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Evropský parlament, 

– s ohledem na žádost, aby byl Georgios Kyrtsos zbaven imunity, kterou dne 21. července 

2015 zaslalo Parlamentu státní zastupitelství při řeckém Nejvyšším soudu v souvislosti s 

oznámením inspektorátu práce ve východní Attice ohledně nevyplacených mezd1 a 

která byla dne 9. září 2015 oznámena v plénu, 

– s ohledem na skutečnost, že se Georgios Kyrtsos vzdal svého práva na vyjádření podle 

čl. 9 odst. 5 jednacího řádu, 

– s ohledem na články 8 a 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie a na čl. 

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

všeobecných a přímých volbách, 

– s ohledem na rozsudky Soudního dvora Evropské unie ze dne 12. května 1964, 

10. července 1986, 15. a 21. října 2008, 19. března 2010, 6. září 2011 a 17. ledna 20132, 

– s ohledem na článek 62 Ústavy Řecké republiky, 

– s ohledem na čl. 5 odst. 2, čl. 6 odst. 1 a článek 9 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A8-0358/2015), 

                                                 
1  Spisová značka dokumentu: ABM:IB2014/8927. 
2  Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. května 1964, Wagner v. Fohrmann a Krier, 101/63, 

ECLI:EU:C:1964:28; rozsudek Soudního dvora ze dne 10. července 1986, Wybot v. 
Faure a další, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; rozsudek Tribunálu ze dne 15. října 2008, 
Mote v. Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; rozsudek Soudního dvora ze dne 21. 
října 2008, Marra v. De Gregorio a Clemente, C-200/07 a C-201/07, 
ECLI:EU:C:2008:579; rozsudek Tribunálu ze dne 19. března 2010, Gollnisch v. 
Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; rozsudek Soudního dvora ze dne 6. září 2011, 
Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; rozsudek Tribunálu ze dne 17. ledna 2013, 
Gollnisch v. Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23. 



 

 

A. vzhledem k tomu, že státní zastupitelství při řeckém Nejvyšším soudu požádalo 

o zbavení poslance Evropského parlamentu Georgiose Kyrtsose poslanecké imunity 

v souvislosti s možným soudním řízením týkajícím se údajného spáchání deliktu; 

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

unie požívají poslanci Evropského parlamentu na území vlastního státu imunity 

přiznávané členům parlamentu tohoto státu; 

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

mandátu nemohou být poslanci trestně stíháni, zatčeni, uvězněni ani jinak zbaveni 

osobní svobody, pokud k tomu předem nedá souhlas parlament; 

D. vzhledem k tomu, že Georgios Kyrtsos je obviněn z nevyplacení části mzdy jednomu 

ze svých bývalých zaměstnanců; 

E. vzhledem k tomu, že toto obvinění se vztahuje na část mzdy z roku 2013 pro bývalého 

zaměstnance dvou vydavatelství denního tisku, jejichž manažerem byl v té době 

Georgios Kyrtsos, a že je namířeno proti tomuto poslanci jakožto bývalému manažerovi 

těchto podniků; 

F. vzhledem k tomu, že je jasné, že tento případný delikt nemá nic společného s mandátem 

poslance Evropského parlamentu Georgiose Kyrtsose, ale je naopak spojen s jeho 

bývalou pozicí manažera dvou novinových vydavatelství; 

G. vzhledem k tomu, že toto trestní řízení se netýká vyjádřených názorů či hlasování při 

výkonu mandátu tohoto poslance Evropského parlamentu ve smyslu článku 8 Protokolu 

(č. 7) o výsadách a imunitách Evropské unie; 

H. vzhledem k tomu, že není důvod pro podezření, že záměrem, který se skrývá za tímto 

trestním stíháním, by bylo poškodit politickou činnost poslance (fumus persecutionis), 

neboť příslušné trestní řízení bylo zahájeno několik let předtím, než začal mandát tohoto 

poslance; 

1. rozhodl, aby byl Georgios Kyrtsos zbaven imunity; 

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

předal příslušným řeckým orgánům. 

 


