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Wniosek o skorzystanie z immunitetu przez Brunona Gollnischa

Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku o skorzystanie z immunitetu i przywilejów
przez Brunona Gollnischa (2005/2072(IMM))

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Luki Romagnoliego o skorzystanie z immunitetu przez Brunona Gollnischa
złożony w liście z dnia 7 kwietnia 2005 r., ogłoszony na posiedzeniu plenarnym w dniu 14 kwietnia
2005 r.,

— po wysłuchaniu wyjaśnień Brunona Gollnischa, zgodnie z art. 7 ust. 3 Regulaminu,

— uwzględniając art. 9 i 10 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich z
dnia 8 kwietnia 1965 r. oraz art. 6 ust. 2 Aktu dotyczącego wyboru posłów do Parlamentu Europej-
skiego w głosowaniu bezpośrednim i powszechnym z dnia 20 września 1976 r.,

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

— uwzględniając art. 26 Konstytucji Republiki Francuskiej,

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

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A6-0376/2005),1. nie wyraża zgody na skorzystanie
przez Brunona Gollnischa z immunitetu i przywilejów.

(1) Sprawa 101/63: Wagner/ Fohrmann i Krier, Zb. Orz. 1964, str. 195 i sprawa 149/85: Wybot/Faure i inni, Zb. Orz.
1986, str. 2391.
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Nadużycia przy stosowaniu walencjańskiej ustawy o działalności urbanistycznej
(LRAU)

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie domniemanych nadużyć przy stosowaniu walen-
cjańskiej ustawy o działalności urbanistycznej (LRAU) oraz jej oddziaływania na obywateli euro-

pejskich (petycje 609/2003, 732/2003, 985/2002, 1112/2002, 107/2004 i inne) (2004/2208(INI))

Parlament Europejski,

— uwzględniając art. 6 Traktatu UE, który transponuje postanowienia Europejskiej Konwencji o Ochronie
Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, oraz art. 7 Traktatu UE, który przewiduje procedurę stwier-
dzania poważnego i trwałego łamania zasad wymienionych w art. 6,

— uwzględniając dyrektywy 92/50/EWG (1) oraz 93/37/EWG (2) w sprawie zamówień publicznych, dyrek-
tywy 85/337/EWG (3), 97/11/WE (4) oraz 2001/42/EC (5) w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
oraz dyrektywę 2000/60/WE (6) w sprawie gospodarki wodnej,

(1) Dyrektywa Rady 92/50/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. odnosząca się do koordynacji procedur udzielania zamówień
publicznych na usługi (Dz.U. L 209 z 24.7.1992, str. 1).

(2) Dyrektywa Rady 93/37/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca koordynacji procedur udzielania zamówień
publicznych na roboty budowlane (Dz.U. L 199 z 9.8.1993, str. 54).

(3) Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz.U. L 175 z 5.7.1985, str. 40).

(4) Dyrektywa Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zmieniająca dyrektywę 85/337/EWG. w sprawie oceny wpływu
wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz.U. L 73 z 14.3.1997, str. 5).

(5) Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu
niektórych planów i programów na środowisko (Dz.U. L 197 z 21.7.2001, str. 30).

(6) Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy
wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 327 z 22.12.2000, str. 1).
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