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Komisja śledcza do zbadania sprawy kryzysu w spółce Equitable Life Assurance
Society

Wniosek dotyczacy decyzji Parlamentu Europejskiego w sprawie utworzenia komisji śledczej do
zbadania sprawy kryzysu w spółce Equitable Life Assurance Society

Parlament Europejski,

— uwzględniając art. 193 Traktatu WE,

— uwzględniając decyzję 95/167/WE, Euratom, EWWiS Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji z dnia
19 kwietnia 1995 r. w sprawie szczegółowych przepisów regulujących egzekwowanie przez Parlament
Europejski jego prawa do prowadzenia dochodzeń (1),

— uwzględniając art. 176 Regulaminu,

— uwzględniając wniosek złożony przez 213 posłów do Parlamentu Europejskiego,

— uwzględniając decyzję Konferencji Przewodniczących z dnia 14 grudnia 2005 r. wyrażającą zgodę na
powołanie komisji śledczej badającej zarzuty postawione w petycji 0611/2004 Arthura White'a (Brytyj-
czyka) i w petycji 0029/2005 Paula Braithwaite (Brytyjczyka) złożonej w imieniu Obywatelskiej Grupy
Członków Equitable (Equitable Members' Action Group) oraz innych petycjach w tej samej sprawie
nadesłanych z Niemiec i Irlandii, z których wszystkie dotyczyły Equitable Life Assurance Society (Equi-
table Life),

1. podejmuje decyzję o ustanowieniu komisji śledczej celem zbadania domniemanych nieprawidłowości
lub niegospodarności przy stosowaniu prawa wspólnotowego w związku z kryzysem w spółce Equitable
Life, bez uszczerbku dla właściwości sądów krajowych i wspólnotowych;

2. postanawia, że komisja śledcza:

— zbada domniemane nieprawidłowości lub niegospodarność przy stosowaniu dyrektywy 92/96/EWG (2),
obecnie skodyfikowanej w dyrektywie 2002/83/WE (3), przez właściwe władze Zjednoczonego Króle-
stwa w związku z Equitable Life, szczególnie w odniesieniu do systemu nadzoru i zapewnienia odpo-
wiedniej kontroli stanu finansowego przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, w tym ich wypłacalności,
wprowadzenia odpowiednich rezerw technicznych i ich pokrycia przez odpowiadające im aktywa;

— oceni, czy Komisja spełniła swój obowiązek kontroli dokonania właściwej i terminowej transpozycji
prawa wspólnotowego, oraz sprawdza, czy słabe punkty struktury instytucjonalnej przyczyniły się do
powstania tej sytuacji;

— oceni zarzuty stawiane organom nadzorczym Zjednoczonego Królestwa, że przez wiele lat, a przynaj-
mniej od 1989 r., zaniedbywali obowiązek ochrony właścicieli polis poprzez surowy nadzór spra-
wozdań finansowych i tworzenia rezerw oraz sytuacji finansowej Equitable Life;
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(1) Dz.U. L 113 z 19.5.1995, str. 1.
(2) Dyrektywa Rady 92/96/EWG z dnia 10 listopada 1992 r. w sprawie harmonizacji przepisów ustawowych, wykonaw-

czych i administracyjnych dotyczących bezpośrednich ubezpieczeń na życie i zmieniającej dyrektywy 79/267/EWG i
90/619/EWG (trzecia dyrektywa w sprawie ubezpieczeń na życie) (Dz.U. L 360 z 9.12.1992, str. 1).

(3) Dyrektywa 2002/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. dotycząca ubezpieczeń na życie
(Dz.U. L 345 z 19.12.2002, str. 1). Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2005/68/WE (Dz.U. L 323 z
9.12.2005, str. 1).



— oceni stan skarg złożonych przez obywateli europejskich spoza Zjednoczonego Królestwa i stosowność
środków prawnych dostępnych w ramach prawodawstwa brytyjskiego lub europejskiego dla właścicieli
polis z innych Państw Członkowskich;

— wniesie propozycje, jakie uzna za niezbędne w tej sprawie;

3. postanawia, że komisja śledcza przedstawi Parlamentowi wstępne sprawozdanie po 4 miesiącach od
rozpoczęcia prac, oraz sprawozdanie końcowe po 12 miesiącach od momentu przyjęcia niniejszej decyzji;

4. postanawia, że w skład komisji wchodzić będzie 22 posłów Parlamentu Europejskiego.
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Komisja tymczasowa do spraw domniemanego wykorzystania przez CIA państw
europejskich do transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów

Decyzja w sprawie powołania komisji tymczasowej do spraw domniemanego wykorzystania
przez CIA państw europejskich do transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów

Parlament Europejski,

— mając na uwadze przywiązanie Unii Europejskiej do zasad wolności, demokracji, poszanowania dla
praw człowieka i podstawowych wolności oraz do rządów prawa, jak podkreślono w preambule Trak-
tatu o Unii Europejskiej, a w szczególności w jego art. 6 i 7,

— pamiętając, że zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich przestrze-
ganie praw podstawowych również stanowi część porządku konstytucyjnego Wspólnoty,

— pamiętając, że ochrona godności ludzkiej jest jednym z kluczowych założeń Karty Praw Podstawowych
Unii Europejskiej proklamowanej przez instytucje w dniu 7 grudnia 2000 r. oraz że ta podstawowa
wartość zostałaby pogwałcona w przypadku okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania
osób, bez względu na przyczynę takiego traktowania, przy pośrednim lub bezpośrednim udziale
Państw Członkowskich i instytucji UE,

— mając na uwadze swoją rezolucję z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie domniemanego wykorzystania
przez CIA państw europejskich do transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów (1), w której, w
świetle dochodzenia prowadzonego przez Radę Europy, zauważono potrzebę powołania komisji
tymczasowej Parlamentu Europejskiego, która miałaby wspierać takie dochodzenie, w szczególności,
jeżeli w sprawę uwikłane są Państwa Członkowskie,

— uwzględniając art. 175 Regulaminu,
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(1) Teksty przyjęte, P6_TA(2005)0529.


