
– tekintettel az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló 1965. április 8-i jegyzőkönyv 9.
és 10. cikkére, valamint az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján
történő megválasztásáról szóló, 1976. szeptember 20-i okmány 6. cikkének (2) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Közösségek Bíróságának 1964. május 12-i és 1986. július 10-i ítéletére (1),

– tekintettel eljárási szabályzata 6. cikkének (3) bekezdésére és 7. cikkére,

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A6-0209/2005),

A. mivel Umberto Bossi az Európai Parlament képviselője volt a negyedik parlamenti ciklusban (mandátum
kezdete: 1994. július 19., mandátum érvényesítése: 1994. november 15., mandátum vége 1999.
július 19.) és az ötödik parlamenti ciklusban (mandátum kezdete: 1999. július 20., mandátum érvénye-
sítése: 1999. december 15., mandátum vége: 2001. június 10-én összeférhetetlenség miatt);

B. mivel az Európai Parlament képviselői ellen nem indítható vizsgálat, jogi eljárás, valamint nem vehetők
őrizetbe feladataik ellátása során kifejtett véleményük, vagy leadott szavazataik miatt (2);

C. mivel a mentességet, amit az Európai Parlament képviselői a büntetőjogi eljárásokkal kapcsolatosan
élveznek, a polgári jogi eljárásokra is alkalmazzák;

1. úgy határoz, hogy fenntartja Umberto Bossi mentelmi jogát és kiváltságait;

2. javasolja a fenti jegyzőkönyv 9. cikkének megfelelően és a megfelelő tagállam eljárásaira való tekintet-
tel, hogy a kérdéses eljárásokat ne folytassák; ezért felszólítja a Bíróságot, hogy vonja le a megfelelő követ-
keztetéseket;

3. utasítja elnökét, hogy haladéktalanul továbbítsa ezt a határozatot és az illetékes bizottság jelentését a
Padovai Kerületi Bíróságnak.

(1) 101/63 ügy, Wagner/Fohrmann és Krier, EBHT 1964., 383. o., és 149/85, Wybot/Faure és mások, EBHT 1986.,
2403. o.

(2) Az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv 9. cikke.
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Ashley Mote mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem

Az Európai Parlament határozata az Ashley Mote mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kére-
lemről (2005/2037(IMM))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a főügyész kérésére az Egyesült Királyság Európai Unió mellett működő Állandó Képviselete
által eljuttatott, és a plenáris ülésen 2005. február 23-án bejelentett Ashley Mote mentelmi jogának
felfüggesztésére irányuló kérelemre,

– miután eljárási szabályzata 7. cikkének (3) bekezdésének megfelelően meghallgatta Ashley Mote-ot,

– tekintettel az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló 1965. április 8-i jegyzőkönyv 8.,
9., 10. és 19. cikkére, valamint az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján
történő megválasztásáról szóló, 1976. szeptember 20-i okmány 6. cikkének (2) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Közösségek Bíróságának 1964. május 12-i és 1986. július 10-i ítéletére (1),

(1) 101/63 ügy, Wagner/Fohrmann és Krier, EBHT 1964., 383. o., és 149/85, Wybot/Faure és mások, EBHT 1986.,
2403. o.
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– tekintettel eljárási szabályzata 6. cikkének (2) bekezdésére és 7. cikkére,

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A6-0213/2005),

1. úgy határoz, hogy felfüggeszti Ashley Mote mentelmi jogát;

2. utasítja elnökét, hogy e határozatot és illetékes bizottsága jelentését haladéktalanul továbbítsa az Egye-
sült Királyság illetékes hatóságának.

P6_TA(2005)0266

Ftalátok játékokban és gyermekápolási termékekben ***II

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az egyes veszélyes anyagok és készítmények (ftalátok
a játékokban és gyermekápolási termékekben) forgalomba hozatalának és felhasználásának korláto-
zásaira vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló
76/769/EGK tanácsi irányelv huszonkettedik módosítására irányuló európai parlamenti és tanácsi
irányelv elfogadása céljából kialakított tanácsi közös álláspontról (5467/1/2005 – C6-0092/2005 –

1999/0238(COD))

(Együttdöntési eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács közös álláspontjára (5467/1/2005 – C6-0092/2005),

– tekintettel a Bizottság által a Parlamentnek és a Tanácsnak benyújtott javaslatról (1) (COM(1999)0577)
első olvasatban kialakított álláspontjára (2),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdésére,

– tekintettel Eljárási Szabályzata 62. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság által második olva-
satra adott ajánlásra (A6-0196/2005),

– tekintettel a Bizottság beadványaira, amelyek ezen jogalkotási állásfoglalás mellékletét képezik és ame-
lyeket a jogalkotási aktussal közzétesznek a Hivatalos Lapban,

1. jóváhagyja a közös álláspontot annak módosított formájában;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL C 116. E, 2000.4.26., 14. o.
(2) HL C 121., 2001.4.24., 410. o.
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