
Artykuł 10

Sprawozdania

Komisja monitoruje i analizuje stosowanie niniejszej dyrektywy i przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i
Radzie sprawozdanie z poczynionych postępów do dnia … (*).

Artykuł 11

Wejście w życie

Niniejsza dyrektywa wejdzie w życie dwudziestego dnia po opublikowaniu jej w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej.

Artykuł 12

Adresaci

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w

W imieniu Parlamentu Europejskiego
Przewodniczący

W imieniu Rady
Przewodniczący

(*) 48 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

P6_TA(2005)0268

Wniosek o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Umberto Bossiego

1.
Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku o skorzystanie z immunitetu i przywilejów

przez Umberto Bossiego (2004/2101(IMM))

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek adwokata reprezentującego Umberto Bossi dotyczący skorzystania z immuni-
tetu w związku z postępowaniem karnym toczącym się przed Sądem Okręgowym w Brescii, z dnia 7
maja 2004 r., ogłoszony na posiedzeniu plenarnym w dniu 22 lipca 2004 r.,

— 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 (A6-0210/2005),

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

(1) Sprawa 101/63, Wagner przeciwko Fohrmann i Krier, Zb. Orz. z 1964, str. 195 i sprawa 149/85, Wybot przeciwko
Faure i inni, Zb. Orz. z 1986, str. 2391.
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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
ramach pełnienia obowiązków służbowych (1),

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
odnośnego Państwa Członkowskiego, 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 Brescii.

(1) Art. 9 Protokołu w sprawie Przywilejów i Immunitetów Wspólnot Europejskich.

2.
Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku o skorzystanie z immunitetu i przywilejów

przez Umberto Bossiego (2004/2101(IMM))

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek adwokata reprezentującego Umberto Bossi dotyczący skorzystania z immuni-
tetu w związku z postępowaniem karnym toczącym się przed Sądem Okręgowym w Bergamo, z dnia
7 maja 2004 r., ogłoszony na posiedzeniu plenarnym w dniu 22 lipca 2004 r.,

— 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 (A6-0210/2005),

A. zważywszy, że Umberto Bossi był posłem do Parlamentu Europejskiego podczas czwartej kadencji
(początek mandatu dnia 19 lipca 1994 r., weryfikacja mandatu dnia 15 listopada 1994 r., wygaśnięcie
mandatu dnia 19 lipca 1999 r.) oraz podczas piątej kadencji (początek mandatu dnia 20 lipca 1999 r.,
weryfikacja mandatu dnia 15 grudnia 1999 r., wygaśnięcie mandatu dnia 10 czerwca 2001 r. 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),

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
odnośnego Państwa Członkowskiego, 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 Bergamo.

(1) Sprawa 101/63, Wagner przeciwko Fohrmann i Krier, Zb. Orz. z 1964, str. 195 i sprawa 149/85, Wybot przeciwko
Faure i inni, Zb. Orz. z 1986, str. 2391.

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