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2015 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento sprendimas dėl prašymo atšaukti Stelioso 

Kouloglou (Stelios Kouloglou) imunitetą (2015/2239(IMM)) 

 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Graikijos Aukščiausiojo teismo prokuroro 2015 m. rugpjūčio 7 d. 

perduotą prašymą atšaukti Stelioso Kouloglou imunitetą, kuris susijęs su kaltinimais 

šmeižtu ir diskreditavimu1 ir kuris buvo paskelbtas 2015 m. rugsėjo 9 d. plenariniame 

posėdyje, 

– atsižvelgdamas į tai, kad Stelios Kouloglou atsisakė pasinaudoti teise duoti 

paaiškinimus, kaip nurodyta Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 5 dalyje, 

– atsižvelgdamas į Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 ir 

9 straipsnius ir į 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų 

remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 6 straipsnio 2 dalį, 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1964 m. gegužės 12 d., 

1986 m. liepos 10 d., 2008 m. spalio 15 ir 21 d., 2010 m. kovo 19 d., 2011 m. rugsėjo 

6 d. ir 2013 m. sausio 17 d. sprendimus2, 

– atsižvelgdamas į Graikijos Respublikos Konstitucijos 62 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 5 straipsnio 2 dalį, 6 straipsnio 1 dalį ir 9 

straipsnį, 

                                                 
1  Dokumento Nr. ABM:IΓ/2011/11882. 
2  1964 m. gegužės 12 d. Teisingumo Teismo sprendimas Wagner / Fohrmann ir Krier, 

101/63, ECLI:EU:C:1964:28; 1986 m. liepos 10 d. Teisingumo Teismo sprendimas 
Wybot / Faure ir kt., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; 2008 m. spalio 15 d. Bendrojo 
Teismo sprendimas Mote / Parlamentas, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; 2008 m. 
spalio 21 d. Teisingumo Teismo sprendimas Marra / De Gregorio ir Clemente, C-
200/07 ir C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; 2010 m. kovo 19 d. Bendrojo Teismo 
sprendimas Gollnisch / Parlamentas, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; 2011 m. rugsėjo 6 
d. Teisingumo Teismo sprendimas Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; 
2013 m. sausio 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas Gollnisch / Parlamentas, T-346/11 ir 
T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.  



 

 

– atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A8-0356/2015), 

A. kadangi Graikijos Respublikos Aukščiausiojo Teismo prokuratūra pateikė prašymą 

atšaukti Europos Parlamento nario Stelioso Kouloglou imunitetą siekiant imtis galimų 

teisinių veiksmų dėl inkriminuojamos nusikalstamos veikos; 

B. kadangi Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 9 straipsnyje 

nustatyta, kad Europos Parlamento nariai savo valstybės teritorijoje naudojasi 

imunitetais, kurie suteikiami tos valstybės parlamento nariams; 

C. kadangi pagal Graikijos Respublikos Konstitucijos 62 straipsnį parlamento nariai savo 

kadencijos metu negali būti traukiami baudžiamojon atsakomybėn, suimami, kalinami 

ar kitaip negali būti ribojama jų laisvė, negavus išankstinio parlamento sutikimo; 

D. kadangi Stelios Kouloglou kaltinamas Patrų kalėjimo darbuotojų šmeižtu ir 

diskreditavimu; 

E. kadangi kaltinimas susijęs su Stelioso Kouloglou teiginiais, kuriuos, kaip tvirtinama, jis 

padarė spaudoje 2010 m. (tuo metu jis buvo žurnalistu, daugiausia rengiančiu reportažus 

televizijai), kalbėdamas apie tam tikrų Patrų kalėjimo darbuotojų sąžiningumą; 

F. kadangi tariama nusikalstama veika akivaizdžiai yra nesusijusi su Stelioso Kouloglou, 

kaip Europos Parlamento nario, pareigomis, bet susijusi su jo eitomis televizijos 

reporterio pareigomis; 

G. kadangi baudžiamasis persekiojimas nėra susijęs su minėtam Europos Parlamento nariui 

einant pareigas pareikšta nuomone ar balsavimu, kaip numatyta Protokolo Nr. 7 dėl 

Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 straipsnyje; 

H. kadangi nėra pagrindo įtarti, kad baudžiamoji byla iškelta siekiant pakenkti Parlamento 

nario politinei veiklai (fumus persecutionis), turint omenyje tai, kad baudžiamojo 

persekiojimo procedūros buvo pradėtos keletą metų prieš Parlamento nariui pradedant 

eiti savo, kaip Europos Parlamento nario, pareigas; 

I. kadangi Graikijos valdžios institucijos paprašė Europos Parlamento vėliausiai iki 

2015 m. spalio 7 d. pateikti atsakymą, nes kitu atveju įsigalios senatis, tačiau dėl 

Parlamento procedūrinių taisyklių negalima priimti sprendimo per tokį trumpą laiką; 

J. kadangi, vis dėlto, Konstitucinių reikalų komiteto nuomone, atsižvelgiant į Graikijos 

Aukščiausiojo Teismo sprendimą Nr. 1126/1994, senaties terminas bet kokiu atveju 

sustabdomas laikotarpiui iki trejų metų, kol Stelios Kouloglou eina Europos Parlamento 

nario pareigas; 

1. nusprendžia atšaukti Stelioso Kouloglou imunitetą; 

2. paveda Pirmininkui nedelsiant perduoti šį sprendimą ir atsakingo komiteto pranešimą 

Graikijos valdžios institucijoms. 

 


