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Az eljárási szabályzat alkalmazása és értelmezése (a 201. cikk módosítása)

Az Európai Parlament 2007. július 10-i határozata eljárási szabályzatának az Eljárási Szabályzat
alkalmazásáról és értelmezéséről szóló, 201. cikke módosításáról (2006/2192(REG))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az eljárási szabályzata módosítására irányuló javaslatra (B6–0166/2006),

– tekintettel eljárási szabályzata 201. és 202. cikkére,

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére (A6-0230/2007),

1. úgy határoz, hogy az alábbiaknak megfelelően módosítja eljárási szabályzatát;

2. rámutat arra, hogy a módosítás a következő ülés első napján lép hatályba;

3. utasítja elnökét, hogy tájékoztatás céljából továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és a Bizottságnak.

HATÁLYOS SZÖVEG MÓDOSÍTÁSOK

1. módosítás
201. cikk (1) bekezdés

(1) Amennyiben ezen Eljárási Szabályzat alkalmazása és értelme-
zése során kétség merül fel, az elnök, az e területen hozott
korábbi határozatok sérelme nélkül, az ügyet vizsgálat céljából
az illetékes bizottsághoz utalhatja.

(1) Ha az eljárási szabályzat alkalmazása és értelmezése során
kétség merül fel, az elnök az ügyet vizsgálat céljából az illetékes
bizottsághoz utalhatja.

A 166. cikk szerinti, az ügyrendi javaslat esetén az elnök az
ügyet szintén az illetékes bizottsághoz utalhatja.

A bizottsági elnökök is így járhatnak el, ha a bizottság mun-
kája során hasonló, a bizottság munkájával kapcsolatos kétség
merül fel.
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Alessandra Mussolini mentelmi joga

Az Európai Parlament 2007. július 10-i határozata az Alessandra Mussolini kiváltságairól és men-
telmi jogáról szóló konzultációról (2006/2301(IMM))

Az Európai Parlament,

– tekintettel Anna Maria Pagliari vizsgálóbíró azon kérésére, hogy az Európai Parlament hozzon hatá-
rozatot arról, hogy a parlamenti mentelmi jog vonatkozik-e Alessandra Mussolini asszony Giuseppe
Pisanu úrról tett állításaira, amelyek okán ez utóbbi rágalmazás miatti kártérítés reményében a Római
Kerületi Bíróságon polgári pert indított Mussolini asszony ellen (a 2006. július 24-i, R.G.54191/05 sz.
eljárás), amint ezt a 2006. november 16-i plenáris ülésen bejelentették,

– miután eljárási szabályzata 7. cikke (3) bekezdésének megfelelően meghallgatta Alessandra Mussolinit,
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– 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 alap-
ján 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,

– tekintettel a 2003. június 20-i 140. sz. olasz törvény 3. cikkére,

– tekintettel eljárási szabályzata 6. cikkének (1) bekezdésére és 7. cikkének (13) bekezdésére,

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A6-0251/2007),

1. úgy véli, hogy az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló, 1965. április 8-i jegyző-
könyv 9. és 10. cikke értelmében vett parlamenti mentelmi jog, illetve – amennyiben alkalmazható – az
Olasz Alkotmány 68. cikke teljes mértékben érvényes Alessandra Mussolini asszony nyilatkozataira, ezért
úgy határoz, hogy nem függeszti fel a képviselőnő kiváltságait és mentelmi jogát;

2. utasítja elnökét, hogy haladéktalanul továbbítsa ezt a határozatot és az illetékes bizottság jelentését az
Olasz Köztársaság illetékes hatóságaihoz.

(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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Ashley Mote mentelmi joga

Az Európai Parlament 2007. július 10-i határozata az Ashley Mote kiváltságainak és mentelmi jogá-
nak fenntartására irányuló kérelemről (2007/2122(IMM))

Az Európai Parlament,

– tekintettel Ashley Mote 2007. május 4-i, a 2007. május 10-i plenáris ülésen bejelentett, saját mentelmi
jogának az Egyesült Királyság egy bírósága előtt folyó büntetőeljárással kapcsolatos fenntartására irá-
nyuló kérelmére,

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

– 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 (3) bekezdésére és 7. cikkére,

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A6-0250/2007),

(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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