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USVOJENI TEKSTOVI 
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Zahtjev za ukidanje imuniteta Sotiriosu Zarianopoulosu  

Odluka Europskog parlamenta od 13. rujna 2016. o zahtjevu za ukidanje imuniteta 

Sotiriosu Zarianopoulosu (2016/2083(IMM)) 

Europski parlament, 

– uzimajući u obzir zahtjev za ukidanje imuniteta Sotiriosu Zarianopoulosu koji je 

28. ožujka 2016. proslijedio tužitelj pri grčkom Vrhovnom sudu u vezi s planiranim 

kaznenim postupkom u vezi s kaznenim djelima u Solunu (predmet ABM A2015/1606) 

i koji je objavljen na plenarnoj sjednici 27. travnja 2016., 

– uzimajući u obzir da se Sotirios Zarianopoulos, u skladu s člankom 9. stavkom 5. 

Poslovnika, odrekao svojeg prava na saslušanje, 

– 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., 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 (A8-0233/2016), 

A. budući da je tužitelj pri grčkom Vrhovnom sudu zatražio da se zastupniku u Europskom 

parlamentu Sotiriosu Zarianopoulosu ukine zastupnički imunitet radi provođenja 

postupka zbog navodnog kaznenog djela;  

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

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



 

 

navodi da članovi Europskog parlamenta na državnom području svoje države uživaju 

imunitet priznat članovima parlamenta te države; 

C. budući da, u skladu s člankom 62. Ustava Helenske Republike, tijekom trajanja 

zastupničkog mandata nijedan zastupnik ne može biti pozvan na kaznenu odgovornost, 

uhićen, pritvoren niti se u odnosu na njega mogu primijeniti kakve druge 

ograničavajuće mjere, bez odobrenja Zastupničkog doma;  

D. budući da nadležna grčka tijela namjeravaju pokrenuti kazneni postupak protiv Sotiriosa 

Zarianopoulosa zbog neispunjenja pravnih obveza na sjednici;  

E. budući da se kazneni postupak o kojem je riječ odnosi na navodno nezakonito izdavanje 

dozvola Općinskog vijeća u Solunu za korištenje javnih površina u vidu postavljanja 

terasa u pješačkoj zoni te da je Sotirios Zarianopoulos obuhvaćen tim postupkom u 

svojstvu bivšeg člana tog Općinskog vijeća; 

F. budući da je očito da kazneni postupak o kojem je riječ nije ni na koji način povezan sa 

statusom Sotiriosa Zarianopoulosa kao zastupnika u Europskom parlamentu, već s 

njegovim ranijim mandatom člana Općinskog vijeća Soluna; 

G. budući da se predmetni kazneni postupak ne odnosi na izraženo mišljenje niti 

glasovanje zastupnika u okviru obnašanja njegovih dužnosti zastupnika u Europskom 

parlamentu, u smislu članka 8. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske 

unije; 

H. budući da ništa ne ukazuje na to da je predmetni kazneni postupak potaknut s namjerom 

nanošenja štete političkom djelovanju zastupnika (fumus persecutionis), posebice 

imajući u vidu da su tim postupkom obuhvaćeni svi tadašnji članovi Općinskog vijeća; 

1. odlučuje ukinuti imunitet Sotiriosu Zarianopoulosu ; 

2. nalaže svojem predsjedniku da odmah proslijedi ovu Odluku i izvješće nadležnog 

Odbora grčkim nadležnim tijelima. 

 


