
— 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.

P6_TA(2007)0313

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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A. mając na uwadze art. 10 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich,
który stanowi, że: „Podczas sesji Zgromadzenia, jego członkowie korzystają: a) na terytorium swojego
państwa — z immunitetów przyznawanych członkom parlamentu ich państwa…”,

B. mając na uwadze, że przedmiotowe postępowanie karne zostało wszczęte przeciwko Ashleyowi
Mote`owi na terytorium Wielkiej Brytanii,

C. mając na uwadze, że posłowie do parlamentu Wielkiej Brytanii nie są chronieni immunitetem przed
postępowaniem karnym,

D. mając zatem na uwadze, że Ashleyowi Mote`owi nie przysługuje immunitet, z którego mógłby skorzys-
tać,

E. mając na uwadze, że okoliczności nie stanowią ograniczenia administracyjnego lub innego ograniczenia
dla swobodnego przemieszczania się posła w ramach podróży z lub do miejsca posiedzenia Parlamentu,

1. postanawia nie udzielić zgody na skorzystanie przez Ashleya Mote`a z immunitetu i przywilejów;

2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do niezwłocznego przekazania niniejszej decyzji oraz spra-
wozdania właściwej komisji właściwym władzom Wielkiej Brytanii.

P6_TA(2007)0314

Projekt budżetu korygującego nr 4/2007

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie projektu budżetu korygują-
cego Unii Europejskiej nr 4/2007 na rok budżetowy 2007, Sekcja III — Komisja (10966/2007 —

C6-0195/2007 — 2007/2072(BUD))

Parlament Europejski,

— uwzględniając art. 272 Traktatu WE oraz art. 177 Traktatu Euratom,

— uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w spra-
wie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europej-
skich (1), a w szczególności art. 37 i 38,

— uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007, przyjęty ostatecznie w dniu 14
grudnia 2006 r. (2),

— uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem
Europejskim, Radą a Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (3),

— uwzględniając wstępny projekt budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 3/2007 na rok budżetowy
2007 przedstawiony przez Komisję dnia 13 kwietnia 2007 r. (SEC(2007)0476),

— uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 4/2007 opracowany przez Radę w dniu 18 czerwca
2007 r. (10966/2007 – C6-0195/2007),

— uwzględniając art. 69 oraz załącznik IV do Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A6-0268/2007),

(1) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 1995/2006 (Dz.U.
L 390 z 30.12.2006, str. 1).

(2) Dz.U. L 77 z 16.3.2007.
(3) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, str. 1.

C 175 E/120 PL 10.7.2008Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Wtorek, 10 lipca 2007 r.


