
ELFOGADOTT SZÖVEGEK

P6_TA(2006)0359

Jannis Sakellariou parlamenti mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelem

Az Európai Parlament határozata Jannis Sakellariou kiváltságainak és mentelmi jogának fenntartá-
sára irányuló kérelemről (2006/2145(IMM))

Az Európai Parlament,

– tekintettel Jannis Sakellariou 2006. június 6-án előterjesztett, a 2006. június 12-i plenáris ülésen beje-
lentett, saját mentelmi jogának a görög bíróság előtt indított bíróság eljárással összefüggésben történő
fenntartására irányuló kérelmére,

– miután eljárási szabályzata 7. cikke (3) bekezdésének megfelelően meghallgatta Jannis Sakellariout,

– tekintettel az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló 1965. április 8-i jegyzőkönyv
9. cikkére, valamint az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján tör-
ténő választásáról 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 (A6-0273/2006),

A. mivel Jannis Sakellariout az 1999. június 10. és 13. között tartott ötödik választáson európai parlamenti
képviselővé választották, és mivel a Parlament 1999. december 15-én megvizsgálta megbízólevelét (2);

B. mivel a feladataik ellátása során kifejtett véleményük vagy leadott szavazatuk miatt az Európai Parla-
ment tagjai ellen nem folytatható vizsgálat, nem vehetők őrizetbe és nem vonhatók bírósági eljárás
alá (3);

C. mivel az európai parlamenti képviselők bírósági eljárás alóli mentessége kiterjed a polgári eljárás alóli
mentességre is, különösen, ha jelentős büntető kártérítést igényelnek ezen eljárásban;

D. mivel az Európai Parlament 2003. szeptember 23-án úgy határozott, hogy fenntartja Jannis Sakellariou
mentelmi jogát és kiváltságait a fenti eljárással összefüggésben, illetve továbbította határozatát és az
illetékes bizottság jelentését az illetékes görög bírósághoz;

E. mivel a felperes nem folytatta az eljárást, amelyre az Európai Parlament 2003. szeptember 23-i hatá-
rozata hivatkozott, és a 2005. december 20-i idézésben csak akkor élesztette újjá az eljárást, amikor
Sakellariou már nem volt többé európai parlamenti képviselő;

F. mivel az üggyel kapcsolatos tények az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló jegy-
zőkönyv 9. cikke értelmében egyértelműen a Sakellariou úr európai parlamenti képviselői feladatai ellá-
tása során kifejtett véleményéhez kapcsolódnak;

G. mivel a jegyzőkönyv 9. cikke alapján az európai parlamenti képviselőkre ruházott mentesség maga a
Parlament érdekét szolgálja, korlátlan és nem lehet megszűntetni; ezen felül az intézmény érdekében
továbbra is fennáll, még akkor is, ha az érintett európai parlamenti képviselő már nem képviselő többé;

(1) 101/63 sz. Wagner kontra Fohrmann és Krier ügy (EBHT 1964., 383. o.), illetve 149/85. sz. Wybot kontra Faure és
társai ügy (EBHT 1986., 2391. o.).

(2) A képviselők megbízóleveleinek az 1999. június 10–13-i ötödik közvetlen európai parlamenti választásokat követő
vizsgálatáról szóló európai parlamenti határozat (HL C 296., 2000.10.18., 93. o.).

(3) az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv 9. cikke.
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1. úgy határoz, hogy fenntartja Jannis Sakellariou kiváltságait és mentelmi jogát;

2. utasítja elnökét, hogy haladéktalanul továbbítsa ezt a határozatot és az illetékes bizottság jelentését az
athéni elsőfokú bíróság polgári kamarájának.

P6_TA(2006)0360

Média és fejlődés

Az Európai Parlament állásfoglalása a médiáról és a fejlődésről (2006/2080(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a 2000. szeptember 8-án New York-ban, az ENSZ millennium csúcstalálkozóján elfogadott
millenniumi fejlesztési célokra (MFC),

– tekintettel a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetés valamennyi formájának meg-
szüntetéséről szóló 1979. december 18-án az ENSZ Közgyűlése által elfogadott egyezményre,

– tekintettel a fenntartható fejlődésről szóló johannesburgi nyilatkozatra, amelyet a fenntartható fejlődés-
ről tartott világkonferencia 2002. szeptember 4-én fogadott el,

– tekintettel az ENSZ Közgyűlése által 2000. június 5–9. között a „Nők 2000: Egyenlőség, fejlődés és
béke a XXI. századért” címmel tartott rendkívüli ülés eredményeiről szóló állásfoglalásra, amelyet az
AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlés 2000. október 12-én Brüsszelben fogadott el (1),

– tekintettel az AKCS-országokbeli fogyatékkal élő és idősebb emberek jogaira vonatkozó állásfoglalásra,
amelyet az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlés 2001. november 1-én Brüsszelben fogadott el (2),

– tekintettel az 1948-as emberi jogok egyetemes nyilatkozata 19. cikkére, az 1950-es emberi jogok és
alapvető szabadságjogok védelméről szóló európai egyezmény 10. cikkére, az 1969-es, emberi jogokról
szóló amerikai egyezmény 13. cikkére és az 1981-es az ember és népek jogainak afrikai chartája 9. cik-
kére,

– tekintettel az egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni országok csoportjának tagjai, valamint más-
részről az Európai Közösség között 2000. június 23-án Cotonouban (Benin) aláírt partnerségi megálla-
podásra, amely 2003. április 1-jén lépett hatályba (3), és különösen annak az információs és kommuni-
kációs technológiákról és az információs társadalomról szóló 43. cikkére,

– tekintettel a millenniumi fejlesztési célok keretében, a mindenki számára elérhető általános iskolai okta-
tás és a nemek közötti esélyegyenlőség megvalósítása terén az AKCS-országokban tett előrelépésekről
szóló állásfoglalásra (4), amelyet az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlés 2005. április 21-én fogadott
el,

– tekintettel az információs és kommunikációs technológiákról (IKT-k) és a fejlődő országokról szóló
2001. június 12-i állásfoglalására (5),

– tekintettel az információs társadalomról tartott világkonferencia (WSIS) 2003. december 12-én elfoga-
dott „genfi alapelvek nyilatkozatára” és „cselekvési tervére”,

– tekintettel az AKCS-kultúrák és kulturális iparágak előmozdításáról szóló „dakari nyilatkozatra”, amelyet
2003. június 20-án az AKCS-államok kulturális miniszterei írtak alá,

(1) HL C 64., 2001.2.28., 49. o.
(2) HL C 78., 2002.4.2., 64. o.
(3) HL L 317., 2000.12.15., 3. o. Az utoljára a partnerségi megállapodást módosító megállapodással módosított megálla-

podás (HL L 209., 2005.8.11., 27. o.).
(4) HL C 272., 2005.11.3., 17. o.
(5) HL C 53. E, 2002.2.28., 121. o.
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