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Weryfikacja mandatów

Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie weryfikacji mandatów 2004/2140(REG)

Parlament Europejski,

— uwzględniając Akt z dnia 20 września 1976 r. (1) dotyczący wyboru posłów do Parlamentu Europej-
skiego w powszechnych wyborach bezpośrednich,

— uwzględniając art. 3, 4 i 9 oraz załącznik I do Regulaminu,

— uwzględniając komunikaty urzędowe właściwych organów krajowych Państw Członkowskich w sprawie
wyników wyborów,

— uwzględniając otrzymane wnioski Państw Członkowskich kwestionujące ważność wyborów niektórych
posłów do Parlamentu Europejskiego,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A6-0043/2004),

A. mając na uwadze, iż art. 7 ust. 1 i 2 Aktu z dnia 20 września 1976 r. wyszczególnia stanowiska,
których nie można łączyć z funkcją posła do Parlamentu Europejskiego,

B. mając na uwadze, iż w świetle art. 9 załącznika I do Regulaminu, posłowie są zobowiązani do złożenia
szczegółowych oświadczeń dotyczących ich działalności zawodowej oraz każdej innej funkcji lub dzia-
łalności, z tytułu której otrzymują wynagrodzenie,

C. mając na uwadze, iż wszystkie Państwa Członkowskie zgłosiły Parlamentowi Europejskiemu nazwiska
wybranych kandydatów, lecz niektóre spośród nich nie zgłosiły jeszcze (lub zrobiły to z opóźnieniem)
listy ewentualnych zastępców w kolejności ustalonej według wyników głosowania, zgodnie
z przepisami art. 3 ust. 2 Regulaminu,

D. mając na uwadze, iż w niektórych przypadkach Państwa Członkowskie dokonały częściowego zawiado-
mienia o wybranych kandydatach, przekazując następnie kolejne częściowe zawiadomienia co do
pozostałych kandydatów, co nie pozwoliło Parlamentowi Europejskiemu na zebranie się w pełnym
składzie już na sesji inauguracyjnej,

E. mając na uwadze, iż w niektórych Państwach Członkowskich rozpatrywanie protestów w sprawie waż-
ności wyborów niektórych posłów, zgłoszonych zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem krajowym,
jest w toku, i że procedury te mogą doprowadzić do stwierdzenia nieważności wyboru tych posłów,

F. mając na uwadze, iż zgodnie z art. 12 Aktu z dnia 20 września 1976 r. Parlament Europejski rozpatruje
protesty przeciwko ważności mandatu swoich członków jedynie w przypadku naruszenia postanowień
wyżej wymienionego Aktu, z wyłączeniem wszelkich ewentualnych naruszeń przepisów wyborczych
zawartych w ustawodawstwie krajowym, do którego odsyła Akt,

G. mając na uwadze, iż zmiany dokonane w Akcie z dnia 20 września 1976 r. decyzją 2002/772/WE,
Euratom Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. i z dnia 23 września 2002 r. uwypukliły nieadekwatność
postanowień zawartych w art. 3 i 4 Regulaminu, zwłaszcza dotyczących podejmowania działań
w kwestii weryfikacji przypadków wyraźnego niedozwolonego łączenia funkcji (w myśl art. 7 Aktu
z dnia 20 września 1976 r.) z mocą od początku sesji inauguracyjnej Parlamentu Europejskiego,

1. stwierdza, z zastrzeżeniem ewentualnych decyzji właściwych organów krajowych w sprawie protestów
wyborczych, ważność mandatu posłów do Parlamentu Europejskiego, zamieszczonych w załączniku I niniej-
szej decyzji, o których wyborze powiadomiły właściwe organy krajowe Państw Członkowskich, i którzy
złożyli pisemne oświadczenia wymagane na mocy art. 7 ust. 1-2 Aktu z dnia 20 września 1976 r. oraz
załącznika I do Regulaminu;

(1) Dz.U. L 278 z 8.10.1976, str. 5. Ostatnio zmieniona decyzją 2002/772/WE, Euratom (Dz.U. L 283 z 21.10.2002, str.
1).
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2. uznaje za niedopuszczalne i bezpodstawne, z przyczyn wyjaśnionych dla każdego protestu
w załączniku II do niniejszej decyzji, protesty w sprawie ważności wyboru niektórych posłów do Parla-
mentu Europejskiego;

3. ponawia wezwanie skierowane do właściwych władz krajowych o zgłoszenie Parlamentowi Europej-
skiemu nie tylko nazwisk wybranych kandydatów, ale także nazwisk ich ewentualnych zastępców
w kolejności uwzględniającej według wyników głosowania;

4. wzywa właściwe władze Państw Członkowskich do niezwłocznego zgłoszenia wybranych posłów tak,
by skład Parlamentu Europejskiego był pełny od sesji inauguracyjnej;

5. wzywa właściwe władze Państw Członkowskich, by w terminie doprowadziły do końca analizę
zastrzeżeń, które zostały im przedstawione i by poinformowały Parlament Europejski o jej wynikach;

6. zobowiązuje swojego Przewodniczącego o przekazanie do komisji przedmiotowo właściwej pytania
w sprawie zmiany artykułów 3 i 4 Regulaminu w celu przystosowania ich do zmienionego Aktu z dnia
20 września 1976 r., oraz określenia przepisów przyznających Parlamentowi Europejskiemu prawo działania
w jakichkolwiek przypadkach jawnych niezgodności, tak aby Parlament mógł zebrać się w pełnym składzie
już na sesji inauguracyjnej;

7. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przedłożenia niniejszej decyzji właściwym organom krajo-
wym oraz parlamentom Państw Członkowskich.

ZAŁĄCZNIK I:

Lista posłów do Parlamentu Europejskiego, których mandat został zatwierdzony

POSŁOWIE WYBRANI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

PRZEZ PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE

(sytuacja na dzień 20.07.2004)

Belgia (24 posłów)

BELET Ivo
BREPOELS Frederika M. M.
BUSQUIN Philippe
CLAEYS Philip
DE KEYSER Véronique
DE VITS Mia
DEHAENE Jean-Luc
DEPREZ Gérard
DILLEN Koenraad
DUQUESNE Antoine
EL KHADRAOUI Saïd
GROSCH Mathieu
HUTCHINSON Alain
JONCKHEER Pierre
LANGENDRIES Raymond
NEYTS-UYTTEBROECK Annemie
RIES Frédérique
STAES Bart
STERCKX Dirk
TARABELLA Marc
THYSSEN Marianne
VAN HECKE Johan
VAN LANCKER Anne
VANHECKE Frank
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