
— 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 (A6-0449/2007),

1. wyraża zgodę na skorzystanie przez Renato Brunettę z immunitetu i przywilejów;

2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do niezwłocznego przekazania niniejszej decyzji oraz spra-
wozdania właściwej komisji odpowiednim 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)0555

Koordynacja niektórych przepisów państw członkowskich dotyczących telewi-
zyjnej działalności transmisyjnej ***II

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 29 listopada 2007 r. dotycząca wspólnego
stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmienia-
jącej dyrektywę Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyj-

nej działalności transmisyjnej (10076/6/2007 — C6-0352/2007 — 2005/0260(COD))

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wspólne stanowisko Rady (10076/6/2007 – C6-0352/2007),

— uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu (1) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2005)0646),

— uwzględniając zmieniony wniosek Komisji (COM(2007)0170),

— uwzględniając art. 251 ust. 2 traktatu WE,

— uwzględniając art. 67 Regulaminu,

— uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Kultury i Edukacji
(A6-0442/2007),

(1) Teksty przyjęte w dniu 13.12.2006, P6_TA(2006)0559.
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1. zatwierdza wspólne stanowisko;

2. stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze wspólnym stanowiskiem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady aktu praw-
nego, zgodnie z art. 254 ust. 1 traktatu WE;

4. zobowiązuje swojego Sekretarza Generalnego do podpisania aktu prawnego, po sprawdzeniu, że
wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do przygotowania jego publikacji w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej w porozumieniu z Sekretarzem Generalnym Rady;

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

P6_TA(2007)0556

Wspólnotowy kodeks odnoszący się do produktów leczniczych stosowanych u
ludzi (uprawnienia wykonawcze przyznane Komisji) ***I

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wniosku
dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2001/83/WE w
sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi
w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (COM(2006)0919 — C6-0030/

2007 — 2006/0295(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2006)
0919),

— uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedsta-
wiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0030/2007),

— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpie-
czeństwa Żywności (A6-0277/2007),

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.
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