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Zmiana decyzji z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie przyjęcia statutu posła do
Parlamentu Europejskiego

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie zmiany decyzji z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie
przyjęcia statutu posła do Parlamentu Europejskiego (2005/2124(INI))

Parlament Europejski,

— uwzględniając art. 190 ust. 5 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską i art. 108 ust. 4 Traktatu
ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

— uwzględniając rezolucję z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie przyjęcia statutu posła do Parlamentu
Europejskiego (1),

— uwzględniając art. 45 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A6-0189/2005),

A. mając na uwadze swoją rezolucję z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie statutu posła (2),

B. mając na uwadze potrzebę zmiany wcześniej podjętych decyzji dotyczących statutu posłów do Parla-
mentu Europejskiego,

C. mając na uwadze, że zmieniony tekst nie zawiera nowych postanowień o zasadniczym znaczeniu, które
wymagałyby ponownej konsultacji z Komisją,

D. przyjmując do wiadomości pismo Rady z dnia 6 czerwca 2005 r.,

E. przyjmując do wiadomości podjęte przez przedstawicieli Państw Członkowskich wspólnie z Radą
w dniu 3 czerwca 2005 r. zobowiązanie rozpatrzenia wniosku Parlamentu Europejskiego, dążącego
do rewizji Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich z 1965 r.
w zakresie części dotyczącej posłów do Parlamentu Europejskiego, w celu jak najszybszego osiągnięcia
porozumienia;

1. wprowadza do decyzji z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie statutu posła do Parlamentu Europejskiego
zmiany przedstawione w załączniku;

2. zwraca się do Rady o zatwierdzenie tekstu z powyższymi zmianami;

3. zwraca się do Prezydium o zapewnienie, by nowe przepisy regulujące zwrot kosztów posłów weszły
w życie równocześnie z wejściem w życie statutu;

4. potwierdza w odniesieniu do Statutu Posła do Parlamentu Europejskiego, że na ogólny kompromis
składają się następujące elementy:

a) odrębne, niezależne zbadanie części Statutu objętej prawem wtórnym oraz części objętej prawem
pierwotnym, jak również zatwierdzenie obu tych części zgodnie z przepisami instytucjonalnymi mają-
cymi zastosowanie do każdej z nich;

b) w odniesieniu do części objętej prawem pierwotnym, wzywa się Państwa Członkowskie do dokonania
przeglądu Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich z dnia 8 kwietnia
1965 r. w zakresie przepisów dotyczących posłów do Parlamentu Europejskiego, przyjmując za model
Statut zatwierdzony w dniach 3 i 4 czerwca 2003 r.;

5. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz Komisji, jak
również parlamentom Państw Członkowskich i państw przystępujących.

(1) Dz.U. C 68 E z 18.3.2004, str. 210.
(2) Dz.U. C 91 E z 15.4.2004, str. 230.
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