä, että hän on perättömästi syyttänyt 

kolmatta osapuolta laittomuudesta saadakseen syytteen nostetuksi tätä vastaan, sekä 

kolmatta osapuolta koskevista perättömistä väitteistä, jotka voivat vahingoittaa kyseisen 

osapuolen mainetta ja hyvää nimeä, vaikka näiden väitteiden on tiedetty olevan 

perättömiä; 

E. ottaa huomioon, että kyseiset perättömät väitteet ja syytökset liittyvät tapaukseen, jossa 

on myyty oliivipuita ja muita puita, jotka yleisiä töitä tekevä urakoitsija oli poistanut 

pakkolunastetulta maalta Heraklionin läänissä sijaitsevaan Hersonissosin kuntaan 

rakennetun padon alueelta Spyros Danellisin ollessa siellä kunnanjohtajana; 

F. ottaa huomioon, että väitetyt toimet eivät liity mielipiteisiin tai äänestyksiin, joita 

Euroopan parlamentin jäsen on esittänyt tai suorittanut tehtäviään hoitaessaan Euroopan 

unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevassa 8 artiklassa 

tarkoitetulla tavalla; 

G. ottaa huomioon, että syytökset eivät selvästikään liity Spyros Danellisin asemaan 

Euroopan parlamentin jäsenenä vaan hänen entiseen tehtäväänsä Hersonissosin 

kunnanjohtajana; 

H. katsoo, että ei ole syytä epäillä, että kyseessä olisi fumus persecutionis, kun otetaan 

erityisesti huomioon, että Spyros Danellis ei ole läheskään ainoa syytetty henkilö 

kyseisessä tapauksessa; 

1. päättää pidättää Spyros Danellisin parlamentaarisen koskemattomuuden; 

2. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen sekä asiasta vastaavan valiokunnan 

mietinnön viipymättä Kreikan tasavallan korkeimman oikeuden syyttäjälle ja Spyros 

Danellisille. 

 


