
F. mając na uwadze, że w myśl postanowień art. 10 Protokołu w sprawie Przywilejów i Immunitetów, tj.
jedynych stosownych uregulowań prawnych, w trakcie trwania sesji Parlamentu Europejskiego jego
posłowie korzystają na terenie państwa pochodzenia z immunitetu o zakresie odpowiadającym immu-
nitetom przyznawanym członkom parlamentów krajowych; mając także na uwadze, że wspomniane
realia nie stanowią dla Parlamentu Europejskiego przeszkody w korzystaniu z prawa do odebrania
jego posłom uprzednio przyznanego immunitetu,

G. mając na uwadze, że zgodnie z postanowieniami art. 68 Konstytucji Republiki Włoskiej posłowie par-
lamentu krajowego nie są uprawnieni, za wyjątkiem głosów oraz opinii wyrażanych w związku
z wykonywaniem nałożonych na nich obowiązków, do korzystania z immunitetu w przypadku postę-
powań karnych, co odpowiada omawianej sprawie,

1. wyraża przekonanie, że immunitet poselski w rozumieniu art. 9 Protokołu w sprawie Przywilejów
i Immunitetów Wspólnot Europejskich oraz, w odnośnym stopniu, art. 68 ppkt pierwszy Konstytucji Repu-
bliki Włoskiej nie obejmują swoim zakresem oskarżeń wysuwanych przeciwko Gian Paolo Gobbo, a co za
tym idzie podejmuje decyzję o odebraniu zainteresowanemu jego immunitetu oraz stosownych przywilejów.

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do bezzwłocznego przekazania niniejszej decyzji oraz spra-
wozdania komisji odpowiedzialnej w sprawie właściwym władzom Republiki Włoskiej.
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Uruchomienie Funduszu Solidarności UE

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 października 2007 r. w sprawie wniosku dotyczą-
cego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności UE
zgodnie z pkt 26 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parla-
mentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania

finansami ((COM(2007)0526 — C6-0286/2007 — 2007/2179(ACI))

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (COM(2007)0526
— C6-0286/2007),

— uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem
Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (1),
w szczególności jego pkt. 26,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A6-0393/2007),

1. przyjmuje decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do opublikowania niniejszej decyzji w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem
Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, str.1.
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Środa, 24 października 2007 r.


