
 

 

Europski parlament 
2014 - 2019  

 

USVOJENI TEKSTOVI 
 
 

P8_TA(2015)0194 

Zahtjev za ukidanje parlamentarnog imuniteta Theodorosu Zagorakisu  

Odluka Europskog parlamenta od 19. svibnja 2015. o zahtjevu za ukidanje imuniteta 

Theodorosu Zagorakisu (II) (2015/2071(IMM)) 

 

Europski parlament, 

– uzimajući u obzir zahtjev za ukidanje imuniteta Theodorosu Zagorakisu koji je 10. 

ožujka 2015. proslijedio zamjenik državnog odvjetnika pri Vrhovnom sudu Grčke u 

vezi s postupkom br. ΑΒΜ Δ2011/5382, Β2012/564 u tijeku pred prvostupanjskim 

sudom u Solunu i koji je objavljen na plenarnoj sjednici 25. ožujka 2015., 

– uzimajući u obzir činjenicu da se g. Zagorakis odrekao prava na saslušanje u skladu s 

člankom 9. stavkom 5. Poslovnika, 

– uzimajući u obzir članke 8. i 9. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske 

unije te članak 6. stavak 2. Akta od 20. rujna 1976. o izboru zastupnika u Europski 

parlament neposrednim općim izborima, 

– uzimajući u obzir presude Suda Europske unije od 12. svibnja 1964., 10. srpnja 1986., 

15. i 21. listopada 2008., 19. ožujka 2010. i 6. rujna 2011. i 17. siječnja 2013.1, 

– uzimajući u obzir članak 62. Ustava Helenske Republike, 

– uzimajući u obzir članak 5. stavak 2., članak 6. stavak 1. i članak 9. Poslovnika, 

– uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja (A8-0151/2015), 

A. budući da je zamjenik državnog odvjetnika pri Vrhovnom sudu Grčke zatražio ukidanje 

                                                 
1  Presuda Suda od 12. svibnja 1964., Wagner/Fohrmann i Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; 

Presuda Suda od 10. srpnja 1986., Wybot/Faure i drugi, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Presuda 

Općeg suda od 15. listopada 2008., Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Presuda 

Suda od 21. listopada 2008.,  Marra/De Gregorio i Clemente, C 200/07 et C-201/07, 

ECLI:EU:C:2008:579; Presuda Općeg suda od 19. ožujka 2010., Gollnisch/Parlament, T-42/06, 

ECLI:EU:T:2010:102; Presuda Suda od 6. rujna 2011., Patriciello, C 163/10, ECLI: 

EU:C:2011:543; Presuda Općeg suda od 17. siječnja 2013., Gollnisch/Parlament, T-346/11 et T-

347/11, ECLI:EU:T:2013:23. 



 

 

imuniteta zastupniku u Europskom parlamentu Theodorosu Zagorakisu u vezi s 

mogućim sudskim postupkom za navodno kazneno djelo; 

B. budući da se u članku 9. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije 

navodi da zastupnici u Europskom parlamentu na državnom području svoje države 

uživaju imunitet priznat zastupnicima u parlamentu te države; 

C. budući da u skladu s člankom 62. Ustava Helenske Republike zastupnici u Parlamentu 

tijekom svog mandata ne mogu biti kazneno gonjeni, uhićeni, pritvoreni niti im se može 

na neki drugi način ograničiti sloboda bez prethodnog odobrenja Parlamenta;  

D. budući da je g. Zagorakis optužen za financijske nepravilnosti tijekom svog 

predsjedanja nogometnim klubom PAOK u razdoblju između 2007. i 2012.; 

E. budući da navodno kazneno djelo očigledno nije povezano s obnašanjem dužnosti 

Theodorosa Zagorakisa u svojstvu zastupnika u Europskom parlamentu nego s 

njegovom funkcijom predsjednika nogometnog kluba PAOK; 

F. budući da kazneni progon nije povezan s izraženim mišljenjem ili glasanjem pri 

obnašanju njegovih dužnosti zastupnika u Europskom parlamentu u smislu 

članka 8. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije;  

G. budući da nema razloga za sumnju da je kazneni postupak pokrenut s namjerom 

nanošenja političke štete zastupniku (fumus persecutionis) s obzirom na to da je 

pokrenut nekoliko godina prije nego što je g. Zagorakis postao zastupnik u Europskom 

parlamentu; 

1. odlučuje ukinuti imunitet Theodorosu Zagorakisu; 

2. nalaže svom Predsjedniku da ovu Odluku i izvješće nadležnog odbora odmah proslijedi 

Uredu državnog odvjetnika pri Vrhovnom sudu Grčke i Theodorosu Zagorakisu. 


