
— uwzględniając art. 9 i 10 Protokołu w sprawie Przywilejów i Immunitetów Wspólnot Europejskich z
dnia 8 kwietnia 1965 r., jak również art. 6 ust. 2 Aktu dotyczącego wyboru członków Parlamentu
Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich z dnia 20 września 1976 r.,

— uwzględniając orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 12 maja 1964 r. i
10 lipca 1986 r. (1),

— uwzględniając art. 6 ust. 3 oraz art. 7 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A6-0209/2005),

A. zważywszy, że Umberto Bossi był posłem do Parlamentu Europejskiego podczas czwartej kadencji
(początek mandatu dnia 19 lipca 1994, weryfikacja mandatu dnia 15 listopada 1994, wygaśnięcie man-
datu dnia 19 lipca 1999) oraz piątej kadencji (początek mandatu dnia 20 lipca 1999, weryfikacja man-
datu dnia 15 grudnia 1999, wygaśnięcie mandatu dnia 10 czerwca 2001 ze względu na zakaz łączenia
mandatów),

B. zważywszy, że wobec posłów do Parlamentu Europejskiego nie można prowadzić dochodzenia, postę-
powania sądowego ani też ich zatrzymywać z powodu opinii lub stanowiska zajętego w głosowaniu
przez nich w ramach pełnienia obowiązków służbowych (2),

C. zważywszy, że immunitet chroniący posłów do Parlamentu Europejskiego przed postępowaniem sądo-
wym obejmuje również postępowanie cywilne,

1. wyraża zgodę na skorzystanie przez Umberto Bossiego z immunitetu i przywilejów;

2. proponuje, aby w myśl art. 9 wyżej wspomnianego Protokołu oraz uwzględniając postępowanie
toczące się w odnośnym Państwie Członkowskim, zalecić zaniechanie dalszego postępowania, jak również
wzywa Sąd do wyciągnięcia stosownych wniosków;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niezwłocznie niniejszej decyzji oraz sprawoz-
dania właściwej komisji Sądowi Okręgowemu w Padwie.

(1) Sprawa 101/63, Wagner v Fohrmann i Krier, Zbiór Orzeczeń 1964, str. 195 i sprawa 149/85, Wybot v Faure i inni,
Zbiór Orzeczeń 1986, str. 2391.

(2) Art. 9 Protokołu w Sprawie Przywilejów i Immunitetów Wspólnot Europejskich.

P6_TA(2005)0265

Wniosek o uchylenie immunitetu Ashleya Mote

Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Ashleya Mote
(2005/2037(IMM))

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek o uchylenie immunitetu Ashleya Mote, przekazany, na wniosek Prokuratora
Generalnego, przez Stałe Przedstawicielstwo Wielkiej Brytanii przy Unii Europejskiej i ogłoszony na
posiedzeniu plenarnym w dniu 23 lutego 2005 r.,

— po wysłuchaniu wyjaśnień Ashleya Mote, zgodnie z art. 7 ust. 3 Regulaminu,

— uwzględniając art. 8, 9, 10 i 19 Protokołu w sprawie Przywilejów i Immunitetów Wspólnot Europej-
skich z dnia 8 kwietnia 1965 r., jak również art. 6 ust. 2 Aktu dotyczącego wyboru członków Parla-
mentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich z dnia 20 września 1976 r.,

— uwzględniając orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 12 maja 1964 r. i
10 lipca 1986 r. (1),

(1) Sprawa 101/63, Wagner/Fohrmann i Krier, Zbiór Orzeczeń 1964-1966, str. 47 i sprawa 149/85, Wybot/Faure i inni,
Zbiór Orzeczeń 1986, str. 2391.

C 157 E/56 PL 6.7.2006Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Wtorek 5 lipiec 2005



— uwzględniając art. 6 ust. 2 oraz art. 7 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A6-0213/2005),

1. podejmuje decyzję o uchyleniu immunitetu Ashleya Mote;

2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do niezwłocznego przekazania niniejszej decyzji oraz spra-
wozdania właściwej komisji odpowiednim organom Wielkiej Brytanii.

P6_TA(2005)0266

Ftalany w zabawkach i artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci ***II

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego dotycząca wspólnego stanowiska Rady mającego
na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej po raz dwudziesty
drugi dyrektywę Rady 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i
administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do
obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (stosowanie ftalanów w
zabawkach i artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci) (5467/1/2005 — C6-0092/2005 — 1999/0238

(COD))

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wspólne stanowisko Rady (5467/1/2005 – C6-0092/2005),

— uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu (1) dotyczące projektu Komisji przedstawionego
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(1999)0577) (2),

— uwzględniając art. 251 ust. 2 Traktatu WE,

— uwzględniając art. 62 Regulaminu,

— uwzględniając zalecenia do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Ochrony Środowiska Natu-
ralnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6-0196/2005),

— uwzględniając oświadczenia Komisji, które stanowią załącznik do niniejszej rezolucji legislacyjnej i które
będą opublikowane łącznie z aktem legislacyjnym w Dzienniku Urzędowym,

1. zatwierdza wspólne stanowisko po poprawkach;

2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. C 121 z 24.4.2001, str. 410.
(2) Dz.U. C 116 E z 26.4.2000, str. 14.
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