
10. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

11. Wniosek o skorzystanie z immunitetu poselskiego

Na posiedzeniu w dniu 14 września 2005 r. Komisja Prawna rozpatrzyła wniosek o skorzystanie z
immunitetu poselskiego przez posła Jean-Charlesa Marchianiego, byłego posła do Parlamentu
Europejskiego, w ramach sprawy sądowej toczącej się przed Sądem Wyższej Instancji w Paryżu, którą to
sprawą Parlament Europejski zajął się dnia 8 września 2005 r.

W związku ze sprawozdaniem ustnym posła Francesco Speroniego, Komisja Prawna,

— przypomniała, że Parlament Europejski w rezolucji z dnia 5 lipca 2005 r. zwrócił się o odwołanie lub
zaniechanie oraz, niezależnie od tego, o zaniechanie wszelkich skutków prawnych lub faktycznych,
jakie mogłoby pociągnąć za sobą orzeczenie francuskiego Sądu Kasacyjnego z dnia 16 marca 2005 r.,
w którym sąd nie zastosował art. 10 lit. a Protokołu w sprawie Przywilejów i Immunitetów Wspólnot
Europejskich,

— a następnie zwróciła się do Przewodniczącego o zwrócenie uwagi właściwych władz francuskich na
fakt, że jeżeli Sąd Wyższej Instancji w Paryżu, który ma wypowiedzieć się w tej samej sprawie dnia 3
października 2005 r., miałby sądzić J-C Marchianiego na podstawie nielegalnych, a przez to niedopusz-
czalnych dowodów, tzn. akt informacyjnych opartych na podsłuchiwanych rozmowach telefonicznych
nagranych w czasie trwania kadencji posła, Republika Francuska naruszyłaby pierwotne prawo
wspólnotowe.

12. Porządek dzienny

Konferencja Przewodniczących podjęła decyzję o wpisaniu do porządku dziennego posiedzenia w dniu
12 października 2005 r. oświadczeń Rady i Komisji w sprawie Etiopii po oświadczeniach w sprawie Iranu.

Termin złożenia:

projekty rezolucji: 5.10.2005, 12.00

poprawki i wnioski w sprawie wspólnej rezolucji: 10.10.2005, 12.00.

13. Mianowanie obserwatorów bułgarskich i rumuńskich do komisji
parlamentarnych

Przewodniczący poinformował, iż otrzymał od Konferencji Przewodniczących listę nazwisk obserwatorów
mianowanych do komisji parlamentarnych.

Lista ta znajduje się w załączniku do niniejszego protokołu.

14. Perspektywy stosunków handlowych UE — Chiny (ciąg dalszy debaty)

Głos zabrali: Jorgo Chatzimarkakis, Bastiaan Belder, Alexandra Dobolyi, Manolis Mavrommatis, Béla
Glattfelder, Robert Sturdy, Nirj Deva i László Kovács (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: 13.10.2005.

15. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji
i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 3 protokołu z dnia 27.9.2005)
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