
Artykuł 13

Transpozycja

1. Do dnia 1 września 2008 r. państwa członkowskie wprowadzają w życie niezbędne środki ustawowe,
wykonawcze i administracyjne, aby zapewnić zgodność z niniejszą dyrektywą lub podejmując wszystkie
konieczne środki zapewniające osiągnięcie celów zawartych w niniejszej dyrektywie, upewniają się, że
strony mediacji wdrażają wymagane środki w drodze dobrowolnej ugody. Państwa członkowskie nie-
zwłocznie powiadamiają Komisję o tych środkach.

2. Przyjęte przez państwa członkowskie przepisy powinny zawierać odniesienie do niniejszej dyrektywy lub
odniesienie to powinno towarzyszyć ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia
określane są przez Państwa Członkowskie.

Artykuł 14

Wejście w życie

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

Artykuł 15

Adresaci

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w …

W imieniu Parlamentu Europejskiego
Przewodniczący

W imieniu Rady
Przewodniczący

P6_TA(2007)0089

Udział Wspólnoty w podwyższeniu kapitału Europejskiego Funduszu Inwestycyj-
nego *

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego
decyzji Rady w sprawie udziału Wspólnoty w podwyższeniu kapitału Europejskiego Funduszu

Inwestycyjnego (COM(2006)0621 — C6-0426/2006 — 2006/0203 (CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2006)0621) (1),

— uwzględniając art. 3 decyzji Rady nr 94/375/WE z dnia 6 czerwca 1994 r. w sprawie członkostwa
Wspólnoty w Europejskim Funduszu Inwestycyjnym (2), na mocy którego Rada skonsultowała się z
Parlamentem (C6-0426/2006),

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
(2) Dz.U. L 173 z 7.7.1994, str. 12.
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— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A6-0065/2007),

1. zatwierdza wniosek Komisji;

2. zwraca się do Rady, jeśli ta uznałaby za stosowne oddalić się od przyjętego przez Parlament tekstu, o
poinformowanie go o tym fakcie;

3. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne
wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

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

P6_TA(2007)0090

Wniosek o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Giuseppe Garganiego

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wniosku o skorzystanie z
immunitetu i przywilejów Giuseppe Garganiego (2006/2300(IMM))

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Giuseppe Garganiego z dnia 30 listopada 2006 r., dotyczący skorzystania z
immunitetu w związku z toczącym się postępowaniem cywilnym przed włoskim sądem, ogłoszony na
posiedzeniu plenarnym w dniu 11 grudnia 2006 r.,

— po wysłuchaniu wyjaśnień Giuseppe Garganiego, 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., 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 (A6-0071/2007),

1. wyraża zgodę na skorzystanie przez Giuseppe Garganiego z immunitetu i przywilejów;

2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niezwłocznie niniejszej decyzji oraz sprawoz-
dania komisji przedmiotowo właściwej właściwym organom Republiki Włoskiej.

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

31.1.2008 PL C 27 E/137Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Czwartek, 29 marca 2007 r.


