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1.

zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.

zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 Traktatu WE;

3.
zwraca się do Rady, jeśli ta uznałaby za stosowne oddalić się od przyjętego przez Parlament tekstu, o
poinformowanie go o tym fakcie;
4.
zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli ta uznałaby za stosowne
wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;
5.

zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.
TEKST PROPONOWANY
PRZEZ KOMISJĘ

POPRAWKI
PARLAMENTU

Poprawka 1
Artykuł 1, ustęp 3 a (nowy)
3a.
Od roku gospodarczego 2009/2010 nie przyznaje się
żadnych dodatkowych kontyngentów taryfowych innych niż
przewidziane w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2501/2001 z
dnia 10 grudnia 2001 r. wprowadzającym plan ogólnych preferencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2002 r. do
dnia 31 grudnia 2004 r. (1) (rozporządzenie „Wszystko oprócz
broni”) oraz związane z uprzywilejowanym dostępem do rynku
dla państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku.
(1) Dz.U. L 346 z 31.12.2001, str. 1.

P6_TA(2007)0106

Wniosek o uchylenie immunitetu Vurala Ögera
Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie wniosku o uchylenie
immunitetu Vurala Ögera (2006/2198(IMM))
Parlament Europejski,
— uwzględniając wniosek o uchylenie immunitetu Vurala Ögera, przekazany przez prokuraturę przy
sądzie apelacyjnym w Brukseli w dniu 11 maja 2006 r., ogłoszony na posiedzeniu plenarnym w dniu
6 lipca 2006 r.,
— po wysłuchaniu wyjaśnień Vurala Ögera, 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 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),
(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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— uwzględniając art. 6 ust. 2 oraz art. 7 Regulaminu,
— uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A6-0140/2007),
A. mając na uwadze, że Vural Öger został wybrany do Parlamentu Europejskiego w wyniku przeprowadzanych po raz szósty wyborów europejskich, które miały miejsce w dniach 10-13 czerwca 2004 r.
oraz że jego uprawnienia zostały zweryfikowane przez Parlament w dniu 14 grudnia 2004 r.,
B.

1.

mając na uwadze, że Vural Öger na mocy art. 10 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów
Wspólnot Europejskich z dnia 8 kwietnia 1965 r. korzysta na terytorium państw członkowskich innych
niż to, którego jest obywatelem, z immunitetu chroniącego przed zatrzymaniem oraz immunitetu jurysdykcyjnego,

podejmuje decyzję o odmowie uchylenia immunitetu Vurala Ögera;

2.
zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji oraz sprawozdania właściwej komisji właściwym władzom Królestwa Belgii.

P6_TA(2007)0107

Absolutorium za rok 2005: Sekcja IV, Trybunał Sprawiedliwości
1.
Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium z
wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2005, sekcja IV — Trybunał
Sprawiedliwości (C6-0467/2006 — 2006/2073(DEC))
Parlament Europejski,
— uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005 (1),
— uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Wspólnot Europejskich za rok budżetowy
2005 – Tom I (C6-0467/2006) (2),
— uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu za rok
budżetowy 2005, jak również sprawozdania specjalne, zawierające, odpowiednio, odpowiedzi kontrolowanych instytucji (3),
— uwzględniając oświadczenie o wiarygodności rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedkładane przez Trybunał Obrachunkowy zgodnie z art. 248 traktatu
WE (4),
— uwzględniając art. 272 ust. 10, 274, 275 i 276 Traktatu WE,
— uwzględniając rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (5), a w szczególności jego art. 50, 86, 145, 146 i 147,
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Dz.U. L 60 z 8.3.2005.
Dz.U. C 264 z 31.10.2006, str. 1.
Dz.U. C 263 z 31.10.2006, str. 1.
Dz.U. C 263 z 31.10.2006, str. 10.
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).
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