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Begäran om upphävande av Theodoros Zagorakis immunitet  

Europaparlamentets beslut av den 11 mars 2015 om begäran om upphävande av 

Theodoros Zagorakis immunitet (2015/2048(IMM)) 

 

Europaparlamentet fattar detta beslut 

– med beaktande av den begäran om upphävande av Theodoros Zagorakis immunitet som 

översändes den 19 december 2014 av den biträdande åklagaren vid Greklands högsta 

domstol med anledning av det pågående brottmålsförfarandet i förstainstansdomstolen i 

Thessaloniki med referensnr E2010/3844, och som tillkännagavs i kammaren den 

28 januari 2015, 

– efter att Theodoros Zagorakis avsagt sig rätten att höras enligt artikel 9.5 i 

arbetsordningen, 

– med beaktande av artiklarna 8 och 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet 

och privilegier och artikel 6.2 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta 

val av ledamöter av Europaparlamentet, 

– med beaktande av Europeiska unionens domstols domar av den 12 maj 1964, 

10 juli 1986, 15 och 21 oktober 2008, 19 mars 2010, 6 september 2011 och 17 januari 

20131, 

– med beaktande av artikel 62 i Republiken Greklands författning, 

– med beaktande av artiklarna 5.2, 6.1 och 9 i arbetsordningen, 
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– med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0044/2015), och av 

följande skäl: 

A. Den biträdande åklagaren vid Greklands högsta domstol har med anledning av 

eventuella påföljder för ett påstått brott översänt en begäran om upphävande av den 

parlamentariska immuniteten för Theodoros Zagorakis, ledamot av Europaparlamentet. 

B. Enligt artikel 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier ska 

Europaparlamentets ledamöter vad avser deras egen stats territorium åtnjuta den 

immunitet som beviljas parlamentsledamöter i deras land. 

C. Enligt artikel 62 i Republiken Greklands författning får en parlamentsledamot under 

valperioden inte utan parlamentets godkännande lagföras, gripas, kvarhållas eller på 

annat sätt frihetsberövas. 

D. Theodoros Zagorakis står åtalad för vållande till kroppsskada och överträdelse av 

säkerhetsbestämmelser på arbetsplatsen. 

E. Det straffrättsliga förfarandet – som gäller en arbetsplatsolycka som en anställd vid 

fotbollsklubben PAOK råkade ut för den 13 maj 2010 på klubbens arena i Thessaloniki 

– inleddes mot Theodoros Zagorakis eftersom han är klubbens såväl ordförande som 

juridiska företrädare. 

F. Det påstådda brottet har helt uppenbart inget samband med Theodoros Zagorakis 

ställning som ledamot av Europaparlamentet, utan snarare ett samband med hans tid 

som ordförande för fotbollsklubben PAOK. 

G. Det straffrättsliga förfarandet rör inte några yttranden som gjorts eller röster som avlagts 

under utövandet av ämbetet som ledamot av Europaparlamentet i den mening som avses 

i artikel 8 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier. 

H. Det finns inga skäl att anta att det straffrättsliga förfarandet inleddes för att skada 

ledamotens politiska verksamhet (fumus persecutionis) eftersom det inleddes flera år 

innan den berörda personen tillträdde som ledamot. 

1. Europaparlamentet beslutar att upphäva Theodoros Zagorakis immunitet. 

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att omedelbart översända detta beslut och det 

ansvariga utskottets betänkande till den allmänna åklagaren vid Greklands högsta 

domstol. 

 


