
P6_TA(2007)0258

Skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Mario Borghezio

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wniosku Mario Borghezio
o skorzystanie z immunitetu i przywilejów (2006/2304(IMM))

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Mario Borghezio z dnia 8 listopada 2006 r. dotyczący skorzystania
z immunitetu w związku z postępowaniem cywilnym odbywającym się przed sądem we Włoszech,
złożony na posiedzeniu plenarnym w dniu 16 listopada 2006 r.,

— po wysłuchaniu wyjaśnień Mario Borghezio, zgodnie z art. 7 ust. 3 Regulaminu,

— uwzględniając art. 9 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 Euro-
pejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich z dnia 20 września 1976 r.,

— uwzględniając wyroki 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 (A6-0233/2007),

1. wyraża zgodę na skorzystanie przez Mario Borghezio z immunitetu i przywilejów;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do natychmiastowego przekazania niniejszej decyzji wraz ze
sprawozdaniem właściwej komisji odpowiednim władzom Republiki Włoskiej.

(1) Sprawa 101/63, Wagner przeciwko Fohrmann i Krier [1964], Zb.Orz. 195 i sprawa 149/85, Wybot przeciwko Faure
i inni [1986], Zb.Orz. 2391.
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Definicja, opis, prezentacja i etykietowanie napojów spirytusowych ***I

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wniosku
dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego definicji, opisu,
prezentacji i etykietowania napojów spirytusowych (COM(2005)0125 — C6-0440/2005 —

2005/0028(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie
(COM(2005)0125) (1),

— uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedsta-
wiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0440/2005),

— uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie proponowanej podstawy prawnej,

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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— uwzględniając art. 51 oraz 35 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego
i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Rynku Wew-
nętrznego i Ochrony Konsumentów (A6-0035/2007),

1. zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie
znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

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

P6_TC1-COD(2005)0028

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 19 czerwca 2007 r.
w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie defi-
nicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych

oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89

(Jako że osiągnięto porozumienie między Parlamentem a Radą, stanowisko Parlamentu w pierwszym czytaniu odpo-
wiada treści ostatecznego aktu prawnego, rozporządzenia (WE) nr …/2007.)

P6_TA(2007)0260

Futra z psów i kotów ***I

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wniosku
dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zakazującego wprowadzania do
obrotu, przywozu do Wspólnoty i wywozu ze Wspólnoty futra z kotów i psów oraz produktów

zawierających takie futro (COM(2006)0684 — C6-0428/2006 — 2006/0236(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie
(COM(2006)0684) (1),

— uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 i art. 133 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został
przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0428/2006),

— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów oraz opinie Komi-
sji Handlu Międzynarodowego oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A6-0157/2007),

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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