
4. Helyesbítés a 2005. július 4-i jegyzőkönyvhöz

A 6. pont (a Parlament tagjai) (3) bekezdésének hivatkozása helyesen: „7. cikk, (2) bekezdés”.

5. Az Elnökség nyilatkozata

Az elnök nyilatkozatot tesz azokkal a terrortámadásokkal, balesetekkel és természeti csapásokkal kapcsolat-
ban, amelyek a nyár folyamán a világ különböző régióiban – Irakban, Latin-Amerikában, Európában és az
Egyesült Államokban – gyászt és fájdalmat hagytak maguk után. Jelzi, hogy a Parlament nevében minden
alkalommal kifejezésre juttatta szolidaritását a nevezett különféle események által sújtott országok hatóságai-
nak. Hozzáteszi, hogy az Európai Unió minden körülmények között megmutatta, hogy képes az azonnali
cselekvésre, és ennek kapcsán emlékeztet arra, hogy a Parlament a közeljövőben a légi közlekedés biztonsá-
gának megerősítése érdekében élhet majd jogalkotói hatáskörével.

A Parlament egyperces csenddel adózik az áldozatok emlékének.

6. Az Elnökség közleménye (az európai képviselőkre vonatkozó szabályzat)

Az elnök közli, hogy a Tanács a 2005. július 18-i ülésén elfogadta a Parlament által a Tanácshoz eljuttatott,
az európai parlamenti képviselőkre vonatkozó szabályzatról szóló szöveget, amely ennélfogva elfogadottnak
tekinthető. Az elnök hamarosan eljár a nevezett szabályzat aláírása tekintetében, majd azt közzéteszik az
Európai Unió Hivatalos Lapjában.

7. A Parlament tagjai

Az illetékes lengyel hatóságok bejelentették Andrzej Tomasz Zapałowski kinevezését Filip Adwent helyére,
parlamenti képviselői minőségben, kinevezésének első napja: 2005.07.12.

Az elnök felhívja a figyelmet az Eljárási Szabályzat 3. cikke (5) bekezdésének rendelkezéseire.

8. Mandátumvizsgálat

A JURI bizottság javaslatára a Parlament úgy határoz, hogy érvényesnek tekinti Giovanni Rivera és Jean-
Pierre Audy képviselői mandátumát.

9. Kérelem a parlamenti mentelmi jog felfüggesztésére

A Jogi Bizottság a 2005. július 13-i ülésén megvizsgálta a Marco Pannella parlamenti mentelmi jogának
felfüggesztésére irányuló kérelmet, amelynek benyújtására a Római Bíróságnál indított per keretében került
sor.

A Jogi Bizottság megállapította, hogy a Parlament 2004. február 10-én az érintett képviselő által benyújtott
kérelem keretében már határozott ebben a kérdésben, fenntartva a nevezett képviselő mentelmi jogát és
kiváltságait. Ezt a döntését közölte az Olasz Köztársaság állandó képviselőjével, felkérve, hogy szíveskedjék
azt a Római Bíróság tudomására hozni.

Klaus-Heiner Lehne előadó javaslatára a Jogi Bizottság egyhangúan úgy ítéli meg, hogy a Pannella úr men-
telmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem – tekintettel az Európai Parlament ebben az ügyben már
meghozott határozatára – tárgytalan, és felkéri a Parlament elnökét, hogy tájékoztassa erről a plenáris ülést
és az illetékes olasz hatóságokat.
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