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Stosowanie i wykładnia Regulaminu (zmiana art. 201 Regulaminu PE)

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie zmiany art. 201 Regulaminu
Parlamentu Europejskiego w sprawie stosowania i wykładni Regulaminu (2006/2192(REG))

Parlament Europejski,

— uwzględniając projekt zmiany Regulaminu (B6-0166/2006),

— uwzględniając art. 201 oraz art. 202 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A6-0230/2007),

1. podejmuje decyzję o wprowadzeniu do swojego Regulaminu poniższej zmiany;

2. przypomina, iż zmiana ta wchodzi w życie pierwszego dnia najbliższej sesji miesięcznej;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do zawiadomienia Rady i Komisji o niniejszej decyzji.

TEKST OBOWIĄZUJĄCY POPRAWKI

Poprawka 1
Artykuł 201, ustęp 1

1. W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania lub
wykładni niniejszego Regulaminu, Przewodniczący może przeka-
zać kwestię właściwej komisji do rozpatrzenia, nie naruszając
wcześniej podjętych decyzji w tym zakresie.

1. W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania lub
wykładni niniejszego Regulaminu, przewodniczący może przeka-
zać kwestię właściwej komisji do rozpatrzenia.

W przypadku zgłoszenia wniosku w sprawie przestrzegania
Regulaminu na podstawie art. 166, Przewodniczący może rów-
nież przekazać tę kwestię właściwej komisji.

Przewodniczący komisji mogą postąpić w ten sam sposób w
przypadku pojawienia się takich wątpliwości w trakcie prac
komisji i w związku z nimi.
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Wniosek o skorzystanie z immunitetu i przywilejów Alessandry Mussolini

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wniosku o skorzystanie z
immunitetu i przywilejów Alessandry Mussolini (2006/2301(IMM))

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Anny Marii Pagliari, sędziego śledczego, o wydanie przez Parlament Europejski
decyzji, czy immunitet parlamentarny ma zastosowanie do wypowiedzi Alessandry Mussolini na temat
Giuseppe Pisanu, co do których wszczął on przeciwko niej postępowanie cywilne przez sądem rejono-
wym w Rzymie w celu uzyskania zadośćuczynienia za zniesławienie (postępowanie nr R.G. 54191/05),
z dnia 24 lipca 2006 r., ogłoszony na posiedzeniu plenarnym w dniu 16 listopada 2006 r.,

— po wysłuchaniu wyjaśnień Alessandry Mussolini, zgodnie z art. 7 ust. 3 Regulaminu,
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— 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. 68 Konstytucji Republiki Włoskiej,

— uwzględniając art. 3 włoskiej ustawy nr 140 z dnia 20 czerwca 2003 r.,

— uwzględniając art. 6 ust. 1 oraz art. 7 ust. 13 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A6-0251/2007),

1. stwierdza, że immunitet parlamentarny, w rozumieniu art. 9 i 10 Protokołu w sprawie Przywilejów i
Immunitetów Wspólnot Europejskich z dnia 8 kwietnia 1965 r. oraz, w zakresie, w jakim znajduje zasto-
sowanie, art. 68 konstytucji włoskiej, w pełni obejmuje wypowiedzi Alessandry Mussolini i w związku z
tym postanawia utrzymać jej immunitety i przywileje;

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

(1) Sprawa 101/63, Wagner/Fohrmann i Krier, Zbiór Orzeczeń 1964, str. 383 i sprawa 149/85, Wybot/Faure i inni,
Zbiór Orzeczeń 1986, str. 2391.
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Wniosek o skorzystanie z immunitetu i przywilejów Ashleya Mote`a

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wniosku o skorzystanie z
immunitetu i przywilejów Ashleya Mote`a (2007/2122(IMM))

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Ashleya Mote`a dotyczący skorzystania z immunitetu w związku z postępowa-
niem karnym toczącym się przed sądem w Wielkiej Brytanii, z dnia 4 maja 2007 r., ogłoszony na
posiedzeniu plenarnym w dniu 10 maja 2007 r.,

— po wysłuchaniu wyjaśnień Ashleya Mote`a, zgodnie z art. 7 ust. 3 Regulaminu,

— uwzględniając art. 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 Europej-
skiego w powszechnych wyborach bezpośrednich 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. 6 ust. 3 oraz art. 7 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A6-0250/2007),

(1) Sprawa 101/63, Wagner/Fohrmann i Krier, Zbiór Orzeczeń 1964, str. 383 i sprawa 149/85, Wybot/Faure i inni,
Zbiór Orzeczeń 1986, str. 2391.
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