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Norvégiának a Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja
(KKEM) munkájában történő részvétele *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösség és a Norvég Királyság között
létrejött, Norvégiának a Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (KKEM)
munkájában történő részvételéről szóló megállapodás szerinti norvégiai pénzügyi hozzájárulás
összegének felülvizsgálatáról szóló, az Európai Közösség és Norvégia közötti megállapodás megkö-
téséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2006)0115 – C6-0140/2006 –

2006/0037(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2006)0115) (1),

– tekintettel az Európai Közösség és a Norvég Királyság között létrejött, Norvégiának a Kábítószer és a
Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (KKEM) munkájában történő részvételéről szóló meg-
állapodás szerinti norvégiai pénzügyi hozzájárulás összegének felülvizsgálatáról szóló, az Európai
Közösség és Norvégia közötti megállapodás tervezetére,

– tekintettel az EK-Szerződés 152. cikkére és 300. cikke (2) bekezdésének első albekezdésére,

– tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére, amelynek megfelelően a
Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0140/2006),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére és 83. cikkének (7) bekezdésére,

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A6-0330/2006),

1. jóváhagyja a megállapodás megkötését;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a
tagállamok, illetve a Norvég Királyság kormányainak és parlamentjeinek.

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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Bogdan Golik mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem

Az Európai Parlament határozata a Bogdan Golik mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kére-
lemről (2006/2218(IMM))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a brüsszeli fellebbviteli bíróság ügyészének kérésére a belga külügyminisztérium által 2006.
július 7-én eljuttatott és 2006. szeptember 4-én a plenáris ülésen bejelentett, Bogdan Golik mentelmi
jogának felfüggesztésére irányuló kérelemre,

– miután eljárási szabályzata 7. cikke (3) bekezdésének megfelelően meghallgatta Bogdan Golikot, aki
mentelmi jogának felfüggesztését kérte,
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– tekintettel az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló 1965. április 8-i jegyzőkönyv
10. cikkére, valamint az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján
történő 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 (2) bekezdésére és 7. cikkére,

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A6-0317/2006),

A. mivel Bogdan Golikot a 2004. június 10–13. között megtartott hatodik európai parlamenti választáson
választották meg, és mandátumát 2004. december 14-én vizsgálta meg a Parlament;

B. mivel Bogdan Golik a megválasztása szerinti országon kívüli tagállamokban az Európai Közösségek
kiváltságairól és mentességeiről szóló 1965. április 8-i jegyzőkönyve 10. cikke szerint mentességet
élvez az őrizetbe vételi intézkedések és bírósági eljárások alól;

C. mivel Bogdan Golik az Európai Bíróság fent említett ítélkezési gyakorlata szerint a mentelmi jogot a
Parlament megalakulásának időpontja óta élvezi,

1. úgy határoz, hogy felfüggeszti Bogdan Golik mentelmi jogát, azzal a feltétellel, hogy Bogdan Golik
ellen az esetleges jogerős ítélet megszületéséig nem rendelhető el fogva tartás, vizsgálati fogság vagy egyéb
olyan intézkedés, amely akadályozza őt a képviselői megbízatásának teljesítésében;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa e határozatot és az illetékes bizottság jelentését a Belga Királyság
illetékes hatóságának.

(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.).
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Mario Borghezio kiváltságainak és mentelmi jogának fenntartására irányuló kére-
lem

Az Európai Parlament határozata a Mario Borghezio kiváltságainak és mentelmi jogának fenntartá-
sára irányuló kérelemről (2006/2151(IMM))

Az Európai Parlament,

– tekintettel Mario Borghezio 2006. május 23-i, a 2006. június 1-i plenáris ülésen bejelentett, saját men-
telmi jogának fenntartására irányuló kérelmére,

– miután eljárási szabályzata 7. cikke (3) bekezdésének megfelelően meghallgatta Mario Borgheziót,

– 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 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 az Olasz Köztársaság Alkotmányának 68. cikkére,

(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.).
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